
 3  محليات  الخميس ١٦ يوليو ٢٠٠٩   

 القيادة السياسية عّزت إيران بضحايا الطائرة المنكوبة
 بعث صاحب الســـمو االمير الشـــيخ صباح االحمد 
ببرقية تعزية الى الرئيس محمود احمدي جناد رئيس 
اجلمهورية االسالمية االيرانية الصديقة، عبر فيها سموه 
عن خالص تعازيه وصادق مواســـاته بضحايا حتطم 
طائرة الركاب االيرانية املنكوبة، ســـائال سموه املولى 
تعالى ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويلهم 

ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء. وبعث سمو نائب 
االمير وولي العهد الشـــيخ نواف االحمد ببرقية تعزية 
الى الرئيس محمود احمدي جناد عبر فيها عن خالص 
تعازيه وصادق مواساته بضحايا حتطم طائرة الركاب 
االيرانية. كما بعث ســـمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر 

احملمد ببرقية تعزية مماثلة. 

 استقبل سمو نائب االمير وولي العهد الشيخ نواف 
االحمد بقصر بيان صباح امس وزير الداخلية الفريق 

الركن متقاعد الشيخ جابر اخلالد.
  كما استقبل سموه رئيس مجلس الوزراء باالنابة 

ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك.
  واستقبل سموه عضو مجـــ لس االمة د.يوسف 
الزلزلة، كما اســـتقبل ســـموه الوزيـــر املفــــوض 
«دول مجلـــس التعـــــاون اخلليــجي» ســـعد عواد 

الظفيري.
  واستقبل سموه كال من مختار منطقة صباح السالم 
ناصر مشعان الهاجري ومختار منطقة الدوحة ناصر 

سلمان الهبيدة. 

 كوتونو ـ كونا: وصل سمو رئيس الوزراء الشيخ 
ناصـــر احملمد الى جمهورية بنـــني الصديقة في أول 
محطة له ضمن جولة لـــه لعدد من الدول األفريقية، 
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار العاصمة 
كوتونو د.بونـــي ياي رئيـــس اجلمهورية ورئيس 
احلكومة بجمهورية بنني وعدد من كبار املســـؤولني 

باجلمهورية.
  وبعد أن أدى حرس الشرف التحية عزف السالمان 
الوطني للكويت واجلمهوري جلمهورية بنني الصديقة، 
وعقب ذلك صافح ســـموه الوزراء وكبار املسؤولني 
والعسكريني وأعضاء السلك الديبلوماسي املعتمدين لدى 
جمهورية بنني، كما صافح الرئيس ورئيس احلكومة 
بجمهورية بنني د.بوني ياي أعضاء الوفد الرســـمي 

املرافق لسمو رئيس الوزراء.
  هذا وعبر سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح 
لوســـائل االعالم في بنني عن سعادته بالزيارة التي 
يقوم بها ولقائه الرئيـــس ورئيس احلكومة د.بوني 
ياي »ألنقل له حتيات صاحب الســـمو االمير الشيخ 
صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد، 
اضافة للتباحث في سبل تعزيز التعاون املشترك بني 
البلدين في شـــتى املجاالت»، وبعد استراحة قصيرة 

توجه ســـموه الى مقر اقامته فـــي العاصمة كوتونو 
بجمهورية بنني.

  وكان سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء 
والوفد املرافق لســـموه غادر البالد امس متوجها الى 
بورتو نوفـــر عاصمة جمهورية بنني في بداية جولة 
افريقية تشمل كال من جمهورية الغابون وجمهورية 
جيبوتي وجمهورية اثيوبيا االحتادية الدميوقراطية 
وجمهورية جزر القمر ومملكة سوزيالند وجمهورية 

السنغال اضافة الى جمهورية بنني.
  وقال ســـموه في تصريح صحافـــي لدى مغادرته 
مطار الكويت الدولي ان جولتـــه االفريقية تأتي في 
اطار حـــرص الكويت على تنميـــة وتعزيز عالقاتها 
مع كل دول العالم مبا يحقق مصلحة الكويت ويؤكد 

مكانتها الدولية.
  وأضاف سموه انه سيجري خالل جولته مباحثات 
مع القادة واملســـؤولني في الـــدول االفريقية من اجل 
توطيـــد العالقات الثنائية بني الكويت وكل من الدول 
الصديقة التي أسسها وأرسى قواعدها صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد.
  وأوضح سموه ان الكويت عملت منذ سنوات طويلة 
على تنمية عالقاتها مع مختلف الدول االفريقية وكانت 

سباقة في تقدمي الدعم واملساندة لهذه الدول الصديقة من 
خالل الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية والعربية 
انطالقا من حرصها على املشاركة الفاعلة في التنمية 

بهذه الدول.
  وأكد سموه أهمية تعزيز التعاون مع الدول االفريقية 
وتنســـيق املواقف في مختلف املجاالت السياســـية 
واالقتصادية وغيرها مبا يســـاهم فـــي تنفيذ مرئية 
صاحب السمو األمير بتحويل الكويت الى مركز مالي 
وجتاري دولي، مشيرا الى ان تنفيذ هذه املرئية يتطلب 
مد جســـور التعاون وتعميق العالقات والروابط مع 

مختلف دول العالم.
  وكان في وداع سموه على أرض مطار الكويت الدولي 
رئيس مجلس االمـــة باالنابة عبداهللا الرومي النائب 
االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية 
ووزير العدل ووزير االوقاف والشـــؤون االســـالمية 
املستشار راشـــد احلماد ونائب وزير شؤون الديوان 
األميري الشيخ علي اجلراح وعدد من الشيوخ والوزراء 
واحملافظني وكبار قادة اجليش والشـــرطة واحلرس 
الوطني وعدد من الســـفراء وعدد من كبار املسؤولني 

بالدولة وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء. 

