
 3  محليات  االربعاء ٥ اغسطس ٢٠٠٩   

 الشيخ د.محمد الصباح

 د.ناصر الصانع

 سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال عائشة الرشيد

 اللواء جاسم املنصوري في وداع العريف أحمد الفيلكاوي

 فؤاد السنيورة واملستشار طارق احلمد ومروان الغامن وبهية احلريري وخالد قباني ود.سعيد مكاوي خالل اللقاء

 سمو نائب األمير يتسلم درع امليدالية العبقرية لالختراعات من عارف العنزي

 نائب األمير تسّلم درع الميدالية
  العبقرية لالختراعات من عارف العنزي 

 المنصوري: نثمن اهتمام القيادة السياسية
  برجال اإلطفاء ودعمهم ضد المخاطر

 رماية بالذخيرة الحية للجيش اليوم
 اعلن اجليش عن قيــــام القوة البحرية الكويتية 
بإجــــراء رماية بحرية بالذخيــــرة احلية في املنطقة 
الواقعة بني جزيرة ام املرادم وجزيرة قاروه باجتاه 

الشمال والشمال الغربي (اليوم).
  وذكرت مديرية التوجيه املعنوي والعالقات العامة 
في اجليش في بيان صحافي أمس ان الرماية ستكون 

اعتبارا من الساعة التاســــعة صباحا حتى الساعة 
الواحدة ظهرا.

  وأهابت املديرية في بيانها بجميع املواطنني واملقيمني 
مــــن مرتادي البحر ومن هــــواة الصيد والتنزه عدم 
االقتراب من املنطقة املذكــــورة خالل الفترة املعلنة 

حرصا على سالمتهم. 

 الصانع: تأجيل اجتماع الجمعية العامة لـ «حدس»

 سموه التقى مختاري العيون والنهضة والرشيد وتسّلم رسالة دكتوراه من العنزي

 الفيلكاوي غادر للعالج في بريطانيا

 بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لظروف السفر واإلجازات

 استقبل سمو نائب االمير 
وولي العهد الشيخ نواف االحمد 
بقصر السيف صباح امس عارف 
العنزي حيث قدم لسموه درعا 
حتتوي على امليدالية العبقرية 
لالختراعات من املعرض العاملي 
لالختراعات في أملانيا وقد شكره 
سموه على هذا املجهود الكبير 
الذي بذل في هذا االختراع متمنيا 

له التوفيق والنجاح.
  واســـتقبل ســـموه مختار 
منطقة العيون ملوح رمضان 
احلربي ومختار منطقة النهضة 
حمود عيادة السليماني وشعيل  

مطني السلماني.
  كما اســـتقبل سموه بقصر 
العميد  الســـيف صباح امس 
د.عبداهللا العنزي حيث أهدى 
ســـموه نســـخة من رســـالة 

 أسامة أبوالسعود
  صرح األمني العـــام للحركة 
الدســـتورية للفترة االنتقالية 
د.ناصر الصانـــع بأن اجلمعية 
العامة للحركة قد اجتمعت امس 
وفق املوعد املقرر، ولكن النصاب 
القانوني لم يكتمل لظروف سفر 
األعضاء وموسم االجازات، ولذلك 
فقد تأجـــل االجتماع ملوعد آخر 
حتدده األمانة العامة للحركة بعد 
اســـتطالع آراء وظروف اعضاء 

اجلمعية العامة.
  وقال د.الصانع: كان من املقرر 
مناقشـــة جدول األعمـــال الذي 
تضمن ثالثة بنود: أوال: انتخاب 
األمني العام اجلديد، ثانيا: متابعة 
املكلفة بدراســـة  اللجنة  تقرير 
وضع احلركة ومتابعة مسيرتها، 
العديد من  آراء  بعد اســـتطالع 
الشـــخصيات من داخل وخارج 
احلركة، وما وصل اليه عمل هذه 
اللجنة، ثالثا: متابعة املستجدات 

