
الثالثاء 2 فبراير 2010   3محليات

جموهراتكم املر�صعة 

بالأملـا�س وال�صاعات

الثمينة باأعلى الأ�سعار

املبـــــــاركــــيـــــــــة - عمـــــارة �سنــــــــدوق الإ�ستثمـــــار العـــقـــــــاري

ت : 22460150/5

نشتـري

يــوجــد لديــنــا مجوهــرات 
وساعــات ثمينـة مستعملة

قام كل من امني عام اجلمعية 
الكويتي����ة لرعاي����ة املعاق����ني 
والسكرتير الوطني للتأهيل الدولي 
منيرة املط����وع وعضو املجلس 
البلدي وعض����و جمعية رعاية 
املعاقني منى بورسلي بزيارة الى 
معهد الكويت لالبحاث العلمية، 
حيث التقتا مديره العام د.ناجي 
املطيري ود.نادر العوضي نائب 
املدير العام للمعلومات وم.هاني 
قاسم مدير دائرة النظم املتقدمة 
النقي، حي����ث جرى  وم.غ����ادة 
استعراض مقترح استراتيجية 
تطبيق التعلي����م االحتوائي في 
املؤسسات التعليمية في الكويت 
وهو املشروع الذي تعمل جمعية 
رعاية املعاقني على تشكيل جلنة 
وطنية لتنفيذه بالتنس����يق مع 

خبراء منظمة التأهيل الدولي.
وقد وجهت املطوع الدعوة الى 
العلمية  الكويت لالبحاث  معهد 
للمشاركة في هذه اللجنة ودعم 
مقترح االس����تراتيجية، ورحب 
معهد االبحاث بذلك ووعد بتقدمي 

الدع����م الفني والتقن����ي لتنفيذ 
االستراتيجية، كما كلف م.هاني 
قاسم ليكون ضابط االتصال مع 

جمعية رعاية املعاقني.
واتفق اجلانب����ان على قيام 
املعه����د باالطالع عل����ى مقترح 
االس����تراتيجية وبلورة مشروع 
متكام����ل يش����مل آلي����ة للتنفيذ 
ويحدد االدوار، مستفيدا من خبرة 
املعهد في تصميم وبناء البرامج 

واملشاريع االستراتيجية.
ويهدف مقترح االستراتيجية، 
الذي استعرضته امني عام جمعية 
رعاية املعاقني والسكرتير الوطني 
للتأهيل الدولي منيرة املطوع الى 
تطوير التعليم ودمج االشخاص 
ذوي االعاقة ف����ي التعليم العام 
وتطبيق مب����دأ التعليم للجميع 
الذي تنادي به هيئة االمم املتحدة 
وحقوق االنسان، خاصة اتفاقية 
االمم املتحدة حلقوق االشخاص 
ذوي االعاقة التي تبنتها اجلمعية 
العمومية لهيئة االمم املتحدة عام 

.2006

امللكية  ن���زع  اف���اد مدير 
للمنفعة العامة بالوكالة عادل 
احلس���ن بأن اجنازات االدارة 
كانت خالل يناير على النحو 
اآلت���ي: 5 معام���الت تثمني، 
1204 شهادات صادرة لألفراد 
الكتب  واملؤسسات، 187 عدد 
الصادرة للوزارات والهيئات 
اعادة  احلكومي���ة، 4 كت���ب 
 النظر، وبلغ اجمالي املعامالت

»الكتب الصادرة والواردة« عدد 

1532 كتابا.
اما فيما يتعلق باجتماعات 
اللج���ان العاملة باإلدارة فقد 
عقدت جلنة التثمني الرسمية 
اجتماعا واحدا ملعاملتني وجلنة 
االعتراضات عقدت اجتماعني 

ل� 11 معاملة.
وبلغ اجمالي قيمة املعامالت 
التي أنهيت اجراءاتها من االدارة 
خالل الشهر 12.376.480.600 

دينار.

»نزع الملكية«: أكثر من 12 مليون دينار
قيمة المعامالت المنجزة خالل يناير

»األبحاث« وجمعية المعاقين ناقشا 
إستراتيجية تطبيق التعليم االحتوائي 

العيسى: صاحب السمو قادر
على إدارة دفة األمور لبر األمان

الهاجري: رؤية األميرعزّزت مكانة الكويت

به، فالتعاون والتناصح مطلوب 
بني الراعي والرعية، فاهلل نسأل ان 
يحفظه ويوفقه ويسدده ويجعل 

عهده عهد خير ورخاء.
وختم العيسى تصريحه بقوله: 
ونحن نعيش ذكرى تولي صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
التأكيد  مسند اإلمارة، فالبد من 
على ان اهلل حفظ الكويت مبا فيها 
من أعمال اخلير التي بلغت أقاصي 
الدنيا، وشملت القريب والبعيد، 
وكذلك وح����دة أبنائها ووقوفهم 
صفا واحدا خلف قيادتهم، وهذا 
أمر يج����ب أال نتخلى عنه حتت 
أي ظرف من الظروف، خصوصا 
ونحن نعيش مرحلة جديدة فيها 
الكثير من اخلير للكويت وأهلها 

ان شاء اهلل.

