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سمو نائب األمير مستقبال رئيس مجلس الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك

.. وسموه خالل لقائه د.موضي احلمود

سمو نائب األمير وولي العهد مستقبال رئيس مجلس االمة باإلنابة عبداهلل الرومي

.. وسموه مستقبال املستشار محمد أبواحلسن

استقبل سمو نائب األمير 
وولي الع���هد الش����يخ نواف 
األحم����د في ديوان����ه بقصر 
أم����س  الس����يف صب�������اح 
ال����وزراء  رئي�������س مجلس 
باإلنابة ووزير الدفاع الشيخ 

جابر املبارك.
كما استقبل سموه بقصر 
الس����يف صباح امس رئيس 
مجلس االمة باإلنابة عبداهلل 

الرومي.
واستقبل س����موه بقصر 
الس����يف صباح امس وزير 
الداخلية الشيخ جابر اخلالد 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الروضان  الوزراء روض����ان 
ووزي����ر املالي����ة مصطف����ى 

الشمالي.
كما اس����تقبل سمو نائب 
االمي����ر وول����ي العهد بقصر 
السيف امس املستشار بالديوان 

االميري محمد ابواحلسن.
كما اس����تقبل سمو نائب 
الش����يخ  العهد  األمير وولي 
ف����ي ديوانه  ن����واف االحمد 
بقصر الس����يف امس وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي 

د.موضي احلمود.

أكد أن جنسية ياسر الحبيب ُسحبت وفق القانونسموه التقى المستشار بالديوان األميري

المبارك: ترّبينا في الكويت على أال نفّرقنائب األمير استقبل المبارك والرومي و4 وزراء
بين بدوي وحضري أو سني وشيعي

الحري�ات والمكتس�بات الدس�تورية متأصل�ة وراس�خة ل�ن يزعزعها عب�ث صبياني
هناك شبكات ومنظمات وجهات إرهابية وتخريبية مستفيدة من عدم استقرار المنطقة

اس��تلهم رئيس احلكومة باإلنابة الش��يخ جابر 
املبارك من اجلهود األمني��ة الكبيرة ألجهزة األمن 
في اململك��ة ضمن حربها احلقيقي��ة على اإلرهاب 
وأذرعه، ما يعضد قناعته بأن العالم بأسره قد تبنى 
االس��تراتيجية السعودية في مناهضة، بل وتغييب 

أزالم اخلوارج اجلدد.
وقال في حوار هاتفي م��ع جريدة »عكاظ« بأن 
العالم بأسره مدعو ملس��اندة اململكة في مكافحتها 
لإلرهاب، بعدما قدم��ت منظومتها األمنية أداء أبهر 
املجتمع الدولي في محاربة هذه الظاهرة التي تشكل 
خطرا يهدد أرجاء العالم، مؤكدا على التعاون األمني 
والتواصل املعلومات��ي القائم بني الرياض والكويت 

للتصدي لإلرهاب.
وشدد رئيس الوزراء باإلنابة على وجود أطراف 
خارجية مس��تفيدة من عدم االستقرار في املنطقة 
م��ن خالل منظم��ات وش��بكات وجه��ات إرهابية 

وتخريبية.
ورفض املبارك ما يش��اع عن التفرقة بني البدو 
واحلضر، أو بني الس��نة والشيعة، مبينا وجود من 
يحاول اإلس��اءة إلى هامش احلريات واملكتس��بات 
الدس��تورية بتحميلها املس��ؤولية. وأش��ار إلى أن 
مسألة إس��قاط اجلنسية عن ياس��ر احلبيب شأن 
سيادي كويتي، وانها متت وفق القانون، وليست لها 

عالقة بحرية الرأي والتعبير.. فإلى ثنايا احلوار:
في املس��تهل، نتساءل عن تش��خيصكم لواقع 

