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 ملك إسبانيا
  يصل إلى الكويت اليوم

 الجاراهللا التقى سفيري بلجيكا وسورية

 كونا: يصـــل إلى البالد اليوم 
امللك خوان كارلوس األول، ملك 
إسبانيا الصديقة والوفد املرافق 
له في زيارة خاصة تستغرق ٣ 

أيام. 

 اجتمع وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهللا 
امس مع سفير مملكة بلجيكا لدى الكويت داميان 
اجنيليه، حيث مت خالل اللقاء بحث الزيارة املقبلة 
للممثل األعلى للشـــؤون اخلارجية والسياسية 
واألمنية لالحتاد األوروبي للبارونة كاثرين اشتون 
الى الكويت واستعراض عدد من أوجه العالقات 
الثنائيـــة بني البلدين، اضافة الـــى القضايا ذات 

االهتمام املشترك.
  كمـــا اجتمع اجلاراهللا مع ســـفير اجلمهورية 
العربية السورية الشقيقة بسام عبداملجيد، حيث 
مت خالل اللقاء متابعة نتائج الزيارة التي قام بها 
الى الكويت رئيس وزراء سورية مؤخرا، كما مت 
ايضـــا بحث بعض أوجه العالقـــات الثنائية بني 

البلدين وتطورات األوضاع في املنطقة. 

 «الكهرباء»: لقاءات تنظيمية تمهيدًا
  الجتماع الوزراء الخليجيين ٢٨ الجاري

 دارين العلي
التي شــــكلتها  اللجان    تعكف 
وزارة الكهربــــاء واملــــاء لتنظيم 
اجتمــــاع وزراء الكهربــــاء واملاء 
اخلليجيــــني حاليا علــــى تنظيم 
اللقاءات التحضيرية متهيدا لعقد 
الفترة  الرئيسية في  االجتماعات 

من ٢٨ الى ٣٠ اجلاري.
  وقالت مصادر في الوزارة انها 
شــــكلت حتــــى اآلن ٣ جلان وهي 
جلنة االستقبال، اللجنة االعالمية، 
وجلنة الضيافة، مشــــيرة الى ان 
االجتماع الوزاري الذي ســــيعقد 
في ٣٠ اجلاري في فندق املاريوت 
ستسبقه اجتماعات حتضيرية تضم 
وكالء الوزارات املعنية بالشؤون 
الكهربائية واملائية في دول مجلس 

التعاون لوضع اخلطوط النهائية 
على جدول االعمال ومناقشة كل 
القضايا التي سيتم التطرق اليها 

في االجتماع الوزاري.
  ولفتت املصادر الى انه ضمن 
القضايا التي ستتم مناقشتها مدى 
جناح الربط اخلليجي باالضافة الى 
جتارب توليد الكهرباء من الطاقات 
البديلة وغيرها من املوضوعات 
ذات الصلة، مشيرة الى ان جميع 
ما ســــيأخذه الوزراء اخلليجيون 
من قرارات ستعرض على القادة 
اخلليجيني في اجتماعهم املرتقب 
الشهر املقبل خالل القمة اخلليجية 
املقبلة. في سياق منفصل، قال مدير 
ادارة العالقات العامة واالعالم في 
ادارة  ان  العنزي  الوزارة م.طالل 

العامة واالعالم بوزارة  العالقات 
الكهرباء واملاء تقــــوم مبواصلة 
الترشــــيدية  تنظيم احملاضرات 
املراحل  البالد مبختلف  مبدارس 
التعليمية وذلك في اطار اجلهود 
املتواصلة لتكثيف االنشطة الداعية 

للحفاظ على الطاقة.
  ولفت الى انه مت خالل االسبوعني 
املاضيني اقامــــة عدد من الندوات 
التوعوية بعدد من املدارس (لولوة 
مال صالح للبنات ـ ثانوية هدية 
للبنات ـ ثانوية صباح الســــالم 
للبنــــاتـ  معهد الفروانية الديني 
للبناتـ  الصابرية االبتدائية للبنات 
ـ مدرسة بدر  السيد رجب الرفاعي 
للبننيـ  مركز السراج املنيرـ  عمرة 

االنصارية االبتدائية للبنات). 


