
 3  محليات  االثنين ٢٨ سبتمبر ٢٠٠٩ 

 «الصحة»: تزويد جميع المختبرات بكميات جديدة
  من فحوصات قبل الزواج بـ ٤٥ ألف دينار 

 حنان عبدالمعبود
  قامت وزارة الصحة بتزويد جميع املختبرات 
في املستشفيات واملراكز الصحية بكميات جديدة 
من فحوصات السكري وفحوصات قبل الزواج 

مببلغ ٤٥ ألف دينار.
  وقالـــت مصادر مطلعة فـــي «الصحة»: ان 
الوزارة قامت بشراء فحوصات مرض السكري 
جلميع املختبرات مببلغ ٩ آالف دينار، وشراء 

محاليل ألجهزة axym إلجراء فحوصات ما قبل 
الزواج ملختبر الڤيروســـات مبستشفى مبارك 
الكبير مببلغ ١١ ألف دينار. وأضافت ان الصحة 
اشترت ايضا للمختبر ذاته مواد مخبرية إلجراء 
فحوصات ما قبل الزواج مببلغ ٧٨٥٠ دينارا الى 
جانب شراء أدوية ومواد طبية إلجراء فحوصات 
ما قبل الزواج ملختبر الفيرولوجي مبستشفى 

مبارك مببلغ ١٧ ألف دينار. 

 بيروت ـ احمد منصور
  كّرمت جمعية أوكسيلياـ  لبنان الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية ممثال بشــــخص د.محمد صادقي املمثل املقيم للصندوق في 
لبنان تعبيرا عن تقديرها إلسهامات الكويت في جتهيز مركز «حمانا» 
الطبي بأحدث املعدات. وحضر حفل التكرمي النواب فادي األعور، آالن 
عون، ناجي غاريوس، رئيس جمعية أوكسيليا د.اسعد نصر، وزير 

الصحة السابق د.عبدالرحمن العوضي وحشد من الشخصيات.
  وألقى مدير املركز الياس ماهر كلمة باملناسبة اشاد فيها باالرادة 
الكويتية الطيبة والسخية وذلك على الصعيد االمنائي واالجتماعي. 
بدوره شكر رئيس جمعية أوكسيليا اسعد نصر الكويت على عطائها 
الســــخي للبنان في كل املجاالت. بعــــد ذلك ألقى صادقي كلمة حتدث 
فيهــــا عن اهمية إقامة هذا املركز الطبي من منحة الصندوق الكويتي 
إلعادة إعمار لبنان إبان حرب يوليو ٢٠٠٦، مؤكدا انه متت حتى اآلن 

 د. محمد صادقيإعادة جتهيز اربعة مستشفيات وتسعة مراكز طبية. 

 صادقي: إعادة تجهيز ٤ مستشفيات
  و٩ مراكز طبية في لبنان منذ حرب يوليو ٢٠٠٦ 

 «األنباء» تنشر أسماء ٤ لواءات و٢٣ عميداً و٣٦ عقيداً و١٧ مقدماً حسمت الوزارة تقاعدهم  جمعية أوكسيليا ـ لبنان كرّمت الصندوق الكويتي للتنمية 

 «الداخلية» تستعد لترقية ضباط بدءًا من مالزم أول حتى عقيد
  وتسكين المديرين العامين والوكالء المساعدين نهاية ديسمبر

 ٭ لواء صباح فهد احملمد
 ٭  لواء مصطفى عبداللطيف علي خان

 ٭  لواء محمد عبداهللا اجلمعة
 ٭  لواء محمد عبداهللا البناي

 ٭  عميد فالح عبداهللا محسن العنزي
 ٭  عميد علي عبداحملسن سلمان السبع

 ٭  عميد أحمد سعد سعيد امليع
 ٭  عميد محمد محمود محمد إبراهيم
 ٭  عميد محمد عبداحملسن اخلبيزي
 ٭  عميد مكي محمد سلطان املتروك

