
االربعاء 29 ديسمبر 2010   3محليات

اس���تقبل النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك سفيرة اجلمهورية 
الفرنس���ية لدى الكويت الس���فيرة ندى يافي وامللحق العسكري الفرنس���ي بالسفارة العقيد جان بول 

كالبيير.
ومت خالل اللقاء تناول األحاديث الودية بني اجلانبني ومناقشة املواضيع ذات االهتمام املشترك وبحث 
أوجه التعاون وسبل تطوير وتعزيز العالقات بني الكويت واجلمهورية الفرنسية كما متت مناقشة آخر 

املستجدات على الساحتني اإلقليمية والدولية.

أنقرة � د.ب.أ: صرح رئيس 
ال���وزراء الترك���ي رجب طيب 
اردوغان اول من امس انه سيزور 
الع���راق وقطر والكويت مطلع 

العام اجلديد.
ونقلت وسائل اعالم تركية 
ع���ن اردوغان قوله في اجتماع 
مع احتاد عم���ال البناء االتراك 
»سأوفد وزير اخلارجية )أحمد 
داود أوغلو( الى العراق في زيارة 
قصيرة، ثم اتوج���ه بعده الى 

العراق على رأس وفد كبير«.
ال���وزراء  واض���اف رئيس 
الى  التوجه  انه يعتزم  التركي 
قطر والكويت الشهر املقبل. ومن 
املتوقع ان تتم رحلته للخليج في 
الفترة من التاسع وحتى الثاني 
عشر من الشهر املقبل. ومن املقرر 
ان يزور وزير اخلارجية التركي 
العراق يومي العاشر واحلادي 

عشر من يناير.
واشار اردوغان الى انه مازالت 
هناك مخاطر على الذين يزورون 
العراق،  غير انه قال »االقتصاد 
يقوم عل���ى املخاطر. املقاوالت 

مخاطرة«.
واستطرد ان مهمة احلكومة 
التركية تتمثل في تهيئة الظروف 
املناسبة التي تس���اعد القطاع 
اخلاص بالبالد على ممارس���ة 

انشطته خارجها.
الذين  وقال اردوغان »نرى 

غادر السفير الش���يخ فيصل احلمود األردن 
عائدا الى الكويت بعد انتهاء مهامه سفيرا للكويت 
في األردن. ومتنى في تصريحات صحافية قبل 
مغادرت���ه ان يكون الع���ام اجلديد عام خير على 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد والشعب الكويتي 

واألمتني العربية واإلسالمية.

وكانت قد أقيمت في العاصمة األردنية مبناسبة 
انتهاء مهام عمل الشيخ فيصل احلمود حفالت تكرمي 

رسمية وشعبية أردنية وكويتية وخليجية.
يذكر ان جناحات الشيخ فيصل خالل فترة عمله 
في األردن التي اس���تمرت 3 أعوام لقيت إشادات 
واس���عة من األوساط السياسية والديبلوماسية 

في العاصمة األردنية.

ملنامة � كونا: أش���اد سفيرنا لدى مملكة البحرين الشيخ عزام 
الصباح امس بالعناية والرعاية الفائقة التي تقدمها مملكة البحرين 

الشقائها وأبنائها الكويتيني في اململكة.
وقال الشيخ عزام في بيان ان »تلك الرعاية تأتي جتسيدا طبيعيا 
لعمق العالقات التاريخية والعائلية املتجذرة وروابط الدم الواحد 

بني العائلتني احلاكمتني والشعبني الشقيقني«.
وأثنى الشيخ عزام على »التسهيالت الكاملة التي يحصل عليها 
الكويتيون من أبنائنا الطلبة واملستثمرين والسياح خالل وجودهم 
في مملكة البحرين وممن يحضرون لقضاء االجازات والعطل وذلك 

ملا متثله مملكة البحرين املقصد األول للسياحة العائلية«.
ولفت الى اقتراب عطلة رأس السنة امليالدية داعيا »الكويتيني 
القادمني للبحرين الى االلتزام بالقوانني املتبعة في مملكة البحرين 

