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العتيبي: الكويت لن تنسى موقف اليابان من االحتالل
أكد س���فيرنا لدى اليابان عبدالرحمن 
العتيب���ي اهمية جلنة الصداقة البرملانية 
الكويتية � اليابانية في ترسيخ العالقات 
الثنائية وتعزي���ز التعاون بني البرملانني 

الكويتي والياباني.
وقال العتيبي في كلمة ألقاها مبناسبة 
حفل تدش���ني جلنة الصداق���ة البرملانية 
الكويتي���ة � اليابانية ف���ي مبنى البرملان 
الياباني ان القيادة السياسية في الكويت 
حتث البرملانيني على تعزيز التعاون مع 

الدول الصديقة والشقيقة.
وأضاف ان افتتاح اللجنة يأتي بالتزامن 

مع الذكرى ال� 20 لغزو الكويت والذكرى 
ال���� 65 إللق���اء القنبلت���ني الذريتني على 
»هيروشيما« و»ناغازاكي« مؤكدا ان الكويت 
وشعبها لن ينسوا املوقف الياباني املشرف 

من حرب حترير الكويت.
من جهته أكد املستش���ار األعلى للجنة 
الصداقة البرملاني���ة الكويتية � اليابانية 
 واتانابي كوزو ان اللجنة س���تكون عامال

مهم���ا ف���ي تطوي���ر وتفعي���ل العالقات 
الثنائية.

وأش���اد كوزو بعمق العالقات الثنائية 
في مختلف املجاالت والذي حتقق بدعم من 

حكومتي البلدين وحرصهما على تعزيز 
العمل املشترك.

وب���ني أن م���ن اعمال جلن���ة الصداقة 
البرملانية العمل على االستفادة من اخلبرات 
اليابانية في مجاالت التكنولوجيا مؤكدا 
حرص اليابان على تعزيز عالقاتها وتنمية 

التعاون بني البلدين.
يذكر ان أعض���اء احلزب الدميوقراطي 
اليابان���ي )احل���زب احلاكم( مبجلس���يه 
املستشارين والبرملان عينوا جلنة الصداقة 
البرملاني���ة الكويتية � اليابانية في ال� 27 

من مايو املاضي.

خالل تدشين لجنة الصداقة البرلمانية الكويتية ـ اليابانية

السفير عبدالرحمن العتيبي مع أعضاء جلنة الصداقة البرملانية الكويتية ـ اليابانية

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد في مقدمة مودعي ولي عهد سلطنة بروناي الشيخ مشعل األحمد مصافحا ولي عهد بروناي

ولي عهد بروناي غادر البالد بعد زيارة استغرقت 4 أيام
غادر البالد مس���اء اول من امس صاحب الس���مو امللكي 
االمي���ر احلاج املهتدي باهلل ولي عهد س���لطنة بروناي دار 
السالم الصديقة والوفد الرسمي املرافق له بعد زيارة للبالد 
اس���تغرقت اربعة ايام اجرى خاللها مباحثات رس���مية مع 
القيادة السياسية تناولت العالقات الثنائية وسبل تعزيزها 

بني البلدين الصديقني.
وقد كان في مقدمة مودعيه على ارض املطار سمو ولي 
العهد الش���يخ نواف االحمد ونائب رئيس احلرس الوطني 
الشيخ مشعل االحمد ورئيس مجلس الوزراء باالنابة ووزير 
الدفاع الش���يخ جابر املبارك ورئيس مجلس االمة باالنابة 
عبداهلل الرومي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح ورئيس جهاز االمن الوطني رئيس 
بعثة الش���رف الش���يخ محمد اخلالد والوزراء واحملافظون 
وكبار املسؤولني في الدولة وكبار القادة من اجليش والشرطة 

واحلرس الوطني وسفيرا البلدين.

»الخارجية« تدعو المعتمرين
إلى احترام القوانين السعودية

إيجاد مبنى جديد للهيئة العامة
لشؤون المعاقين من أولويات عمل التمار

حركة الركاب ارتفعت بنسبة 1% عن العام الماضي

»الطيران المدني«: 911.4 ألف راكب
و8.5 آالف رحلة شهدها المطار الشهر الماضي

قالت اإلدارة العامة للطيران املدني ان حركة 
الركاب في مطار الكويت الدولي ارتفعت بشكل 
طفيف بنس���بة بلغت 1% خالل الشهر املاضي 
فيما ارتفعت حركة الشحن اجلوي في الفترة 

نفسها %5.
وأضافت اإلدارة في بيان صحافي امس ان إجمالي 
عدد الركاب في الشهر املاضي بلغ نحو 911.4 ألف 
راكب مقابل 901.7 ألف راكب للفترة نفسها من العام 
املاضي، مضيفة ان حركة الركاب القادمني بلغت 
414.2 ألف راكب بزيادة بلغت 3%، فيما بلغت حركة 
املغادرين 497.2 ألف راكب بانخفاض نسبته %1، 