 ٭  عميد سلمان عبداهللا الراشد
 ٭  عميد سعد علي شالح املطيري

 ٭  عميد يعقوب يوسف احمد حسني
 ٭  عميد منصور سليمان أحمد األستاذ

 ٭  عميد جاسم محمد ناصر الناصر
 ٭  عميد عدنان خضير غلوم التكماني

 ٭  عميد فازع ملفي منير املطيري
 ٭  عميد خليل عبداهللا ابراهيم احللواجي

 ٭  عميد هاني محمد يوسف القالف
 ٭  عميد محمد عبدالوهاب عبداهللا بحروه

 ٭  عميد مجبل ناشي املطيري
 ٭  عميد خالد عبداهللا الكندري

 ٭  عميد محمد عبدالرضا حسني حسني
 ٭  عميد حمود جابر القالف

 ٭  عميد خالد عبدالكرمي الشيحة
 ٭  عميد صالح عبداحلميد احلمر

 ٭  عميد عبداهللا علي بورحمة
 ٭  عقيد طارق حسني أحمد بوحمد

 ٭  عقيد سالم فهيد محمد املري
 ٭  عقيد مبارك محمد سالم البادي

 ٭  عقيد غازي أيوب محمد فتح اهللا
 ٭  عقيد صالح يوسف صالح بوغيث

 ٭  عقيد بدر درعان مفرج العازمي
 ٭  عقيد عبداهللا مبارك حمد بداح

 ٭  عقيد سعود عبداهللا فريح العنزي
 ٭  عقيد يوسف عبداهللا قعود الصليلي

 ٭  عقيد محمد محمود حسني القطان
 ٭  عقيد عدنان ياسر حسني العلي
 ٭  عقيد نهار ضاوي فايز العتيبي

 ٭  عقيد احمد محمد عبداهللا بوقريص

 ٭  عقيد عبدالرضا عبداهللا محمد علي
 ٭  عقيد حمد احمد عيسى محمد

 ٭  عقيد احمد حسني احمد القالف
 ٭  عقيد محمد صقر املطيري

 ٭  عقيد عبداهللا نايف الهاجري
 ٭  عقيد مساعد عبدالعزيز الرندي

 ٭  عقيد سلطان مطلق عبداهللا املطيري
 ٭  عقيد بدر حيدر علي احمد

 ٭  عقيد خالد سالم عبداهللا املسعود
 ٭  عقيد فهاد فهد منصور العجمي

 ٭  عقيد صياح خالد نايف املطيري
 ٭  عقيد احمد مال اهللا عبدالكرمي

 ٭  عقيد احمد عبداهللا سلطان احلربي
 ٭  عقيد فيصل خالد عيسى آل بن علي

 ٭  عقيد خالد نايف جابر الهاجري
 ٭  عقيد عبداهللا حمود عبدالرحمن املعييف

 ٭  عقيد عبداهللا صباح دخيل العدواني
 ٭  عقيد حمد سعد العجمي

 ٭  عقيد سامي داود العبيدان
 ٭  عقيد حمد سعد محمد العجمي

 ٭  عقيد جاسم محمد الفودري
 ٭  عقيد الفي مزيد الشمري

 ٭  عقيد محمد فهد العلي
 ٭  مقدم عبداهللا سالم محمد احلضينه
 ٭  مقدم احمد نوري حسن عبدالكرمي

 ٭  مقدم فهيد فهد املطيري
 ٭  مقدم كامل احمد حسني بوعباس

 ٭  مقدم علي عبداحلميد يعقوب احليدر
 ٭  مقدم عادل عبداحملسن ياسني الكيال

 ٭  مقدم ناصر احلميدي صالح الشالحي
 ٭  مقدم حسني يوسف عبداهللا القبندي

 ٭  مقدم عدنان محمد عباس البزاز
 ٭  مقدم محمد مطر ثامر الشمري

 ٭  مقدم خالد احمد حسن العبيدلي
 ٭  مقدم مبارك جايز الديحاني

 ٭  مقدم رعد سعد حمود الدويلة
 ٭  مقدم جازع عبداهللا املطيرات

 ٭  مقدم جابر يوسف ابراهيم عبداهللا
 ٭  مقدم وقيت منور احلميدي الشمري

 ٭  مقدم وليد عبدالنبي عباس العلي 

 الشيخ د. محمد الصباح  هيالري كلينتون 

 عقدوا اجتماعاً مع هيالري كلينتون وناقشوا عدداً من القضايا اإلقليمية 

 وزراء خارجية دول «التعاون»: دعم العراق في مواجهة تحديات اإلرهاب 

مبدأ عدم التدخل في شؤون العراق 
الداخلية. ورحب الوزراء باالجتماع 
الثالثي الذي عقده الرئيس األميركي 
الســـلطة  اوباما مع رئيس  باراك 
الفلسطينية محمود عباس ورئيس 
الوزراء االسرائيلي بنيامني نتنياهو 
في وقت سابق من االسبوع املاضي 
معربني عن املهم في سرعة حتقيق 
تقدم نحو استئناف املفاوضات بني 
الفلسطينيني واالسرائيليني. كما 
رحب البيان باخلطاب الـ «املهم» الذي 

