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صاحب السمو عاد إلى البالد بعد زيارة لإلمارات وسلطنة عمان

األمير بحث مع رئيس اإلمارات القضايا املشتركة ومسيرة العمل اخلليجي املشترك

آل نهيان ونائ����ب رئيس مجلس 
الوزراء وزير ش����ؤون الرئاس����ة 
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان 
والوزراء واملستشارون وسفيرنا 
لدى دولة اإلمارات العربية املتحدة 
صالح محم����د البعيجان. ورافق 
سموه نائب رئيس احلرس الوطني 

الشيخ مشعل األحمد.
رافقت سموه السالمة في احلل 

والترحال.

العربية املتحدة  اإلم����ارات  دولة 
الشقيقة، وذلك في زيارة أخوية.

وكان في استقبال سموه على 
أرض املطار أخوه صاحب السمو 
الش����يخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئي����س دولة اإلم����ارات العربية 
املتحدة الشقيقة ومستشار األمن 
الوطني الشيخ هزاع بن زايد آل 
نهيان وممثل احلاكم في املنطقة 
الشرقية الشيخ طحنون بن محمد 

املرافق لسموه أقام أخوه صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية 
املتحدة الشقيقة مأدبة غداء ظهر 
امس، وذلك مبناسبة زيارة سموه 
رعاه اهلل لدولة اإلمارات العربية 

املتحدة الشقيقة.
الس����مو األمير  وكان صاحب 
الشيخ صباح األحمد وصل ظهر 
امس ال����ى مطار العني الدولي في 

االهتمام املشترك، كما مت استعراض 
مس����يرة مجلس التع����اون لدول 
اخلليج العربية والعمل اخلليجي 

املشترك.
ورافق سموه في هذه الزيارة 
نائ����ب رئيس احل����رس الوطني 
الشيخ مشعل األحمد والوفد املرافق 

لسموه.
وعلى ش����رف صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد والوفد 

اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة 
وبحضور صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راش����د آل مكتوم نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي في استراحة سموه في 

جسيورة في منطقة العني.
وج����رى خ����الل اللق����اء بحث 
املتميزة بني  العالقات األخوي����ة 
الكويت واإلمارات العربية املتحدة 
الش����قيقة وعدد من القضايا ذات 

نواف األحمد وكبار الشيوخ وسمو 
الشيخ ناصر احملمد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك 

وكبار املسؤولني بالدولة.
رافقت سموه السالمة في احلل 

والترحال.
الس����مو األمير  وكان صاحب 
الشيخ صباح األحمد قام ظهر امس 
بزيارة أخيه صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة 

بحفظ اهلل ورعايته عاد صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
يرافقه نائب رئيس احلرس الوطني 
الشيخ مشعل األحمد مساء امس 
الى أرض الوطن قادما من اإلمارات 
العربية املتحدة الشقيقة بعد زيارة 
أخوية وزيارة خاصة لسلطنة عمان 

الشقيقة.
وقد كان في استقبال سموه على 
أرض املطار سمو ولي العهد الشيخ 

صاحب السمو األمير مصافحا الشيخ أحمد اخلالدصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد في استقبال صاحب السمو األمير ويبدو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى عودته إلى البالد وفي استقباله سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد والشيخ فيصل السعود وسمو الشيخ ناصر احملمد 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيانوسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك 

»الكهرباء«: صيانة شاملة إلنارة
الشوارع بجميع ضواحي اجلهراء

الوزارة تستأنف حمالتها التفتيشية على املباني املخالفة

بدأت وزارة الكهرباء واملاء عمل صيانة 
شاملة إلنارة الشوارع على جميع ضواحي 
وش���وارع محافظ���ة اجلهراء اح���دى أكبر 
احملافظات مساحة وأكثرها كثافة سكانية.

وتأتي هذه األعمال ضمن خطة عمل حضرت 
لها الوزارة مسبقا لدعم انارات الشوارع في 
جميع احملافظات واختارت اجلهراء كنقطة 

بداية.
وبدوره أكد مصدر مسؤول في الوزارة ان 
ادارة انارة الش���وارع في الوزارة سبق وأن 
قدمت للمس���ؤولني في الوزارة طلبا برصد 
ميزانية خاصة لدعم انارة الشوارع في جميع 
احملافظات خصوصا بعد وجود العديد من 
الشكاوى التي وردت للوزارة تفيد بوجود 
مشاكل ونقص حاد في إنارة الشوارع على 

صعيد جميع احملافظات.
واضاف املصدر ان هناك بعض الشوارع 
في محافظة اجلهراء سيقوم الفريق املختص 
بال���وزارة بتغيير اإلنارة اخلاصة بها نظرا 

النتهاء عمرها االفتراضي وعدم قدرتها على 
العمل.

واشار الى ان هذا السيناريو قد يتكرر في 
بقية احملافظات خصوصا ان اغلبها لم يتم 
تغيير انارات ش���وارعها منذ فترات ليست 

بالقصيرة.
من ناحية أخرى أكد املصدر ان الوزارة 
سوف تستأنف في االسبوع اجلاري حمالتها 
التفتيشية اخلاصة باملباني املخالفة واملتخلفة 

عن دفع الرسوم املالية اخلاصة بالوزارة،
حيث كانت الوزارة أوقفت احلمالت اثناء 
فترة عيد األضحى وسوف تستأنفها الحقا 
وبتعاون مع رجال الداخلية حيث س���يتم 
سحب الكيبالت الكهربائية للمباني املخالفة 

واملتخلفة عن الدفع.
دارين العلي  ٭

األمم املتح���دة � كونا: دعت 
الكويت املجتمع الدولي الى العمل 
اجلاد من أجل إخالء العالم من 
األسلحة النووية وأسلحة الدمار 
الشامل لكي يتسنى للمرء العيش 

في سلم وأمان.
جاء ذلك في كلمة لوفد الكويت 
الدائ���م لدى األمم املتحدة ألقاها 
إبراهي���م مب���ارك العرفج وهو 
سكرتير ثالث في الوفد املشارك 
هنا الليلة املاضية أمام جلنة نزع 
الس���الح واألمن الدولي التابعة 
للجمعي���ة العامة ف���ي دورتها 
السابعة والستني خالل مناقشتها 
ملسألة »نزع السالح اإلقليمي«.

