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باليـ  اندونيسياـ  كونا: غادر نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح بالي متوجها الى 
العاصمـــة التايلندية بانكوك بعد ان شـــارك في االجتماع 

الوزاري لدول حركة عدم االنحياز.
وكان في وداع الشـــيخ د.محمد الصبـــاح لدى مغادرته 
سفيرنا لدى جاكرتا ناصر بارح العنزي والسكرتير الثاني 

خالد احلصم وامللحق الديبلوماسي عبداهلل العبدالغني.
ويرافق الشيخ د.محمد الصباح نائب مدير إدارة مكتب 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الوزير مفوض 

صالح اللوغاني.

الرياض ـ كونا: بحث ســـفيرنا لـــدى اململكة العربية 
السعودية الشيخ حمد جابر العلي امس األوضاع السياسية 
في املنطقة مـــع نائب وزير الدفـــاع والطيران واملفتش 
العام في اململكة العربية الســـعودية األمير عبدالرحمن 

بن عبدالعزيز آل سعود.
وأبلغ الشيخ حمد اجلابر »كونا« عقب اللقاء انه بحث 
واألميـــر عبدالرحمن التهديدات التـــي تتعرض لها دول 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية والتنسيق اخلليجي 

ملواجهتها.
وأضاف انه قدم لألميـــر عبدالرحمن تعازي صاحب 
الســـمو األمير الشـــيخ صباح األحمد باسم الكويت في 
استشهاد املالزم الطيار ســـيف اجلويهل الذي استشهد 

الثالثاء املاضي.
ونقل الشـــيخ حمد اجلابر عن األمير عبدالرحمن بن 
عبدالعزيـــز ثناءه على ما وصل إليه مســـتوى التعاون 

العسكري املشترك بني البلدين الشقيقني.

قام ممثل صاحب الســـمو األمير الشـــيخ صباح األحمد 
املستشار بالديوان األميري الشيخ فهد سعد العبداهلل بحضور 
مراسم تنصيب الرئيس اجلديد جلمهورية جزر القمر الشقيقة 

الرئيس اكليلو ظنني.

نيودلهيـ  كونا: التقى ســــفيرنا لدى الهند سامي السليمان 
امس األول وزير الطيران املدني وشؤون املغتربني الهندي فاياالر 
رافي. وقال بيان رسمي اصدرته سفارتنا في الهند امس ان السفير 
الســــليمان ناقش مع الوزير رافي القضايا املتعلقة بالعالقات 

الثنائية بني البلدين وتطوير القوى العاملة والعمل.
واضاف البيان ان الوزير الهندي اشاد باملعاملة التي حتظى 
بها اجلاليــــة الهندية في الكويت، موضحــــا ان الهنود يؤدون 
دورا ايجابيا في التنمية بالكويت وان مستوى معيشتهم أعلى 
من املتوسط.وتطرق الوزير رافي الى امكانية تعزيز التعاون 
الثنائــــي بني الكويت والهند في قطاع الطيران املدني من خالل 

زيادة عدد الرحالت اجلوية بني البلدين.

بحث رئيس االركان العامة للجيش الفريق الركن احمد اخلالد 
مع قائد اجليش الثالث االميركي وقائد القوات البرية بالشـــرق 
االوسط الفريق وليم جي وبســـتر اهم االمور واملواضيع ذات 
االهتمام املشترك. جاء ذلك خالل استقبال رئيس االركان العامة 
للجيش امس للفريق وبستر والوفد املرافق له مبناسبة زيارته 
للبالد حيث متت مناقشـــة املواضيع املشتركة السيما املتعلقة 
باجلوانب العســـكرية والدفاعية وســـبل تطويرها وتعزيزها 
بني البلديـــن الصديقني. من جانب آخـــر احتفلت قيادة الدفاع 
ضد اســـلحة الدمار الشامل في اجليش بتخريج دورة التقارير 
واالنـــذارات للضباط رقم )11( والتي انتســـب اليها ضباط من 
مملكة البحرين الشـــقيقة بحضور آمر القيـــادة العقيد الركن 
بحري عبداللطيف صالح العنزي. والقى آمر مدرسة الدفاع ضد 
اسلحة الدمار الشـــامل املقدم الركن سليمان فهد املرزوق كلمة 
مبناسبة احلفل بني من خاللها اهم ما اشتملت عليه هذه الدورة 

من دروس عملية ونظرية.