ألقاه الرئيس اوباما امام اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة االربعاء املاضي 
عندما دعا الى اطالق املفاوضات دون 
شروط مســـبقة بني الفلسطينيني 
واالسرائيليني واملتعلقة بتسوية 
النهائي لقضيـــة األمن  الوضـــع 
لالســـرائيليني والفلســـطينيني 
واحلدود والالجئني ووضع القدس. 
وجدد الوزراء دعوتهم الى جتميد 
املستوطنات، معربني عن استمرار 
الدعـــم القامة دولة فلســـطينية 

 نيويورك ـ كونا: اجتمع نائب 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء وزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
ونظـــراؤه وزراء اخلارجيـــة في 
التعـــاون اخلليجي مع  مجلـــس 
وزيرة اخلارجية األميركية هيالري 
كلينتون في نيويورك لبحث عدد من 
القضايا اإلقليمية. ويهدف االجتماع 
الذي وصفته هيالري كلينتون بـ 
«املثمر جدا» والذي انضم اليه الحقا 
ايضا وزراء خارجية كل من مصر 
واالردن والعراق الى تنسيق اجلهود 
وتعزيز وجهات النظر املشـــتركة 
إلرساء السالم واالستقرار واالزدهار 
في الشـــرق األوســـط عالوة على 
تعزيز املشـــاورات بني الشـــركاء 
واألصدقـــاء. من جانبهـــم اعرب 
وزراء خارجية دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية وهي الكويت 
واململكة العربية السعودية وقطر 
والبحرين وعمان ودولة االمارات 
العربية املتحدة في بيان مشترك 
صادر عقب االجتمـــاع عن الدعم 
للعراق الذي يستعد لالنتخابات في 
العام املقبل، مشيرين في الوقت ذاته 
الى اهمية الدعم اإلقليمي للحكومة 

والشعب العراقي في جهودهما نحو 
حتقيق االزدهار والوحدة وارساء 
الدميوقراطية في عراق ينعم بالسالم 
في الداخل وفي اخلارج مع جيرانه 

ويحترم االلتزامات الدولية.
  جتدر االشـــارة الى ان العراق 
يسعى الى اخلروج من البند السابع 
اال ان املجتمع الدولي مازال مستمرا 
في تذكير العراق بضرورة انصياعه 
للقـــرارات الدوليـــة املتبقية قبل 

انضمامه الى احلظيرة الدولية.
العراق اجنز  ان  البيـــان    واقر 
السنوات  مكتســـبات مهمة خالل 
القليلة املاضية، معربا في الوقت 
ذاته عن التأييد والدعم للشـــعب 
الذي يواجـــه حتديات  العراقـــي 
كالهجمات اإلرهابية الســـيما تلك 
التي حدثت اخيرا في ١٦ اغسطس 
فـــي وزارتـــي اخلارجية  املاضي 
واملالية داعيـــا الى تقدمي مرتكبي 
الـــى احملاكمة. كما  الهجمات  تلك 
دان الوزراء بشدة جميع الهجمات 
االرهابية، معربني عن دعمهم التام 
جلميع اجلهود املبذولة والهادفة الى 
تعزيز السالم واألمن واالستقرار في 
العراق، مشددين في الوقت ذاته على 

مســـتقلة ودميوقراطيـــة وملبدأ 
التعايش بسالم واستقرار وانهاء 
احتالل اســـرائيل لألراضي التي 
استولت عليها في عام ١٩٦٧ متاشيا 
مع قرارات مجلس االمن ذات الصلة 
وخارطة الطريق ومبادرة السالم 
العربية. واكد الوزراء ايضا الدعم 
الكامل ألراضي السلطة الفلسطينية 
حتـــت قيـــادة الرئيـــس عباس 
الفلسطينية برئاسة  واحلكومة 
رئيس الوزراء ســـالم فياض في 
مساعيها إلرساء مؤسسات وهيئات 
الدولة املستقبلية. من ناحية اخرى 
الوزراء ايران على الشروع  حث 
في خطوات بنـــاءة، معربني عن 
املهم في ان يعمل االجتماع املقرر 
انعقـــاده في جنيڤ في االول من 
شهر اكتوبر املقبل بني ايران والدول 
اخلمس دائمي العضوية في مجلس 
األمن عالوة على أملانيا على إرساء 
مخطـــط لتبديد مخاوف املجتمع 
الدولي إزاء انشطة ايران النووية. 
كما اعرب الوزراء عن قلقهم ازاء 
الوضع في اليمن معربني عن الدعم 
التام حلكومة الرئيس اليمني علي 
عبداهللا صالح لصالح وحدة وامن 

