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صاحب السمو في حديث مع أعضاء مجموعة زوايا صاحب السمو االمير الشيخ صباح األحمد متوسطا أعضاء مجموعة شباب زوايا

صاحب السمو التقى ولي العهد والخرافي والمبارك وشباب زوايا

األمير أشاد بالدور الفاعل لشبابنا وسعيه الدؤوب في تسخير طاقاته 
المتجددة وإمكانياته المتنوعة لخدمة مستقبل الكويت

األمير هنأ المواطنين والمقيمين بالعيد
نقل الديوان االميري ال��ى االخوة املواطنني والى 
املقيمني في وطننا العزيز تهاني صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد بعيد االضحى املبارك ومتنياته لهم 

ان يكون عيدا ينعم اجلميع فيه باحملبة والهناء.
واغتنم الديوان االميري هذه املناسبة املباركة ليرفع 
الى مقام صاحب السمو االمير والى سمو ولي العهد 
الشيخ نواف االحمد والى سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد اسمى ايات التهاني والتبريكات.
كما هنأ املواطنني واملقيمني بعيد االضحى املبارك 
جعله اهلل عيدا سعيدا على االمتني العربية واالسالمية 
في جميع اقطارها ويض��رع الى اهلل تعالى ان يعيده 
على العالم اجمع بالطمأنينة واالمن والسالم وان يحفظ 
الكويت وشعبها من كل سوء ومكروه ويدمي عليها نعمة 

االمن واالمان في ظل قيادتنا احلكيمة والرشيدة.
الى ذلك تلقى صاحب السمو االمير الشيخ صباح 

األحمد اتص��اال هاتفيا ظهر امس م��ن أخيه الرئيس 
محمد حس��ني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية 
الشقيقة عبر خالله عن خالص تهانيه واطيب متنياته 
مبناس��بة عيد االضحى املبارك سائال املولى عز وجل 
ان يعيد هذه املناسبة السعيدة على البلدين الشقيقني 
والشعبني الكرميني وعلى االمتني العربية واالسالمية 
بوافر اخلير واليمن والبركات وان يدمي على س��موه 

رعاه اهلل موفور الصحة والعافية.
وقد ش��كره سموه على هذه املبادرة الكرمية التي 
جتس��د عمق العالقات بني البلدين الش��قيقني مبادال 
التهاني بهذه املناسبة، متمنيا استمرار هذا التواصل 
االخوي مبتهال الى الباري تعالى ان ينعم عليه بدوام 
الصحة والعافية وان يحقق للشعب املصري الشقيق 
كل م��ا يتطلع اليه من رفعة ورق��ي وازدهار في ظل 

القيادة احلكيمة له.

استقبل صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
بقصر بيان صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد، كما استقبل س����موه بقصر بيان صباح امس 

رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي.
واستقبل سموه بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس 

الوزراء باالنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك.
واستقبل صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
بقصر بيان صباح امس مجموعة وشباب زوايا وهي 
مجموعة من الش����باب املتطوعني تعن����ى بتعزيز قيم 

العطاء واملواطنة في املجتمع.
وقد اشاد س����موه بالدور الفاعل للشباب الكويتي 
وبسعيه الدؤوب في تسخير طاقاته املتجددة وامكانياته 
املتنوعة خلدمة مس����تقبل الكويت في جميع امليادين 
كما حثهم سموه على االستمرار ملا فيه اخلير للوطن 

الغالي ورفعة شأنه.
واكد سموه ان العمل التطوعي يجسد اروع معاني 
احلب واالخ����اص ويعزز قوة االنتماء للوطن العزيز 
مثنيا في الوقت ذاته على جميع من ينتسب لهذا العمل 

املشرف متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والنجاح.
م����ن جانبهم اع����رب مجموعة وش����باب زوايا عن 
اعتزازهم الكبير بالرعاية الكرمية التي يوليها سموه 
رعاه اهلل جلميع ابنائه في مختلف القطاعات مؤكدين 
ان توجيهاته الس����امية هي النبراس الذي يستنيرون 

به خلدمة الوطن الغالي.

واهدوا س����موه كتابا حمل عن����وان »مختارات من 
اجنازات الكويت« بهذه املناسبة.