حيث بلغ عدد الركاب نحو 501.3 ألف راكب.
وأوضحت ان اجمالي حركة الطائرات التي مت 
تش���غيلها في الش���هر املاضي بلغ نحو 8.5 آالف 
رحلة بانخفاض بلغ 9% عن الفترة نفسها من العام 
املاضي حيث بلغ نحو 9.3 آالف رحلة، مشيرة الى 
ان محدودية حركة الركاب بشكل عام سببها قصر 

العطلة الصيفية وقرب دخول شهر رمضان.
وبينت ان عدد الرحالت التجارية انخفض بنسبة 
4% اذ بلغ 7.4 آالف رحلة مقارنة مع 7 آالف رحلة 
في حني انخفضت حركة الرحالت غير التجارية 
بنسبة 32% والتي بلغت ألف رحلة مقابل نحو 1.6 

ألف رحلة للفترة نفسها من العام املاضي.
وذكرت ان حركة الشحن اجلوي شهدت زيادة 
كبيرة، حيث بلغت كمي���ة البضائع حوالي 18.2 
ملي���ون كيلوغرام بزيادة 5% عن الفترة نفس���ها 
من الع���ام املاضي التي بلغت حوالي 17.4 مليون 

كيلوغرام.
وقالت اإلدارة ان حركة الشحن الوارد للشهر 
املاضي بلغت حوالي 11.5 مليون كيلوغرام بانخفاض 
قدره 1% مقارنة بنحو 11.6 مليون كيلوغرام، مضيفة 
ان حركة الش���حن الصادر بلغت نحو 6.6 ماليني 
كيلوغرام بزيادة بلغت 16% عن الفترة نفسها من 

العام املاضي.

محمد الصباح تلقى رسالة من نظيره في سيراليون

لقاء مطول بين الكندري والتمار

لقناعته ب����أن املبنى احلالي ال 
ميكن ان يلبي احتياجات العمل 
بعد اكتمال إنشاء الهيئة على 
مختلف املستويات الوظيفية.

وأكدت ان املوظفني يقومون 
بتسلم جميع املعامالت العائدة 
ملختلف فئات اإلعاقة ويعملون 

على إجنازها وفق القانون.

عن مدير ع����ام الهيئة قبل ان 
ينتظ����م العمل بع����د اجتماع 
مجل����س إدارة الهيئة واعتماد 

الكادر اإلداري.
ان  الى  وأش����ارت املصادر 
معاجلة وض����ع املبنى احلالي 
وإيج����اد مبني بدي����ل هي من 
أولويات عمل مدير عام الهيئة 

تلقى نائب رئي���س مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح رسالة خطية 
من وزيرة اخلارجية والتعاون الدولي جلمهورية 
سيراليون زينب حوا بنجورا تتعلق بالعالقات 

الثنائية بني البلدين وبحث سبل تطويرها.
إلى ذل���ك، دع���ت اإلدارة القنصلية بوزارة 
اخلارجي���ة املواطنني الراغبني في الس���فر الى 

اململكة العربية السعودية جوا وبرا ألداء مناسك 
العمرة خالل شهر رمضان املبارك الى احترام 
النظم والقوانني املدنية واملرورية املعمول بها 

في اململكة.
وهن���أت اإلدارة القنصلية ف���ي بيان امس 
املواطنني واملقيمني واألمة اإلسالمية مبناسبة 

قرب حلول شهر رمضان الكرمي.

بشرى شعبان
علمت »األنباء« من مصادر 
مطلعة ان لقاء التهنئة بني وكيل 
وزارة الشؤون محمد الكندري 
ومدير عام الهيئة العامة لذوي 
التمار حتول  اإلعاقة د.جاسم 
الى جلسة عمل، حيث قام وكيل 
الشؤون بتقدمي شرح تفصيلي 
للتمار عن أعمال املجلس األعلى 
لشؤون املعاقني واخلدمات التي 
يقدمها، باإلضافة الى دور اللجان 

املتخصصة.
وأضافت ان التمار الذي باشر 
الدوام قبل يومني يعقد لقاءات 
مطولة مع العاملني في املجلس، 
باإلضافة الى اجتماعات أخرى 
سيتم عقدها مع ممثلي شرائح 
املعاقني املختلفة، باإلضافة الى 
االطالع على جميع تقارير عمل 

اللجان.
وكش����فت املص����ادر ان أي 
تصريح صحاف����ي لن يصدر 

د.جاسم التمارمحمد الكندري
الحمد: الديبلوماسية الكويتية دعمت العالقات مع مختلف الدول

