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صاحب السمو تلقى اتصااًل هاتفيًا

من نجاد للتهنئة بعيد األضحى

الراشد: عدم توصيل المياه إلى مدينة
سعد العبداهلل يسبب المعاناة لسكانها

نائب األمير شكر المهنئين بالعيد: 
مشاعرهم جّسدت روح األسرة الواحدة

الصقر: مباحثات لعقد اتفاقية توأمة
بين مدينتي الكويت وغوانزو

تلقى صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
اتصاال هاتفيا م���ن الرئيس محمود احمدي جناد 
رئيس اجلمهورية االسالمية االيرانية الصديقة عبر 
خالله لسموه عن خالص تهانيه وأطيب متنياته 
مبناسبة حلول عيد األضحى املبارك سائال املولى 
عز وجل أن يعيد هذه املناسبة السعيدة على سموه 
والشعب الكويتي بوافر اخلير واليمن والبركات 

وان يدمي على سموه موفور الصحة والعافية.
وقد شكره سموه على هذه املبادرة الكرمية التي 
جتسد عمق عالقات الصداقة الطيبة بني البلدين 
وشعبيهما الصديقني مبادال فخامته التهاني بهذه 
املناس���بة س���ائال املولى عز وج���ل أن يعيد هذه 
املناس���بة الس���عيدة على األمة االسالمية باخلير 

واليمن والبركات.

علي الراشد

العميد الركن خالد الرقوة متوسطا عددا من قيادات احلرس والعاملني في أحد مواقع احلراسات اخلارجية

الرقوة متحدثا إلى عدد من قوات احلرس

توزيع العيادي على نزالء دار الرعاية وفد مديرية التوجيه املعنوي أمام إدارة رعاية املسنني

عبدالوهاب الصقر

وجه النائب علي الراشد سؤاال الى وزير الكهرباء واملاء، بنينّ فيه 
ازدياد شعور املواطنني في منطقة سعد العبداهلل قطعة )8( باملرارة 
من جراء معاناتهم بس���بب عدم ايصال الوزارة املياه الى منازلهم: 
ما أسباب عدم قيام الوزارة بتوصيل املياه الى منازل املواطنني في 
منطقة سعد العبداهلل قطعة )8( حتى هذه اللحظة؟ وما سند الوزارة 
في تقدير مدى حاجة املواطنني للمياه من عدمه في هذه املنطقة في 

عدم قيامها بتوصيل املياه الى منازل املواطنني في هذه القطعة؟
ما أسباب عدم قيام الوزارة بتأمني او استئجار صهاريج مياه من 
القط���اع اخلاص اليصال املياه الى كل منزل يقع ضمن نطاق الدور 
الذي ت���وزع عليه املياه في حال عدم وص���ول املياه اليه من خالل 

شبكات املياه؟
هل الوزارة بصدد القيام بتوصي���ل املياه الى منازل املواطنني؟ 
في حال االجابة بنعم يرجى تزويدي باس���م مالك الش���ركة املنفذة 
للعقد واس���م ومنصب من قام بتمثيلها ومقرها الرئيسي ومكتبها 

في الكويت؟ وما الفترة الزمنية للقيام بذلك؟

وجه س���مو نائب االمير وولي العهد الش���يخ 
نواف االحمد كلمة شكر وثناء الى جميع اخوانه 
املواطنني الكرام داخل البالد وخارجها والى املقيمني 
على ارض الكويت الطيبة الذين اعربوا عن خالص 
تهانيهم الطيبة وصادق مشاعرهم الفياضة التي 
جسدت روح أسرة اهل الكويت الواحدة مبناسبة 
عيد االضحى املبارك من خالل برقيات التهاني او 
االتصاالت الهاتفية او كل اشكال التعبير االخرى 

بهذه املناسبة الكرمية.
سائال اهلل العلي القدير ان يعيد هذه املناسبة 
على الوطن الغالي وعلى املواطنني الكرام واملقيمني 
االوفي���اء بوافر اخلير واليمن والبركات وان يدمي 
على اجلميع موفور الصحة والعافية وان يس���دد 
اخلطى لكل ما فيه خي���ر ورفعة وازدهار الوطن 
العزيز حتت ظل قائد مس���يرتنا وراعي نهضتنا 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد.