والسعودية والبحرين.واضاف الطراورة ان رحلة 
التواصل تهدف الى تبادل اخلبرات في مجال العمل 
الكشفي من خالل اللقاء مع املسؤولني واملشرفني 
على الكشافة في كل من سورية ولبنان واملهام التي 
تضطلع بها احلركات الكشفية في الدولتني داخل 

املجتمع في مختلف الظروف.
  وأوضح ان اجلهات السورية املعنية أعدت برنامجا 
خاصا لرحلة التواصل االولى يتضمن عقد سلسلة 
لقاءات مع مسؤولني ســــوريني وزيارات ملخيمات 
الكشافة واملرشدات وكذلك زيارات للمعالم األثرية 

والتاريخية والدينية في عدد من املدن السورية.
  وقال الطراورة ان رحلة التواصل العربي االولى 
تبدأ من سورية وتنتهي في لبنان لهذا العام، مؤكدا 
ان هذه الرحالت ســــتتواصل فــــي األعوام املقبلة 
حيث ستكون الرحلة الثانية الى مملكة البحرين 

الشقيقة والكويت.

 دمشق ـ كونا: أكد سفيرنا 
لدى سورية فهد العوضي امس 
أهمية التواصل بني الشباب في 
الوطن العربي وتبادل اخلبرات 
والتجارب ملا فيه خدمة املجتمع 
واملشاركة الفاعلة في التنمية 
املستدامة. جاء تأكيد العوضي 
في تصريح أدلى به لـ «كونا» 
خالل استقباله مبقر السفارة 
مــــن رواد  في دمشــــق وفدا 
احلركة الكشفية في عدد من 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
من بينها الكويت يزور سورية 
حاليا في إطار رحلة التواصل 

العربي االولى.
العوضــــي ان رواد    وقال 

العمل الكشفي في الوطن العربي لهم باع كبير في 
هذا املجال وبذلوا جهودا مخلصة خالل سنوات طويلة 
كان لها األثر الكبير في االرتقاء بالعمل الكشــــفي 
الذي يعتبر من األدوات الرئيسية والفاعلة خلدمة 
املجتمع داخل الوطن العربي من خالل التنســــيق 
بني الكشــــافة كحركة تطوعية واألجهزة الرسمية 

العربية.
  ولفت الى الدور املهم الذي تقوم به احلركة الكشفية 
الكويتية في املساهمة في خدمة املجتمع الكويتي 

في مختلف املجاالت االجتماعية والبيئية.
  ومن جانبه قال رئيس وفد قادة رواد الكشافة 
في الكويت يوســــف الطراورة في تصريح مماثل 
لـ «كونا» ان رحلة التواصل العربي االولى لرواد 
الكشافة تشمل باالضافة الى سورية لبنان ويشارك 
فيها ١٤ قائدا من رواد احلركة الكشفية من الكويت 

 شكل وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان جلنة ملباشرة إنشاء 
مراكز خدمات في محافظات الكويت الســـت لتقدمي خدمات الوزارة 

وتسهيل معامالت املواطنني واملقيمني.
  وقـــال بيان صادر عن وزارة الكهربـــاء واملاء امس ان الهدف من 
انشاء هذه املراكز هو تسهيل خدمات شؤون املستهلكني على املواطنني 
واملقيمني ودفع فواتير الكهرباء واملـــاء وما يرتبط بها من خدمات 
ايصال التيار الكهربائي واملاء في املراكز القريبة من مساكنهم وإلغاء 

املركزية.
  وأضاف البيان ان هذه اخلطوة تعتبر نقلة نوعية في اداء خدمات 
وزارة الكهرباء واملاء ضمن مجموعة من اخلطوات التي ســـيتخذها 
الوزير من اجل تطوير االعمال ورفع مستوى االداء الوظيفي خلدمة 

املواطنني. 

 اســــتقبل رئيس مجلس الــــوزراء باالنابة ووزير 
الدفاع الشــــيخ جابر املبارك رئيس جلنة املناقصات 
املركزية احمد الكليب. كما استقبل سفير اململكة املغربية 
الشــــقيقة محمد بلعيش حيث مت خــــالل اللقاء بحث 
التعاون املشترك بني البلدين الشقيقني. واستقبل كال 
على حدة ســــفير مملكة بوتان شراب تنزان وسفير 

جمهورية سريالنكا الدميوقراطية الشعبية ك.اس.سي 
ديساناياكي وســــفير جمهورية الهند اجاي ملهوترا، 
حيث مت خالل اللقاء تبادل االحاديث الودية ومناقشة 
املواضيــــع ذات االهتمام املشــــترك وتطوير وتعزيز 
العالقات بني الكويت وبلدانهم، كما متت مناقشة آخر 

املستجدات على املستويني االقليــــمي والدولي. 

