
 5  محليات  الخميس  ١٧ سبتمبر  ٢٠٠٩   

 الكويت هّنأت المكسيك وبابوا غينيا الجديدة بعيديهما الوطنيين

 صاحب السمو استقبل ولي العهد والخرافي والمبارك
 استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
االحمد بقصر السيف صباح امس سمو ولي 

العهد الشيخ نواف االحمد.
  كما استقبل سموه بقصر السيف صباح 

امس رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي.
  واستقبل سموه بقصر السيف امس رئيس 
مجلس الوزراء باالنابة ووزير الدفاع الشيخ 

جابر املبارك.
  مـــن جهة اخـــرى، بعث صاحب الســـمو 
االمير الشـــيخ صباح االحمد ببرقية تهنئة 

الى الرئيس فيليب دي جيســـوس كلدرون 
هينوجوساـ  رئيس دولة املكسيك الصديقة، 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا سموه له موفور 
الصحة والعافية ولبلده الصديق كل التقدم 

واالزدهار.
  كما بعـــث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمــد وســـمو رئيس مجلـــس الـــوزراء 
الشـــيــخ ناصـــر احملمـــد ببرقيتـــي تهنئة 

مماثلتني.

  إلى ذلـــك، بعث صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمـــد ببرقية تهنئة الى باوليوس 
ماتان حاكم عام بابوا غينيا اجلديدة الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا سموه له موفور 
الصحة والعافية ولبلده الصديق كل التقدم 

واالزدهار.
  كما بعث ســـمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال جاسم اخلرافيناصر احملمد ببرقيتي تهنئة مماثلتني. 

 ولي العهد استقبل المبارك
  وناصر صباح األحمد وصباح الناصر والعبداهللا

 مشعل األحمد تلقى كتاب الهاجري
 اســـتقبل نائب رئيس 
الشـــيخ  الوطني  احلرس 
مشـــعل األحمد في مكتبه 
م.نايـــف الهاجري يرافقه 
شـــقيقه عبدالعزيز حيث 
أهدى له كتابه «مســـيرة 
التعـــاون لدول  مجلـــس 
العربيـــة»، رؤية  اخلليج 
لتنميـــة وتعميق الروابط 
بـــني دول املجلس ووضع 
التقدم  انظمة تدفع عجلة 

في مختلف امليادين.
  وقد شكر الهاجري الشيخ 
مشـــعل على استقباله له 

ودعمه املادي واملعنوي.
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 سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ ناصر صباح األحمد والشيخ صباح الناصر

 الشيخ مشعل األحمد يتسلم كتاب نايف الهاجري ويبدو عبدالعزيز الهاجري

 استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد في 
ديوانه بقصر السيف صباح امس رئيس مجلس 
الوزراء باالنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك. 
كما اســـتقبل ســـمو ولي العهد في ديوانه بقصر 
السيف صباح امس وزير شؤون الديــوان االميري 

الشيخ ناصر صباح االحمد يرافقه وكيل الديوان 
االميري لشؤون األسرة احلاكمة الشــيخ صباح 
ناصر احملمد واستقبل سموه في ديــوانه بقصر 
السيف صباح امس وزير النفط ووزيــر االعــالم 

الشيــخ أحـــمد العـــبداهللا. 

 فرحات والعلمي يهنئان
  القيادة السياسية بعيد الفطر

 «الخدمة المدنية»: ٣٠ رمضان يوم راحة

 يتقدم السفير املصري طاهر فرحات مبناسبة قدوم عيد الفطر 
بأطيب التهاني القلبية واصدق التمنيات الى صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد والى ســــمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ورئيس مجلس 
االمة جاسم اخلرافي واعضاء مجلس االمة والوزراء وجميع االشقاء 
الكويتيني متمنيا دوام التوفيق واالزدهار والتقدم للكويت حكومة 
وشعبا سائلني املولى عز وجل ان يعيد هذه املناسبة املباركة على 
االمة االسالمية باليمن والبركات، كما يتقدم بالتهنئة للجالية املصرية 
املقيمة على ارض الكويت والبعثات الديبلوماسية واجلاليات العربية 

واالسالمية في الكويت الشقيقة.
  وبهذه املناسبة املباركة يستقبل السفير املهنئني اول ايام العيد 
بداية من الساعة احلادية عشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا 
وذلك مبقر السكن بســــفارة جمهورية مصر العربية ـ بنيد القار ـ 