قام قائد الشؤون االمنية 
باحل���رس الوطني العميد 
الركن خالد الرقوة يرافقه 
عدد من كبار القادة والضباط 
بزيارة مواقع احلراس���ات 
اخلارجية التابعة للحرس 
الوطني، حيث نقلوا اليهم 
تهاني وتبريكات سمو رئيس 
احلرس الوطني الشيخ سالم 
العلي ونائب رئيس احلرس 
الوطني الشيخ مشعل األحمد 
ووكيل احلرس اللواء ناصر 
الدعي مبناسبة عيد األضحى 

املبارك.
الركن  العمي���د  وأعرب 
خالد الرق���وة عن اعتزازه 
وتقدي���ر قي���ادة احلرس 
الوطني بالدور الذي يؤدونه 
في تأمني املواقع احليوية، 
ومتنى لهم التوفيق في اداء 
واجبهم للحفاظ على أمن 
البالد في ظل  واس���تقرار 
القيادة احلكيمة لصاحب 
السمو األمير املفدى الشيخ 
صباح االحمد وسمو ولي 
عهده األمني الش���يخ نواف 

االحمد.

غوان����زو )الصني( � كونا: قال قنصلن����ا العام لدى مدينة )غوانزو( 
عاصمة اقليم )غوانغدونغ( جنوبي الصني عبدالوهاب الصقر ان مدينة 

الكويت تنظر في امكانية عقد اتفاق توأمة مع مدينة غوانزو.
واكد الصقر في تصريح خاص ل� »كونا« ادلى به امس موافقة الكويت 
عل����ى اطالق مباحثات تهدف الى توقيع اتفاقية توأمة، معربا عن االمل 

في بدء تلك املفاوضات في اقرب وقت ممكن.
وابرمت مدينة الكويت اتفاقيات توأمة مع مدن لندن وباريس وبيفيرلي 
هيلز، وتعد مدينة غوانزو التي تضم تس����عة ماليني نسمة ثالث اكبر 
مستهلك في السوق الصينية بعد شنغهاي وبكني ولذلك حرصت الكويت 
على تعيني قنصل عام في عام 2008 اعترافا بالدور الرئيسي الذي تضطلع 
به املنطقة اجلنوبية من الصني في اثراء اقتصاد البالد. واعرب الصقر 
عن االمل في ان تعمل الكويت واقليم غوانغدونغ من اجل تأسيس منتدى 
اعمال ينسق مسارات التعاون املشترك. وبلغ منو اجمالي الناجت احمللي 
القليم غوانغدونغ اكبر اقليم صيني مس����تهلك للنفط 11.6% في االشهر 
التس����عة االولى من العام احلالي وسط توقعات بأن تفوق هذه النسبة 

ما سوف تسجله كوريا اجلنوبية في عام 2012.

الرقوة: قيادة الحرس الوطني تعتز وتقدر
دور »الحراسات الخارجية« في تأمين المواقع الحيوية

ترحيب دولي بمبادرة الكويت لعقد مؤتمر
المانحين لشرق السودان الشهر المقبل

األمم املتحدة � كونا: رحب مجلس األمن التابع لألمم 
املتحدة والسودان امس باملبادرة الكويتية الستضافة 

مؤمتر املانحني لشرق السودان مطلع ديسمبر املقبل.
وقال رئيس مجلس االمن وزير اخلارجية البريطاني 
ولي���ام هي���غ في بي���ان نيابة عن اعض���اء املجلس ان 
املجل���س »يرحب مببادرة حكومة الكويت لعقد مؤمتر 
حول االس���تثمار والتنمية في شرق السودان ديسمبر 

املقبل«.
وأضاف ان املجلس يش���جع التنفيذ الكامل التفاق 
سالم شرق السودان مبا في ذلك األحكام املتعلقة بإعادة 

التأهيل واالنتعاش والتنمية.
ومن جانبه توجه وزير اخلارجية الس���وداني علي 
كرتي بالشكر للحكومة الكويتية على هذه املبادرة معربا 
عن امله في أن تتمكن الدول املانحة من املش���اركة في 
املؤمتر س���واء من خالل دعمه او االس���تثمار في اعادة 

اعمار اجلزء الشرقي من البالد.
وعقد املجلس اجتماعا رفيع املستوى بشأن السودان 
حث خالله جميع االطراف السودانية على االلتزام باتفاق 
السالم الش���امل املوقع عام 2005 وعلى حل خالفاتهم 
العالقة س���لميا ومن بينها اجراء استفتاء سلمي على 

امكانية استقالل جنوب السودان ومنطقة ابيي الغنية 
بالنفط.