واستقرار اليمن وملساعي احلوار 
الوزراء على  الســـلمي. وشـــدد 
ضرورة ضمان امن السكان املدنيني 
وفرق اإلغاثة وتوفير ممرات آمنة 
لنقل املعونات الغذائية والدوائية 
الطارئة للمدنيني املتضررين من 
العمليات العسكرية. اعرب الوزراء 
عن الدعم والتأييد ملبادرات اإلصالح 
االقتصادية التي تقوم بها احلكومة 
اليمنية معربني عن االســـتعداد 
ملساعدة اليمن في حتسني أحوال 

وظروف الشعب اليمني.
  وتعهد الوزراء في ختام البيان 
باالستمرار في االجتماع سنويا 
على هامش اعمال اجلمعية العامة 
لـــألمم املتحدة لتبـــادل وجهات 
النظـــر ازاء القضايا الرئيســـية 
ذات االهتمام املشـــترك. من جهة 
اخري تلقى نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح رسالة خطية من 
وزير اخلارجية والتجارة الدولية 
في جمهورية االرجنتني خورخي 
الثنائية  تايانا تتعلق بالعالقات 
البلدين الصديقني والقضايا  بني 

محل االهتمام املشترك. 

 أمير زكي
ــن ان وكالء وزارة الداخلية  ــي ع ــف مصدر أمن   كش
ــل وزارة  ــوفات مؤخرا الى وكي ــوا كش ــاعدين رفع املس
ــات وزارة الداخلية  ــي قطاع ــماء ضباط ف الداخلية بأس
ــام ورؤساء مخافر،  ــاء أقس مؤهلني لتولي مناصب رؤس
ــاء األقسام واملخافر  ــيرا الى ان كشف تسكني رؤس مش
ــابيع  مت االنتهاء منه ومن املقرر اعتماده في غضون األس
ــاء األقسام  ــف رؤس القليلة املقبلة. وقال املصدر ان كش
ــكني  ــور قبيل قيام وزارة الداخلية بتس ــيظهر الى الن س
ــاعدين، الفتا الى  مناصب املديرين العامني والوكالء املس

ــيتم بعد ان  ــكني هذه املناصب املهمة والكبيرة س ان تس
ــي وزارة الداخلية  ــام قيادي ــورة واضحة أم ــر الص تظه
ــكل واضح على أعداد املستفيدين من  ويتم الوقوف بش
االمتيازات املالية وأماكن عملهم وايضا بعد حصر الوكالء 
ــكون  ــاعدين الذين أبدوا رغبتهم في التقاعد ويتمس املس
ــل نهاية العام  ــم، متوقعا ان يتم ذلك قب ــات تقاعده بطلب
ــبة لقرار  ــتبعد املصدر أن يطرأ جديد بالنس احلالي، واس
متديد قرار مجلس الوزراء بشأن التقاعد، مؤكدا انه حتى 
يوم أمس لم يصل الى وزارة الداخلية أي جديد بشأن مد 
ــتفادة من االمتيازات املالية. واوضح  أمد التقاعد مع االس

ــتعد حاليا إلعداد كشوفات  املصدر ان وزارة الداخلية تس
ــاط بدءا من مالزم أول حتى عقيد،  لترقية عدد من الضب
مشيرا الى ان جلنة اختيار الضباط من رتبة مقدم الى عقيد 
ــحني لهذا املنصب. على صعيد  ستجري لقاءات مع مرش
آخر، حصلت «األنباء» على أسماء الضباط املتقاعدين في 
قطاع األمن العام والذين قبلت طلبات تقاعدهم ومن املقرر 
ان يقوم وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون األمن العام 
ــمت وزارة الداخلية أمر  بتكرميهم، والضباط الذين حس
تقاعدهم في قطاع األمن العام منهم ٤ لواءات و٢٣ عميدا، 