القاهرة ـ هناء السيد
أكد سفيرنا لدى القاهرة د.رشيد احلمد 
أن الديبلوماس���ية اخلارجية الكويتية 
ساهمت كثيرا في توطيد عالقات الكويت 
اخلارجية مع مختلف الدول الش���قيقة 
والصديقة خاصة مصر مشيرا الى ما 
ساهمت به الديبلوماسية الكويتية في 
تعمي���ق عرى العالق���ات الكويتية مع 

جميع الدول.
جاء تأكيد السفير احلمد خالل حفل 
توديع املستش���ار عمر الكندري الذي 
أقامته سفارتنا بالقاهرة مبناسبة انتهاء 

فترة عمله بها.
الس���فير احلمد ان املستشار  وقال 
الكن���دري من رج���ال الديبلوماس���ية 
اخلارجية الكويتية الذين عملوا بشكل 
دءوب وساهم في نقل العمل الديبلوماسي 
»نقل���ة نوعية« مش���يدا بنش���اطاته 
احلافل���ة التي قام بها خالل فترة عمله 
في سفارة القاهرة التي استمرت أربع 
س���نوات وخاصة فت���رة توليه رعاية 
القسم القنصلي في السفارة الى جانب 
الفترة التي قضاها نائب رئيس البعثة 

الديبلوماسية في مصر.
وأض���اف أن الكندري خ���دم بالده 
بذلك النفس الوحدوي الذي ساعده في 
خلق عالقات متميزة مع جميع زمالئه 
في الس���لك الديبلوماسي ومع مختلف 
األوساط الرسمية والشعبية في الدولة 
املعتمد لديها وحتلى بالديبلوماس���ية 
الرسمية والشعبية والثقافية التي كان 
متميزا في اجادتها باإلضافة إلى ثقافته 

العالية التي حتلى بها.
وأكد أنه اس���تطاع كذلك بنشاطاته 
الديبلوماس���ية املتميزة رسم وإعطاء 
الصورة والوجه احلقيقي عن الكويت 

مش���يرا في هذا االطار الى أهمية دور 
املكات���ب امللحقة بالس���فارة الكويتية 
واجلهات الكويتية العاملة فيها مبختلف 
العالقات  أنحاء مصر لدع���م وتوطيد 

الكويتية � املصرية.
من جانبه عبر املستشار الكندري عن 
شكره البالغ على احلفاوة التي حظي 
بها من زمالئه في السلك الديبلوماسي 
وخاصة سفيرنا لدى القاهرة د.رشيد 
احلمد مشيرا الى أن االحتفال الذي أقيم 
مبناسبة توديعه ما هو اال تكرمي لبالده 

أوال ولشخصه ثانيا.
وأعرب في تصريح مماثل ل� »كونا« 
عن أمله في أن يواصل زمالؤه في سفارتنا 
بالقاهرة بذل اجلهود من خالل املكاتب 

امللحقة بالس���فارة واجلهات الكويتية 
العاملة في مصر من أجل توطيد العالقات 
بني الكويت وجمهورية مصر العربية 
الشقيقة في ظل قيادة صاحب السمو 
األمير الش���يخ صباح األحمد وشقيقه 

الرئيس محمد حسني مبارك.
وقال ان العالقات الكويتية � املصرية 
عالقات قوي���ة وعميقة ومتجذرة على 
جميع االصعدة السياسية واالقتصادية 
والثقافية وغيرها مشيرا في هذا اإلطار 
ال���ى التعاون القائم ب���ني العاملني في 

السفارة واملسؤولني في مصر.
وقام السفير احلمد ورؤساء املكاتب 
امللحقة بس���فارة الكويت لدى القاهرة 
واجلهات الكويتي���ة العاملة في مصر 

بتقدمي دروع تذكارية للمستشار الكندري 
مبناسبة انتهاء فترة عمله في مصر.

وقد حضر حفل التوديع إضافة الى 
الس���فير احلمد املستشار محمد احملمد 
في سفارة الكويت بالقاهرة واملستشار 
احمد البكر م���ن مندوبية الكويت في 
العربية ورئيس املكتب  الدول  جامعة 
الصح���ي د.منصور صرخوه وامللحقة 
الثقافية د.خيرية رمضان ومساعد امللحق 
العسكري املقدم عماد أمان وممثل املكتب 
األمني املقدم فالح املويزري ومدير املكتب 
الكويتي للمشروعات اخليرية في القاهرة 
اسماعيل الكندري إضافة الى مدير مكتب 
وكالة األنباء الكويتية بالقاهرة سلطان 

املطيري.