تغلق السفارة األميركية أبوابها األحد املوافق 29 اجلاري 
وذلك مبناســـبة ذكرى اجلنود األميركيني الذين قضوا في 
ســـاحة القتال على ان تعاود العمل يوم االثنني املوافق 30 
اجلاري، وأكدت الســـفارة في بيان لها ان ســـاعات الدوام 
الرسمية في السفارة من األحد الى اخلميس، من الساعة 8 

صباحا الى الساعة 4.30 مساء.

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة 
الى الرئيس ميخائيل ساكاشفيلي ـ رئيس جمهورية جورجيا 
الصديقة عبر فيها ســــموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 

الوطني لبالده، متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية.
وبعث ســــمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئة الى الرئيس ميخائيل ساكاشفيليـ  رئيس جمهورية 
جورجيا الصديقة ضمنها خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 

لبالده، متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث ســــمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء 

ببرقية تهنئة مماثلة.
كما بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تعزيــــة الى الرئيس آصف علي زرداري بوفاة املغفور له بإذن 
اهلل تعالى والده، سائال سموه املولى تعالى ان يتغمده بواسع 
رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهمه وأسرته الكرمية جميل 

الصبر وحسن العزاء.
وبعث ســــمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تعزية الى الرئيس آصف علي زرداريـ  رئيس جمهورية 
باكستان اإلسالمية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه 
بوفاة والده ســــائال املولى تعالى ان يتغمده بواســــع رحمته 

ومغفرته.
كما بعث ســــمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء 

ببرقية تعزية مماثلة.

أكدت مهندســـة متخصصة بتقنيات الطاقة ان أجهزة 
التكييف والتبريد تعد املستهلك االكبر للكهرباء والطاقة في 
البالد نظرا الى قسوة الظروف املناخية معظم اشهر السنة 
حيث يشكل استهالكها 70% من حجم احلمل الكلي للكهرباء 

وقت الذروة و45% من استهالك الطاقة السنوي.
جاء ذلك في محاضرة توعوية نظمتها دائرة تقنيات 
البناء والطاقة بإدارة البيئة والتنمية احلضرية التابعة 
ملعهد الكويت لألبحاث العلمية ألقيت امس في مدرســـة 
اخلليل بن احمد املتوسطة )بنني( لطالب املرحلة من الصف 
السادس الى الثامن ضمن برنامج تضمن محاضرتني اخريني.  
وقالت مشـــارك أبحاث أول في الدائرة م.هناي التقي في 
محاضرتها )الطاقة في الكويت( ان ارتفاع استهالك الفرد 
للطاقة الكهربائية عائد الى بعض أوجه الهدر واالسراف 
في االستهالك الذي يشـــجع عليه السعر املنخفض جدا 
للطاقة الكهربائية ما يؤدي الى ارتفاع احلمل الكهربائي 
بحدود بني 6 الى 8% مقارنة بالدول الصناعية التي يبلغ 

ارتفاع احلمل الكهربائي فيها بني 2 الى %3. 
وأوضحت املهندسة التقي انه نتيجة للتزايد املستمر 
في استهالك الكهرباء تقوم وزارة الكهرباء واملاء باستثمار 
أموال طائلة ومتزايدة لبناء محطات جديدة لتوليد الطاقة 
ولتغطية تكلفة الوقود الـــالزم، مبينة ان االحصائيات 
املتوافرة تظهر ان نسبة 55% من الوقود احمللي يستخدم 

في قطاع توليد الكهرباء واملاء.
وذكرت ان 85% من طاقة الكهرباء االجمالية تستهلك في 
املباني املكيفة ما يتطلب تكثيف اجلهود العلمية والبحثية 
لدراســـة كيفية رفع كفاءة االنظمة التي تستخدم الطاقة 

الكهربائية مثل اجهزة التكييف واملبنى كنظام متكامل.
دارين العلي  ٭

الشيخ د.محمد الصباح لدى مغادرته بالي

األمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود خالل لقائه السفير الشيخ 
حمد جابر العلي