شارع االستقالل ـ منطقة السفارات.
  مــــن جهته رفع امني عام مجلس اجلاليــــة املصرية في الكويت 
م.علي العلمي اســــمى آيات التهاني والتبريكات الى صاحب السمو 
االمير الشــــيخ صباح االحمد والى ولي عهده االمني ســــمو الشيخ 
نواف االحمد والى رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والى 
القيادة السياسية كافة واعضاء السلطتني التشريعية والتنفيذية 
والى عموم الشعب الكويتي الكرمي وذلك مبناسبة مقدم عيد الفطر 
السعيد. وقال العلمي: انني باالصالة عن نفسي وبالنيابة عن ابناء 
الكنانة املقيمني في الكويت انتهز مقدم عيد الفطر الســــعيد لنهنئ 
االشقاء في هذا البلد املعطاء وجندد العهد بأن نكون مخلصني لهذه 
االرض الطيبة التي نعمل في ربوعها ونأكل من خيراتها وندعوه جل 
شأنه ان يجعل الكويت دار امن وامان واستقرار ورخاء، والتهنئة 
موصولة جلميع املصريني املقيمني في الكويت الذين يعملون بجد 
ويعطون باخالص ويحترمــــون قوانني الدولة املضيفة واملضيافة 
ونســــأل اهللا تعالى ان يعيد هذه املناســــبة السعيدة على اجلميع 

باخلير واليمن والبركات.
  مــــن جهة اخرى افــــادت القنصليــــة العامــــة جلمهورية مصر 
العربيــــة بالكويت انــــه مت تعديل مواعيد العمل بهــــا لتكون على 

النحو التالي:
  من الساعة السابعة صباحا حتى الثانية والنصف بعد الظهر، 
جميع ايام االســــبوع (عدا اجلمعة والسبت) وذلك للمعامالت مع 
اجلمهور. الفترة املسائية: يوم االثنني من السادسة والنصف حتى 

التاسعة مساء. 

 أعلن ديوان اخلدمة املدنية ان يوم الـ ٣٠ من شهر رمضان 
املبـــارك هو يوم راحـــة من كل عام، تعطل فيـــه الوزارات 
واملؤسســـات الرســـمية ما لم يكن اول ايام عيد الفطر وال 
يسري ذلك على الوزارات واملؤسسات والهيئات العامة التي 

يقتضي سير العمل بها عدم التعطيل في هذا اليوم.
  وأوضح بيان صحافي للديوان امس انه اذا كان العيد يوم 
األحد فإن ايام األحد واالثنني والثالثاء ايام عطلة رســـمية 
ويومي األربعاء واخلميـــس يعتبران يومي راحة بينما اذا 
صادف العيد يوم االثنني فإن ايام االثنني والثالثاء واالربعاء 
ايام عطلة رسمية ويومي االحد واخلميس يعتبران يومي 

راحة.
  وقال ان ايام الراحة املشـــار اليها ال تسري على اجلهات 
احلكومية والهيئات واملؤسسات العامة التي يقتضي حسن 
سير العمل بها عدم التعطيل اما االجهزة ذات طبيعة العمل 
اخلاصة فتحدد اجازتها اجلهات املختصة بشؤونها ملراعاة 

املصلحة العامة. 

 دعت إلى إخالء الشرق األوسط من أسلحة الدمار الشامل

 الكويت: من حق دول المنطقة استخدام الطاقة النووية السلمية

 فوزي اجلاسم

 ڤييناـ  كونا: شددت الكويت على 
اهمية العمل اجلاد جلعل منطقة 
الشرق االوسط خالية من جميع 
الشــــامل مبا فيها  الدمار  اسلحة 
االسلحة النووية، مؤكدة في املقابل 
حق دول املنطقة في احلصول على 
واستخدام تكنولوجيا الطاقة الذرية 

لالغراض السلمية.
  واشــــار رئيس الوفد سفيرنا 
فوزي اجلاسم، في كلمة له الليلة 
قبل املاضية امام اعمال الدورة الـ 
٥٣ للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
الى ضرورة انضمام اسرائيل الى 
معاهدة عدم انتشــــار االســــلحة 
النووية واخضاع منشاتها لنظام 

التفتيش التابع للوكالة.
   وحث اجلاســــم جميع الدول 
االعضــــاء التي لم توقــــع اتفاق 
ضمانات شاملة مع الوكالة لغاية 
اآلن، على ان تقوم بذلك وتشجيع 
الدول التي وقعت على الضمانات 
ولم توقــــع اتفــــاق البروتوكول 
االضافي ان تبادر ايضا الى ذلك.