وقال العرفج إن الكويت »تؤمن 
بأن السبيل الوحيد إلخراج العالم 
النووية  من كابوس األس���لحة 
وأسلحة الدمار الشامل يكمن في 
العمل اجلاد واحلثيث على اإلزالة 
التامة والفورية جلميع الترسانات 
من تلك األسلحة لضمان استمرار 
احلياة ورس���م معالم املستقبل 

وب���ني أن امتالك إس���رائيل 
النووية ومتاديها في  لألسلحة 
حتدي املجتمع الدولي وقرارات 
مجلس األمن ذات الصلة ورفضها 
االنضمام ملعاهدة منع االنتشار 
النووي وإخضاع كل منش���آتها 
النووية لرقابة وإشراف الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية »يعمل على 
تقوي���ض كل اجلهود اإلقليمية 

والدولية في هذا املجال«.
ف����ي هذا  العرفج  ورح����ب 
السياق بعقد مؤمتر االمم املتحدة 
إلقامة منطقة خالية من األسلحة 
النووية وغيرها من أس����لحة 
الدمار الشامل في منطقة الشرق 
األوسط في ديسمبر القادم في 
مدينة هلسنكي عاصمة فنلندا 
الواردة في  تنفيذا لاللتزامات 
خطط العمل التي اعتمدها مؤمتر 
استعراض معاهدة عدم االنتشار 
النووي لعام 2010 داعيا جميع 
الدول األطراف الى املشاركة في 

هذا املؤمتر.

املضي قدما ف���ي طريق التقدم 
واالزده���ار القائ���م على مبادئ 
التع���اون الدول���ي »ال ميكن أن 
تستمر في ظل وجود ما يهدده 
من أخطار وحتديات عديدة وعلى 
رأسها األسلحة النووية وأسلحة 
الدمار الشامل األخرى والتي ميثل 
وجودها وانتش���ارها تقويضا 
جلميع اجلهود الدولية واإلنسانية 
نحو بناء عالم أفضل ناهيك عن 
اآلثار السلبية الكارثية املترتبة 
على استخدامها والتي تكفي في 
حال استعمال احلد األدنى منها 
لتدمير العالم وانقراض اجلنس 

البشري«.
وأوض���ح أن الوص���ول الى 
عاملية هذا الهدف »لن يتحقق في 
وجود عوائق سابقة« كالتحديات 
التي يشهدها الشرق  اإلقليمية 
األوس���ط الذي ظل يعاني منذ 
عقود من الزمن من عدم االستقرار 
وتشتت اجلهود الرامية إلى جعله 

منطقة حيوية فاعلة.

على أس���س التعاون في جميع 
املجاالت ولتحقيق الهدف السامي 
ملنظمتنا في احلفاظ على السلم 

واألمن الدوليني«.
وحذر من أن قدرة العالم على 

إبراهيم العرفج يلقي كلمة الكويت

الكويت تدعو للعمل من أجل التخلص من األسلحة النووية

حمودي سلمان.
ومن املقرر ان يلتقي الوفد 
خالل الزيارة عددا من كبار 
املسؤولني في البالد وجهات 

حكومية اضافة الى زيارة بعض 
املؤسسات االعالمية.

املرأة الصحافية في العراق 
ورئيس حترير زهرة محمد 

علي وعضو نقابة الصحافيني 
العراقية ومدير حترير بان فائق 
شهاب اضافة الى رئيس اللجنة 
االوملبية الوطنية العراقية رعد 

اليومية العراقية احمد خزعل 
هاشم.

كما يضم الوفد املدير العام 
للدائرة القانونية في نقابة 
الصحافيني العراقيني نعمة 

حسن ضيدان ورئيسة رابطة 

الرشيد الفضائية د.طالب بحر 
فياض ورئيس حترير صحيفة 
املستقبل العراقية فؤاد غازي 

ثجيل ورئيس صحيفة الغد 
العراقية فيصل غازي مشاعة 

ومدير حترير صحيفة الصباح 

ومسؤولون من وزارة االعالم.
ويضم الوفد املرافق ثلة 

من االعالميني والصحافيني 
العراقيني هم: عميد كلية االعالم 

في اجلامعة العراقية د.ناهض 
فاضل زيدان ومدير عام قناة 

الصحافيني الكويتية.
وكان في استقبال الوفد الزائر 

رئيس جمعية الصحافيني 
احمد بهبهاني ومدير اجلمعية 
عدنان الراشد وعضو مجلس 

ادارة اجلمعية جاسم كمال 

وصل وفد اعالمي عراقي 
رفيع املستوى برئاسة نقيب 

الصحافيني العراقيني مؤيد 
الالمي الى البالد امس االول في 

زيارة رسمية تستمر خمسة 
ايام تلبية لدعوة من جمعية 

وفد إعالمي عراقي رفيع املستوى يصل إلى البالد في زيارة رسمية
الزميلتان زهرة محمد علي وبان فائق شهابالزميل أحمد بهبهاني في استقبال نقيب الصحافيني العراقيني مؤيد الالمي )هاني الشمري( الزميل أحمد بهبهاني متوسطا الوفد اإلعالمي العراقي لدى وصوله 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مرحبا بصاحب السمو األمير