واالمتثال لها وليكن كل منا سفيرا لبلده«.
الدوحة � كونا: اجتمع س����فيرنا لدى قطر علي 
الهيفي أمس مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

الطاقة والصناعة القطري عبداهلل العطية.
وقال السفير الهيفي في تصريح ل� »كونا« بعد 
االجتم����اع انه بحث مع املس����ؤول القطري عالقات 
التعاون بني الكويت وقطر في املجال النفطي والتي 

هي في تطور مستمر.
وأش����ار الى ان اجتماعه يأتي مبناسبة تسلمه 
منصبه اجلديد كس����فير للكويت ل����دى دولة قطر 

الشقيقة.
وأشاد بالنهضة النفطية التي تشهدها قطر والتي 
تعكسها املشاريع العمالقة في شتى املجاالت النفطية، 
مشيدا باالجناز القطري اخلاص ببلوغها انتاج 77 

مليون طن سنوي من الغاز الطبيعي املسال.
وأكد ان قوة ومتانة االقتصاد القطري تعتبر رافدا 
مهما القتصادي����ات دول مجلس التعاون اخلليجي 
والتي تسعى دائما الى حتقيق التكامل االقتصادي 

املنشود.
ونوه بعمق العالقات الكويتية � القطرية والتي 
هي في تطور مس����تمر، معربا ع����ن أمله بان تكون 
تلك العالق����ات في تنامي خالل الفت����رة املقبلة في 

شتى املجاالت.
وذك����ر ان نائب رئي����س الوزراء وزي����ر الطاقة 
والصناعة متني له التوفيق في مهام عمله اجلديد 
كسفير للكويت في قطر واملساهمة في دفع عالقات 

التعاون في شتى املجاالت الى األمام.

ولي العهد استقبل رئيس جهاز األمن الوطني

الشيخ عزام الصباح

رجب طيب اردوغان

الشيخ فيصل احلمود

جانب من حملة التبرع بالدم في اجلمعية االقتصادية

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحد مستقبال الشيخ محمد اخلالد

السفير علي الهيفي خالل لقائه الوزير عبداهلل العطية

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر بيان صباح امس رئيس جهاز األمن الوطني 
الشيخ محمد اخلالد.

عزام الصباح: الكويتيون في البحرين 
يحصلون على عناية وتسهيالت كاملة

السفارة األميركية تغلق األحد
بمناسبة »عطلة رأس السنة«

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عائلة املخيزمي الكرام
لوفــــــــاة �ملغفور لها باإذن �هلل تعاىل

�أرملة/ عبد�ملح�سن عبد�لعزيز �ملخيزمي

و�لدة كل من / عبد�لعزيز، خالد، بدر، حممد، د.طارق

عائ�شة حممد حمود الربغ�ش

تغمد �هلل �لفقيدة بو��سع رحمته و�أ�سكنها ف�سيح جناته

و�ألهم �أهلها وذويها �ل�سرب و�ل�سلو�ن

خالل لقائه وزير الطاقة والصناعة القطري

الهيفي: قطر تشهد نهضة نفطية
ومتانة اقتصادها رافد مهم لدول التعاون

في إطار جولة تشمل قطر والعراق

أردوغان يزور الكويت
الشهر المقبل

فيصل الحمود عاد إلى البالد
بعد انتهاء مهامه سفيرًا لدى األردن

رفعوا مذكرة اعتراض لـ »الهارون«

رؤساء األقسام بـ »التجارة« رفضوا
تطبيق بصمة الحضور واالنصراف

الجمعية االقتصادية نظمت حملة للتبرع بالدم

عاطف رمضان
علمت »األنباء« ان وزارة التجارة والصناعة 
شهدت أمس تذمرا من قبل عدد كبير من رؤساء 
األقسام اعتراضا على قرار الوزارة الذي يقضي 
بضرورة تطبي���ق بصمة احلضور واالنصراف 
عليهم. وأضافت املصادر ان عددا كبيرا من رؤساء 
األقسام وقعوا أمس على مذكرة اعتراض ورفعوها 
الى وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون بهذا 

الشأن.
وأشارت املصادر الى ان قرار الوزارة ساوى 

بني رؤس���اء األقس���ام واملوظفني في موضوع 
البصمة.