واكد رئيس اللجنة االعامية ملجموعة زوايا التطوعية 
فواز العنزي ان زيارتهم لصاحب السمو االمير كانت شرفا 
وتشجيعا للجنة وقال ان صاحب السمو اكد ان الشباب 
مستقبل الوطن وان الكويت اعطت الكثير ولهذا يجب 
على الشباب ان يساهموا في بناء ديرتهم ومتنى ان يزيد 
عدد الشباب الذين لديهم ابداعات، ومتنى اقامة جامعة 
خاصة للموهوبني لكي يقدموا ابحاثهم، واشاد مبؤسسة 
التقدم العلمي.وأضاف العنزي ان كتاب »مختارات من 
إجن����ازات الكويت« يتحدث عن اإلجنازات التي أقيمت 
ف����ي الكويت منذ عام 1950 حتى عام 2009 ويعد األول 
من نوعه الذي وّثق إجنازات الكويت ويتضمن صورا 
نادرة، وبني ان مجموعة ش����باب زوايا أعمارهم من 15 
الى 20 سنة وهو باشراف رنا اخلالد ويعرب بورحمة 
وخالد الروضان ونوف الروضان وادارة رئيسة فريق 

العمل دالل السليطي.
وأوض����ح ان الهدف من ه����ذه املجموعة التطوعية 
دعم الشباب وتوجيه طاقاتهم وإبداعاتهم وغرس قيم 

املواطنة وحب العمل التطوعي.
وزاد ان الكتاب يتألف من 240 صفحة ومت اجنازه 
خال مدة قاربت االسبوعني وهذا دليل على ان الشباب 

قادر على العطاء.
واشار الى ان الكتاب شارك في عدة معارض، منها 

معرض »زوايا الشغف احييناها« في األڤنيوز ومعرض 
الكتاب الدولي مبشرف.

وان ريع الكتاب ذهب لبيت عبداهلل لألطفال املصابني 
مبرض الس����رطان وإلى مركز عبير )2( لاحتياجات 

اخلاصة.
وجدير بالذكر ان حملة »أقسم« كانت من ضمن اعمال 
مجموعة زواي����ا وكان من أهدافها حب العمل واحترام 

رأي اآلخر ونبذ العنف والتمييز.
إلى ذلك بعث صاحب الس����مو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس زيلكو كومس����يتش 
رئيس رئاس����ة البوسنة والهرسك الصديقة عبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لباده، 

متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الش����يخ ناصر احملمد ببرقيتي 

تهنئة مماثلتني.
وبعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
ببرقية تهنئة ال����ى الرئيس رونالدو فينيتيان رئيس 
جمهورية سورينام الصديقة عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لباده، متمنيا له موفور 

الصحة ودوام العافية.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الش����يخ ناصر احملمد ببرقيتي 

تهنئة مماثلتني.

ولي العهد استقبل الخرافي والمبارك والفهد والخالد
رئيس الوزراء بدأ زيارة إلى صربيا

محمد الصباح تلقى رسالتين خطيتين
من نظيريه  في الواليات المتحدة وكندا

»الصحة«: تسجيل 77 إصابة جديدة بـ »الخنازير«

تلقى نائ���ب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح رسالة خطية من 
وزيرة خارجية الواليات املتحدة 

االميركي���ة هي���اري كلينتون 
الثنائية بني  تتعلق بالعاقات 
البلدين الصديقني والقضايا محل 

االهتمام املشترك.

كما تلقى نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية رسالة 
مماثلة من وزير خارجية كندا 

لورنس كانون.

اعلنت وزارة الصحة امس تس����جيل 77 اصابة 
جديدة بڤيروس »اتش1 ان1« في الباد خال االسبوع 
اجلاري ما يشير الى انخفاض كبير في معدل االصابات 
مقارنة بالفترة املاضية. وقال الناطق الرسمي باسم 
الوزارة د.قيس الدويري ل� »كونا« ان اجمالي عدد 
احلاالت التي مت تسجيلها في الباد منذ ابريل املاضي 
بلغ 8567 حالة معظمها حاالت بسيطة وشفيت متاما 

وعاد اصحابها الى ممارسة حياتهم الطبيعية. ودعا 
د.الدويري املواطنني واملقيمني الى االلتزام باالرشادات 
الوقائية للحد من انتشار العدوى باملرض. واشار 
الى وجود الغسيل املستمر لايدي باملاء والصابون 
واس����تخدام املطهرات ومراعاة تغطية االنف والفم 
واستخدام املناديل الورقية عند السعال او العطس 

والتخلص منها بعد استخدامها بالطريقة اآلمنة.

