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السفارة اليابانية تطلب تزويدها بنسخة من إيصال التبرع للضحايا 
أعربت سفارة اليابان عن خالص امتنانها وتقديرها حلكومة وشعب الكويت ملواساتهم ودعمهم 
للشعب الياباني بعد الدمار واملعاناة اإلنسانية نتيجة الزلزال املدمر وأعلنت عن تسلم التبرعات من 
خالل املنظمات التالية: جمعية الهالل األحمر الكويتية ،وجمعية الصليب األحمر اليابانية
وطالبت السفارة املتبرعني بنسخة من إيصال التبرع حتى تقوم السفارة شاكرة بتأكيد وصول 
التبرع وإبالغ اجلهات املختصة باليابان، في حال رغبة املتبرع في ذلك.

محليات

د.هالل الساير وزوجته مع إحدى املشاركات في احلفل

السفير التونسي وحرمه وكرميته يهنئون

حضور ديبلوماسي حاشد في احلفل  الشيخ د.محمد الصباح والسفير البريطاني فرانك بيكر يقطعان كيكة االحتفال

خالل االحتفال بعيد ميالد امللكة إليزابيث الثانية

محمد الصباح: العالقات الكويتية ـ البريطانية تاريخية مبنية على الصداقة 
أك����د نائ����ب رئي����س مجلس 
الوزراء وزير اخلارجية الش����يخ 
د.محمدالصباح على عمق العالقات 
بني الكويت واململكة املتحدة، مشيرا 
الى انه����ا مبنية عل����ى الصداقة 
واالحترام املتبادل والتقدير لعادات 
وتقاليد دولنا. كما عبر د.محمد 
الصباح عن س����عادته بحضور 
حفل االستقبال الذي اقامه السفير 
البريطاني فرانك بيكر مساء أول 
من امس في مقر إقامته مبناسبة 
عيد ميالد امللكة اليزابيث الثانية، 
وق����ال في تصري����ح للصحافيني 
ان اكون في هذه الس����فارة وفي 
ه����ذا املبنى التاريخي الذي يعود 
تاريخه الى الربع األول من القرن 
املاضي لهو تعبير صادق عن عمق 
البريطانية   � الكويتية  العالقات 
خصوصا ونحن نحتفل بالذكرى 

ال� 50 الستقالل الكويت.
واش����ار الى ان هذا االستقالل 
عب����ارة عن عق����د مت بتوافق بني 
الطرف����ني في الع����ام 1899 الى ان 
مت في العام 1961. من جهته، قال 
السفير البريطاني فرانك بيكر ان 
العالقات التي تربط اململكة املتحدة 

في احتف����االت الكويت بأعيادها 
الوطنية والتي حضرها عدد من 
الوزراء واملسؤولني العسكريني 

البريطانيني.
بشرى الزين  ٭

والكويت تاريخية ومتجذرة وان 
استقالل الكويت يعود الى االتفاق 
املبرم بينهما في العام 1899 ليتوج 
باستقاللها في العام 1961 مشددا 
التي  الوطي����دة  العالق����ات  على 

تخدم املصالح املشتركة للبلدين 
الصديقني الفتا الى االتفاقية االمنية 
بني البلدين التي بدأ تنفيذها في 
الع����ام 1963 وفي العام 1990 عند 
العراقي للكويت مذكرا  االحتالل 

بالدور الذي لعبته رئيسة الوزراء 
السابقة مارغريت تاتشر وجون 
ميجور في تشكيل حتالف دولي 
قام بتحرير الكويت وبتفويض من 
االمم املتحدة مؤكدا وقوف بالده 

الى جانب الكوي����ت خالل ال� 50 
عاما املقبلة لتجديد وخلق سبل 
املثمر ومؤكدا  جديدة للتع����اون 
التزام بريطانيا بأمن الكويت. كما 
تطرق الى املش����اركة البريطانية 

وزير الصحة:
 مستعد للرد 

على استجواب 
»الزلزلة«

في تعليق على نية النائب 
د.يوسف الزلزلة استجوابه 
على خلفية االخطاء الطبية 

واالختالالت املالية رد وزير 
الصحة د.هالل الساير: 

االستجواب حق دستوري 
وانا مستعد ألي استجواب 

والرد على النقاط التي ميكن 
ان يطرحها النائب املستجوب 
مشيرا الى انه ال توجد وزارة  

تخلو من اخطاء خاصة اذا 
كانت خدماتية.