العالقات السعودية � الكويتية في هذه املرحلة؟
ما يربط اململكة والكويت أكبر من أن يوصف 
أو يشخص، ذلك أن العالقات بني بلدينا وشعبينا 
الشقيقني تقوم على االخوة واحملبة واالحترام 
املتبادل بني اإلخوة واألشقاء الذين تربطهم أواصر 
اإلخ���اء، واجلوار، واملصير املش���ترك، وحتيط 
بهما وشائج القربى الضاربة في عمق التاريخ. 
والكويتيون ال يعتبرون اململكة إال امتدادا تاريخيا، 
جغرافيا، وعمقا استراتيجيا، هذه العالقة هي اليوم 
في أفضل مصافاتها، ومنوذجا يحتذى في العالقات 
بني ال���دول، وهذا لم يأت من فراغ بل نتيجة ملا 
يربط القيادتني السياسيتني من صالت عميقة، 
بفضل ال���رؤى والنظرة الثاقبة خلادم احلرمني 
الش���ريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز وأخيه 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد.
كي��ف ترون جه��ود اململك��ة في حربه��ا على 
اإلرهاب، وكيف تنظرون إلى التعاون األمني القائم 

بني الرياض والكويت في مواجهة هذا اخلطر؟
س���أكون معك أكثر وضوحا في هذه املسألة، 
جميعنا نش���عر ولم نزل، بأن اململكة في حرب 
حقيقي���ة مع اإلرهاب، وعم���دت إلى بذل جهود 
واضحة في جتنيب البالد ويالت اإلرهاب وكذلك 
املنطقة، بفضل اهلل ثم بفضل األداء الكمي والنوعي 
لألجهزة األمنية التي أبهرت العالم ببراعتها في 
دحر هذه اآلفة، ولهذا فإن العالم كله يثمن، كما 
نحن، عاليا تلك اجلهود املخلصة، وعلى كل فقد 
أصبح اإلرهاب عدوا حقيقيا للمجتمع العاملي، األمر 
الذي يتطلب أن تتعاون كل الدول في مواجهته 
والقض���اء عليه، أما عن تعاونن���ا الثنائي، فإن 
عالق���ات أمنية وتواص���ل معلوماتي وصل إلى 
درجة ممتازة، لهذا فإنني أقول إن العالم برمته 
يجب أن يساند اململكة في حربها احلاسمة على 

اإلرهاب واملنتمني إليه.
تأخ��ر توصل العراقي��ني إلى تش��كيل حكومة 
يضع هذا البلد في أزمة سياسية، رمبا لها تداعيات 
عل��ى دول اجل��وار، والكويت واح��دة منها، كيف 
تقرأون مستقبل الوضع في العراق وفقا للمعطيات 

السياسية الراهنة؟
الش���ك أن اس���تقرار العراق أمر مهم للغاية 
بالنسبة لنا، وأي مشكالت في هذا البلد قد تنعكس 
س���لبا، وهو أمر يثير املخاوف، ورغم هذا كله، 
فإننا على ثقة بأن العراق س���يتجاوز أزمته إذا 
ما انحاز العراقيون إلى احلكمة ومصلحة بلدهم 
العلي���ا، والذي يهمنا دائما وأبدا، هو اس���تقرار 

العراق وشعبه.
كيف تقيمون العالقة بني إيران واملجتمع الدولي 
في ظ��ل اجلدل الدائر بينهما بس��بب ملف طهران 

النووي؟
موقفنا واضح، وه���و ال يختلف عن موقف 
دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية وما 
صدر عنها من قرارات وبيانات، ونحن لسنا ضد 
امتالك أي بلد الطاقة النووية لألغراض السلمية، 
والكويت تعمل على إنش���اء مفاعل نووي يلبي 
أغراضها السلمية، وما نتمناه أن تتعاون إيران 

مع العالم لوضع نهاية سلمية لهذا امللف. 
فلنتطرق هنيهة إلى الش��أن الداخلي الكويتي.. 
هل تعتقدون بأن الكويت اجتازت األزمة التي مرت 

بها بعد قراركم إسقاط جنسية ياسر احلبيب؟
نعم، لقد ساهم ذلك في إخماد الفتنة، والكويت 
بقيادة أميرها قادرة على جتاوز احملن، وتدرك 
أن قوتها في وحدتها وتالحم نس���يج ش���عبها 
االجتماعي. وقد أدرك الكويتيون أنهم كانوا أمام 
مشروع خطر، وهو إشعال الفتنة بينهم وهو ما 

