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الشيخ د.محمد الصباح روضان الروضان

رشيد الطبطبائي

ناصر العيار

مصطفى الشمالي خالل لقائه نظيره االنتيغوي هارولد لوفيل

رئيس الوزراء السوري ناجي عطري والسفير الديحاني خالل افتتاح املعرض

الشيخة أمثال األحمد قبيل مغادرتها البالد

ممثل صاحب السمو توجهت إلى سوازيالند
تلبية لدعوة الملك مسواتي الثالث

البالد  غادرت 
صباح امس ممثل 
الس���مو  صاحب 
الش���يخ  األمي���ر 
األحمد،  صب���اح 
رئيسة مركز العمل 
التطوعي الشيخة 
أمثال األحمد والوفد 
املرافق متوجهة الى 
مملكة سوازيالند 
الصديقة في زيارة 
رس���مية تلبي���ة 
للدع���وة املوجهة 
من امللك مسواتي 
الثالث ملك مملكة 

سوازيالند.

محمد الصباح تلقى رسالتين من نظيريه في موريتانيا والهند

قام بجولة ميدانية على عدد من الرقابات التجارية

الروضان تسّلم أوراق اعتماد السفير األلماني:
حريصون على تعزيز العالقات في جميع المجاالت

الطبطبائي: تسهيل إنجاز معامالت المواطنين 
بمراكز الخدمة التجارية وفق القوانين واللوائح

الرومي سّلم رسالة من األمير
إلى رئيسة األرجنتين

واشنطن � كونا: قام سفيرنا لدى األرجنتني سعود 
الرومي بتسليم نائب وزير اخلارجية األرجنتيني 
البرتو دالوتي رس���التني الى القيادة األرجنتينية 
وبحضور مدير ادارة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

بالوزارة.
والرسالة األولى التي س���لمها السفير الرومي 
موجهة من صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحمد الى الرئيسة األرجنتينية كريستينا فرنانديز 
فيما الرسالة الثانية موجهة من نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح الى 

وزير اخلارجية األرجنتيني هكتور تيمرمان.
وبح���ث الرومي مع املس���ؤولني األرجنتينيني 
التنسيق والعمل على متابعة الترتيبات اخلاصة 
بزيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 

احملمد الى بوينس أيرس خالل األسبوع املقبل.
ونقل الرومي عن دالوت���ي تأكيده على أهمية 
الزي���ارة وتطلعات احلكوم���ة األرجنتينية في أن 
تؤدي الزيارة الى تعزيز العالقات بني البلدين في 
جميع املجاالت وخاصة في اجلوانب االستثمارية 

واالقتصادية.
وأعرب املسؤول األرجنتيني عن استعداد وزارته 
للتعاون مع س���فارتنا واجلهات املختصة الجناح 

الزيارة.
من جهته ذكر مدير ادارة أفريقيا والشرق األوسط 
باخلارجية األرجنتينية ان بالده تأمل في توقيع 
عدد من االتفاقيات املشتركة مع الكويت خالل زيارة 
سمو رئيس الوزراء والتي تأتي ضمن جولة على 

عدد من دول أميركا الالتينية.

تمديد التقدم بدورة رقيب إطفاء مفتش 
وقاية للعنصر النسائي حتى 20 الجاري

محل االهتمام املشترك.
الش���يخ د.محمد  كما تلقى 
الصباح رسالة خطية من وزير 
الهند  الش���ؤون اخلارجية في 
س���وماناهالي مااليناه كريشنا 
تتعلق بالعالقات الثنائية وبحث 

سبل تطويرها.

اعلن مدير مركز اعداد رجال االطفاء باالدارة 
العامة لالطفاء العقيد نعيم آل هيد عن متديد دورة 
رقيب اطفاء مفتش وقاية للعنصر النسائي وذلك 

من تاريخ 7/18 الى 2010/7/20.
وذكر انه سيكون التقدمي من الساعة التاسعة 
صباحا الى الساعة الثانية عشرة ظهرا في الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في العديلية 
مبنى رقم 7 مبينا انه مت رفع شرط العمر للمتقدمني 
ليصل الى ثمانية وعشرين عاما ومراعاة الشهادة 

مبا يتناسب مع العمر.
وقال العقيد آل هيد ان هذه الدورة اقامتها االدارة 
العامة لالطفاء بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب وذلك اميانا منها بدور املرأة 
في خدمة الوطن في شتى املجاالت مؤكدا ان من 
جتتاز الدورة سيكون مقر عملها بقطاع الوقاية 
حيث س���تختص اخلريجات في مجال التفتيش 
في االماكن املخصصة للنساء فقط والتي يحظر 

فيها دخول الرجال.