سموه التقى رئيس اتحاد القنوات العربية الخاصة

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ أحمد الفهد
سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد لدى وصوله إلى صربيا

الشيخ عبداهلل سالم العلي يقدم جائزة جابر للجودة للوزير الروضان

اس���تقبل س���مو ولي العهد 
الشيخ نواف االحمد بقصر بيان 
صباح امس رئيس مجلس االمة 
جاس���م اخلرافي. كما اس���تقبل 
س���موه رئيس مجلس الوزراء 
باالنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر 

املبارك. واس���تقبل سموه نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
الدولة لشؤون  التنمية ووزير 

االسكان الشيخ احمد الفهد.
كما استقبل س���موه رئيس 

احتاد القنوات العربية اخلاصة 
الشيخ فهد سالم العلي. واستقبل 
س���مو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد صباح امس بقصر بيان 
وزي���ر الداخلية الش���يخ جابر 

اخلالد.

بلغراد � كونا: وصل سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد والوفد املرافق لسموه بعد ظهر 
امس الى مطار بلغراد الدولي في زيارة رسمية الى 

جمهورية صربيا تستغرق يومني.
وكان في استقبال سموه في مقر رئاسة الوزراء 
رئيس وزراء جمهورية صربيا ميركو تسفيتكوڤيتش، 
حيث جرت مراس����م استقبال سموه وعزف خالها 
الس����ام الوطني للكويت وجمهوري����ة صربيا، ثم 
صافح سموه كبار مستقبليه من الوزراء واملسؤولني 

الصرب.
وكان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد غادر أمس العاصمة البوسنية متوجها الى 
جمهورية صربيا في ختام زيارته الرس����مية التي 

استغرقت ثاثة أيام.
والتقى سمو الشيخ ناصر احملمد خال زيارته 
للبوسنة كبار املس����ؤولني في الرئاسة واحلكومة 
والبرملان، وجرى خالها التوقيع على عدة اتفاقيات 

لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف املجاالت.
ونقل سموه رسالة خطية من صاحب السمو األمير 
الش����يخ صباح االحمد الى رئيس مجلس الرئاسة 
البوسنية جيلكو كومشيتش تضمنت سبل تطوير 

العاقات الثنائية في شتى املجاالت.
وجرى خال هذه الزيارة التاريخية التي قام بها 
س����موه في العاصمة البوسنية التوقيع على ثاث 
اتفاقيات مهمة تعلقت بتقدمي قروض كويتية ميسرة 
ملشاريع بنية حتتية بوسنية وحول التنسيق بني 
وزارتي خارجية البلدين واتفاقية ثالثة تشكل اطارا 
للتعاون في املجاالت الس����ياحية والصحية والنقل 

اجلوي وانشاء جلان تعاون مشتركة.

وتضمن البرنامج احلافل لزيارة س����مو رئيس 
مجلس الوزراء زيارة برملان البوسنة، حيث التقى 
مع مكتب رئاسة املجلس املكون من برجس بلكيتش 
وايفو لوزانشيش وايليا جيفكوفيش الذين اطلعوه 
على آلية عمل املجلس ودوره التشريعي والرقابي، 
فيما أبلغوا سموه عن تشكيل جلنة الصداقة البرملانية 

مع الكويت.
وجرى خال هذا اللقاء املوسع بحث سبل تطوير 
العاقات الثنائية وتنش����يط تب����ادل الزيارات بني 
املسؤولني في القطاعات املختلفة، حيث مت االتفاق 
على فتح قنوات دورية لاتصال واحلوار وتكثيف 
االتصاالت الديبلوماس����ية التي ستتعزز كذلك من 
خال فتح السفارة الكويتية في العاصمة البوسنية 

