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سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد خالل لقائه رياض الصانع

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال سفير سلطنة بروناي

)احمد باكير(السفير الفرنسي متوسطا االساتذة املكرمني

أمير مكة بحث مع الهيفي أوضاع حمالت الحج الكويتية
الرياض ـ كونا: استقبل أمير منطقة مكة املكرمة 
رئيس جلنة احلج املركزية االمير خالد الفيصل امس 
قنصــــل عام الكويت في مدينة جدة ومندوبها الدائم 
لدى منظمة املؤمتر االسالمي على الهيفي. وقال الهيفي 
لـ »كونا« امس عقــــب لقائه االمير خالد الفيصل ان 
اللقاء تناول بحث قضايا وترتيبات احلج واحلجاج 
خاصة أوضــــاع حمالت احلج الكويتية. وأوضح أن 
مــــا يلقاه حجاج الكويت مــــن رعاية واهتمام األمير 
خالــــد الفيصل هو محل تقدير مــــن الكويت وأهلها 
والذي مكنهم من اداء نسكهم بكل راحة ويسر. ونقل 
الهيفي عن االميــــر خالد الفيصل ثناءه على حمالت 
احلــــج الكويتية وخدماتها التي تقدمها حلجاج بيت 
اهلل احلرام والتزامها بتعليمات جلنة احلج املركزية 
السعودية. واشاد الهيفي بدور جميع االجهزة والوزارات 
واملؤسسات السعودية املعنية باحلج والتي وظفت 
كل امكانياتها لنجاح موسم احلج وراحة حجاج بيت 
اهلل احلرام. واكد ان احلكومة السعودية بأمر من خادم 

احلرمني الشــــريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز قد 
أنشأت العديد من أعمال التوسعة واملباني واملنشآت 
في االراضي املقدسة وقدمت كل التسهيالت الالزمة 
للتيســــير على ضيوف الرحمن. فيما باشرت بعثة 
وزارة األوقاف والشؤون االسالمية الكويتية عملها في 
مكة املكرمة، وذلك بعد وصول حمالت احلج الكويتية 
الى األراضي املقدسة. وقال مدير ادارة احلج بوزارة 
األوقاف والشؤون االسالمية الكويتية رومي الرومي 
في اتصال هاتفي ان فريق عمل الوزارة قد بدأ عمله 
في مكة املكرمة واملشاعر املقدسة. واضاف ان جلان 
التفتيش التابعة للفريق قامت بعمل جوالت تفتيشية 
للكشف واالطالع على آخر استعدادات حمالت احلج 
الكويتية الستقبال ضيوف الرحمن والتأكد من تنفيذ 
تلك احلمالت ملالحظات جلنة الكشف على العمارات. 
وأوضح الرومي ان حمالت احلج الكويتية قد بدأت في 
تسلم االراضي املخصصة لها في عرفات وجتهيزها 

مبا يلزم استعدادا الستقبال ضيوف الرحمن.

بعثة »األوقاف« باشرت عملها في مكة المكرمة

جيان: نشر اللغة الفرنسية رمز النفتاح الكويت
على الثقافات المختلفة وتأكيد على تسامحها

بدورها عبرت املوجهة االولى 
في منطقة حولي التعليمية عفاف 
القادري عــــن تقديرها للحكومة 
التي تقــــدر بدورها  الفرنســــية 
الشخصيات العربية والكويتية.

وذكرت القادري باهتمام الطلبة 
الكويتيني بتعلم اللغة الفرنسية، 
الفتــــة الى ان الصعوبــــات التي 
تواجههم تكمن في طريقة النطق 
السليم والغياب املتكرر للطلبة.

امــــا املكرمــــون فهــــم: عفاف 
القادري، خلود الصالح، مها بالل، 

فاتن نسيبة وكامل فارس.

قسم اللغة الفرنسية في جامعة 
الكويت في العام 2007، حيث يعد 
املهمة والتي القت  احد املشاريع 
اقباال كبيرا خاصة من الطالبات 
الكويتيات لتعلم اللغة الفرنسية 

وفق منهجية علمية.
اما فاتن نســــيبة فقد اعربت 
عن ســــعادتها بتقلد هذا الوسام 
الذي جاء بعد 25 عاما من تدريس 
اللغة الفرنسية بجامعة الكويت، 
الفتة الى ان هذا احلدث تشجيع 
لقدرات الناطقني باللغة الفرنسية 

على مزيد من العطاء.

