
 3  محليات  الثالثاء ١٨ اغسطس ٢٠٠٩   

 خالد اجلاراهللا 

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال الشيخ مبارك العبداهللا األحمد

 سمو ولي العهد مستقبال بادي الدوسري 

 الشيخ ناصر صباح األحمد تسلم رسالة دكتوراه من د.فالح العزب

 سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال د. معصومة املبارك 

 الرئيس الروسي وملك األردن وولي العهد السعودي وأمير الرياض  عزّوا  صاحب السمو  بضحايا الحريق  
  تلقى صاحب الســــمو األمير الشيخ صباح األحمد برقية تعزية من 
الرئيس دميتري مدڤيديڤ رئيس روسيا االحتادية الصديقة اعرب فيها 
عن خالص تعازيه وصادق مواســــاته بضحايــــا حادث حريق اجلهراء 
املؤسف. وقد بعث صاحب السمو األمير ببرقية شكر جوابية للرئيس 
دميتري مدڤيديڤ رئيس روســــيا االحتاديــــة الصديقة ضمنها خالص 
شكره وتقديره على ما أبداه من صادق التعازي واملواساة بهذا املصاب 

األليم، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية.
  كما تلقى صاحب السمو األمير اتصاال هاتفيا من أخيه امللك عبداهللا 
الثاني بن احلســــني ملك اململكة األردنية الهاشمية الشقيقة نقل جاللته 
خالله خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا حادث حريق اجلهراء 
املؤســــف مبتهال جاللته الى املولى تعالى ان يتغمد الضحايا بواســــع 
رحمته ومغفرته ويســــكنهم فسيح جناته ومين على املصابني بالشفاء 
العاجل. وقد اعرب صاحب السمو األمير ألخيه امللك عبداهللا الثاني بن 
احلسني عن شكره وتقديره على ما أبداه جاللته من صادق املواساة بهذا 
املصاب األليم متمنيا سموه جلاللته موفور الصحة والعافية وأال يرى 
جاللته أي مكروه بعزيز. وتلقى صاحب الســــمو االمير الشيخ صباح 
االحمد مســــاء امس اتصاال هاتفيا من اخيه صاحب السمو امللكي االمير 
سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء 

ووزير الدفاع والطيران واملفتش العام في اململكة العربية الســــعودية 
الشقيقة، نقل سموه خالله خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا 
حادث حريق اجلهراء املؤسف، مبتهال سموه الى املولى تعالى ان يتغمد 
الضحايا بواســــع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته ومين على 
املصابني بالشفاء العاجل. وقد اعرب صاحب السمو االمير الخيه صاحب 
السمو امللكي االمير ســــلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران واملفتش العام في اململكة 
العربية السعودية الشقيقة عن شكره وتقديره ملا ابداه سموه من صادق 
املواســــاة بهذا املصاب االليم، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية 

وأال يريه اي مكروه بعزيز.
  كما تلقى صاحب الســــمو األمير مساء أمس اتصاال هاتفيا من أخيه 
صاحب السمو امللكي األمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة 
الرياض في اململكة العربية السعودية الشقيقة نقل سموه خالله خالص 
تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث حريق اجلهراء املؤسف مبتهال 
ســــموه الى املولى تعالى ان يتغمد الضحايا بواســــع رحمته ومغفرته 

ويسكنهم فسيح جناته ومين على املصابني بالشفاء العاجل.
  وقد أعرب صاحب السمو ألخيه صاحب السمو امللكي األمير سلمان 
بن عبدالعزيز آل ســــعود عن شكره وتقديره ملا ابداه سموه من صادق 

املواساة في هذا املصاب األليم، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية 
واال يريه اي مكروه بعزيز.

  من جهة أخرى، استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر السيف صباح أمس الشيخ مبارك العبداهللا األحمد. 

  وبعث صاحب السمو األمير ببرقية تهنئة الى الرئيسة روز فرانسني 
روجومبي رئيسة جمهورية الغابون الصديقة عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالدها، متمنيا سموه لها موفور الصحة 

والعافية وللبلد الصديق كل التقدم واالزدهار.
  وبعث صاحب السمو األمير ببرقية تهنئة الى الرئيس دنيس ساسو 
نغوس رئيس جمهورية الكونغو الصديقة عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناســــبة العيد الوطني لبالده متمنيا سموه له موفور الصحة 
والعافية وللبلد الصديق كل التقدم واالزدهار. وبعث صاحب الســــمو 
األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس سوسيلو بامانغ 
يودهويونو رئيس جمهورية اندونيسيا الصديقة عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناســــبة العيد الوطني لبالده، متمنيا سموه له موفور 

الصحة والعافية وللبلد الصديق كل التقدم واالزدهار.
  كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد ببرقيات تهنئة مماثلة. 