 ثمـــن املدير العـــام لإلدارة 
العامة لإلطفاء اللواء جاســـم 
املنصوري امس االهتمام الكبير 
الذي توليه القيادة السياسية 
احلكيمة بدعم رجل اإلطفاء الذي 
يتعرض للمخاطر يوميا أثناء 

أدائه ملهام عمله.
  جاء ذلك لـــدى وداع اللواء 
املنصوري ونائب املدير العام 
لشـــؤون املكافحـــة وتنميـــة 
املوارد البشرية العميد يوسف 
العام  املدير  األنصاري ونائب 
املالية واالدارية  للشـــــــؤون 
العقيـــد خالـــد التركيت رجل 
العريـــف أحمد بدر  اإلطفـــاء 
الفيــــلـــكاوي الــــذي أصيب 
بكســــــر في الفقـــرة الرابعة 
بالظهـــر للعالج فـــي اململكة 
املتحدة بحضور أهل املصاب 

وأقاربه. 
  وكان العريف أحمد الفيلكاوي 
قد سقط أثناء مكافحة حريق في 
منطقة النزهة الشهر املاضي مما 

تسبب في كسر بالظهر ادخل 
الرازي  أثره مستشـــفى  على 

للعظام.
  وحضـــر حفـــل التوديـــع 
مدير منطقة العاصمة باإلنابة 

العقيد عبداهللا اجلاسم ومدير 
العالقات العامة واإلعالم باإلنابة 
املقدم محمـــد البناي ورئيس 
املقدم صالح  الشـــهداء  مركز 

اخلميس. 

 واشــــنطنـ  كونا: قال نائب 
الوزراء ووزير  رئيس مجلس 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
الســــمو  ان محادثات صاحب 
االمير الشيخ صباح االحمد مع 
الرئيس األميركي باراك اوباما 

كانت «مثمرة جدا».
  وعقب االجتماع بني صاحب 
الســـمو االمير الشيخ صباح 
اوباما قال  االحمد والرئيـــس 
الشـــيخ د.محمـــد الصباح ان 
العالقات الثنائية بني البلدين 
نوقشت خالل االجتماع وكذلك 
العالقات العربية، خصوصا ان 
صاحب السمو االمير كان رئيس 
مؤمتر القمة االقتصادية العربية 
الذي عقد في الكويت وسيكون 
ايضا رئيس مؤمتر قمة مجلس 
التعاون اخلليجي املقرر عقده 
نهاية العام احلالي، واضاف ان 
«من بني املواضيع التي نوقشت 

 بيروتـ  كونا: اشاد رئيس حكومة 
تصريف االعمال اللبناني املكلف فؤاد 
السنيورة بالدعم املعنوي واملادي الذي 
قدمته ومازالت تقدمه الكويت للبنان في 
مختلف املجاالت بتوجيه من صاحب 
الســــمو األمير الشيخ صباح االحمد. 
جاء ذلك في كلمة القاها الســــنيورة 
خــــالل رعايتــــه حفل تكــــرمي اقامته 
جمعية «رعاية اليتيم» في مدينة صيدا 
الساحلية في جنوب بيروت مساء امس 
االول للمحسنني الكويتيني من آل عثمان 
والشايع والسعيد والصندوق الكويتي 
للتنميــــة االقتصادية العربية تقديرا 
لعطاءاتهم التي قدموها للبنان وذلك 
حتت شعار (شكرا اهلنا في الكويت). 
وحضر حفــــل التكرمي عــــن اجلانب 
الكويتي القائم باالعمال في سفارتنا 
لدى لبنان املستشار طارق احلمد وممثل 
املدير االقليمي  الكويتــــي  الصندوق 
للصندوق مروان الغامن فيما حضر عن 
اجلانب اللبناني وزير التربية والتعليم 
الدولة  العالي بهية احلريري ووزير 
خالد قباني ورئيس جمعية «رعاية 
اليتيم» د.سعيد املكاوي باالضافة الى 
انشطة من اهالي صيدا. وبهذا الشأن 

