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اتفقا على القيام بحمالت توعوية

»المهندسين« وإدارة الخبراء بحثتا تطوير 
العالقات وخدمة المواطنين في التعاقدات الفنية

أكدت جمعية املهندسني وادارة اخلبراء في 
وزارة العدل حرصهما على التعاون في القضايا 
الفنية والقيام بحمالت توعية للمواطنني عند 
ابرامهم للتعاقدات لتشييد مبانيهم ومنشآتهم 
اخلاص���ة والعامة، وذلك في لقاء عقده رئيس 
جلنة العالقات احلكومية باجلمعية م.رش���ود 
العازمي امس االول مبق���ر االدارة مع عدد من 
مسؤولي االدارة يتقدمهم مدير ادارة التفتيش 
الفني احمد العازمي ونائب مدير االدارة للشؤون 
الهندسية م.صالح الفاضل وكبير اخلبراء م.وليد 
الدوس���ري وكبير اخلبراء في االدارة م.خالد 
سعود العميري، وذلك بحضور ومشاركة اعضاء 
اللجنة م.راشد العجمي وم.محمد حزام العتيبي 

وم.مناور العازمي.
واأنى العازمي على اشادة وحرص املسؤولني 

في ادارة اخلبراء على التعاون مع اجلمعية في 
مختلف القضايا الفنية، مشيرا الى ان اجلانبني 
استعرضا اجلهود التي تقوم بها كل جهة خلدمة 
املهندسني واملواطنني على حد سواء، حيث قدم 
لهم شرحا عن جهود اجلمعية في خدمة املواطنني 
وخاصة في مجال التعاقدات والتحكيم الهندسي 
وان اجلمعية تقدم اخلدمات الفنية واالستشارية 

الهندسية للمواطنني بدون مقابل.
ومن جانبهم قدم املسؤولون في ادارة اخلبراء 
ش���رحا عن جهود ادارتهم في خدمة املواطنني 
وتقدمي الدعم الفني للسلطات القضائية، وانهم 
سعداء بفتح قنوات االتصال مع جمعية املهندسني 
وخاصة في مجاالت توعية املواطنني بالعقود 
الهندسية، واتفق على استمرار اللقاءات لبحث 

تطوير التعاون بشكل مستمر بني اجلانبني.

لقطة جماعية للمشاركني في اللقاء

السفير الياباني متوسطا الطلبة الكويتيني الذين درسوا في اليابان 

أقامت س����فارة اليابان في الكويت حفل تكرمي للطلبة 
الكويتيني الذين درسوا او سيدرسون في اليابان وذلك في 

مقر إقامة السفير ماساتوشي موتو لدى الكويت.
وحضر احلفل أساتذة في جامعة الكويت وممثلو وطلبة 
مركز خدمة املجتمع والتعليم املستمر، باالضافة الى بعض 
أعضاء اجلالية اليابانية، بدأ احلفل بكلمة ترحيبية ألقاها 
السفير موتو وأش����ار الى ان العام 2011 سيشهد االحتفال 
مبرور 50 عاما على إنشاء العالقات الديبلوماسية بني الكويت 
واليابان وان الس����فارة اليابانية تخطط إلقامة العديد من 
األنشطة الثقافية احتفاال بهذه املناسبة، وعبر السفير عن 
أمله في تعميق الفهم املتبادل بني البلدين عبر التبادل الثقافي 

وبرامج املنح الدراسية، كما ذكر طالب كويتي يدرس حاليا 
في اليابان انه سعيد بتجربته اجلديدة في اليابان ومتنى 
ان يساهم الطلبة الكويتيون الذين سبقت لهم الدراسة في 

اليابان في تقريب الكويت واليابان أكثر.
وخالل احلفل، قام طلبة مرك����ز خدمة املجتمع بتأدية 
مسرحية حماس����ية باللغة اليابانية واستمتع الضيوف 

بهذا احلفل.
ومن املنتظر اإلعالن عن خطة املنح الدراس����ية للعام 
املقبل بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، حيث تقدم املنحة 
كل عام خلريجي الثانوية العامة وخريجي اجلامعات من 

الكويتيني.