ورمــــزا النفتــــاح الكويــــت على 
الثقافات املختلفة وكذلك تأكيدا 

على تسامحها.
من جهتها قالت خلود الصالح 
مــــن وحدة اللغة الفرنســــية في 
جامعة الكويــــت ان هذا التكرمي 
يعــــد شــــرفا كبيــــرا للكويتيني 
الفرنكفونيني وخطوة رائعة من 
احلكومة الفرنسية تعبر عن مدى 
الثقافية  العالقــــات  التقارب في 
الكويتية ـ الفرنســــية ممثلة في 

املؤسسات التعليمية.
افتتاح  الى  واشارت الصالح 

بشرى الزين
قام الســــفير الفرنســــي جان 
رينيه جيان بتقليد اربعة اكادمييني 
كويتيني وسام السعفة االكادميية 
بدرجة فــــارس تقديرا جلهودهم 
في تعلم اللغة الفرنسية والرغبة 
في تعليمها ونشرها بني االوساط 

الكويتية.
التكرمي  وقال جيان في حفل 
الذي اقيم مساء اول من امس في مقر 
اقامته ان وسام السعفة االكادميية 
يعد اقدم وسام مدني يعود اعتماده 
الــــى مرســــوم امبراطــــوري في 
العام 1808 وهو موجه لتشريف 
العلوم  فــــي مجــــاالت  اخلدمات 
التربوية والتعليمية، مشيرا الى 
انه اعتراف بجهود كل من يشارك 
الثقافة  بطريقة خاصة في نشر 

الفرنسية.
كما اوضح ان هذه الشــــراكة 
ساهمت في ان تقوم وزارة التربية 
الفرنسية مبنح االساتذة الكويتيني 
هذا الوســــام، مذكرا بالدور املهم 
الذي لعبه هؤالء في تعليم اللغة 
الكويتية  املدارس  الفرنسية في 

وفقا ملناهج علمية.
واكد السفير الفرنسي ان هؤالء 
االساتذة يعدون دعما قويا للغة 
الفرنســــية وثقافتها وجسرا بني 
البلدين الصديقــــني وثقافتيهما 

السفير الفرنسي قلد وسام السعفة األكاديمية لـ 4 كويتيين

ولي العهد لمتقاعدي »الداخلية«: أمامكم مستقبل
يتطلب منكم المزيد من العطاء لخدمة الوطن

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد في ديوانه بقصر 
السيف صباح امس الشيخ احمد صباح السالم. كما استقبل سموه 
كال من الفريق متقاعد مساعد املشعان والفريق متقاعد محمد الشاهني 
والفريق متقاعد سليمان احمليالن والفريق متقاعد مساعد الغوينم 
والفريق متقاعد ثابت املهنا والفريق متقاعد احمد الســــبيعي. وقد 
اثنى ســــموه على جهودهم الطيبة وعطاءاتهم الكبيرة خالل فترة 
عملهــــم بوزارة الداخلية قائال: »ان أمامكم مســــتقبل يتطلب منكم 
بــــذل املزيد من العطاء في جميع مناحي احلياة وفقكم اهلل على ما 
بذلتموه من جهد وإخالص في خدمة وطنكم حاضرا ومستقبال ملا 
فيه مصلحة الوطن واملواطن«.  حضر املقابلة رئيس ديوان سمو 
ولي العهد الشيخ مبارك الفيصل. واستقبل سموه د.فيصل ابوصليب 
حيث أهدى ســــموه نسخة من رسالة الدكتوراه بعنوان »السياسة 
األميركية جتاه العراق بعد احداث 11 ســــبتمبر« وقد شكره سموه 
متمنيا له التوفيق والنجاح. كما اســــتقبل ســــموه بقصر السيف 
د.سليمان طارق العبداجلادر، حيث اهدى سموه نسخة من رسالة 
الدكتوراه بعنوان »مجريات اسواق االوراق املالية للدول الناشئة 
ـ جتربة الكويت« وقد شــــكره سموه، متمنيا له التوفيق والنجاح. 

واستقبل سموه بقصر السيف رياض الصانع.

سموه التقى أحمد صباح السالم والصانع والعبدالجادر وأبوصليب

محمد الصباح
تلقى رسالة

من نظيره اإلماراتي
تلقى نائــــب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح رسالة خطية 
من وزيــــر اخلارجية في دولة 
اإلمارات العربية املتحدة الشيخ 
عبداهلل بن زايد آل نهيان تتعلق 
بالعالقات الثنائية بني البلدين 
الشقيقني والقضايا محل االهتمام 
املشترك. الى ذلك، استقبل وكيل 
وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل 
صباح امس سفير اجلمهورية 
اإلسالمية اإليرانية لدى الكويت 
علي جنتي. ومت خالل اللقاء بحث 
عدد من أوجه العالقات الثنائية 
بني البلدين، اضافة الى تطورات 

األوضاع في املنطقة.

األمير استقبل سفير سلطنة بروناي

استقبل صاحب السمو االمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر السيف صباح امس سفير سلطنة بروناي – 
دار السالم لدى الكويت بنجيران داتو محمد صالح 

وذلك مبناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبالده.
وحضر املقابلة وزير شـــؤون الديوان االميري 
باالنابة الشيخ علي اجلراح، كما تلقى صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد رسالة خطية من الرئيس 

الشيشاني رمزان قديروف تتعلق بالعالقات الثنائية 
بني البلدين الصديقني وسبل تنمية اوجه التعاون 

بينهما في املجاالت كافة.
وقد قام بتسليم الرسالة لوزير شؤون الديوان 
االميري باالنابة الشيخ علي اجلراح وزير االعالم 
والسياسة القومية والعالقات اخلارجية الشيشاني 

شمسائيل سارالييف.

