
الجمعة 6 نوفمبر 2009   5محليات
المحمد استقبل أمين عام رابطة العالم اإلسالمي إمبراطور اليابان قّلد النائب األول الوسام األعلى للشمس الساطعة

طوكيو ـ كونا: قلد امبراطور 
النائب  أمــــس  اليابــــان أكيهيتو 
االول لرئيــــس مجلــــس الوزراء 
ووزيــــر الدفــــاع الشــــيخ جابر 
املبارك »الوسام االعلى للشمس 
الســــاطعة« في احتفال اقيم في 
القصر االمبراطوري، فيما ســــلم 
رئيس الــــوزراء الياباني يوكيو 
التقليد  هاتوياما رســــالة بقرار 

الى الوزير.
وقال الشيخ جابر املبارك في 
تصريح لـ »كونا« »أقدر بعمق هذا 
التكرمي انه ليس فقط لي وامنا لكل 
القوات املسلحة الكويتية وللشعب 
الكويتي«، مجددا التزامه بالعمل 
على إرســــاء التفاهم املتبادل بني 
الكويت واليابان ورفع مستوى 

التعاون الثنائي.
املبارك  الشــــيخ جابر  وسّلم 
اثناء لقائه رئيس الوزراء الياباني 
يوكيو هاتوياما دعوة من سمو 
الشــــيخ  الوزراء  رئيس مجلس 
ناصــــر احملمد لزيــــارة الكويت، 
فيما قال هاتوياما انه ســــيجري 
كل االســــتعدادات الالزمة لزيارة 

الكويت.
على صعيد متصل اقام سفيرنا 
العتيبي  اليابان عبدالرحمن  في 
حفل غداء اليوم على شرف الشيخ 

جابر املبارك والوفد املرافق له.
ويعد »الوسام االعلى للشمس 
الرفيعة  الساطعة« من االوسمة 
التي متنحهــــا اليابان الى االفراد 
املتميزين مرتني من كل عام منذ 
تأسيس الوسام في عام 1875 وقد 
تقرر منح الشــــيخ جابر املبارك 
هذا الوســــام تقديرا جلهوده في 
تقويــــة وتنميــــة العالقــــات بني 
البلدين وملــــا قدمته الكويت من 
الدفاع  خدمات لوجستية لقوات 
اجلوي الذاتي اليابانية من العام 
2004 الى العام 2008 في مهمتها 
االنسانية في العراق ولدوره في 

مجال البيئة ايضا.
وقــــال النائــــب االول لرئيس 
مجلــــس الوزراء ووزيــــر الدفاع 

التعاون  ان  املبارك  الشيخ جابر 
الدفاعــــي بني الكويــــت واليابان 
ثابت ومبني على التفاهم املتبادل 

واملبادئ االخالقية.
وأظهر الشــــيخ جابر املبارك 
خالل حديثه لـ )كونا( في العاصمة 
اليابانيــــة عزمه علــــى مواصلة 
االرتقاء بالعالقــــات الثنائية في 
طائفة واســــعة من املجاالت من 

منظور استراتيجي.
وخــــالل محادثاته مع رئيس 
الوزراء الياباني يوكيو هاتوياما 
في القصر االمبراطوري نقل الشيخ 
جابر املبارك رسالة من سمو رئيس 
مجلــــس الوزراء الشــــيخ ناصر 
احملمد لرئيــــس الوزراء الياباني 
الكويت واجاب هاتوياما  لزيارة 
بأنه ســــيتخذ الترتيبات املالئمة 

لتحقيق رحلته. وقال الشيخ جابر 
املبارك »اعتقد انه اذا قام رئيس 
الكويت  الياباني بزيارة  الوزراء 
فإن الدولتني ستناقشان مختلف 
القضايا املهمة باعتبارها وسيلة 

لتعميق العالقات الثنائية«.
يذكــــر ان القيــــادة الكويتية 
والشعب الكويتي قاما بتقدمي الدعم 
اللوجستي والضيافة للقوة اجلوية 

اليابانية التي يتواجد مقرها في 
الكويت لتنفيذ مهمتها اإلنسانية في 
العراق، وذلك ما يقارب السنوات 
اخلمس حتى ديسمبر 2008 حيث 
اليابانية  القوات اجلوية  أجنزت 
خالل تلك الفترة أكثر من 800 من 
عمليات النقل اجلوية املنفصلة الى 
العراق من دون التعرض حلادث 

واحد. 