كرس وحدتهم.
ولكن هن��اك من يعتق��د في الكوي��ت أن قرار 
إسقاط اجلنسية ليس دستوريا وال يتفق مع حرية 

التعبير وفيه تقييد لها فما تعليقكم؟
إن مسألة إس���قاط اجلنسية قضية سيادية، 
وجرت وفق القان���ون، وليس لها عالقة بحرية 
الرأي وحرية التعبير، القانون واضح وصريح 
واملذكور خالف قانون اجلنسية باعترافه، وإن 
كان لبعض اإلخوة املشرعني رأي مخالف لذلك 
فليتقدموا ويغيروا قانون اجلنس���ية، فسلطة 
التشريع بيدهم ونحن سلطة تنفيذية مسؤولة 

عن تطبيق القوانني.
تش��هد الكوي��ت احتقانا بني الب��دو واحلضر، 
والس��ّنة والشيعة، فهل صحيح أن هامش احلريات 

هو الذي أدى إلى ذلك؟
كال، فقد نش���أنا وتربينا في الكويت على أال 
نفرق بني بدوي وحضري أو سني وشيعي، وحني 
تعرضنا لالحتال لم يكن االحتالل موجها لفئة أو 
طائفة دون أخرى، فنحن نسيج واحد، واملغاالة 
في التطرف هي السبب، نعم قد يكون هناك من 
يريد اإلس���اءة إلى هامش احلريات واملكتسبات 
الدستورية بتحميلها املسؤولية لكننا نعي ذلك، 
وتلك مكتسبات متأصلة وراسخة لن يزعزعها عبث 

صبياني، والكويتيون يدركون ذلك جيدا.
وملاذا منعتم الندوات إذن؟

لم مننع أي ندوة تتحدث عن القضايا السياسية، 
واالقتصادية، أو االجتماعية لكننا منعنا الندوات 
التي من ش���أنها تأجيج نار الفتنة، وفي مقدمة 
مسؤولياتنا حفظ أمن البالد والنأي بها عن أي 
فتنة، وال خير فينا إن لم نتعلم ونتعظ من جتارب 
الشعوب واألمم التي اكتوت بنار الفتنة الطائفية 

ومازالت تعاني من عواقبها وتداعياتها.
هل ما يجري في الكويت والبحرين والسعودية 
من مح��اوالت إلحياء نار الفتن��ة أو من محاوالت 

تخريبية وإرهابية هو مخطط خارجي؟
سبق أن قلت إن هناك أطرافا خارجية مستفيدة 
من هذا التصعيد، وهناك شبكات ومنظمات وجهات 
إرهابية وتخريبية مس���تفيدة من عدم استقرار 
املنطق���ة، وهو أمر يضاعف املس���ؤولية علينا 
كمسؤولني ومواطنني، وأنا على ثقة بإدراك اإلخوة 
املس���ؤولني في دول اخلليج واإلخوة املواطنني 
لهذه احلقيقة، وهو ما يدفعنا ألن نكون جميعا 

أكثر حذرا ويقظة.
ه��ل صحي��ح أن احلكومة الكويتي��ة تتجه ملنع 
النشر اإلعالمي حول ما يتعلق بالفتنة أو ما يتعلق 

بياسر احلبيب؟
احلكوم���ة ال متلك حق املن���ع، وهو أمر بيد 
السلطة القضائية، ونحن على ثقة بحسن تقدير 
القائمني على وسائل اإلعالم وإدراكهم للمسؤولية 

الوطنية.

