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د.طالب الرفاعي يتلقى التهاني من وزير السياحة الكازاخستاني ترميخان دوسموخامبيتوف بحضور السفير عادل العيار

سفيرنا لدى إسبانيا عادل العيار وماجدة بهبهاني وعبدالعزيز البشر مع د.طالب الرفاعي

م.إقبال الطيار

وزراء النقل في »التعاون« يناقشون »السكك الحديدية«

الطيار: شريط وثائقي عن التاريخ الكهربائي
للكويت يظهر مراحل إنشاء المحطات وتطورها

يعرض خالل المؤتمر الثاني للطاقة في العالم العربي ويهدف إلى اإلضافة البناءة

ش����اركت الكويت ممثلة في وزارة املواصالت 
في االجتماع الثالث عشر للجنة الوزارية للنقل 
واملواص����الت الذي عقد ف����ي العاصمة العمانية 
مسقط، اذ يترأس وفد الكويت وزير الدولة لشؤون 
مجلس األمة ووزير املواصالت د.محمد البصيري 

الذي غادر البالد عصر امس األول.
مصادر مطلعة اكدت ان جدول اعمال االجتماع 
يتضمن العديد من النقاط احليوية واملهمة التي 
مت طرحها في اجتماع اللجنة الس����ابق الذي عقد 
العام املاضي، مشيرا الى ان االجتماع سيناقش 
مذكرة االمانة العامة بشأن متابعة قرارات املجلس 

األعلى فيما يتعلق مبقترح����ات خادم احلرمني 
الشريفني لتس����ريع االداء وازالة العقبات التي 
تعترض مسيرة العمل املشترك، وكذلك مرئيات 
الهيئة االستش����ارية لتعزيز بيئة العمل املالئمة 
للقطاع اخلاص، باالضافة الى مناقش����ة مذكرة 
األمانة العامة بشأن السماح ملواطني دول املجلس 
الطبيعيني واالعتباريني مبمارسة نشاط خدمات 
النق����ل بأنواعه في دول مجلس التعاون، وكذلك 
مذكرة األمانة العامة بشأن مشروع السكك احلديدية 
في هذه الدول ورب����ط اجلمهورية اليمنية بهذا 

املشروع احليوي.

دارين العلي
أعلنت مديرة إدارة العالقات 
العام���ة ف���ي وزارة الكهرباء 
واملاء ورئيسة جلنة التنسيق 
الثاني  واملتابع���ة للمؤمت���ر 
الوطن  الطاق���ة في  لصناعة 
العرب���ي م.إقب���ال الطيار ان 
الوزارة بصدد جتهيز سيناريو 
لفيلم وثائقي سيعرض خالل 
افتت���اح املؤمت���ر املنعقد في 
الكويت في الفترة بني 15 و17 

نوفمبر املقبل.
وقال�����ت ف���ي تصري���ح 
العرض  ل� »األنب���اء« ان هذا 
يعتب���ر األول من نوعه خالل 
ه���ذا املؤمتر، حيث تس���عى 
الوزارة إلى ان يتميز مؤمترها 
باإلضاف���ات اخلالقة واملفيدة 
وسيتضمن الفيلم تفصيال عن 
التاريخ الكهربائي في الكويت 
ومراحل تطوره وكيفية البدء 
بإنشاء احملطات وتطورها عبر 

التاريخ.
الى  الطي���ار  وأش������ارت 
اجتماع تنس���يقي سيعق���د 
العام  اليوم برئاس��ة املنسق 
م.غدير السبيعي يضم رؤساء 
اللج���ان الثماني العاملة على 
تنظي���م املؤمتر بهدف معرفة 
التط���ورات واإلجنازات  آخر 
التي قامت بها اللجان وحتديد 
خط���وط العمل ف���ي املرحلة 

املقبلة.
ولفتت إلى أن هناك اجتماعا 
يعقد اليوم مع الشركة املنظمة 
احمللية »بيون���د« التي متثل 
املنظم الرئيسي في لبنان والتي 
س���تقوم بأعمال وجتهيزات 