خالد العبداهلل استقبل 
السفير التركي

استقبل سمو رئـيس مـجـلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد امس االمني العام لرابطة العالم االسالمي 
وعضو هيئة كبار العلماء في اململكة العربية الســـعودية الشـــقيقة الشيخ د.عبداهلل بن عبداحملسن 

التركي والوفد املرافق له مبناسبة زيارته للبالد.

اســـتقبل رئيس املراسم 
والتشريفات االميرية الشيخ 
العبداهلل مبكتبه في  خالد 
قصر الســـيف صباح امس 
سفير جمهورية تركيا لدى 
الكويت محمـــد حلمي دادا 

اوغلو.

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد يتسلم هدية تذكارية من د.عبداهلل التركي

الشيخ جابر املبارك عقب تقليده الوسام األعلى للشمس الساطعة

الشيخ جابر املبارك مع السفير عبدالرحمن العتيبي

الفريق الركن الشيخ أحمد اخلالد خالل لقائه العميد الركن برونو نييلي

الشيخ فهد السالم

الشيخ خالد العبداهلل خالل لقائه السفير التركي

نائب رئيس األركان بحث التعاون العسكري
 مع قائد القوات الفرنسية المشتركة 

شراء قطع غيار للمحطات والغاليات وتبديل بعض 
المحوالت بـ 1.644 مليون دينار في »الكهرباء«

 دارين العلي
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء 
واملاء ان الوزارة بصدد شراء قطع غيار ملسخن مياه 
التغذية رقم 5 ذي الضغط العالي للغاليات البخارية 
في محطة الدوحة الغربية للقوى الكهربائية وتقطير 
املياه باالضافة الى تبديــــل وحليم كيبالت ارضية 
ضغط متوسط 11 ك ف لتوسعة الشبكة الكهربائية 

في البالد كما ستقوم الوزارة بأعمال توريد وحدات 
متكاملة مبحوالت كهربائية زيتية كذلك اعمال توريد 
وتشغيل وفحص عدد 2 ضواغط االجهزة حملطة الزور 
اجلنوبية للقوى الكهربائية وتقطير املياه واستبدال 
نظام التيارات املستمر وعاكسات التيار في محطة 
الدوحة الغربية وذلك ملدة 3 سنوات مببلغ اجمالي 

قدره 1.644 مليون دينار.

مؤكدًا أن المملكة قبلة المسلمين وقلعتهم الحصينة

السالم: االعتداء على السعودية اعتداء على الكويت
»البيئة«: حملة للتفتيش 

على المصانع األحد
تنطلق حملة للتفتيش على 
املصانع االحد املقبل للتأكد من 
تطبيق االشتراطات واملعايير 
في منطقة الشـــعيبة الغربية 
املوازية لضاحية علي صباح 
الهيمان سابقا«،  الســـالم »أم 
التفتيش 5  وسيقوم بحمالت 
فرق عمل مشتركة تضم املعنيني 
في كل من الهيئة العامة للبيئة 
والهيئة العامة للصناعة، وصرح 
مدير عام الهيئة العامة للبيئة 
العنزي بأن  بالوكالة م.محمد 
الفرق اخلمسة مت تشكيلها بناء 
على توجيهات مجلس الوزراء 
اخلاصة بتشديد الرقابة وحصر 
جميع املخالفـــات البيئية في 
املصانع الكائنـــة في املنطقة، 
القانونية  العقوبـــات  واتخاذ 
الالزمـــة، واضـــاف مدير عام 
العامة للبيئة م.محمد  الهيئة 
العنزي ان فرق التفتيش تضم 
جميـــع التخصصات املطلوبة 
حلمالت التفتيش على املصانع، 
ومت تزويدها بجميع االجهزة 
الالزمـــة لعمليات  احلديثـــة 
القياســـات  التفتيـــش وأخذ 
واجراء التحاليل الالزمة، حيث 
سيتم اجراء فحص شامل لكل 
مصنع يحدد من خالله املخالفات 
اعداد محضر لكل  البيئية مع 

مخالفة ومعاينة.