اخلارجي���ة الش���يخ د.محم���د 
الصباح رسالة خطية من وزيرة 
الش���ؤون اخلارجية والتعاون 
املوريتانية الناها بنت حمدي ولد 
مكناس تتعلق بآخر التطورات 
السياس���ية عل���ى الس���احتني 
االقليمي���ة والدولية والقضايا 

استقبل وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الروضان في  باالنابة روضان 
مكتبه بقصر السيف امس سفير 
جمهورية املانيا االحتادية لدى 
الكويت فرانك مان وذلك لتقدمي 
نسخة من اوراق اعتماده كسفير 

جديد لبالده لدى الكويت.
ورحب الوزير الروضان خالل 
املانيا  اللقاء بسفير جمهورية 
االحتادية متمني���ا له التوفيق 
والنجاح ف���ي عمله اجلديد في 

الكويت.
واكد الوزير الروضان للسفير 
االملان���ي ح���رص الكويت على 
تعزيز العالقات الثنائية وفتح 
افاق ارحب للتعاون املش���ترك 
البلدين لتش���مل جميع  ب���ني 

املجاالت.
من جانب آخ���ر تلقى نائب 
الوزراء ووزير  رئيس مجلس 

دعا وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي القائمني على 
مراكز اخلدمة التجارية التابعة للوزارة الى العمل على تسهيل معامالت 

املواطنني واجنازها بكل يسر وفق القوانني واللوائح املنظمة.
وق���ال الطبطبائي في بيان صحافي بعد زيارة ميدانية لعدد من 
الرقابات التجارية ومراكز اخلدمة التابعة للوزارة امس ان الوزارة 
لن تألو جهدا في القيام بواجبها في حماية املستهلك من أي تالعب 
باالس���عار وعمليات الغش التجاري. واضاف ان الوزارة س���تقوم 
بدوره���ا كامال في حفظ حقوق املس���تهلكني وتطبيق القوانني على 
كل من يخالفها وحتيله للجهات املختصة لتتخذ االجراءات الرادعة 
بحقه الس���يما أن فترة دخول ش���هر رمضان املبارك قد تشهد تلك 
االعمال املخالفة. وجاءت زيارة الطبطبائي امليدانية لالطالع بشكل 
مباش���ر وميداني على سير عمل الرقابات التجارية ومراكز اخلدمة 
واالطمئنان الى سير العمل والنظر في احتياجات كل رقابة على حد 

سواء، سواء كانت تلك االحتياجات فنية او ادارية.

القاهرة � كونا: بحث وكيل وزارة املواصالت 
املساعد للشؤون القانونية والرقابة عبداحملسن 
املطيري امس خالل اجتماعه مع رئيس اجلهاز 
القوم����ي لالتصاالت مبصر د.عمر بدوي س����بل 
تعزيز التعاون بني البلدين في مجاالت االتصاالت، 
الس����يما ما يتعلق منها بحركة الكوابل الدولية. 
يأتي هذا االجتماع على هامش الزيارة التي يقوم 
به����ا املطيري الى مصر على رأس وفد من وزارة 

املواصالت.
وقال املطيري الذي يرأس أيضا جلنة الكوابل 
البرية والبحري���ة الدولية اجلديدة بالكويت في 
تصريح ل� »كونا« انه بحث مع بدوي »سبل دعم 
التعاون الثنائي خاصة ما يتعلق بحركة الكوابل 

الدولية البحرية والبرية«.
وأضاف ان »الوفد قام بزيارة ملدينة االسكندرية 
تفقد خاللها منطقة )أبو تالت( على البحر املتوسط 
ومحطة االنزال الدولية التابعة للشركة املصرية 

لالتصاالت برفقة ممثلني عن الشركة«.
وأوضح املطي���ري ان »االطالع على التجربة 
املصرية في التعامل مع الكوابل البحرية الدولية 
يأتي بناء على توجيهات من صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد وسمو الشيخ ناصر احملمد رئيس 