ذكر السنيورة «ان احلكومة الكويتية 
العقــــود املاضية  مــــدى  وقفت على 
وبتوجيه من صاحب الســــمو األمير 
الشيخ صباح االحمد وامدته بالدعم 
واملساندة السياســــية واالقتصادية 
واالجتماعية املباشرة وغير املباشرة 
وكذلك مــــن خالل الصندوق الكويتي 
للتنمية «في اشارة للمساعدات التي 
مت تقدميها للبنان. واضاف «وذلك من 
خالل القروض امليسرة والتي شملت 
مجاالت متعددة على الصعيد الصحي 
والتربوي واعادة بناء البنى التحتية 
والطرقات وغيرها من املساعدات التي 
ال حتصى». وشدد السنيورة على ان 
االعمال اخليرية والتنموية هي التي 
تشــــكل روح احلواضــــر العربية في 
املاضي واحلاضر قائال «نحن ال نتنكر 
ألصولنا وال نضع القيود امام التضامن 
املديني واالنســــاني بحجة املقاييس 
املختلفة او النوايا التي تقف وراء هذا 
العمل الرائع او ذاك». من جهته اعرب 
مستشار السفارة الكويتية طارق احلمد 
في تصريح لـ «كونــــا» عن افتخاره 
واعتزازه بأبنــــاء دولته الذين قدموا 
التبرعات الســــخية جلمعية الرعاية 

االجتماعية ولبصماتهم في حقول اخلير 
واالحسان. حيث ذكر «ان الكويت اميرا 
وحكومة وشعبا وقفت الى جانب لبنان 
وستبقى كذلك من خالل تقدمي الدعم 
املادي واملعنوي له وتلبية احتياجات 
االخوة اللبنانيني في املجاالت التربوية 
والصحية واالجتماعية» الفتا الى ان 
هذا الدعم يأتي مــــن منطلق االخوة 
واحملبــــة والصداقــــة التي جتمع بني 
الشقيقني. ومن  البلدين والشــــعبني 
جانبــــه بني احلمد الــــدور الذي لعبه 
رجاالت الكويت في دعم الدول االسالمية 
والعربية مبختلف املجاالت الســــيما 
تلك التي تتعلق بتنمية االنسان. اما 
رئيس جمعية «رعاية اليتيم» د.سعيد 
املكاوي فاعرب في كلمته خالل احلفل 
عن شكره العميق باسم اطفال اجلمعية 
للتبرعات واملساعدات التي قدمها اهل 
اخلير في الكويت الذين يقفون دائما 

الى جانب اجلمعية.
  وقال املــــكاوي «ان اهل اخلير من 
آل العثمــــان كانوا من اوائل الداعمني 
للجمعية منذ تأسيسها عام ١٩٥٢ حيث 
تبرع في حينها الشيخ عبداهللا العثمان 

مببلغ عشرين الف ليرة لبنانية».

تسريع وتسهيل تنفيذ العراق 
لقرارات الشرعية الدولية األمر 
الذي من شأنه تسريع خروج 
العـــراق مـــن أحـــكام الفصل 

السابع».
  وأكد الشيخ د.محمد الصباح 
«اننا نريد املساعدة والتعاون 
مع العراق في هذا املوضوع وقد 
اتفقنا على عقد عدة اجتماعات 
حتــــت مظلــــة األمم املتحــــدة 
ملساعدة العراق على تنفيذ هذه 

االلتزامات».
  وقال وزير اخلارجية ان امللف 
النووي االيراني قد نوقش خالل 
احملادثات و«نحن أكدنا وشددنا 
على أهمية التعاون ومعاجلة 
هذا امللف من خـــالل القنوات 
الديبلوماسية»، باالضافة لذلك 
أكد الشيخ د.محمد الصباح ان 
بـ  صاحب السمو االمير اشاد 
«الرسالة األولى وبرغبة اوباما» 

  وقـــال «لقد أيدنـــا ورحبنا 
بتقرير الســـكرتير العام لألمم 
املتحدة وكان رد فعلنا ايجابيا 
عليه ونحـــن على اســـتعداد 
لالجتماع مع اخواننا العراقيني 
حتت مظلـــة األمم املتحدة كما 
دعا السكرتير العام للبحث في 

عملية السالم في الشرق األوسط 
والعراق وايران».