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل لقائه رئيس جمهورية غوايانا التعاونية 
بارات جاغديو بحضور الشيخ د. محمد الصباح وخالد اجلاراهلل

إلغاء تأشيرات سفر الديبلوماسيين بين الكويت وقبرص
األمم املتح���دة � كون���ا: اجتمع 
ممثل صاحب الس���مو االمير سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد اول من امس مبقر اقامته في 
مدينة نيويورك بالواليات املتحدة 
االميركي���ة الى رئي���س جمهورية 
التعاونية بارات جاغديو.  غوايانا 
اللق���اء الذي حضره  وجرى خالل 
اعضاء الوفد الرسمي املرافق لسموه 
بحث العالقات الثنائية بني البلدين 
الصديقني وسبل تعزيزها في شتى 
املجاالت اضافة الى القضايا الدولية 

ذات االهتمام املشترك.
من جهة اخرى، وقعت الكويت 
أمس مع جمهورية قبرص اتفاقية 
اللغاء متطلبات تأش���يرة الس���فر 
السفر  بالنس���بة حلاملي جوازات 

الديبلوماسية واخلاصة.
ووق���ع االتفاقية ع���ن اجلانب 
الكويتي نائب رئيس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
ونظيره القبرصي ماركوس كيبريانو 
على هامش الدورة ال� 65 للجمعية 
العام���ة لألمم املتحدة في مقر بعثة 

الكويت بنيويورك.
وق���ال كيبريانو عقب مراس���م 

التوقيع ل� »كونا« وتلفزيون الكويت 
ان االتفاقية »التي وقعناها مع الكويت 
الصديقة مهمة جدا بالنسبة لنا النها 
تضيف وتع���زز اط���ار االتفاقيات 
املوجودة والعالقات الثنائية املمتازة 
بني اجلانبني«. وأش���ار الى ان هذه 
االتفاقية »ستسهل حتركات مسؤولي 
احلكومة والديبلوماسيني وممثلي 
البلدين وستسهل مواصلة االتصاالت 
والعمل بش���كل أقوى وأكثر كثافة 

لتعزيز العالقات بني اجلانبني«.
وبالنسبة لقبرص اكد كيبريانو 
ان »االلغاء التام لتأش���يرات السفر 
هدف وه���ذه مس���ؤولية أوروبية 
لكننا س���نواصل اثارة هذه املسألة 

مع االحتاد األوروبي«.
وكانت الكويت قد وقعت اتفاقية 

مماثلة مع مالطا اول من امس.
كما التقى نائب رئيس الوزراء 
ووزير اخلارجية الش���يخ د.محمد 
الصباح نظيرته الكولومبية ماريا 
أنغيال هولغوين لتبادل اآلراء حول 
السياسية  العالقات  س���بل تعزيز 

واالقتصادية بني البلدين.
وقالت هولغوين في تصريحات 
ل� »كونا« وتلفزيون الكويت عقب 

الكويت  الكولومبية مع  األولويات 
لكنها شددت على ان الهدف حاليا هو 
»بناء عالقات أقوى مع دول اخلليج 
والكوي���ت امر مهم جدا وفي الوقت 
احلالي يتمثل اله���دف في التعرف 
علينا اكثر وفي تكوين عالقات أقوى 

وأفضل«.
من جانب آخر، أكد وزير اخلارجية 
املغربي طيب الفاسي الفهري امس 
عمق ومتانة العالقات التي تربط بالده 
بالكويت، مشيرا الى ان االستثمارات 
واملساعدات التي تقدمها الصناديق 
الكويتية أس���همت بشكل كبير في 
توفير فرص العمل في اململكة.جاء 
ذلك في تصريح أدل���ى به الفهري 
ل� »كونا« وتلفزيون الكويت عقب 
اجتماعه مع نائ���ب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الش���يخ 
د.محمد الصباح على هامش الدورة ال� 

65 للجمعية العامة لألمم املتحدة.
وقال وزي���ر اخلارجية املغربي 
ان اللقاء كان مثم���را جدا كعادته، 
الفت���ا الى ان الطرفني يعززان يوما 
بعد يوم هذا التعاون الثنائي بفضل 
االستثمارات ومساعدات الصناديق 

الكويتية في املغرب.

على اجزاء اخرى في العالم وهذا ما 
حتتاج اليه كل الدول«.