  واعــــرب عن تقديــــر الكويت 
التــــي يقوم بهــــا املدير  للجهود 
العام وامانــــة الوكالة في تقوية 
فاعلية وكفاءة تطبيق معاهدة عدم 
االنتشار النووي وضمانات الوكالة 

والبروتوكول االضافي.

  وتناول سفيرنا اجلاسم ـ في 
كلمته ـ ملف ايران النووي، داعيا 
ايران الصديقة والوكالة والدول 
الرئيسية املعنية بامللف النووي 
االيراني لالستمرار باحلوار اجلاد 
والبناء للوصــــول الى حل يكفل 
ازالة املخاوف والشكوك التي التزال 
حتيط باملوضوع ومعاجلة املسائل 

العالقة.
  وحول موضوع االمن واالمان 
النوويني، اكد اجلاسم ان الكويت 
تعطي هذه املسألة اولوية مطلقة، 
معربا عــــن قناعة بــــالده ان كل 
املشــــاريع والبرامــــج النووية ال 
ميكن لها ان تضمن االستمرارية 
دون االلتــــزام مبتطلبــــات االمان 
النووي وفقا ملعايير الوكالة والبنى 

االساسية املتعلقة باالمان.
  ورحب باجلهود املتواصلة التي 
تبذلها الوكالة لبناء وتطوير قدارت 
االمن النووي وهي «جهود تتطلب 
الــــدول االعضاء  تعاونا من قبل 

الكتمال التنسيق املطلوب».
  وتطرق اجلاسم الى التحديات 
واملخاطــــر الدوليــــة التي تعوق 
التنمية املستدامة  وتعطل جهود 
فــــي كثير من الــــدول، خصوصا 
الى االزمة  النامية، مشيرا  الدول 
االقتصادية العاملية واالزمة الغذائية 

  وذكــــر ان مجلس الوزراء قرر 
في مارس املاضي وكخطوة اولى 
العليا  الوطنية  اللجنة  تشــــكيل 
للطاقة النووية برئاسة سمو رئيس 
مجلس الــــوزراء وفقا لتوصيات 

الوكالة في هذا املجال.
  واوضح اجلاســــم ان الكويت 
التطور  مــــن خالل هــــذا  تتطلع 
وبالتعاون التام مع الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية وحتت اشرافها الى 
النووية النتاج  الطاقة  استخدام 
الكهرباء وحتلية املياه وبناء قدراتها 
ومؤسساتها الوطنية املطلوبة ملثل 
هذه املشاريع احليوية وتنفيذها، 
«خصوصا في ظل توقعاتنا بتزايد 
الســــكاني خالل السنوات  النمو 
القليلة املقبلة، مما ســــيؤدي الى 
ارتفاع معدالت االستهالك احمللي 

للطاقة».
  وحول قرار قادة دول مجلس 
التعاون اخلليجي في ديسمبر ٢٠٠٦ 
بتبني برنامج مشــــترك بني دول 
املجلس لالســــتخدامات السلمية 
قال الســــفير اجلاسم ان الكويت 
تشارك باهتمام كبير في املشاورات 
واالجتماعات املعقودة بني اخلبراء 
من دول مجلس التعاون وخبراء 

الوكالة.
  واعرب ســــفيرنا اجلاسم عن 

ارتياح الكويت ملا مت اجنازه خالل 
العام احلالي من تقدم ملحوظ جتاه 
خطــــة العمــــل والتوصيات التي 
التي  خرجت بها دراسة اجلدوى 
سبق ان اعدتها الوكالة، الفتا الى 
ان الكويت وهي تســــتعد لتولي 
رئاسة مجلس التعاون خالل السنة 
املقبلــــة تتطلع ملزيد من التعاون 
الوثيق بني اجهزة الوكالة ودول 

املجلس.
القائم  التقني  التعاون    وحول 
بني الكويت والوكالة، قال السفير 
اجلاســــم ان الكويت اولت ومنذ 
فترة بعيدة اهتماما خاصا لبرامج 
التعــــاون التقني التابعة للوكالة 
من خالل تنفيذ املشاريع الوطنية 
واملشاركة في املشاريع االقليمية، 
معربا عن تقدير الكويت للمساعدات 
التي قدمتها الوكالة بهذا اخلصوص، 
متمنيا مواصلة تقدمي الدعم لتنفيذ 
واستكمال مشاريعنا املستقبلية.