خال الشهور القليلة املقبلة.
وأجرى الوفد االقتصادي املرافق لسموه لقاءات 
مع رجال االعمال البوس����نيني في الغرفة التجارية 
وفي مقر احلكومة الفيدرالية، كما قام وفد الهيئات 
اخليرية املرافق بجوالت وزيارات لعدد من املرافق 
الثقافية والتعليمية االسامية من بينها كلية الدراسات 
االسامية في سراييڤو، كما التقوا كبار املسؤولني 
في الهيئة االسامية العليا. من جهة أخرى، أبرزت 
وسائل االعام البوس����نية اهتماما خاصا للزيارة، 
حيث نقلت وقائعه����ا جميع الصحف اليومية على 
صفحاتها االولى، كما قدمت محطات االذاعة والتلفزيون 
فترات مطولة عن الزيارة وتفاصيل اللقاءات مع كبار 
املسؤولني البوسنيني مع اإلشادة بدور الكويت في 
دعم القضايا العادلة في العالم ومن بينها القضية 
البوس����نية التي القت دعما معنويا وماديا واضحا 

من الكويت أميرا وحكومة وشعبا.

بمناسبة فوز أمانة المعلومات بجائزة جابر للجودة

اس����تقبل وزير الدولة لش����ؤون مجلس الوزراء روضان الروضان 
االمني العام املس����اعد المانة املعلومات ودعم اتخ����اذ القرار في االمانة 
العامة ملجلس الوزراء الشيخ عبداهلل سالم العلي مبناسبة فوز االمانة 
بجائ����زة »جابر للجودة« لعام 2009. واش����اد الروضان في اللقاء الذي 
حضره امني عام مجلس ال����وزراء عبداللطيف الروضان باجلهود التي 
بذلها جميع العاملني في امانة املعلومات والتي توجبت بالفوز بجائزة 
»جابر للجودة« عن قطاع الوزارات واملؤسسات احلكومية لعام 2009، 
مش����يدا بهذه اجلائزة املميزة التي تسعى العديد من اجلهات احلكومية 

الى احلصول عليها.
من جهته، اكد الش����يخ عبداهلل سالم العلي ان فوز امانة املعلومات 
باجلائزة ما هو اال تعبير عن اجلهود الصادقة التي بذلها موظفو االمانة 
والدعم الكبير الذي حصلت عليه االمانة من قبل امني عام مجلس الوزراء 
وحثهم على مواصلة بذل املزيد من اجلهد والعطاء خلدمة الوطن العزيز. 
وقام الشيخ عبداهلل سالم العلي خال اللقاء بتقدمي جائزة »جابر للجودة« 

للوزير الروضان بحضور مديري وموظفي امانة املعلومات.

حمد العنزي
تأكيدا ملا نشرته »األنباء« اول 
من امس بشأن توزيعات جديدة 
ستجريها املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية للقس���ائم السكنية في 
مدينة صباح االحمد وشمال غرب 
الصليبخ���ات بعد عيد االضحى 
املبارك، عقد املدير العام للمؤسسة 
م.علي الفوزان اجتماعا ضم كا 
العام لش���ؤون  املدير  من نائب 
الطلب���ات والتخصيص صبحي 
املا، ونائب املدير العام لشؤون 
التنفيذ م.فيصل اخللف، ونائب 
املدير العام لش���ؤون االستثمار 
ومشاريع القطاع اخلاص م.عيسى 
خدادة، وعددا من مديري ادارات 
املؤسسة املعنية بتلك املشاريع. 
ومت خال االجتماع اعتماد اآللية 
التي س���يتم خالها توزيع تلك 
القسائم السكنية باصدار جدول 
التوزيع بعد اجازة عيد االضحى 
املب���ارك متهيدا لدعوة املواطنني 
املخصصة لهم لتسلم بطاقة القرعة 
للتعرف على مواقع القسائم في 
املشاريع املراد توزيعها من خال 
التوضيحية حيث  املخطط���ات 

سيختار املواطنون قسائمهم بناء 
عليها في يوم قرعة التوزيع هذا 
وسيشمل جدول التوزيع املشاريع 
التالية: مدينة صباح االحمد في 
الضاحيت���ني B, C الع���دد الكلي 
لقسائمها 3292 مبساحة 600 متر 
مربع. اما مش���روع شمال غرب 
الصليبخات فيضم 1020 قسيمة 