مجلس الوزراء وبتعليمات مباشرة من وزير الدولة 
لشؤون مجلس األمة ووزير املواصالت د.محمد 
البصيري بالعمل على تنفيذ إستراتيجية الوزارة 
اجلديدة لفتح الكوابل البرية والبحرية الدولية عبر 

الكويت لتعزيز البنية التحتية لالتصاالت«.
واضاف أن »ذل���ك يعد احد متطلبات حتويل 
الكويت الى مركز إقليمي مالي وجتاري وهو األمر 
الذي يؤدي بالتأكيد لالرتقاء بحركة االتصاالت 
ونقل البيانات عبر الكويت ويحقق كذلك تعظيم 
موارد الدولة املالية وزيادة السعات الضرورية 

في نقل احلركة«.
وأوضح املطيري ان »اللجنة التقت مؤخرا مع 
ممثلي العديد من الش���ركات العربية واألجنبية 
املتخصص���ة املهتمة بتمرير كواب���ل دولية عبر 
الكويت«. وأشار الى أن اللجنة تدرس حاليا مترير 
ستة كوابل دولية جديدة 3 منها عبر منفذ اخلافجي 
و3 أخرى باجتاه الساملي للربط مع الكوابل الدولية 
في البحر األحمر عبر األراضي السعودية اضافة 
الى كابلني بحريني جديدين يتم تنفيذهما حاليا 

عبر اخلليج العربي.
وأعرب املطيري عن ترحيب وزارة املواصالت 
الكويتية بأي مش���اريع متعلقة بالكوابل سواء 

البرية أو البحرية الدولية.

أكد ضرورة تعزيز العالقات االقتصادية والتجارية بين البلدين

رئيس الوزراء اختتم زيارة استغرقت عدة أيام

عطري زار جناح الكويت في معرض دمشق الدولي:
الكويت تشهد تطورًا كبيرًا في مختلف القطاعات

الشمالي: لجنة مشتركة بين الكويت وانتيغوا وبربودا
لتوطيد العالقات االقتصادية ومجاالت االستثمار

في كال البلدين وان جلنة مشتركة 
ش���كلت خالل الزي���ارة لغرض 
العالق���ات االقتصادية،  توطيد 
مش���يرا الى ان املجال السياحي 
من القطاعات املشجعة لالستثمار 

في انتيغوا وبربودا.
كما عق���د وفد غرفة جتارة 
وصناعة الكويت املرافق لسمو 
الوزراء والذي  رئيس مجلس 
يرأس���ه عضو مجل���س ادارة 
الساير اجتماعا  الغرفة ساير 
م���ع كالرفس ج���وزف عضو 
غرفة جتارة وصناعة انتيغوا 

وبربودا.
وناق���ش اجلانب���ان فرص 
التعاون بني الشركات في كال 
البلدي���ن الستكش���اف فرص 
الزيارات  االس���تثمار وتبادل 
ب���ني رج���ال األعم���ال وإقامة 
التجارية واملشاريع  املعارض 
التي توفرها كل  االستثمارية 

دولة لألخرى.

اختتم سمو رئيس مجلس 
الوزراء الش���يخ ناصر احملمد 
امس زيارته الرسمية النتيغوا 
وبربودا التي اس���تغرقت عدة 
أي���ام بدعوة م���ن د.دبالدوين 
سبنسر رئيس وزراء انتيغوا 

وبربودا.
ونقل س���موه خالل زيارته 
رسالة خطية من صاحب السمو 
األمير ال���ى حاكم عام انتيغوا 

وبربودا لويس الك تاك.
كما عقد جلس���ة مباحثات 
ثنائية مع نظيره د.سبنسر حيث 
اس���تعرضا العالقات الثنائية 
بني البلدين الصديقني في شتى 

املجاالت وسبل تعزيزها.
ووجه سموه دعوة رسمية 
للدكتور سبنسر لزيارة الكويت 
على ان حتدد وف���ق القنوات 

الديبلوماسية املعتادة.
ووّقع البلدان على 5 اتفاقيات 
ومذكرات تفاهم بشأن التعاون 

الثنائي في املجاالت السياسية 
والتجاري���ة  واالقتصادي���ة 
والطي���ران اضاف���ة الى بحث 
س���بل التع���اون م���ع القطاع 
الكويتي لالس���تفادة  اخلاص 

التنمية  من خبراته في مجال 
والبنية التحتية.