وف���ي هذا الصدد حث كرتي املجتمع الدولي والدول 
املانحة على مس���اعدة السودان ماليا لتنفيذ هذا اجلزء 

من اتفاق السالم الشامل دون تأخير.
كما دع���ا املجلس أيضا في البي���ان الذي تاله هيغ 
األطراف السودانية وجميع الدول األعضاء في مجلس 
االمن الى احترام نتائج االستفتاء الذي يعبر عن ارادة 
شعب جنوب الس���ودان وأبيي، مطالبا جميع األطراف 

باالمتناع عن اتخاذ اجراءات من جانب واحد.
وف���ي كلمته ام���ام املجلس قال س���كرتير عام االمم 
املتح���دة بان كي مون ان »بامكان االس���تفتاء ان يغير 
مستقبل السودان وارسال موجات صادمة جلميع أنحاء 

املنطقة«.
ولفت الى ان دور هذا املجلس اليزال »ضروريا وأحثكم 
على املس���اعدة في بناء اجلسور بني الشمال واجلنوب 
بنفس الروح لضمان معاجلة االختالالت األساسية الباعثة 

على تأجيج الصراع في أماكن أخرى في السودان«.
كما كش���ف عن قيام األمم املتح���دة بالعمل مع باقي 
االطراف على امكانية زيادة قواتها في الس���ودان لرفع 

املستوى االمني في مرحلة االستفتاء وما بعده وكذلك 
القدرة على التحقق ومراقبة االنتهاكات احملتملة لوقف 

اطالق النار وحماية املدنيني.
ومن جانبها قالت وزيرة اخلارجية األميركية هيالري 
كلينتون ان »اجراء االستفتاء في اجواء سلمية في التاسع 
من يناير يعد امرا ضروريا الرساء السالم واالستقرار 
سواء بالنسبة للسودان أو جيرانه أو حتى بقية أفريقيا 
وبغض النظر عن نتيجته فانه يجب احترام ارادة الشعب 

من قبل جميع األطراف في السودان وحول العالم«.
كما أعادت كلينتون التذكير برسالة بالدها الى اخلرطوم 
ومفادها انه »اذا اختار )السودان( طريق السالم فيمكن 
ان تتحسن كثيرا عالقته مع الواليات املتحدة وما يترتب 
على ذلك من اسقاط السودان من القائمة األميركية للدول 
الراعية لالرهاب وانهاء العقوبات والعمل باجتاه تخفيف 
عبء الديون الدولية وزيادة حجم التجارة واالستثمار 

واقامة عالقة تصب في مصلحة الطرفني«.
وحذرت في الوقت نفسه من مغبة اختيار اخلرطوم 
طريق الصراع وهو ما س���يؤدي به���ا ملواجهة عواقب 
وخيمة تتمثل في ضغ���وط اضافية وعقوبات وفرض 

عزلة أكثر عليها.

الجيش يشارك نزالء دور الرعاية فرحة العيد

تمنى لهم التوفيق في الحفاظ على أمن واستقرار البالد

الوسيمي: تسهيالت كبيرة في الخدمات 
المقدمة ألبناء الجالية في القنصلية المصرية

نقل تهنئة الرئيس مبارك إلى أبناء الجالية

صالح الوسيمي

ويستمر عملها ثالثة ايام وستناقش 
كل ما يهم البلدين مصر والكويت 
مشيرا الى انها تعد فرصة ملراجعة 
العالقات املتميزة بني البلدين في 