وأوضحت املسؤولة الكولومبية 
انها تلقت دعوة من الشيخ د.محمد 
الصب���اح لزيارة الكوي���ت »وانني 
اشعر بسعادة بالغة للقيام بها رمبا 
في يناير املقب���ل او في اقرب وقت 
أستطيعه وآمل ان يتمكن )املسؤولون 
الكويتيون( من االتيان الى كولومبيا 
وزيارتنا«. ولم توضح هولغوين 

االجتماع »اجليد« انها »سعيدة للغاية 
لتبادل األفكار حول كيفية تقوية« 

العالقات بني البلدين.
وأعربت ع���ن أملها في ان يزور 
مسؤولو احلكومة الكويتية كولومبيا 
»ك���ما زاروا دوال اخرى في املنطقة 
الن مث���ل تلك الزي���ارات مهمة جدا 
وخاصة جدا بالنسبة لنا وليس فقط 
على املستوى التجاري )بل أيضا( 
لتعزيز العالقات الثقافية واالنفتاح 

األمير خالد الفيصل خالل لقائه السفير علي الهيفي

جدة � كونا: استقبل أمير منطقة مكة املكرمة األمير خالد الفيصل، 
قنصلنا العام في جدة ومندوبنا الدائم لدى منظمة املؤمتر اإلسالمي 

السفير علي الهيفي مبناسبة انتهاء مهام عمله.
وجرى خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية وعدد من املوضوعات 

واألمور محل االهتمام املشترك.
وذكر السفير الهيفي في تصريح ل� »كونا« بعد اللقاء ان األمير 
خالد الفيصل حمله حتياته للقيادة السياسية الكويتية والتي على 

رأسها صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد.
وأش����اد األمير خالد الفيصل خالل اللقاء بالعالقات السعودية � 
الكويتية املتميزة في جميع املجاالت، مش����يرا في هذا الصدد بدور 
الس����فير الهيفي في تعزيز وتنمية العالقات األخوية والطيبة بني 

البلدين الشقيقني.
من جانبه أعرب السفير الهيفي عن شكره وتقديره لألمير خالد 
الفيصل على م����ا لقيه من دعم ال محدود أثناء فترة عمله في جدة 

ما سهل عليه تأدية مهام عمله.

أمير مكة بحث مع الهيفي القضايا المشتركة

تدعو وزارة العدل ورثة املتوفني 
التالية اس���ماؤهم كويتيني وغير 
الى  الدائنني للمتوفني  كويتيني او 
مراجعة االدارة العامة للتنفيذ بقصر 
العدل الدور االرضي قسم التركات 
غرفة رقم 149 وذلك الستالم املبالغ 
االدارة واخلاصة  ل���دى  املوجودة 
بترك���ة كل من ه���ؤالء املتوفني او 
من له دين عليهم، وتهيب الوزارة 
بالورثة والدائنني الى سرعة املبادرة 
بالتوجه لتس���لم تلك املستحقات 
حتى ال تضط���ر االدارة الى اتخاذ 
االجراءات االقانونية الالزمة حيالها، 
وستس���تقبل االدارة املراجع���ني 
يوميا خالل اوقات الدوام الرسمي 
مصطحبني معهم املستندات الثبوتية 
اخلاصة بكل منهم، وفيما يلي اسماء 
املتوفني: ش���يخ ابي بك���ر اليحيى 
ولطيفة حسني محمد ولولوة محمد 
اجلبر وحصة دهام عبداهلل الشطي 
وسارة محمد دحباش وعبدالصبور 
مرسي معتوق ومحمد محمود طه 
وعلي الفي ناصر املطيري وطرخومة 
منالن اجلحيالن وموزة محمد السني 
وس���لطان عبداهلل صالح احلربي 
ومحمد ثومة خان وتركية صالح 
العجي���ل وعيادة الكهيدي العنزي 
وناصر محمد الشايع وسعد عواد 
سعد العازمي ويوسف ماطر حسن 
خميس ودهام حمدان شاطر الشمري 
ومرمي عبدالعزيز الوهيب وعنايات 
عبدالرزاق محمد عمر وحسن مفرج 
محمد الدوس���ري وعبداهلل خليفة 
شاهني شعبان ودالل حمدان اخلضر 