  واشار الى ان صاحب السمو 
األمير أبلغ أوباما بأهمية إحداث 
«تقدم حقيقي» في عملية السالم 
في الشرق األوسط وأن «املسار 
يجب ان يكون وفقا ملا مت االتفاق 
عليه خالل قمة بيروت العربية 
واملبادرة العربية للسالم التي 

تلتزم بها الكويت».
  وأكد ان «األمر يتطلب مبادرات 
من اجلانب اإلسرائيلي للرد على 
املبادرة العربية» وان عليها ان 
«تعمل على تفعيل مبادئ مؤمتر 

مدريد واملبادرة العربية».
  واضاف وزير اخلارجية «كما 
بحثنا مع الرئيس أوباما العالقات 
ـ العراقية وأكدنا أن  الكويتية 
الكويت والعراق  ال خالف بني 
ولكن هناك اختالفات في وجهات 

النظر ولكن ال خالف».

في اغالق معتقل غوانتانامو 
وبعودة احملتجزين الكويتيني 
ان «أوباما  االربعة، واضاف 
وعد مبتابعة هذه القضية مع 

صاحب السمو االمير».
الســـالم    وحـــول عملية 
في الشـــرق االوســـط شدد 
الشـــيخ د.محمـــد الصباح 
على ان «العـــبء االكبر هو 
على اسرائيل» وعما اذا كانت 
اسرائيل «مســـتعدة لتلبية 
الرئيـــس االميركي  رغبات 
جـــورج بـــوش فـــي اقامة 

دولتني».
  واضاف «لقد أوضحنا أن 
التطبيـــع هو نتيجة وليس 
ســـببا وان التـــطبيـــع هو 
نتيجة لعمـــلية السالم فكيف 
ميكننا بـــدء التطبيع عندما 
يكون هناك عدوان مســـتمر 

ومتواصل». 

توافقا حول الشخص الذي يتم 
اختياره لهذا املنصب للمرحلة 

املقبلة.
  وحول ترشحه لهذا املنصب 
اوضح د.الصانع موقفه السابق 
الذي أعلنه باعتذاره عن الترشح 

لهذا املنصب.
  وحول احتمال ترشح األمني 
العام السابق د.بدر الناشي الذي 
قدم استقالته في وقت سابق أكد 
د.الصانع ان د.الناشي قد اعتذر 
عن الترشح لهذا املنصب للمرحلة 

املقبلة.
  ومتنى د.الصانع حشد جهود 
القـــوى السياســـية والتكتالت 
النيابية واحلكومـــة ومختلف 
العناصـــر في املرحلـــة املقبلة 
الوطنية  لترتيـــب األولويـــات 
والدخـــول الفعلي فـــي مرحلة 
التوافق علـــى االجناز التنموي 
الـــذي يتطلع اليـــه الكويتيون 

بشغف. 

على الســـاحة السياسية خالل 
الفترة مـــا بني اجتماع اجلمعية 

العامة املاضي وحتى تاريخه.
  وحول األســـماء املرشـــحة 
ملنصب األمني العام للحركة أوضح 
د.الصانع ان االســـماء املرشحة 
سيتم تداولها عند انعقاد اجلمعية 
العامة بنصابها الكامل، متوقعا 

والنجاح.
  واستقبل سمو نائب االمير 
وولـــي العهد بقصر الســـيف 

صباح امس عائشة الرشيد. 

الدكتـــوراه بعنـــوان «النظام 
الـــقانونـــي للجـــزاءات فـــي 
العقود اإلدارية» وقـــد شكره 
التــوفيق  سموه، متــمنيا له 

 محمد الصباح: أكدنا للرئيس األميركي أنه ال خالف
  بين الكويت والعراق وإنما اختالف في وجهات النظر 

 السنيورة: نقدّر الدعم المادي والمعنوي من الكويت للبنان 

 محمد شرار يمثل صاحب السمو
  في حفل تنصيب رئيس موريتانيا 

 السامرائي: التصريحات المتشنجة غير مفيدة في العالقة مع الكويت
 

 غادر البالد ممثل صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد املستشار بالديوان األميري محمد ضيف اهللا شرار 
متوجها الى اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية الشقيقة 
لتمثيل ســــموه في حفل تنصيــــب الرئيس محمد ولد 

عبدالعزيز رئيسا للجمهورية اإلسالمية املوريتانية. 