خالل حفل توديع المستشار عمر الكندري في سفارتنا بالقاهرة

)ناصر عبدالسيد( د.رشيد احلمد وأعضاء السفارة خالل حفل توديع املستشار عمر الكندري  

»الكهرباء«: وضع الشروط النهائية لمكاتب إيصال التيار الثالثاء
بهدف تطوير العمل في مجال الخدمات المقدمة للمواطنين

)قاسم باشا( درجة احلرارة بلغت 46 درجة مئوية الساعة 1 ظهرا  د.بدر الشريعان

وتقطير املياه.
وفي س���ياق متص���ل، أكدت 
املصادر ان وزارة الكهرباء واملاء 
طرحت امس مش���روعا لتحديث 
اجهزة املراقبة والتحكم احلرارية 
وغرف اخلدمات العامة ومعدات 
الوقود ومصنع الكلور في محطة 
الدوحة الغربية للقوى الكهربائية 
وتقطي���ر املياه ويأت���ي ذلك في 
اطار خطة الصيانة التي جتريها 
الوزارة لتحديث محطات القوى 
الكهربائية وتقطير املياه والبنية 
التحتية للقطاع بشكل عام لرفع 
كفاءتها وإطالة عمرها االفتراضي 
وزيادة قدرتها على حتمل األعباء 

والتحديات.
الوزارة  ان  وأضافت املصادر 
بصدد تركيب وتزويد أجهزة وقاية 
على مغذيات حملطتي الش���عيبة 
السادس والشعيبة  الدائري  الى 
الى اجلابرية ه���ذا باالضافة الى 
شراء جهاز لقراءة درجة امللوحة 
مبحطة الش���ويخ وقط���اع غيار 
الوصالت الكلورين جلميع محطات 
الكيماويات لتشغيل وصيانة املياه 

مببلغ اجمالي 11 ألف دينار.

دارين العلي
علمت »األنب����اء« من مصادر 
مطلعة في وزارة الكهرباء واملاء ان 
اجتماعا ستعقده ادارة التمديدات 
مع بلدية الكويت يوم الثالثاء املقبل 
لوضع اآللي����ة النهائية للدورات 
املستندية إليصال التيار الكهربائي 
عبر املكاتب املعتمدة حيث سيتم 
الهندس����ية  املكاتب  اطالع احتاد 
على التصور النهائي الواضح عن 
الشروط املطلوبة من املكاتب التي 
سيتم اعتمادها لكي تكون املسؤولة 
املباش����رة والوحيدة عن ايصال 
التيار الكهربائي الى السكن اخلاص 

واالستثماري والتجاري.
ولفتت املص���ادر الى ان هذه 
اآللية ته���دف الى خدمة املواطن 
وتطوير العمل في مجال اخلدمات 
املقدم���ة اليه وفك التش���ابك في 
االختصاص���ات وتأصي���ل مبدأ 
الش���فافية واملس���اهمة بتوفير 
الطاقة وفق دراسات علمية متعددة 
ومتكني الوزارة من ادخال تعديالت 
تراها مناسبة في املرحلة املقبلة 
وتبسيط اجراءات العمل اليصال 
التيار وتفعيل الربط االلكتروني 

وفق توجه الدولة.
وفي سياق منفصل وفي اطار 
التحضير لشهر رمضان املبارك 
قامت الوزارة خالل الشهر املاضي 
بايصال التيار الكهربائي الى 20 

مسجدا في مختلف املناطق.
الى ذلك اكدت مصادر مطلعة 
في وزارة الكهرباء واملاء ان الوزارة 
قامت بترسية 22 مشروعا خالل 
الفترة من 29 مارس املاضي وحتى 
1 يوليو 2010 لتحل بذلك املركز 
في الثاني بني وزارات الدولة في 

عدد املناقصات التي متت ترسيتها 
الفت���رة وقد حصلت  خالل تلك 
وزارة التربي���ة على املركز األول 
في عدد املناقص���ات برصيد 32 
مش���روعا واحتلت وزارة الدفاع 

املركز الثالث.
وأوضح���ت املص���ادر ان من 
بني املش���اريع ال���� 22 التي متت 
ترسيتها مشروعا إلصالح التلفيات 
والكسورات الطارئة والكشف عن 
أنابيب متديدات  التسريبات في 
شبكات املياه وصيانة ملحقاتها 

في املنطقة اجلنوبية الش���رقية 
باالضاف���ة الى مش���روع نظافة 
الثانوية في  محطات التحوي���ل 

جميع مناطق الكويت.
انه متت  وأضافت املص���ادر 
ترسية مشروع انشاء 120 محطة 
حتويل ثانوية من البناء اجلاهز 
وتوريد زيت عزل كيبالت الضغط 
العالي حتى 300 ك.ف باالضافة الى 
ترسية مشروع الستبدال قواطع 
اجلهد املنخفض مبحطة الشعيبة 
اجلنوبية لتوليد القوى الكهربائية 