و٣٦ عقيدا، و١٧ مقدما، وهم كالتالي:

 تشكيل لجنة تحقيق داخل الوزارة في عام ٢٠٠٧ بسبب تداعي الهيكل الخرساني لمحطة مشرف وتشقق جدرانها وتسرب المياه من خاللها 

 «الخط األخضر» تكشف عن قرار لدى «األشغال» ينذر بكارثة مشرف منذ عامين 
 دارين العلي

  اعلن رئيس جماعة اخلط االخضر البيئية خالد الهاجري 
عن عقد اول شراكة بيئية وطنية في الكويت هدفها حماية 
املجتمع الكويتي من مخاطر التلوث الذي بات يدمر صحة 
االطفال، بني جماعة اخلط االخضر ومجموعة من النواب 
تضم حاليا سبعة نواب وهم النائب احمد السعدون والنائب 
مســــلم البراك والنائب خالد الطاحوس والنائب د.حسن 
جوهر والنائب الصيفي مبارك والنائب علي الدقباســــي 

والنائب حسني مزيد.
  جاء ذلك خالل املؤمتر الصحافي الذي عقد في مقر اجلماعة 
امس للكشف عن وثيقة وصفتها اجلماعة بأنها من اخطر 

واهم الوثائق املتعلقة بكارثة مشرف البيئية.
  واكد الهاجري ان النواب اعضاء الشراكة البيئية عقدوا 
العزم على مواجهة التعديات على حقوق االنسان البيئية 
ومحاسبة املقصرين واملتسببني في تدهور االوضاع البيئية 
في البالد. والهدف من وراء الشراكة هو تعميق التعاون عبر 
مواجهة التجاوزات البيئية باستخدام االدوات الدستورية 
املتاحة لدى النواب واالمكانيات الفنية واملعلومات والوثائق 

البيئية املتوافرة لدى جماعة اخلط االخضر البيئية.
  ودعا الهاجري جميع اعضاء مجلس االمة الى االنضمام 
للشراكة البيئية مع جماعة اخلط االخضر البيئية، مؤكدا 
انها متاحة جلميع النواب وليســــت مقصــــورة على فئة 

بعينها، حيث تلقت اتصاالت من بعض النواب الراغبني في 
االنضمام للشــــراكة البيئية التي عقدتها من نواب مجلس 
االمة. وشدد على ان احلكومة تنتقل من فشل الى آخر في 
معاجلة كارثة مشرف البيئية، واصفا ادعاءات املسؤولني 
في الهيئة العامة للبيئة بسالمة الوضع البيئي ملياه الكويت 
االقليمية بأكبــــر دليل على افتقاد الهيئــــة العامة للبيئة 
أبســــط اسس الشفافية واملصداقية البيئية، محذرا من ان 
بحر الكويت في خطــــر ومياهه غير آمنة والتلوث اليزال 
قائما واحلكومة تدفن رأسها في الرمال في اوقات الكوارث 
واالزمات كعادتها، وان اساليب املعاجلة احلالية لن تعيد 
البيئة البحرية الكويتية الى طبيعتها ولن جتعلنا نطمئن 

على الوضع البيئي في البالد.
  واكــــد ان الهيئة العامة للبيئة ال تســــتطيع ان تعطي 
شــــهادة ضمان بيئية واحدة ألي من شواطئ الكويت بانه 
خال من التلوث ومضمون بيئيا، وتصريحات املسؤولني 
فيهــــا تفتقد الدقة العلمية، خصوصــــا ان االدارة اجلديدة 
للهيئة غيــــر متمكنة بيئيا وال متلــــك التخصص البيئي 
املطلوب الدارة الهيئة. وكشــــف عضــــو املكتب التنفيذي 
بجماعة اخلط االخضر البيئية احملامي احلميدي السبيعي 
عما اســــماه بأخطر وثيقة تتعلق بكارثة مشــــرف، مؤكدا 
ان اجلماعــــة ال تعمل ضد الوزير فاضل صفر بل تســــعى 
لتكشف عن املتســــبب في كارثة مشرف البيئية وضمان 