 بغداد ـ كونا: انتقـــد رئيس مجلس النواب 
العراقي اياد السامرائي ما وصفه بأنه «تصريحات 
متشنجة ومزايدات إعالمية» تصدر عن بعض 
الساســــــة في العراق بخصــوص العالقة مع 
الكويـــت داعيا الى طرح حلول سياســـية بدال 

عن ذلك.
  ونقـــل املكتب اإلعالمي ملجلـــس النواب عن 
الســـامرائي قوله في بيان أمس ان على جميع 
السياســـيني محاولة البحث عن حلول عملية 
وواقعية لألزمات التـــي تواجه البالد بدال عن 

املزايدات اإلعالمية.
  وأكد ان مســـألة القضايا العالقة مع الكويت 
او غيرها من القضايا لن حتل عبر التصريحات 
اإلعالمية املتشنجة، مشيرا إلى ان إيجاد البدائل 
املنطقية هي التي ســـتعمل على إيجاد احللول 

بشأن هذا األمر.
  وأعرب السامرائي عن إميانه مببدأ الديبلوماسية 
الهادئة التي توصل الى حلول عملية ترضي جميع 
األطراف، مؤكدا «ان اجلعجعة الفارغة لن حتل 

شيئا، بل العكس».

 أكد أن المباحثات مع الجانب األميركي تناولت العالقات الثنائية وعملية السالم والملف اإليراني

 خالل رعايته حفل تكريم أقامته جمعية «رعاية اليتيم» في صيدا

 «الشؤون»: لجنة لتدقيق ملفات «عمل 
الجهراء» ومذكرتان   حول أوضاع 
تعاونيتي  الصليبية وصباح الناصر

 بشرى شعبان
  كشف مصدر مسؤول في وزارة 
الشؤون عن قيام قطاع التعاون في 
الوزارة برفع مذكرتني بشأن جمعيتي 
الصليبية وصباح الناصر، مرفق 
بهما تقارير عن أوضاع اجلمعيتني 
الى الوزير د.محمد العفاسي متهيدا 

التخاذ االجراء الالزم بشأنهما. 
  من جهة ثانية علمت «األنباء» 
بوجود توجه في «الشؤون» لتشكيل 
جلنة من املختصني (قطاع الشؤون 
العمل) لدراسة  القانونية وقطاع 
ملفات العمل في ادارة عمل اجلهراء 
الثالث األخيرة  الســـنوات  خالل 
والتأكد من تقديـــر االحتياج من 
العمالة املمنوحة للشـــركات بعد 
رصد العديد مـــن التجاوزات في 

اآلونة االخيرة. 

 «الكهرباء والماء»: منع سفر
  المتأخرين عن سداد الفواتير 

 دارين العلي
  أكدت مصـــادر مطلعة فـــي وزارة الكهرباء واملاء 
أن قطاع شـــؤون املســـتهلكني بالوزارة بدأ في اتخاذ 
اخلطوات العملية ملنع سفر من عليهم فواتير متأخرة 

للوزارة.
  وقالت املصادر لـ «األنباء» ان القطاع خاطب رسميا 
اجلهات احلكومية كافة بعدم املوافقة ملوظفيها الراغبني 
في االجازة او السفر إال بعد حصولها على براءة ذمة 

يأتي بها املوظف من الوزارة. 
  على صعيد اخر نفذ عمال اخلدمات في الوزارة امس 
إضرابا بعد أن أحجم نحو ٢٠٠ من العمالة الوافدة عن 
احلضور إلى مقر عملهم في وزارة الكهرباء واملاء بسبب 
املعاملة التي يتلقونها من الشركة التابعني لها والتي 
دائما ما يطلق املسؤولون فيها الوعود دون تنفيذها، 
وتتلخص مطالـــب العمالة بصرف الرواتب املتأخرة 
ألكثر من ٤ شهور باإلضافة إلى عدم جتديد صالحية 
اإلقامة. وكان الوزير د.بدر الشريعان وعد العمال في 
اعتصام سابق الشهر املاضي بالطلب من الشركة التي 
ترتبط مع الوزارة بعقد التزمت الوزارة بتنفيذ بنوده 
بالكامل بضرورة صـــرف رواتبهم املتأخرة وجتديد 