املجال القنصلي.
من جهة أخرى، نقل الوسيمي 
تهنئة الرئيس مب����ارك الى ابناء 
اجلالية في الكويت قائال: مبناسبة 
حلول عيد االضحى املبارك يسعدني 
ان انقل برقية التهنئة املوجهة من 
رئيس اجلمهوري����ة ألبناء مصر 
املسلمني املغتربني في الكويت وهذا 
نصها: »اإلخوة واألخوات مسلمو 
مصر املغتربون يسعدني ان ابعث 
لكم بأخلص التهاني مبناسبة حلول 
عيد االضحى املبارك، داعيا املولى 
عز وج����ل ان يعيده عليكم وانتم 
تنعمون مبوفور الصحة والسعادة، 
وعلى مصرنا الغالية باملزيد من 

التقدم واالزدهار.
مع اطيب متنياتي،،

وكل عام وانتم بخير
محمد حسني مبارك

وقال الوسيمي انه وباألصالة عن 
نفسه وبالنيابة عن جميع الزمالء 
اعضاء القنصلية العامة اتقدم ألبناء 
اجلالية املصرية وللشعب الكويتي 
الشقيق بخالص التهاني مبناسبة 
حلول عيد االضحى املبارك اعاده 
اهلل على األمة االسالمية باخلير 

واليمن والبركات.

أسامة أبوالسعود
أقام القنصل العام جلمهورية 
مصر العربية في الكويت السفير 
صالح الوس����يمي حفل استقبال 
املبارك  مبناس����بة عيد االضحى 
القنصلية املصرية بالروضة  في 
حضره العديد من ابناء مصر في 

الكويت.
وقال الوسيمي في تصريحات 
صحافية عقب حفل االس����تقبال، 
نتمنى جلميع ابناء مصر املقيمني 
بالكويت واالخوة الكويتيني ولقيادة 
اعيادا  العزيز  الكويتي  الش����عب 
س����عيدة وموفقني دائما وامتنى 
ان يستمتع اجلميع بتلك االجواء 

اجلميلة للعيد في الكويت.
وتابع قائال: شكلنا خالل الفترة 
القليلة املاضي����ة مجلس اجلالية 
وان ش����اء اهلل سيجد ابناء مصر 
في الكويت مس����توى متميزا من 
التفاع����ل مع اجلالي����ة في الفترة 
القادمة والقنصلية موجودة دائما 
وتتفاعل معهم ومستعدون لتقدمي 
جميع املساعدات ألي مصري مقيم 
في الكويت. وبالنسبة للتسهيالت 
اجلديدة الت����ي تقدمها القنصلية 
املصري����ة ف����ي الكوي����ت، قال ان 
التس����هيالت قائمة ونقوم حاليا 
بإجناز جواز السفر املميكن اجلديد 
على احسن ما يكون ويتم ارساله 
الى مصر وإجنازه خالل عشرة ايام 

من تقدمي الطلب وكذلك هناك حتسن 
في إجناز صحيفة احلالة اجلنائية 
حيث لم يعد يستغرق اجنازها اكثر 
من اسبوع بعد ان كانت تستغرق 

ما يقارب الشهرين.
وعن موضوع الرقم القومي قال 
انا ادعو الراغبني في اجناز الرقم 
القومي الى التسجيل في القنصلية 
وعندما يتم جتميع االعداد الالزمة 
سننسق مع وزارة الداخلية املصرية 
إلرسال جلنة إلصدار بطاقة الرقم 
القومي للمصري����ني العاملني في 
الكوي����ت. وع����ن توقيت وصول 
اللجنة القنصلية املصرية املشتركة 
برئاسة مس����اعد وزير اخلارجية 
السفير محمد عبداحلكم، قال إن 
اللجنة تصل يوم 28 الشهر اجلاري 

بناء عل���ى توجيهات رئيس مجلس الوزراء 
باإلنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، قام 
وفد من مديري���ة التوجيه المعنوي والعالقات 
العامة برئاسة المقدم الركن الفي العازمي بزيارة 

دار رعاية المس���نين التابعة لوزارة الش���ؤون 
االجتماعية والعمل صباح امس، وذلك لتهنئتهم 
وادخال البهجة في نفوسهم بمناسبة عيد األضحى 

المبارك.