املؤمتر وتش���رف على جميع 
اللوجستية وذلك في  األمور 
سياق التحضيرات املتواصلة 
للمؤمتر الذي يش���كل أهمية 
كبرى بالنس���بة لدول جامعة 
ال���دول العربية التي اختارت 
الكوي���ت لتنظي���م املؤمت���ر، 
حيث سيتم تسليم توصيات 
املؤمتر للجامعة لتقوم بدورها 
بتوزيعها على الدول العربية 
انتاج  كافة ملا في���ه مصلحة 
الطاقة واهميتها القصوى في 

هذه البلدان.

العيار: دعم كويتي للرفاعي في إدارة منظمة السياحة العالمية

عق���دت الدورة ال� 18 للجمعي���ة العامة ملنظمة 
الس���ياحة العاملية في أس���تانا عاصمة جمهورية 
كازاخستان متت خاللها إقامة مراسم تنصيب األمني 
العام اجلدي���د للمنظمة د.طالب الرفاعي وهو من 

اململكة األردنية الهاشمية الشقيقة.
وقد ترأس وفد الكويت في مراس���م التنصيب 
واجتماعات اجلمعية العامة للمنظمة سفيرنا لدى 
مملكة اسبانيا عادل العيار، حيث قدم تهنئة الكويت 
لألمني العام اجلديد لفوزه بثقة الدول األعضاء، وأعلن 

عن استعداد الكويت لتقدمي الدعم الالزم والتعاون 
مبا يدعم عمل الرفاعي في مهمته اجلديدة.

وضم الوفد مديرة ادارة التس���ويق والعالقات 
التج���ارة ماج���دة بهبهاني،  ب���وزارة  اخلارجية 
والسكرتير األول بس���فارتنا لدى مملكة اسبانيا 

عبدالعزيز البشر.
وجتدر اإلش���ارة الى ان مقر منظمة السياحة 
العاملية يقع في العاصمة االسبانية مدريد، وتعتبر 

من كبرى املنظمات التابعة لألمم املتحدة.

الدويهيس: مسح شامل للتعاونياتهنأه بثقة األعضاء خالل الدورة الـ 18 للجمعية العامة للمنظمة
تمهيداً العتماد أقل سعر لكل سلعة

بشرى شعبان
كشف رئيس احتاد اجلمعيات 
التعاونية االستهالكية د.حسني 
الدويهي���س ان جلنة متابعة 
وتوحيد االسعار انطلقت امس 
باجراء مسح شامل لالسعار 
في جميع اسواق اجلمعيات 

التعاونية.
وقال في تصريح صحافي 
ان املسح سيشمل كل السلع 
االساس���ية واس���عارها في 
االسواق التعاونية وتسجيل 
السلع املتفاوتة باالسعار اذا 

وجدت.
واضاف بعد االنتهاء من اجراء املس���ح امليداني تلتئم اللجنة 
بحضور جميع اعضائها ومنهم 8 أعضاء رؤساء مجالس ادارات 
في جمعيات واداريون من االحتاد لتقييم الدراسة واصدار قرار 

باعتماد اقل سعر يباع به في اجلمعيات كسعر للسلعة.
واوضح ان اللجنة تعمل وفق ضوابط معينة تتوجه مبوجبها 
الى اجلمعيات بضرورة عدم رفع س���عر اي سلعة قبل مراجعة 
اللجنة وأال يكون قد مر أقل من س���نة على آخر زيادة للس���لعة 

املطلوب رفع سعرها.
وعن موعد اجراء االنتخابات ف���ي االحتاد بني الدويهيس ان 
فترة التعيني تنتهي مبوجب الق���رار الوزاري الصادر بتعيينه 
في ش���هر فبراير 2010 وبعده على ضوء القرار الذي س���يصدر 
نتخذ ما نراه مناس���با علما ان موعد اجلمعية العمومية لالحتاد 

في شهر مايو.

د.حسني الدويهيس