 لندن ـ كونا: وصل صاحب الســـمو األمير الشيخ 
صبـــاح األحمد يرافقه نائب رئيـــس احلرس الوطني 
الشـــيخ مشـــعل األحمد والوفد املرافق لسموه عصر 
أمس إلى مطار هيثـــرو الدولي باململكة املتحدة وذلك 

في زيارة خاصة. 

  هذا وكان في استقبال سموه على أرض املطار رئيس 
مجلس األمة جاســـم اخلرافي والشيخ شمالن اجلراح 
واملستشار بالديوان األميري الشيخ فهد سعد العبداهللا 
وسفيرنا لدى اململكة املتحدة خالد الدويسان وأعضاء 

السفارة. 

 المبارك استقبل رئيس لجنة المناقصات المركزية

 األمير وصل إلى المملكة المتحدة في زيارة خاصة

 الشريعان: لجنة إلنشاء  مراكز الخدمات في المحافظات

 الشيخ جابر املبارك خالل لقائه السفير الباكستاني

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى وصوله إلى مطار هيثرو وفي استقباله رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 

 سمو نائب االمير مستقبال د.يوسف الزلزلة

 سمو الشيخ ناصر احملمد لدى وصوله إلى بنني وفي استقباله الرئيس د.بوني ياي  سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد قبيل مغادرته البالد

 سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ جابر اخلالد

 سموه التقى الظفيري ومختاري منطقتي الدوحة وصباح السالم 

 نائب األمير استقبل الخالد والمبارك والزلزلة

 سموه وصل بنين في مستهل جولته األفريقية

 رئيس الوزراء: تعزيز التعاون مع الدول األفريقية
   وتنسيق المواقف في مختلف المجاالت السياسية واالقتصادية

 العوضي: التواصل بين الشباب وتبادل الخبرات
  للمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة

 البريوج لسرعة إقرار قانون العمل 
ووضع حلول عاجلة لقضية «المسرّحين» 

بيننا احد محروم او محتاج. وعلى 
احلكومة ان تســـتمر في برامجها 
الهادفة الى تشجيع الشباب الكويتي 
لدخوله مع وضع الضمانات الكفيلة 
مبنع تكرار ذلك، وان تعمل احلكومة 
ومجلس االمة على االســـراع في 
اقرار قانـــون العمل اجلديد الذي 
سيكفل لهم احلماية املطلوبة في 
املســـتقبل. واضـــاف أننا نطالب 
احلكومة بضرورة وضع احللول 
العاجلة لهؤالء املســـرحني، حيث 
انهـــم كما ذكرنا يعانون من كثرة 
الديون وااللتزامات، ويجب عليها 
أن توقف تلك املطالبات حلني ايجاد 
احللول الكفيلة مرة اخرى بالوفاء 
بالتزاماتهم، وكذلك عليها ان تقوم 
بالغاء قرارات الضبط واالحضار 

حلني انهاء تلك املشاكل العالقة. 

 أشـــاد رئيس احتـــاد نقابات 
العاملني في القطاع احلكومي بدر 
البريوج باهتمام احلكومة وسرعة 
جتاوبها مع قضية املسرحني، حيث 
شكل مجلس الوزراء املوقر جلنة من 
أجل متابعة ملف العمالة الوطنية 
املسرحة من القطاع اخلاص على ان 
تنجز توصياتها في هذا الشأن خالل 
اللجنة  ثالثة اسابيع وتضم تلك 
في عضويتها عددا من القطاعات 
احلكومية. وأكد ضرورة اال تتعدى 
املهلة املمنوحة للجنة املشار إليها 
فترة الثالثة اســـابيع الن ظروف 
هؤالء الشباب احلياتية ال تتحمل 
أي تأخير. واضاف أننا من خالل 
تعايشنا مع قضية املسرحني في 
األيام املاضية واقترابنا من العديد 
منهم أدركنا مدى املعاناة الشديدة 
واحلياة القاســـية التـــي يعانون 
منها، حيث انقطـــع مورد الرزق 
الوحيد لهـــم وكان العديد دمنهم 
عليه اقساط والتزامات كبيرة لم 
يتمكن واحلال هكذا من ان يسدد 
ما عليه من أقساط والتزامات األمر 
الذي أدى الى دخول البعض منهم 

السجن لهذا السبب.
  وزاد بـــأن كل تلـــك املشـــاكل 
واملصائـــب التـــي حدثـــت يجب 
معاجلتها بأقصى سرعة والعمل 
لالنتهاء منها وتوفير احلياة الكرمية 
اننا مجتمع  الوطن خاصة  ألبناء 
ينعـــم بالوفرة ويجـــب أال يكون 

 بدر البريوج 

 د.بدر الشريعان

 السفير فهد العوضي خالل لقائه وفد الكشافة 