من جهة أخرى، ذكرت مصادر مسؤولة بالوزارة 
ان »التجارة« لم تتخذ هذا القرار إال بعدما وردت 
مخالفات من قبل ديوان اخلدمة املدنية على الوزارة 
خاصة ان »الديوان« اصدر قرارا يقضي بضرورة 
تطبيق البصمة على رؤساء األقسام والوزارة لم 
تعمل بهذا القرار خالل الفترة األخيرة، ما جعل 
الوزارة أصدرت قرارا أمس بتطبيق البصمة على 

رؤساء األقسام.

نظمت اجلمعية االقتصادية يوم 
االحد املاضي حملة خاصة للتبرع 
بالدم جلميع اعضائها وموظفيها 
إميانا منها بدوره���ا الفعال في 
خدم���ة املجتمع وخدمة املرضى 

واحملتاجني لهذا التبرع.
وصرح أمني س���ر اجلم��عية 
طارق الصالح بأن هذه املبادرة 
االنس��انية من اعضاء وموظفي 
اجلمعي���ة تأت���ي انط���القا من 
س���ياس���ة اجل���معية الراسخة 
خل���دمة الوطن واملجتمع الكويتي 
وأننا في اجل���معية االقت���صادية 
الكوي��تية نولي اجلانب االجتماعي 
واالنس���اني أهم���ية كبيرة، كما 
أفاد ب������أن مثل ه���ذه املبادرات 
اإلنس���انية ملح���ة خاص���ة أن 
املستش�فيات بحاجة كبيرة إلى 
الدم لنق���له للمح��تاجني في جميع 
األقسام نتيجة حلوادث السير 

والعمليات اجلراحية.

المخيم الربيعي 
السنوي في »الطب 

النفسي« غدًا

أعلنت الس���فارة األميركية عن إغالق أبوابها 
يوم األحد املوافق 2 يناير 2011، وذلك مبناس���بة 
عطلة رأس السنة امليالدية، على ان تعاود العمل 
يوم االثنني املوافق 3 يناير 2011. علما ان ساعات 

الدوام الرسمية بالسفارة هي من األحد الى اخلميس 
من الساعة 8 صباحا الى الساعة 4.30 مساء، رقم 
الهاتف في السفارة هو 1001 � 2259 ورقم الفاكس 

هو 0282 � 2538.

اعلن مدير مستش����فى الطب 
النفس����ي د.ابراهيم معروف عن 
افتتاح املخيم الس����نوي الربيعي 
غدا اخلميس في مستشفى الطب 
النفسي في متام الساعة العاشرة 
صباحا. وقال معروف ان هذا املخيم 
سيفتتح على العادة السنوية التي 
تقيمها املستشفيات للترفيه عن 
املرضى وذلك ف����ي اطار التأهيل 
العالجي جلميع املرضى، اضافة الى 
ان جميع اقسام املستشفى ستشارك 
بانشطة رياضية وتوعوية وفنية 

والعالج بالعمل.

مازال���وا اليفهمون سياس���تنا 
اخلارجية ونهجنا جتاه القضايا 
االقليمية والدولية. هناك الذين 
ال يرغبون ف���ي رؤية التزامنا 
باالنضمام الى االحتاد االوروبي 
كما ان هناك من ال يرغبون في 
فهم تعاوننا مع االحتاد االوروبي 
في مناط���ق مختلفة من العالم 
الش���رق  وبصف���ة خاصة في 

االوسط«.
وتعمل تركيا والعراق على 
تطوير عالقاتهما عبر تأسيس 
جلنة عليا للتعاون االستراتيجي، 
عام 2008، جتتمع بصفة سنوية، 
وبش���كل دوري على مستوى 
الوزراء الستكشاف سبل دعم 
املشاريع في مجاالت االقتصاد 

والسياسية والطاقة والنقل.

الجانبان بحثا المستجدات على الساحتين اإلقليمية والدولية

المبارك بحث مع السفيرة الفرنسية 
القضايا المشتركة والتعاون الثنائي

السفيرة الفرنسية ندى يافي الشيخ جابر املبارك