ممثل صاحب السمو خالل لقائه رئيس جزر القمر

السفير سامي السليمان خالل لقائه وزير الطيران الهندي

الفريق الركن احمد اخلالد خالل لقائه الفريق وليم جي وبستر

محمد الصباح يتوجه 
إلى بانكوك في زيارة عمل

سفيرنا بالرياض بحث مع وزير 
الدفاع السعودي ما تتعرض له 

دول اخلليج من تهديدات

ممثل األمير حضر مراسم 
تنصيب رئيس جزر القمر

السليمان بحث تعزيز التعاون
في قطاع الطيران املدني مع الهند

رئيس األركان بحث التعاون 
العسكري مع قائد اجليش األميركي

السفارة األميركية  تغلق أبوابها األحد

األمير هنأ رئيس جورجيا
وعزى رئيس باكستان بوفاة والده

التقي: أجهزة التكييف تستهلك 
70% من الكهرباء

سموه التقى وكيل وزارة خارجية سويسرا

أوضحنا لهم ماهية املشروع واإلجراءات التي جترى حاليًا

رئيس الوزراء استقبل وكالء وزارات اإلعالم اخلليجيني

املغامس عقب اجتماع اللجنة الكويتية ـ العراقية: أطلعنا 
الوفد العراقي على خلفيات مشروع ميناء مبارك الكبير

اخلارجيـــة السويســـرية بيتر 
ماورير والوفد املرافق له مبناسبة 

زيارته للبالد.
من جهة اخرى، استقبل وكيل 
وزارة اخلارجية خالد اجلار اهلل 
امس سكرتير وزارة اخلارجية 
الذي  السويسرية بيتر ماورير 

يقوم بزيارة الى البالد.

العســــكري. واضاف ان منظومة 
التدريب والتســــليح في احلرس 
الوطني تشــــهد تطورا متسارعا 
في اآلونة األخيرة وهو األمر الذي 
يدعــــو للبحث املســــتمر في دعم 
برامج التأهيل العلمي والعسكري 
واتاحة الفرصة كاملة للمستويات 
القيادية والتنفيذية كي يشاركوا 
فيها لبلوغ أرقى معدالت الكفاءة 
القتالية واحلفــــاظ على جاهزية 
القوات في جميع االوقات ومختلف 

الظروف.

الكويـــت مبـــرور 60 عاما على 
تأسيسها.

كما اســـتقبل ســـمو رئيس 
مجلس الوزراء الشـــيخ ناصر 
احملمد في قصر الســـيف امس 
وبحضور وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
باإلنابة علي الراشد وكيل وزارة 

الصمود ونقل اليهم حتيات وتهاني 
الوطني  العليــــا للحرس  القيادة 
ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي 
الوطني ونائب  رئيس احلــــرس 
الشــــيخ  الوطني  رئيس احلرس 
مشــــعل األحمــــد ووكيل احلرس 

الوطني اللواء ناصر الدعي.
واكد ان احلرس الوطني مستمر 
في دعم خطط التأهيل الفراز اجيال 
جديدة من القادة املؤهلني لصناعة 
القــــرار وطرق تنفيذه مبا يواكب 
النظم والبرامج احلديثة في العلم 

استقبل سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد في 
قصر السيف امس وبحضور وزير 
الوزراء  الدولة لشؤون مجلس 
ووزير اخلارجية باإلنابة علي 
الراشد وكالء وزارات اإلعالم بدول 
مجلس التعـــاون لدول اخلليج 
العربية، مبناسبة احتفال إذاعة 

احتفل احلرس الوطني بتخريج 
دورة املشاة التأسيسية للضباط 
رقم 20 مبشاركة ضباط من مملكة 
البحريــــن ودولة قطــــر واململكة 
األردنية الهاشــــمية برعاية نائب 
وكيل احلرس العميد الركن زايد 
عبــــداهلل ناصر وحضــــور قائد 
الركن  العميد  التعليم العسكري 

م.هاشم عبدالرزاق الرفاعي.
وهنأ العميــــد الركن الرفاعي 
اخلريجني في حفل التخريج الذي 
اقيم امس في قاعة الشهداء مبعسكر 

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال علي الراشد ووكالء وزارات اإلعالم في دول التعاون

العميد الركن هاشم الرفاعي متوسطا اخلريجني

احلرس الوطني احتفل بتخريج دورة املشاة التأسيسية:
إفراز أجيال جديدة مؤهلة لصناعة القرار

كامل ماهية املشـــروع وكيفيته 
وجميـــع االجراءات التي جترى 
حاليـــا«. وعمـــا اذا كانت هناك 
توصيات خرج بها املجتمعون 
انه ال  املغامـــس بالقول  اكتفى 
توصيات خرجت عن االجتماع 
»فهو مجرد فريق عمل فني لديه 
بعض االستفسارات التي يرغب 
في سماع رد عليها وهو نوع من 
التعاون الثنائي ما بني البلدين 
لتوضيح بعض االمور التي قد 
تكـــون غائبة عن بعض االخوة 