وقفة عرفة الخميس 
26 الجاري

ـ كونا: أعلن  الريــــاض 
التلفزيون السعودي الليلة 
املاضية ان اليوم األربعاء هو 
األول من شهر ذي احلجة وان 
الوقوف بعرفة في التاسع 
من ذي احلجة يصادف يوم 
اخلميس املوافق 26 اجلاري، 
وبالتالي يكون يوم اجلمعة 
املوافق 27 اجلاري هو أول 
املبارك.  أيام عيد األضحى 
وعلى هذا األســــاس ستبدأ 
إجازة العيد اعتبارا من يوم 
اخلميس 26 اجلاري وتستمر 
حتى 30 من الشهر نفسه، 
ويعاود املوظفون والطلبة 
دوامهــــم يــــوم الثالثــــاء 1 
ديسمبر، إال إذا قرر مجلس 
الوزراء مد إجازة العيد إلى 

نهاية األسبوع.

د.بدر الشريعان متوسطا الوكالء املساعدين واملشاركني في املؤمتر

العقيد الركن وليد النويف يكرم احد املشاركني

الشريعان: نهدف للتوصل إلى إنتاجية مستقرة للطاقة بتكاليف اقتصادية
المؤتمر الثاني لصناعة الطاقة اختتم أعماله أمس وحث على تحسين إدارة األحمال النويف: التدريب واللياقة البدنية 

والرماية ضرورية لتنمية الثقة بالنفس

اكد قائد الشؤون العسكرية باحلرس الوطني العقيد الركن وليد 
النويف اهمية مجاالت التدريب واللياقة البدنية والرماية ودورها الفاعل 
في تنمية الثقة بالنفس والقدرة على التعامل مع املعضالت واملواقف 
الطارئة. جاء ذلك في تصريح له خالل حفل تكرمي منتســــبي قيادة 
الشؤون العسكرية احلاصلني على مراكز متقدمة في رماية البندقية 
خالل املوسم التدريبي 2008 – 2009. واشاد العقيد النويف مبنتسبي 
الوحدات احلاصلة على املراكز االولى حاثا اياهم على تطوير قدراتهم 

في مجاالت التدريب واللياقة البدنية والرماية.

دارين العلي
اختتــــم املؤمتــــر الثاني لصناعــــات الطاقة 
الكهربائية في الوطن العربي واملعرض السادس 
لصناعة املعدات والتجهيزات الكهربائية في الوطن 
العربي اعمالــــه امس بعدة توصيات اوصى بها 
املشاركون اهمها: الدعوة إلى اطالق مشروع عربي 
مشترك يهتم بالدراسات واالبحاث في مجال الطاقة 
وصــــوال الى اقرار اســــتراتيجية عربية للطاقة 
املتجددة. وتضمنت توصيات املؤمتر الذي عقد 
علــــى مدار 3 ايام دعوة هيئات الكهرباء العربية 
الى زيادة تبني استخدام تقنيات التحكم في هادر 
الكهربائية خاصة مع وجود املعدات اخلاصة بذلك 
واالستفادة من جتارب بعض محطات الكهرباء 
العربية التي طبقت عمليات رفع االنتاج من خالل 

تبريد الهواء الداخل للتوربينات.
وكما دعا املشــــاركون ايضا هيئات وشركات 
انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في الوطن العربي الى 
تشجيع مصانع املعدات الكهربائية من خالل اعطاء 
اولوية لتوريد احتياجاتهم من تلك املصانع التي 
اصبحت منتجاتها ذات نوعية وتكلفة مناسبة.

وشددوا ايضا على تطبيق برامج لتحسني ادارة 
االحمال من خالل زيادة برامج وخطط ترشــــيد 

االستهالك وازاحة االحمال من خالل تشجيع تطبيق 
التعرفة املتغيرة. ومن ضمن نقاط التوصيات التي 
اوصوا بها تطبيق منهجية علمية للمفاضلة بني 
االستبدال والتحديث عند القيام بتنفيذ عمليات 
اعادة تأهيل االنظمة الكهربائية. من جهة أخرى، قال 
وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان ان »املعرض 
هدف الى التعريف بالصناعات الكهربائية العربية 
من أجل دعمها والنهوض بها في سبيل التكامل 
العربي واتاحة الفرصة للشركات العربية املعنية 
بشؤون تصنيع املعدات الكهربائية لعرض منتجاتها 
وتبادل اخلبرات والتجارب فيما بينها واستهداف 
عقد الصفقات املثمرة وتكثيف املبادالت التجارية 
بني الفاعلني في حقل الصناعــــات الكهربائية«. 
واضاف الشــــريعان خالل حفــــل تكرمي اجلهات 
الراعية واملشاركني مساء اول من امس ان »املؤمتر 
هدف ايضا الى توفير الفرص املناســــبة لطرح 
مواضيع حيوية للنقاش بني اصحاب االختصاص 
العرب وتبادل  اخلبرات فيما بينهم من جهة وبني 
اخلبــــراء العامليني من جهة أخــــرى ضمن اعادة 
تأهيل وتطوير االنظمة الكهربائية للتوصل الى 
انتاجية مستقرة للطاقة الكهربائية بتكاليف ذات 

جدوى اقتصادية.