وكوثر عبداملنعم ابوالسعود هيكل 
ومنيرة صقر الغامن وسمية محمد 
العجم���ي ودالل عام���ر اخلميس 
العتيق  ومحمد سعود عبدالعزيز 
وجابر خضير م���ال عبيد وحيدر 
عبدالرسول عبدالنبي النقي وحامد 
ماجد امان وجاس���م جنم عبداهلل 
النجم وعبدالرزاق عبداهلل املاص 
العربيد  ابراهيم عيس���ى  وفوزية 
وتركي دبوس جاسم دبوس ورفعة 
محمد السبيعي واحمد محمد علي 
الكندري وناصر سلطان بورسلي 
وسليمان مش���عان الفهد املشعان 
وشهاب حسني شهاب وراشد سليمان 
مبارك وبالل عبداهلل محمد ومحمود 
عبدالرزاق تقي الكويت وعبدالعزيز 
الفرحان وعبداهلل مرزوق  سعود 
هدي العجمي واحمد داود عبدالعزيز 
العبالني وعبدالعزيز العلي املطوع 
وب���ار ملوقان ارجالفان وزهرة بدر 
عبدالعزيز القطان وناصر سليمان 
جاسم فارس وحمود عيد الرومي 
العازمي ووضحة خلف اجلاس���ر 
وفرحة محمد ظاهر ومحمد ادريس 
عبدالعزيز وعلي الناصر العمران 
الزنكي  وسهيل حسن عبدالرحيم 
وشريفة بشر يوسف الرومي ومجيد 
عبدالرضا العلي ومبارك عبدالهادي 
النصافي وعماد محمد حسن احلسن 
وفاطمة محمد عتيق اهلل املطيري 
وجاسم محمد ابراهيم ونظيفة عويد 
جاسم وحمزة عثمان واحمد حميدي 
نيال محمد اجلدعي ومحمود مساعد 
حسني الرومي ومحمد جخير سعد 

الدوس���ري ومحمد حسني عبداهلل 
ونئس حمود رجا الشمري وعبداهلل 
املنيفي وعلي  الزي���د  عبدالرحمن 
عباس غلوم وعبدالرزاق مشاري 
العدواني وعبدالرزاق عبدالعزيز 
احم���د العدواني وراش���د رخيص 
زيد املطيري وس���لمان غامن صقر 
القضيب���ي وفهم محمد مش���خص 
الهاجري ومحمد جاسم محمد بن 
حاي واحمد حس���ني حسن محمد 
ومزي���د عل���ي حس���ن وعبداهلل 
عبدالرحمن العتيقي وحيدر محمود 
املوسوي وعبدالعزيز فالح الزهير 
وحمد فهد املطوع واحمد عبداهلل 
احلشاش ونشمية طاحوس العتيبي 
وصليهم ردع���ان العازمي وحميد 
عبدالس���يد الشطي وجاسم محمد 
سالم وموس���ى محمد عبدالوهاب 
واحمد عبدالعزيز القطان وحسني 
محمد اشكناني ووضحة حسن ناصر 
وراشد علي بن مثيب واحمد علي 
دشتي وفاطمة عبداجلليل ابراهيم 
وحسني حس���ن الشويكي ومطلق 
ابركة وخيراهلل عبدالكرمي  مبارك 
البلوشي وفاطمة غلوم علي وفاطمة 
حبيب كودرزي وفهد مسيعيد العلي 
وهديب مرزوق الش���نفاء وسعيد 
قطي���م العجمي وموضي س���عود 
املطيري وعبدالعزيز عمر العصفور 
وحسني عبدالعزيز الكهيم وغلوم 
عبداهلل قاسم ومحمد صالح العنزي 
ونبيل جعفر محمد والطيفة صقر 
الغامن وطنيان محمد العجمي ومزعل 

صالح الشمري.