 ولي العهد استقبل محافظي األحمدي  والعاصمة 
ومعصومة والدوسري ومختار منطقة قرطبة

 استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد في ديوانه 
بقصر الســـيف صباح امس محافظ االحمدي د.ابراهيم 
الدعيج ومحافظ العاصمة الشيخ علي اجلابر، واستقبل 
ســـمو ولي العهد بقصر السيف مشاري العنجري. كما 

استقبل سموه عضو مجلس االمة النائب بادي الدوسري. 
واستقبل سموه عضو مجلس االمة النائب د.معصومة 
املبارك. واستقبل ســـموه محمد فالح العبيد. واستقبل 
سموه خالد عيسى الصالح. كما استقبل سمو ولي العهد 

مختار منطقة قرطبة عبداحملسن محمد احلسيني وابراهيم 
علي املهيني. واستقبل سموه د.ماجد العلي، حيث اهدى 
سموه كتابا بعنوان «مدرسة املستقبل»، وقد شكره سموه 

متمنيا له التوفيق والنجاح. 

 وزير الديوان استقبل فالح العزب

 الجاراهللا استقبل مستشار
   رئيس وزراء منغوليا

 استقبل وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهللا صباح امس مستشار 
رئيس وزراء منغوليا الصديقة سيران قادر ومدير ادارة الشؤون االدارية 
في وزارة اخلارجية املنغولية باسوخ بايار سيخان. وتناول اللقاء 
بحث عدد من االمور املتعلقة بالعالقات الثنائية بني البلدين، اضافة 

الى التطرق لالوضاع املتصلة بالساحتني االقليمية والدولية. 

 اســــتقبل وزيــــر 
شؤون الديوان األميري 
الشيخ ناصر صباح 
فــــي مكتبه  األحمــــد 
بقصر السيف صباح 
امــــس د.فالح العزب 
حيث قدم له رســــالة 
دكتوراه حملت عنوان 
الدستوري  «القانون 
البرملانية  بالرقابــــة 
وحدودها في الدستور 
الكويتي» وذلك اهداء 
الســــمو  الى صاحب 

األمير. 

 «إعادة الهيكلة»: عدد المسرحين 
المسجلين وصل إلى ٢٠٤

 نواب: قانون العمل 
  الحالي ال يحمي الحقوق

 «الموانئ» تثّمن زيارة الوزير 
البصيري  لميناء الشويخ

 محمد الخالدي
  التزال عملية تسجيل املسرحني 
من القطاع اخلاص في برنامج اعادة 
هيكلـــة القوى العاملة مســـتمرة 
لالستفادة من قرار مجلس الوزراء 
لصرف رواتبهـــم اضافة الى ٢٢٠ 
دينارا كتعويض عن الضرر الناجت 
عن تســـريحهم من وظائفهم، فقد 
قفز عدد املسجلني حتى يوم امس 
الى ٢٠٤ موظفني مسرحني بعد ان 
كان ١٨٥ يـــوم اول مـــن امس. من 
جهة ثانية، ينظـــم برنامج اعادة 
القوى العاملة وبالتعاون مع بعض 
الشركات املختصة معرضا للفرص 
الوظيفية في ارض املعارض مبشرف 
قاعة ٦، وسيتوافد غدا عدد كبير 
من الطلبة الذين التحقوا ببرنامج 
العطلة الصيفية  التوظيف خالل 
لعرض جتربتهم مع العمل احلر. 

 سامح عبدالحفيظ
النواب إنصاف    متنى عدد من 
شـــريحة املســـّرحني في اجللسة 
الطارئة التي ستعقد غدا، مؤكدين 
أن األزمة حدثـــت نتيجة طبيعة 
العالقة بني احلكومة وأصحاب رأس 
املال، كما انها أزمة إدارة. وأشاروا 
في ندوة «احلملة الوطنية حلماية 
حقوق املسرحني في القطاع اخلاص» 
التي عقدت مساء أمس في جمعية 
املهندســـني الى أن قانـــون العمل 
احلالي ال يساعد املواطن وال يحمي 
احلقوق، مشـــددين على ضرورة 
وجود تعاون رباعي بني احلكومة 
واملجلس والقطاع اخلاص واملؤسسة 
التعليمية حلل هذه القضية. شارك 
في الندوة النواب: د.علي العميري، 
الطاحوس،  البراك، م.خالد  مسلم 
علي الدقباسي، د.جمعان احلربش، 

وم.ناجي العبدالهادي. 

 ثّمن مدير عام مؤسسة املوانئ 
الكويتيـــة د.صبـــاح جابر العلي 
زيـــارة وزير املواصـــالت ووزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة ورئيس 
مجلـــس ادارة مؤسســـة املوانئ 
الكويتية د.محمد البصيري ملؤسسة 
الكويتية السبت املاضي.  املوانئ 
وأعرب د.صباح عن جزيل الشكر 
والتقدير لوزير املواصالت ملا أبداه 
من عظيم اهتمام وثقة بالعاملني 
في مؤسسة املوانئ الكويتية خالل 
الشـــويخ  امليمونة مليناء  زيارته 

السبت املاضي.