محاسبة املتسببني فيها وتقدميهم للقضاء. ودعا السبيعي 
مجلس الوزراء الى تعليق عمل جلنة التحقيق التي شكلها 
للتحقيق في كارثة مشرف النتفاء احلاجة لها بعد الكشف 
عن الوثيقة، مؤكدا في الوقت ذاته ان احلكومة كان لديها 
العلم املســــبق باالنهيار املتدرج حملطة ضخ مياه الصرف 
الصحي في مشــــرف، ووفقا للقرار الوزاري رقم ٣٨ لسنة 
٢٠٠٧ الذي اصدره وزير االشغال السابق موسى الصراف 
والذي نص على تشكيل جلنة محايدة للبحث في اسباب 
تصدع اجلدران اخلرسانية حملطة مشرف وتشقق جدرانها 
وتسرب املياه من خاللها وتدهور الوضع االنشائي للمحطة، 
فإنه يثبت يقينا ان وزارة االشــــغال كانت تعلم ان البالد 
تتجه الى كارثة بيئية غاية في اخلطورة منذ تاريخ اعداد 
اللجنة املكلفة لتقريرها في اواخر ٢٠٠٧. واكد الســــبيعي 
انه بناء على هذه الوثيقة فإن مجلس الوزراء ملزم باصدار 
قرار بايقاف القياديني في وزارة االشغال عن العمل واحالة 
مــــن يثبت تورطه في كارثة مشــــرف البيئية الى القضاء 
وتشكيل جلنة للتحقيق مع هؤالء القياديني الذين صمتوا 

ولم يقوموا بأي اجراء حلماية حقوق الوزارة.
  ولفت الى ان اللجنة قامت بعملها على اكمل وجه وخرجت 
بتقرير متكامل حذر من خطورة وضع احملطة، اال ان قيادات 
وزارة االشغال لم تتحرك ملعاجلة املشكلة بل تركتها لتتفاقم 
حتى وقعت الكارثة، مشــــيرا الى ان من ضمن ما جاء في 

التقرير تأكيد ان املستشار (املصمم واملشرف على التنفيذ) 
لم يبذل العناية املطلوبة وفق احكام االتفاقية املبرمة بينه 
وبني الوزارة بل ان من املالحظات اخلطيرة التي ظهرت بها 
جلنة التحقيق ان مستشــــار املشروع لم يتخذ االجراءات 
الالزمة وفق الشروط التعاقدية في شأن االشراف على كل 
ما يتعلق بصحة وسالمة املشروع، وهو ما يعني ويؤكد 
ان محطة الضخ في مشرف مت انشاؤها دون مراعاة اسس 
السالمة االنشائية، وبالتالي فإن الغرض االساسي من انشاء 
هذه احملطة اصبح غير متحقق في ظل وجود مشكلة تسرب 
املياه اجلوفية فيها. واضاف السبيعي ان التقرير اكد على 
ثبوت حدوث ووجود تقصير من املقاول في التنفيذ وتقصير 
من املستشــــار في االشراف على تنفيذ املشروع نتج عنه 
املشاكل التي حدثت في املشروع، الفتا الى ان جلنة التحقيق 
خرجت بسبع توصيات عاجلة من ضمنها اللجوء الفوري 
الى القضاء ورفع دعوى قضائية ضد املقاول ومستشــــار 
املشروع، كما اوصت بعدم صرف ما تبقى من مستحقات 
مالية او كفاالت للمقاول واملستشار. واشار السبيعي الى 
ان وضع محطة مشــــرف من الناحية االنشــــائية كان في 
غاية اخلطورة، حيث طلبت جلنة التحقيق املشــــكلة في 
العام ٢٠٠٧ ضرورة االستعانة مبكاتب استشارية عاملية 
متخصصة القتراح احللول املناسبة للمشكلة قبل تفاقمها، 
مؤكدا ان التقرير الذي خرجت به اللجنة ادان قياديي وزارة 

االشغال الذين كانوا على علم مسبق بنوعية املشاكل التي 
حصلت اثناء انشاء احملطة ونوعية االختالفات الفنية التي 
حدثت بني املقاول ومستشار املشروع، ورغم ذلك لم يتحرك 
اي مسؤول في وزارة االشغال ملعاجلة االمر، خصوصا ان 
التقرير نص على ما يلي: «وكانت الوزارة على عدم بهذه 
اخلالفات في وجهات النظر الفنية والتعاقدية بني املقاول 
واملستشار، اال ان الوزارة اختارت نهجا محايدا في كل هذه 
االمــــور، وترى اللجنة انه كان يتعني على الوزارة وجهاز 
االشراف التابع لها متابعة املستشار في اداء عمله باعتبارها 