مبساحة 400 متر مربع.
بينما مدينة جابر االحمد في 
القطاع���ني  N1 و N3 يضم 2659 
قسيمة مبساحة 400 متر مربع. 
بالذكر ان مدينتي جابر  اجلدير 
االحمد وصباح االحمد تعتبران من 
املدن املتكاملة بخدماتها حيث انهما 
حتتويان عل���ى خدمات جتارية 
واس���تثمارية وكذلك مستشفى 
وستاد رياضي وجامعة في كل 
منهما باالضافة الى املرافق التي 
تنشئها املؤسسة في جميع املناطق 
السكنية كاملدارس ومراكز الضاحية 
واملساجد واحلدائق، اما مشروع 
شمال غرب الصليبخات فيتميز 
بقربه من شاطئ البحر ومدينة 
الكوي���ت الترفيهي���ة وقربه من 

منطقة الدوحة والصليبخات.

الفوزان اعتمد التوزيعات الجديدة للقسائم
في مدينة صباح األحمد وشمال غرب الصليبخات

»األشغال« بدأت ضخ المياه المعالجة رباعيًا للوفرة الزراعية
اعلنت وزارة االشغال العامة 
البدء في ض����خ املياه املعاجلة 
رباعيا على الش����بكة الداخلية 
ابتداء  الزراعية  الوفرة  ملنطقة 
من امس االول وسيتم االستمرار 
في العمل في املشروع الستكمال 
بقية االعمال الداخلية في الشبكة 
قبل فبراير 2010 وهو التاريخ 
التعاقدي لانتهاء من املشروع 

مع التأكيد عل����ى ان املياه في 
الوقت احلالي ستكون محدودة 
التش����غيل  الى  وذلك للحاجة 
التدريجي للشبكة وكذلك للنقص 
املوجود حاليا في محطة التنقية 
بالصليبية، وعليه سيتم ضخ 
ما مقداره 100.000م3 يوميا من 
املياه املعاجلة الرباعية الى حني 
عودة محطة التنقية بالصليبية 

الى طاقتها الت����ي كانت تعمل 
عليها قبل توقف محطة الضخ 
املناسبة  مبش����رف، وفي هذه 
نهيب باالخوة املزارعني التعاون 
مع املسؤولني عن تنفيذ وصيانة 
هذه الشبكات وكذلك الترشيد 
في استخدام هذه املياه وجتهيز 
الش����بكات الداخلي����ة للمزارع 

الستقبال هذه املياه.

مرمي العماني تقدم شرحاً عن الكتاب أمام صاحب السمو

تدوير 16 مديرًا في »الكهرباء« 4 منهم في المحطات
دارين العلي

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة ان وزير 
الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان وقع قرارا لتدوير 
16 مديرا من بينهم 4 مدراء محطات و13 مديرا 
من قطاعي مشاريع الكهرباء ومشاريع املياه.

ومديرو احملطات الذين جرى تدويرهم هم 
محيي الدين جنم حملطة الصبية وصاح السليم 
للزور الشمالية وسلطان العنزي للدوحة الغربية 

وصاح امليل للدوحة الشرقية.
اما املديرون ال� 12 اآلخرون فهم نواف املطيري 
الى ادارة مصادر املياه وم.شذا التميمي الدارة 

التصميم وم.خالد املطيري الى املنشآت املائية 
وعبداهلل حاجي لشبكات املياه واحمد قاسم الى 
ادارة اجهزة املشاريع وم.ناصر القاف الى ادارة 
البرامج الهندسية، وم.عبداهلل غلوم الى ادارة 
مشاريع شبكات املياه، وم.خليفة الفريج الى 
ادارة شبكات الوقود، وم.مصطفى صادق الى 
ادارة الدراسات وبحوث املياه اجلوفية وم.مها 
العصفور الى ادارة مش���اريع املياه اجلوفية، 
وم.حس���ني علي الى ادارة تش���غيل وصيانة 
شبكات الوقود، وم.مشعل اجلروان الى ادارة 

حتلية املياه.