 األمير استقبل الشيخ مبارك العبداهللا األحمد وهنأ الكونغو والغابون وإندونيسيا بأعيادها الوطنية 

 سموه التقى العبيد والصالح وتسلم كتابًا من العلي

 المضحي بحث مع بوشهري
  التعاون بين البيئة والبلدية 

 مواعيد عمل القنصلية المصرية
  في رمضان من ٩ إلى ١٫٣٠ ظهراً 

 أعلنـــت القنصليـــة العامة 
جلمهورية مصـــر العربية انه 
مبناســـبة حلول شهر رمضان 
الكرمي سيتم تعديل مواعيد العمل 
بالقنصليـــة العامة لتكون من 
التاسعة صباحا وحتى الواحدة 

والنصف ظهرا، ويوقف العمل 
بالفترة املســـائية خالل شهر 
رمضـــان على ان تعود مواعيد 
العمل كاملعتاد عقب اجازة عيد 
الفطر. ويسر القنصلية العامة 
ان تتقـــدم بهذه املناســـبة الى 

صاحب الســـمو األمير  الشيخ 
صباح األحمد والرئيس محمد 
حسني مبارك والشعبني الكويتي 
واملصـــري واألمة اإلســـالمية 
بخالص التهنئة بحلول الشهر 

املبارك. 

 ناقشا االستفادة من النفايات الطبية والنفايات اإللكترونية 

 م.جنان بوشهري  د.صالح املضحي 

 اســـتقبل مدير عـــام الهيئة 
العامة للبيئة د.صالح املضحي 
م.جنان بوشهري عضو املجلس 
البلدي ومقرر اللجنة البيئية في 
املجلـــس ومت التباحث في إطار 
التعـــاون بني الهيئـــة والبلدية 
في عدة مواضيع بيئية مختلفة 
منها ما يتعلق بالنفايات الطبية 
والنفايـــات اإللكترونيـــة مثل 
احلاســـبات وأجهزة الكمبيوتر 
والهواتف واأللعاب االلكترونية 
لألطفال وغيرهـــا والعمل على 
إعـــداد برنامـــج توعوي خاص 
لطرق جتميعها وإعادة تدويرها 
وتصنيعهـــا من خـــالل تفعيل 
حمالت وطنية تشارك فيها كل 
الشـــركات والهيئات احلكومية 

واألهلية وجهات االختصاص بجانب 
اجلهات اإلعالمية املرئية واملسموعة 
واملقروءة، وذلك لتوعية املواطنني 

الصغير قبل الكبير بأهمية التدوير 
بجميع أنواعه على اإلنسان والبيئة 

اقتصاديا وبيئيا وصحيا.  

 «المواصالت»: توقيع عقدين مع شركتين
  متخصصتين في مجال اإلنشاءات والترميم 

 صرح املتحدث الرسمي باسم وزارة املواصالت 
مدير ادارة العالقات العامة احمد رمضان بأن الوزارة 
اعتمدت توقيع عقدين مع شركتني متخصصتني من 
ذوي الكفاءات العالية في مجال االنشاءات والترميم 
وهما شركة املركز العربي للتجارة والعقار والثاني 
شركة ٢٦ فبراير للمقاوالت االنشائية وذلك لتنفيذ 
اعمال صيانة وترميـــم للمباني واملرافق التابعة 
للوزارة والتي ستشـــمل ما يقـــارب الـ ٧٠ مكتبا 
بريديا واكثر من ٣٠ مقسما للخدمة الهاتفية موزعة 
على جميع احملافظات، الى جانب احملطات االرضية 

واملخازن واملباني الرئيسية التابعة للوزارة.
  واوضح رمضان انه ومبوجب العقدين املذكورين 

سيتم اجناز اعمال الصيانة والترميم وملدة ثالث 
سنوات، بحيث يتم تقسيم عمليات االنشاء والترميم 
على منطقتني جغرافيتني، تضم االولى احملافظات 
التالية: العاصمة، اجلهراء والفروانية، اما املنطقة 
الثانية فتضم احملافظات االخرى (حولي، مبارك 

الكبير واالحمدي).
  واضاف رمضـــان ان عقود العمـــل املذكورة 
سيعقبها توقيع عقود مماثلة وتأتي ضمن سعي 
الوزارة املتواصل لتطوير قطاع االتصاالت والبنية 
التحتية، مبا في ذلك املباني واملرافق واخلدمات 
املقدمة لالرتقاء باملستوى الفني والوظيفي ولتقدمي 

خدمات افضل للمشتركني الكرام. 

 لترميم المباني التابعة للوزارة 