مالكة املشروع ولو باألقل في االمور االجرائية».
  وقال السبيعي: اننا امام جرمية متكاملة االركان نفذت 
ضد املال العام وضد البيئة الكويتية وضد املجتمع الكويتي، 
جرمية تســــببت فيها قيادات وزارة االشغال نتيجة عدم 
تنفيذهم للتوصيات التي خرجت بها جلنة التحقيق التي 
شــــكلت في العام ٢٠٠٧، متســــائال عن رأي وكيل الوزارة 

عبدالعزيز الكليب في هذا القرار واالسباب.
  واكد الســــبيعي ان جماعــــة اخلط االخضــــر البيئية 
ستســــلم جميع الوثائق املتعلقة بكارثة مشرف البيئية 
الى اعضاء الشــــراكة البيئية في مجلس االمة الســــتخدام 
االدوات الدســــتورية املتاحة لهم حملاسبة احلكومة التي 
ثبت باملستندات والوثائق الرسمية احلكومية انها املسؤول 

االول عن كارثة مشرف. 

 رئيس الوزراء شارك في االحتفال
  بالذكرى الـ ٤٠ لمنظمة المؤتمر اإلسالمي

 نيويوركـ  كونا: حضر سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس 
مجلس الـــوزراء ورئيس وفد الكويت املشـــارك في أعمال 
الـــدورة الــــ ٦٤ للجمعية العامة لـــألمم املتحدة امس حفل 
اســـتقبال مبناسبة الذكرى السنــوية الـ ٤٠ ملنظمة املؤمتر 

االسالمي.
   حضر احلفل الذي اقامه األمني العام للمنظمة البروفيسور 
أكمل الدين احسان أوغلو عدد كبير من رؤساء الدول واحلكومات 
ووزراء اخلارجية والســـكرتير العام لألمم املتحدة بان كي 
مون ورئيس اجلمعية العامة الليبي علي التريكي. يذكر ان 

جميع املسؤولني الذي شاركوا في احلفل كانوا يشاركون في 
اجتماعات اجلمعية العامة لألمم املتحدة في دورتها الـ ٦٤. 
وقال اوغلو في كلمة بهذه املناســـبة ان املنظمة «تعمل من 
أجل تقدم وازدهار العالم اإلسالمي» مؤكدا ان من واجباتها 

حماية الرسالة احلقيقية املشرقة لإلسالم في العالم. 
  واوضح ان املنظمة «تعمل من أجل املصاحلة بني اإلسالم 
والغرب وتتطلع الى اليوم الذي ميكننا فيه معا قهر النعرات 
التي تفرق بيننا وبناء عالم خال من األعمال العدائية والتعصب 

 سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مهنئا أوغلو بالذكرى الـ ٤٠ ملنظمة املؤمتر اإلسالمييسود فيه السالم». 

ــيخ جابر اخلالد والشيخ احمد ــمو نائب األمير خالل لقائه الشيخ جابر املبارك والش  س
  الفهد والشيخ احمد العبداهللا 

 سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال عبداهللا الرومي 

 نائب األمير استقبل الرومي
  والمبارك  والفهد والخالد والعبداهللا 

 صاحب السمو عّزى خادم الحرمين
  بوفاة منصور بن محمد بن نواف

  بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية تعزية إلى 
أخيه خادم احلرمني الشــــريفني امللك عبداهللا بن عبدالعزيز آل سعود 
ملك اململكة العربية الســــعودية الشقيقة، عّبر فيها عن خالص تعازيه 
وصادق مواساته بوفاة املغفور له بإذن اهللا تعالى صاحب السمو امللكي 
األمير منصور بن محمد بن نواف بن عبدالعزيز، ســــائال املولى تعالى 
أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم األسرة 
املالكة الكرمية جميل الصبر وحسن العزاء. كما بعث سمو نائب األمير 
وولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد ببرقيتي تعزية مماثلتني. 

 استقبل سمو نائب االمير وولي العهد الشيخ نواف االحمد في ديوانه 
بقصر السيف صباح امس رئيس مجلس االمة باالنابة عبداهللا الرومي. 
كما استقبل سموه رئيس مجلس الوزراء باالنابة ووزير الدفاع الشيخ 
جابر املبارك ووزير الداخلية الفريق ركن متقاعد الشــــيخ جابر اخلالد 
ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية ووزير الدولة لشؤون االسكان الشيخ احمد الفهد ووزير النفط 

ووزير االعالم الشيخ احمد العبداهللا.
 