اســـتنكر الشيخ فهد السالم االعتداء اآلثم الذي تعرضت له 
حدود المملكة العربية السعودية منذ يومين.

 واعتبر ان ذلـــك االعتداء يعتبر اعتداء على الكويت وعلى 
الدول العربية واالسالمية جمعاء.

وقال الشيخ فهد السالم، في بيان اصدره بمناسبة هذا الحادث، 
ان المملكة العربية الســـعودية قبلة المسلمين وقلعة العرب 
الحصينة، ونحن نرفض اي مســـاس بهذه الثوابت العظيمة، 
ونســـتنكــر اي محاولــة للنيــل مــن المملكــة او التعــرض 
لــهــا بسوء، متمنيا لمملكة الخير دوام االزدهار والتقدم بقيادة 
خــادم الحــرمين الشــريفين وولــي عهــده االميـن والنــائب 
الثاني دعمـا لمســـيرة االمن والســالم والخيــر في كل بلــدان 

العــالم.

استقبل نائب رئيس االركان 
الركن  الفريق  العامة للجيش 
الخالد بمكتبه  الشـــيخ احمد 
صبـــاح امـــس قائـــد القوات 
المشتركة الفرنسية في المحيط 
الهندي العميـــد الركن بحري 
المرافق  برونو نييلي والوفد 
له بمناســـبة زيارتـــه للبالد، 
اللقـــاء تبادل  حيث تم خالل 
االحاديث الودية وبحث الجوانب 
العسكرية المتعلقة ضمن محور 
الزيارة، مشيدا سعادته بعمق 
العالقات الثنائية بيــن البلــدين 
اللقاء  الصــديقيـــن، حضـــر 
معاون رئيـــس االركان لهيئة 
االستخبارات واألمن ومساعد 

آمر القوة البحرية.

المبارك: التعاون الدفاعي بين الكويت واليابان ثابت 
ومبني على التفاهم المتبادل والمبادئ األخالقية

عائلتا العبيد واملّوا�ش
تتقدمان بجزيل ال�شكر وعظيم االمتنان من

اأ�ضحاب املعايل ال�ضيوخ والوزراء وال�ضادة اأع�ضاء جمل�ش الأمة

ولكل من تف�شل مبوا�شاتهما

فـي وفـاة فقيدهما املغفور له باإذن اهلل تعاىل

فتحي جا�ضم حممد العبيد
�شواء باحل�شور �شخ�شيًا اأو باالت�شال هاتفيًا اأو برقيًا

اأو بالن�شر يف ال�شحف

�شائلني اهلل العلي القدير اأال يريهم مكروهًا بعزيز

مجلس الوزراء: دراسة جدوى استمرار »األشغال« 
في تنفيذ المشاريع اإلنشائية نيابة عن الوزارات

مريم بندق
اعتمد مجلس الوزراء قـــرارا بتكليف معهد 
الكويت لألبحاث العلمية بتشـــكيل فريق عمل 
متخصص من ذوي الكفـــاءات العلمية لوضع 
املنهجيـــة الالزمة لتنفيذ دراســـة علمية حول 
جـــدوى اســـتمرار وزارة األشـــغال العامة في 
تنفيذ جميع املشـــاريع اإلنشـــائية واإلشراف 
عليها نيابة عن اجلــهات والوزارات احلكومية 

 وبرنامجها الزمني وذلك بالتنســـيق مع وزارة
األشغال العامة. 

على صعيد متصل علمت »األنباء« ان مجلس 
الوزراء سيناقش في جلسته االعتيادية مساء 
بعد غد 3 تقارير للجنة القانونية الوزارية حول 
حرية تـــداول املعلومات والذمة املالية وحماية 
املبلغني، لتمكني الكويت من الوفاء بالتزاماتها 

مبوجب اتفاقية مكافحة الفساد.