»العدل« تدعو ورثة متوفين ودائنين لمراجعة 
»التنفيذ« لتسلم مبالغ خاصة بتركاتهم

صدر في جريدة »الكويت اليوم« مرسوم رقم 352 لسنة 2010 بتعيني 
سفير، جاء فيه: مادة أولى: ُيعني خلف مجبل بوظهير � سفيرا للكويت 

لدى جمهورية أوزبكستان.
م����ادة ثانية: عل����ى نائب رئيس مجلس ال����وزراء ووزير اخلارجية 
تنفيذ هذا املرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في اجلريدة 

الرسمية.
كما صدر مرسوم رقم 353 لسنة 2010 بتعيني سفير، جاء فيه: مادة 

أولى: ُيعني بدر احلوطي � سفيرا للكويت لدى جمهورية سلوڤاكيا.
م����ادة ثانية: عل����ى نائب رئيس مجلس ال����وزراء ووزير اخلارجية 
تنفيذ هذا املرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في اجلريدة 

الرسمية.
وصدر مرس����وم رقم 354 لسنة 2010 بتعيني سفير غير مقيم، جاء 
فيه: مادة أولى: ُيعني سليمان عبداهلل احلربي � سفير دولة الكويت لدى 
جمهورية السودان � باإلضافة الى عمله � سفيرا لدى جمهورية تشاد.

م����ادة ثانية: عل����ى نائب رئيس مجلس ال����وزراء ووزير اخلارجية 
تنفيذ هذا املرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في اجلريدة 

الرسمية.

تعيين الحربي سفيرًا بالسودان باإلضافة إلى تشاد

بوظهير سفيرًا في أوزبكستان 
والحوطي في سلوڤاكيا

بقدرة 440 ميغاواط وتشغل صيف 2011

تركيب آخر دفعة من التوربينات الغازية ب� »الصبية«

السفير البلغاري أشاد بدور »الهالل األحمر« اإلنساني

دارين العلي
انته����ت وزارة الكهرباء واملاء 
امس م����ن تركيب آخ����ر دفعات 
التوربينات الغازية لهذا املوسم 
اخلاصة بتط��وير محطة الصبية 
والتي سيتم تش����غيلها الصيف 

املقبل بقدرة 440 ميغاواط.
ولفتت مصادر مطلعة الى ان 

هذه الدفعة تتكون من توربينتني 
غازيتني وصلتا الى البالد بداية 
الش����هر اجل����اري ومت تركيبهما 
على قواعدهما في الصبية امس 
حيث ستبدأ باالنتاج صيف 2011، 
حيث تنتج الواح����دة منها 220 
ميغاواط لتصبح الطاقة االجمالية 
للتوربينات املشغلة في املشروع 

1300 ميغ����اواط. وقالت املصادر 
املتبقية اخلاصة  التوربينات  ان 
باملشروع سيتم تركيبها صيف 
2011 لتدخل الى اخلدمة صيف 2012 
لتصبح القدرة االنتاجية للمشروع 
بأكمله 2000 ميغاواط الفتة الى 
ان 3 توربينات هي املتبقية حتى 

انتهاء املشروع العام املقبل.

أشاد سفير بلغاريا لدى الكويت 
الكوشيفاشف بالدور االنساني الكبير 
الذي تقوم به جمعية الهالل األحمر 
الكويتي في مساعدة اآلخرين. وقال 
الكوشيفاشف في تصريح صحافي 
عقب زيارتة اجلمعية امس ان الهدف 
االساس����ي من الزي����ارة هو تقوية 

التعاون بني الصليب األحمر البلغاري 
الكويتي، مش����يرا  والهالل االحمر 
ال����ى العالقات القوية بني احلكومة 
البلغاري����ة واحلكوم����ة الكويتية. 
وأكد سعي بالده الدائم الى تقوية 
العالقات مع اجلمعيات الدولية ومنها 
جمعية الهالل األحمر الكويتي »التى 

تربطنا معها عالقة قوية«. وبحث 
الكوشيفاشف مع عضو مجلس ادارة 
اجلمعية وامني الصندوق الفخري 
التعاون  الناهض موضوع  س����عد 
املرتقبة لرئيس  املستمر والزيارة 
الصليب األحمر البلغاري للكويت 

في بداية نوفمبر املقبل.