وكان وزير املالية مصطفى 
الشمالي قد التقى قبيل اختتام 
الزيارة نظيره األنتيغوي وزير 

االقتصاد هارولد لوفيل.
وق���ال الوزير الش���مالي انه 
ناق���ش م���ع وزي���ر االقتصاد 
األنتيغ���وي مختل���ف القضايا 
االقتصادية ومجاالت االستثمار 

وتش���ارك الكويت بفاعلية 
في الدورة ال�57 ملعرض دمشق 
الدولي هذا العام من حيث عدد 
الشركات واملؤسسات الصناعية 

العارضة وتنوع منتجاتها.
وقال مدي���ر اجلناح محمد 
املزين ف���ي تصريح ل� »كونا« 
ان الكويت تشارك مبعروضات 
ل� 30 شركة ومؤسسة صناعية، 
مش���يرا الى ان وزارة التجارة 
العام  والصناعة حرصت هذا 
على مشاركة القطاع النفطي في 
املعرض حيث تشارك مؤسسة 
البترول والشركات التابعة لها 
وبحض���ور ممثلني عنها نظرا 
النفطية  ألهمي���ة الصناع���ة 
ف���ي الكويت والعال���م اضافة 
الى مش���اركة غرف���ة التجارة 
والصناعة في الكويت. وعلى 
هامش املع���رض بحث معاون 
وزي���رة االقتص���اد والتجارة 
الس���وري خالد س���لوطة مع 
مستشار رئاسة الوزراء لشؤون 
التج���ارة اخلارجي���ة التركي 
أم���س تطوير  أحم���د ياقجي 
العالقات االقتصادية والتجارية 
الثنائية. ودعا سلوطة رجال 
األعمال األتراك إلى االستمرار 
إقامة مشاريع استثمارية  في 
في سورية، مشيرا إلى أهمية 
تبادل املعلومات واخلبرات بني 
اجلانبني. من جانبه أشاد ياقجي 
بال���دور الكبير واملهم ملعرض 
دمشق الدولي الذي افتتح أمس 
ملا يشكله من تظاهرة اقتصادية 
وجتارية توازي العاملية، ودعا 
إلى ضرورة تنشيط مختلف 
مج���االت التع���اون التجارية 
واالس���تثمارية والس���ياحية 

والثقافية بني البلدين.

دمشق ـ هدى العبود وكونا
أكد رئيس الوزراء السوري 
محمد ناجي عطري ان العالقات 
الكويت وسورية عالقات  بني 

تاريخية ومتجذرة.
جاء تأكيد عطري في تصريح 
للصحافيني خالل زيارته امس 
األول جناح الكويت في معرض 
دمش���ق الدولي حيث كان في 
استقباله سفيرنا لدى سورية 
عزيز الديحاني ومراقب تنمية 
التجارة  الصادرات في وزارة 
والصناعة مدير اجلناح الكويتي 

محمد املزين.
وأعرب عطري عن سروره 
لزيارة جن���اح الكويت معربا 
ع���ن اعتزازه مبا ش���اهده من 
معروض���ات تعك���س التطور 
الذي تشهده الكويت في مختلف 
القطاعات، مؤكدا ان أي تطور 
تشهده أي دولة عربية ينعكس 
ايجابا على الدول العربية كافة. 
كما أعرب عن سعادته مبشاركة 
الكويت في دورة معرض دمشق 
الدولي وهو ما ي���دل على ان 
العالقات األخوية بني البلدين 
ان  متميزة وقدمي���ة، مضيفا 
الكويت تش���هد تطورا كبيرا، 
مش���يرا الى ان »ذلك ينعكس 
من خالل م���ا رأيناه في جناح 

الكويت«.
وأكد رئيس الوزراء السوري 
على ضرورة تعزيز العالقات 
االقتصادي���ة والتجاري���ة بني 
الكويت وسورية والبحث عن 
آفاق جديدة من ش���أنها زيادة 
حجم التبادل التجاري وتوسيع 

االستثمارات.
وق���ام عط���ري بجولة في 
أقس���ام اجلناح يرافقه وزير 

التجاري حي���ث تقوم اللجنة 
الوزارية املش���تركة واللجان 
املنبثقة عنها خالل اجتماعاتها 
الدورية في العاصمتني بالتوقيع 
على اتفاقيات ومذكرات تفاهم 
وبرامج تنفيذية جديدة لتعزيز 

املبادالت التجارية.
وأكد ان الكويت حترص على 
املش���اركة الدائمة في معرض 
الدولي وفي تظاهرات  دمشق 
اقتصادية مماثلة عربية ودولية 
نظرا ألهمية دورها في تعزيز 
حركة التبادل التجاري بني الدول 
وفتح أسواق جديدة أمام املنتج 
الذي أصبح يضاهي  الكويتي 
املنتج العاملي من حيث اجلودة 

واملنافسة.