وفي خط����وة لدعم التفاهم املتبادل بني اليابان والدول 
األخ����رى، وبالتعاون مع مدرس����ة الكويت البريطانية في 
الكويت قامت س����فارة اليابان لدى الكويت باستضافة 23 
طالبا من املدرسة البريطانية بالكويت وتقدمي بعض األنشطة 

الثقافية لهم.
وقامت السفارة بتنظيم هذا اللقاء الثقافي بالتعاون مع 

املدرسة البريطانية في الكويت.
وتعتزم السفارة اليابانية عقد مثل هذه األنشطة مرة 
شهريا وترغب في استضافة كل من طالب املدارس اخلاصة، 
وكذلك املدارس احلكومية، فعلى من يرغب في املش����اركة 

االتصال بالسفارة اليابانية.
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دعت الكويت لتبني قرار في القمة العربية لوقف التجاوزات والمخالفات اإلسرائيلية

24 جمعية نفع عام تطالب بتقديم شكوى لألمم المتحدة ضد الصلف الصهيوني في فلسطين
أص���درت جمعيات النف���ع العام وهي: 
جمعية االصالح االجتماعي، جمعية احياء 
التراث االسالمي، جمعية املعلمني الكويتية، 
جمعية بشائر اخلير، جمعية التكافل لرعاية 
الثقافية االجتماعية  الس���جناء، اجلمعية 
النس���ائية، مبرة النق���ي اخليرية، احتاد 
مصنعي وجتار األملنيوم، جمعية املهندسني 
الكويتية، اجلمعية الكويتية لزراعة االعضاء، 
نادي الكويت للسينما، رابطة االجتماعيني، 
جمعية الثقلني اخليرية االجتماعية، جمعية 

اخلريجني الكويتية، جمعية النجاة اخليرية، 
اجلمعية الكويتية حلقوق االنسان، جمعية 
الشفافية الكويتية، جمعية الهالل االحمر 
الكويتية،  الكويتي، جمعي���ة الصحافيني 
أمان���ة العمل النس���ائي )جمعية االصالح 
االجتماع���ي(، اللجنة النس���ائية )جمعية 
االصالح االجتماعي(، رابطة االدباء الكويتيني، 
جمعية بيادر الس���الم النسائية وجمعية 
الشيخ عبداهلل النوري اخليرية بيانا جاء 
فيه: تابعت شعوب العالم املجازر واالنتهاكات 

الصهيونية التي جتري على اراضي فلسطني 
املباركة خالل االيام املاضية، التي تستهدف 
تش���ويه تاريخ مدينة القدس التي حتوي 
املسجد االقصى اشرف واطهر البقع املباركة 
واملقدسة على قلب نحو ملياري مسلم على 
وجه االرض في تصرفات همجية جتاوزت 
احلدود باملخالفة جلميع القرارات الدولية 

واالعراف االنسانية.
وتابع���ت لق���د هالتنا تل���ك االجراءات 
املتسارعة لتهويد وصهينة املدينة املقدسة 

ببن���اء املس���توطنات وابت���الع االراضي 
واملمتلكات الفلس���طينية وتزييف تاريخ 
املدين���ة دون رادع، بإقامة املغتصبات في 
االراضي احملتلة عام 1967، وتسريع وتيرة 
احلفريات التي تستهدف هدم املسجد االقصى 
واقامة الهيكل املزعوم مكانه، ودفع املتطرفني 
اليهود الى باحات املسجد االقصى للصالة 
فيها واالحتفال مبا يس���مى عيد املس���اخر 
اليهودي، ومنع املسلمني من الوصول الى 
املسجد للصالة فيه، وهدم منازلهم واجبارهم 

على الرحيل من منطقة القدس بهدف تغيير 
الطابع العربي االس���المي للمدينة وطمس 
هويتها القومية والدينية، وضم املس���جد 
االبراهيمي في اخلليل ومسجد بالل بن رباح 
في بيت حلم لقائمة التراث الصهيوني، وكان 
آخر تلك التجاوزات افتتاح كنيس اخلراب 
على انقاض االوقاف االسالمية بالقرب من 
املس���جد االقصى 16 اجلاري. واستطردت 
واذ نحيي الهبة الش���عبية لنصرة املسجد 
االقصى وحماية حقوق الشعب الفلسطيني 

واملقدسات االسالمية واملسيحية، نطالب 
احلكومات العربية والشعوب املسلمة في 
انحاء العالم بدعم الفلسطينيني في محنتهم 
التي تؤشر على حال االمة االسالمية، وبرد 
عملي على كل صور االنتهاكات الصهيونية، 
وان تدعو الكويت لتبني القمة العربية التي 
ستعقد بليبيا قرارا عربيا موحدا لتقدمي 
ش���كوى لالمم املتحدة واتخاذ االجراءات 
املناسبة ضد العدوان الصهيوني املستمر 

على الشعب الفلسطيني.

في حفل أقامته السفارة اليابانية للطلبة الكويتيين الذين درسوا باليابان

ماساتوشي موتو: 50 عامًا من العالقات الديبلوماسية 
بين الكويت واليابان ونأمل تعميق الفهم المتبادل