»النادي« اكتسحت انتخابات النادي العلمي

ُعرس انتخابي جرى في أجواء دميوقراطية 
حرة نزيهة تنافسية شهدته انتخابات مجلس ادارة 
النادي العلمي لعامي 2011 � 2012 يوم امس االول 
حيث حققت قائمة النادي العلمي فوزا س����احقا 
بفارق تعدي أكثر من 250 صوتا عن املرش����ح 
املستقل سمير عبداحلميد احلمر الذي حل في املركز 
األخير إذ حصل على 20 صوتا فقط من اجمالي 
560 صوتا.وكان النادي العلمي قد عقد اجلمعية 
العمومية العادية مبقره ملناقشة التقرير االداري 
واملالي لعام 2010، واعتماد امليزانية العمومية 
واحلساب اخلتامي للسنة املالية املنتهية في 31 
ديسمبر 2010 ومشروع امليزانية املقبلة، إضافة 
إلى بحث االقتراحات املقدمة من االعضاء، ومن 

ثم أجريت انتخابات مجلس االدارة التي أسفرت 
عن فوز ساحق لقائمة النادي التي ضمت: د.آدم 
املال، م.جالل الطبطبائي، سامي الشمري، م.طالل 
القحطاني، د.عمر البناي، فيصل البشر، مساعد 
احلريص، ويوسف احلمد وإياد اخلرافي. وأعرب 
اعضاء مجلس االدارة املنتخبون عن عميق شكرهم 
وتقديرهم إلى أعضاء اجلمعية العمومية على 
ثقتهم الغالية التي اولوها لقائمة النادي حلمل 
املسؤولية، مؤكدين على أنهم سيعملون جاهدين 
من أجل النهوض بكل ما من شأنه رفع املستوى 
العام للنادي، وتطوير إدارته، وإدخال كل ما هو 

حديث ومتطور خلدمة ابناء النادي.
دانيا شومان  ٭

إياد اخلرافي مدليا بصوته

فقرة تراثية تكرمي أحد املشاركني

»رابطة الكويت واخلليج القابضة« ترعى أسبوع املرور

متاشيا مع احتفال دول مجلس 
التعاون بأسبوع املرور اخلليجي 
املوحد لعام 2011 حتت شعار »لنعمل 
معا للحد م����ن احلوادث« نظمت 
ش����ركة رابطة الكويت واخلليج 

القابضة حتت رعاية وكيل وزارة 
املرور  الداخلية املساعد لشؤون 
الدوس����ري، حفل  اللواء محمود 
تكرمي للوفود اخلليجية املشاركة 
وموظف����ي االدارة العامة للمرور 

واللجنة املنظمة للفعاليات، وذلك 
في يوم االربعاء املوافق 2011/3/16 

مبنتجع هيلتون املنقف.
وتعتبر هذه هي السنة السابعة 
على التوالي لشركة رابطة الكويت 

واخلليج القابضة لرعاية اسبوع 
املرور اخلليج����ي املوحد والذي 
الى  الع����ام  يهدف ش����عاره لهذا 
زي����ادة التوعية املرورية وتقليل 
عدد احلوادث التي من أس����بابها 

السرعة والرعونة بالقيادة.
هذا، وقد تضمن احلفل تكرميا 
املثاليني على مستوى  للسائقني 
الش����ركة وعلى املس����توى العام 
املثالية  وذلك تقديرا لقيادته����م 
وعدم تسجيل اي مخالفة عليهم، 
كذلك شهد احلفل تكرمي عدد من 
مدربي اكادميية كي جي ال لتدريب 
السائقني وعدد من وسائل االعالم 
على دورها البناء الذي تقوم من 
خالله بتغطيتها لهذه الفعاليات.

ويأتي اسبوع املرور اخلليجي 
املوحد الذي يق����ام كل عام دعما 
العام����ة للمرور  حلمل����ة االدارة 
لضمان س����المة قائدي املركبات 
ومرتادي الطرق، كما تأتي رعاية 
ش����ركة رابطة الكويت واخلليج 
القابض����ة لهذا احل����دث في اطار 
حرصها عل����ى دعم وتعزيز مبدأ 
املسؤولية االجتماعية جتاه املجتمع 

واملواطنني واملقيمني.

جانب من حفل تكرمي الوفود املشاركة في اسبوع املرور

االيام،  الكويت هذه  تتمتع به 
ولفت الى انه س����تكون هناك 
ألعاب ممي����زة وفقرات ممتعة 
للكبار والصغار، مؤكدا توافر 
اخلصوصية للعائالت من اخليام 
املوجودة بجانب االستراحة. 
وختم البدري بالتأكيد على ان 
ابناء  الدعوة مفتوحة جلميع 
اجلالية، كاشفا ان هناك وسائل 
نقل ستتحرك من امام مقر رابطة 
ابناء سوهاج في شارع تونس 

في الساعة 10 صباحا.

رابطة أبناء سوهاج تنظم يومًا مفتوحًا
في اخليران غدًا للجالية املصرية

اعلنت رابطة ابناء سوهاج 
عن تنظيم يوم مفتوح في منتزه 
اخليران غدا السبت بداية من 
الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 
12 ليال. وق����ال رئيس الرابطة 
عثمان البدري انه حرصا على 
زيادة روابط احملبة والتآلف بني 
ابناء مصر املقيمني في الكويت 
فإن الدعوة مفتوحة جلميع ابناء 
اجلالية لالستمتاع باالنشطة 
املختلفة التي ستقام خالل اليوم، 
عثمان البدريخاصة مع اجلو الربيعي الذي 