  واكد ضرورة استمرار توفير 
التمويل الدائم لصندوق التعاون 
التقنــــي وذلك ضمانا الســــتمرار 
التدفق املالي بغية اجناح املشاريع 
القائمة واملســــتقبلية  والبرامج 
لتفادي ما جرى في اوقات سابقة 
مــــن وجود عجــــز فــــي ميزانية 

الصندوق.

وظاهرة التغيير املناخي، اضافة الى 
التحديات االمنية كاالرهاب وانتشار 
اســــلحة الدمار التي متثل تهديدا 

جديا للسلم واالمن الدوليني.
الكويت  الى عالقــــة    واشــــار 
بالوكالة، قائــــال ان الكويت بدأت 
مرحلة جديدة في تطوير عالقتها 
مع الوكالة بعد ان اعطى صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
توجيهاتــــه للحكومــــة لبلــــورة 
اســــتراتيجية وطنيــــة متكاملة 
لالســــتفادة مــــن االســــتخدامات 
السلمية للطاقة النووية من منطق 
اهتمام سموه وحرصه على تنويع 

الطاقة.

 «التجارة»: شحنات كافية من األغنام
   ستدخل األسواق اليوم للحد من ارتفاع أسعارها

 اكدت وزارة التجارة والصناعة ان شحنات كافية 
من االغنام وصلت الى البالد أمس وستدخل االسواق 
اليوم للحد من ارتفاع اســـعار املواشي نتيجة زيادة 
االقبـــال عليها. وقال مدير ادارة الرقابة التجارية في 
الوزارة راشد الهاجري في تصريح لـ «كونا» ان ٤٥ الف 
رأس من الغنم وصلت استعدادا لطرحها في اسواق 
املواشـــي في مختلف مناطق الكويت بالتنسيق مع 
الشركات املوردة. واوضح ان «التجارة» تتابع اوضاع 
السوق احمللي بشكل عام وسوق املواشي بشكل خاص 
عبر اجهزتها الرقابية لعدم السماح لضعاف النفوس 
باستغالل حاجة املستهلك خالل نقص املعروض ورفع 
االسعار بشـــكل غير مبرر مبينا ان الوزارة خالفت 
الكثير من متجاوزي قانون االسعار في سوق املواشي 

متهيدا الحالتهم للنيابة التجارية. وذكر الهاجري ان 
جهاز الرقابة التجارية في الوزارة يكثف نشاطه في 
مختلف مناطق الكويت خالل هذه االيام لقطع الطريق 
على مستغلي موسم العيد عبر رفع االسعار بشكل 
غيـــر مبرر وانتهاز اقبال املســـتهلكني على التبضع 
لهذه املناسبـة السعيدة على قلوب جميع املسلمني. 
واضاف انه في االيام القليلة املاضية سجلت الوزارة 
ما يزيد على ١٢٠ محضر ضبط لعدد من مخالفي قانون 
االسعار لتطبيق االجراءات القانونية بحقهم بعد ان 
ثبت تالعبهم باسعار بعض السلع التجارية محذرا كل 
من يسعى الى الكسب غير املشروع ومضاعفة ارباحه 
على حساب حاجة املستهلكني من العقوبات الرادعة 

التي ستطبق على كل من يضبط بهذا التجاوز. 

 المزيدي: وقف النقل بين قطاعات «المواصالت»
 أصدر وكيل وزارة املواصالت عبداحملسن املزيدي 
قرارا لتنظيم عملية النقل بني قطاعات الوزارة جاء فيه: 
مادة اولى: يوقف النقل بني القطاعات وبني االدارات 

بذات القطاع جلميع الوظائف دون استثناء.
  مادة ثانية: يحدد شهرا مارس وسبتمبر من كل 

عام لتقدمي طلبات النقل والندب، على ان يتم دراستها 
حسب النظم واللوائح وحاجة القطاع.

  مادة ثالثة: يشترط على املعينني اجلدد واملنقولني 
البقاء في مراكز أعمالهم املعينني عليها أو املنقولني 

اليها ملدة عام.