الديحاني  واضاف السفير 
الكوي���ت ف���ي  ان مش���اركة 
ه���ذه التظاه���رة االقتصادية 
ودون انقط���اع »تأتي ترجمة 
لقوة العالق���ات األخوية التي 
تربط بني البلدين الش���قيقني 
وتتويج���ا للعالقات التجارية 
واالقتصادي���ة التي نعمل في 
البلدين وبتوجيهات من  صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحمد وأخيه الرئيس بش���ار 
األسد على تعزيزها واالرتقاء بها 

الى العالقات السياسية«.
الى ان املسؤولني  وأش���ار 
البلدي���ن  ف���ي كال  املعني���ني 
يحرصون على تعزيز العالقات 
االقتصادية وزيادة حجم التبادل 

الصناعة السوري فؤاد اجلوني 
وسفيرنا لدى دمشق وعدد من 
املس���ؤولني ورؤساء األنشطة 
االقتصادية والتجارية السورية 
واملدير العام للمؤسسة العامة 
الدولية  للمعارض واألسواق 
محمد حمود حيث استمع الى 
ش���رح عن اه���م املعروضات 

الكويتية لهذا العام.
الس���فير  من جانب���ه قال 
الديحاني في تصريح ل� »كونا« 
ان زيارة رئيس الوزراء السوري 
جلن���اح الكويت ف���ي معرض 
الدولي تعكس عمق  دمش���ق 
العالقات االخوية املتميزة بني 
البلدين على الصعيدين الرسمي 

والشعبي.

خالل زيارة وفد من وزارة المواصالت لمصر

المطيري بحث مع رئيس الجهاز القومي لالتصاالت
أبدت أكثر من عشرين جهة متثل التعاون في حركة الكوابل الدولية البحرية والبرية

اجلمعيات واملؤسسات والهيئات 
املعنية بشؤون املعاقني رغبتها في 
ترشيح أمني عام مبرة خير الكويت 
ناصر العيار لتولي منصب مدير 
عام الهيئة العامة لش����ؤون ذوي 
اإلعاقة التي مت اعتمادها بدال من 
املجلس األعلى لش����ؤون املعاقني 
لتتولى رعاي����ة املعاقني ومتابعة 

قضاياهم.
وأكدت قوى 11/11 وجمعية االعاقة 
الس����معية ونادي الصم واوساط 
ناشطة في مجال رعاية املعاقني، 
ان هذا الترشيح يأتي ملا يعرف عن 
العيار من خبرة عريقة في التصدي 
للقضايا االجتماعية باالضافة الى 
اخلبرة االدارية التي اكتسبها خالل 
مدة عمله الوظيفي ألكثر من ثالثني 
عاما. وأكدت جمعيات النفع العام 
املهتمة بشؤون املعاقني ان تولي 
العيار لهذا املنصب ستكون له آثار 
إيجابية على النهوض بواقع هذه 
الفئات وإيج����اد احللول الناجعة 
ملش����كالتها املزمنة وذلك ملا عرف 
عنه من جترد وروح متوثبة للعمل 

الوطني.
يذكر ان العي����ار عمل ببلدية 
الكويت ألكث����ر من 25 عاما صدر 

ترشيح العيار مديرًا عامًا
للهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة

بعدها املرس����وم االميري السامي 
بتولي����ه وكيال مس����اعدا لقطاع 
الش����باب بالهيئة العامة للشباب 
والرياضة، حيث شهد قطاع الشباب 
في عهده طفرة كبيرة س����واء من 
ناحية االنشطة والبرامج الشبابية 

التي تواكب روح العصر.
وإل����ى جانب مهام����ه احلالية 
يقوم مبهام املستشار العام لقناة 
العطاء الفضائية املتخصصة في 
فئ����ة ذوي االحتياجات اخلاصة 
ويقوم باملساهمة في رسم سياسة 
القناة اإلعالمية وحتقيق رسالتها 

في خدمة هذه الفئة.