العراقيني«.
وفي بغداد أعرب نائب الرئيس 
العراقـــي طارق الهاشـــمي عن 
مخاوفه من ان يؤدي مشـــروع 
ميناء »مبارك الكبير« الى عرقلة 
املالحة في خور عبداهلل وبالتالي 
التأثير علـــى احلقوق املالحية 
املشروعة للعراق. وقال ان هذا 

االمر ال ميكن القبول به«.
وكان الهاشمي التقى سفيرنا 
في بغـــداد علـــي املؤمن، حيث 
استمع الى عرض قدمه السفير 

لتفاصيل املشروع.
بيان عاكوم - وكاالت  ٭

الشقيق  العراقي  الوفد  »احطنا 
بكل خلفيات موضوع مشروع 
ميناء مبارك الكبير واملعلومات 
التي كانت غائبة عن اذهانهم«.

واضاف »اوضحنا لهم بشكل 

اعرب ممثال وزارتي اخلارجية 
العراق  الكويت وجمهورية  في 
عن ارتياحهما لألجواء االيجابية 
التي اتسمت بالصراحة والشفافية 
خالل اجتماع اللجنة الكويتية ـ 

العراقية املشتركة امس.
وقال سفير جمهورية العراق 
لدى الكويت محمد بحر العلوم 
في تصريح لـ »كونا« ان الوفد 
العراقي وصـــل »ملتابعة واخذ 
املعلومـــات الكافية فيما يتعلق 
بالهواجس التي كانت مطروحة 
في الشارع العراقي بشأن موضوع 
ميناء مبارك الكبير في جزيرة 

بوبيان«.
وعبر بحر العلوم عن ارتياحه 
لنتائج االجتماع »املطمئن جدا 
والوافي لكل االسئلة التي قدمها 
العراقـــي واجاب عنها  اجلانب 
اجلانـــب الكويتي بـــكل مهنية 

وحرفية ودقة«.
النتائج  واوضـــح ان هـــذه 
ســـترفع الى القيادة السياسية 
في بالده »لتضعهم في الصورة 
وبجميع املعلومات وســـترافق 
الوفـــد مجموعة مـــن اخلرائط 
ومجموعة من الوثائق وستكون 
هناك رحلة الى املوقع لالطالع 

عن كثب على كل االعمال«.
وأعرب في هذا الســـياق عن 
الشكر والتقدير ألعضاء اجلانب 
الكويتي ملا اتسموا به من صراحة 
خالل االجتماع ومـــا ابدوه من 
التوصل  ايجابية مبا من شأنه 
الكبير وهو  الهدف  الى حتقيق 
احلفاظ على العالقة اجليدة بني 

البلدين الشقيقني.
من جانبه، قـــال مدير ادارة 
املتابعة والتنســـيق في وزارة 
اخلارجية ورئيس الوفد الكويتي 
الى االجتماع السفير خالد املغامس 

طارق الهاشميالسفير خالد املغامسالسفير محمد بحر العلوم

سفارتنا في بغداد: امليناء سيتم 
إنشاؤه في املياه الضحلة الكويتية

افادت سفارتنا في بغداد بأن ميناء مبارك سيتم انشاؤه في املياه 
الضحلة الكويتية، وان القناة احلالية تبعد عن ادنى مدى 101 كيلومتر 

من الساحل الكويتي داخل املياه االقليمية الكويتية.
واضافت السفارة في رسالة وجهتها الى وزير الدولة للشؤون 

اخلارجية العراقي علي الصجري ان القناة تبعد عن احلدود البحرية 
4 كيلو مترات، وسيتم حفر قناة موازية وتبعد عن احلدود البحرية 
نصف كيلومتر مما يؤهل املرور السلس دون اعاقة باجتاه ميناء ام 

قصر. واشارت السفارة الى ان هناك قناتني داخل املياه االقليمية 
الكويتية تعطيان امكانية االبحار دون اعاقة، موضحة ان القناة االولى 

هي احلالية واالخرى موازية لها تبعد 0.5 كيلومتر من احلدود البحرية 
مما يعطي السفن السالسة وعدم االعاقة للوصول الى ميناء ام قصر 

واي ميناء في شمال ميناء بوبيان.