اإلقامة للذين انتهت إقامتهم.
  وكانت الـــوزارة قد أفادت بأنها نفذت جميع بنود 
العقد املبرمة مع الشركة خاصة فيما يتعلق بصرف 
الدفعات املالية دون تأخير وفي األوقات احملددة واملتفق 
عليها بني الوزارة والشركة في عقد املناقصة اخلاص 

بتوفير األيدي العاملة للوزارة.
  وذكرت مصادر أن تكرار هذه القضية بسبب تراخي 
الوزارة حيال الشركة وعدم تطبيق اإلجراءات القانونية 
ضد الشركة والتي ال تلتزم بتطبيق الشروط الواردة في 
العقود املبرمة بينها وبني الوزارة السيما عدم حضور 
العمالة وامتناعهم عن العمل بني فترة وأخرى، مطالبا 
بفرض العقوبات الواردة في العقد بشأن اإلخالل بعدم 

توفير العمالة.
  ودعت إلى تقـــدمي تقرير عن القضية إلى اجلهات 
املســـؤولة عـــن العمالة الوافدة في وزارة الشـــؤون 
االجتماعيـــة والعمل واالحتاد العـــام للعمال وجلنة 
املناقصـــات املركزية إلبعادها عن املشـــاركة في أي 

مناقصة مستقبال. 

 إضراب عمال الخدمات لتأخر رواتبهم

 السفير عبدالعال القناعي مع وفد الكشافة 

 القناعي: الكشافة الكويتيون  سفراء لبلدهم في الخارج
 بيروت ـ كونا: أشـــاد سفيرنا لدى 
لبنان عبدالعال القناعي امس باجلهود 
التي يبذلها الكشافة واألشبال في سبيل 

إعالء شأن بلدهم الكويت.
  جاء ذلـــك في تصريح للســـفير 
القناعـــي لـ «كونا» عقب اســـتقباله 
وفدا كشـــفيا كويتيا يضم ١٤ شبال 
موفدين من وزارة التربية برئاســـة 
عبداهللا البلوشي للمشاركة مع زمالئهم 
اللبنانيني من كشافة املقاصد اإلسالمية 
في مخيم صيفي يقام في منطقة عاريا 
بجبل لبنان في الفتـــرة املمتدة من 
األول من الشـــهر اجلاري وحتى الـ 

١٠ منه.
  وقال الســـفير القناعي انه أعطى 
توجيهاته ألعضاء الوفد جلهة ضرورة 
العمل على كل ما من شأنه إعالء شأن 
الكويت وان يكونوا خير سفراء لبلدهم 

خاصة جلهة االلتزام والعطاء.
  واضاف ان الوفد الكشفي أطلعه 
على األنشطة التي يقوم بها أفراده مع 
إخوانهم من كشافة املقاصد اإلسالمية 

في املخيم الصيفي الذي يشاركون فيه 
مؤكدا دعمه وتشجيعه لهم.

  من جهته، قال البلوشي في تصريح 
مماثل لـ «كونا» ان وفد الكشافة الذي 
يضم ١٤ شبال يشارك مع كشافة جمعية 
املقاصد اإلسالمية في نشاطات املخيم 

الصيفي في منطقة عاريا.
  واضاف ان الوفد يقوم بزيارات الى 

املـــدن اللبنانية للتعرف على معاملها 
الســـياحية ويلتقي جمعيات كشفية 
لبنانية لتعزيز روابـــط األخوة بني 

الشعبني الكويتي واللبناني.
  وتأتي زيارة الوفد الكشفي الكويتي 
بدعوة من الكشـــاف املقاصدي الذي 
شارك في أنشـــطة كشفية أقيمت في 

الكويت عدة مرات.