الش����ك انن����ا جميع����ا مطالبون 
مبساندة س����موه والتعاون معه 
بكل ما نس����تطيع من جهد ومن 
نصح وهو أمر ال تسير األمور اال 

أك����د رئيس جمعي����ة إحياء 
التراث اإلسالمي طارق العيسى 
ان صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد هو أحد أبرز قادة 
الكويت ورجاالتها الذين حملوا 
أكتافهم مس����ؤولية كبيرة  على 

وخدموا الكويت.
وقال ان صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد مّثل الكويت 
في أصعب املراحل التي مرت بها 
وهو األقدر بحكمته املعروفة على 
إدارة دفة األمور والسير بها الى 
بر األمان، ونسأل اهلل ان يوفقه 
ويس����دد خطاه وان يهيئ له من 
أبناء الكويت بطانة صاحلة تعينه 
على احلق وتعمل مع سموه يدا 
واحدة ملصلحة البالد والعباد فيما 
يرضي اهلل ع����ز وجل. وأضاف 

يؤك����د دميوقراطي����ة احلكم في 
الكويت، واحملافظة على الدستور 
واملكتسبات الشعبية للمواطنني 
واطالق حرية التعبير، وهو النهج 
الذي اكسب الكويت احتراما من قبل 
األشقاء واألصدقاء وعزز مصداقية 
الدميوقراطي  الكويت في نهجها 
وتأصيل����ه، ويكف����ي ان الكويت 
صارت نقطة التقاء جلميع القوى 
السياس����ية االقليمية والعربية 
والدولية، بهدف ترسيخ التعاون 
في جميع املجاالت السياسية منها 
واالقتصادي����ة وغيرها مما يؤكد 
املكانة الرفيعة للحكم املتميز في 
البالد. وأش����ار الهاجري الى انه 
على املستوى الداخلي فإن صاحب 
السمو األمير ميثل صمام األمان 
حلماية الوحدة الوطنية وتالحم 

ابناء الكويت.

الكويت محط����ة مهمة في تاريخ 
العمل العربي املشترك والتفاعل 

العاملي مع مختلف الدول.
الهاج����ري ان نه����ج  وق����ال 
صاحب السمو االمير في احلكم 

اكد مدير عام املقاهي الشعبية 
مبارك الهاجري ان خبرة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
جنبت الكويت العديد من األزمات، 
وأدت الى حل الكثير من املشاكل 
التي كادت تعصف باالس����تقرار، 
وكان تدخل س����موه حاسما وفي 
الوقت املناسب، إلعادة االمور الى 

مسارها الصحيح.
واضاف الهاجري في تصريح 
صحافي مبناسبة احتفال الكويت 
مبرور اربعة سنوات على تولي 
س����موه حكم الب����الد ان ما قدمه 
صاح����ب الس����مو األمي����ر خالل 
هذه الس����نوات جعل����ت الكويت 
ال����ذي يحتوي  منوذجا للحاكم 
ابناءه واخوانه املواطنني ويقود 
البالد الى مكانتها احلالية املتميزة 
اقليميا وعربيا ودوليا، مما جعل 

األمير التقى الخرافي والوفد البرلماني المشارك
في اجتماعات المؤتمر اإلسالمي بأوغندا

صاحب السمو التقى وزير داخلية جورجيا

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال الرئيس جاسم اخلرافي والوفد البرملاني بحضور سمو ولي العهد

استقبل صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد بقصر 
السيف صباح امس رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي.

واس����تقبل صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
بقصر السيف صباح امس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد رئيس مجلس االمة جاس����م اخلرافي يرافقه 

اعضاء وفد مجلس االمة املشارك في اعمال الدورة الثانية 
عش����رة ملجلس احتاد مجالس الدول االعضاء في منظمة 

املؤمتر االسالمي والذي عقد بجمهورية اوغندا مؤخرا.
واس����تقبل صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
بقصر السيف صباح امس وزير الداخلية الفريق ركن متقاعد 

الش����يخ جابر اخلالد يرافقه وزير الداخلية في جمهورية 
جورجيا الصديقة ايفانه ميراييشفيلي والوفد املرافق له 

مبناسبة زيارته للبالد.
حضر املقابلة نائب وزير شؤون الديوان االميري الشيخ 

علي اجلراح.

ولي العهد التقى الخرافي والخالد والحمود
استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
في ديوانه بقصر السيف امس رئيس مجلس االمة 

جاسم اخلرافي.
كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 

في ديوان سموه بقصر السيف امس رئيس جهاز 
االمن الوطني الشيخ محمد اخلالد.

كما استقبل سموه سفيرنا لدى اململكة االردنية 
الهاشمية الشقيقة الشيخ فيصل احلمود.

رئيس الوزراء التقى شيري بلير

الوزان لـ »األنباء«: عطل محطة الجهراء نادر 
وتزامن االنقطاعات في المنطقة محض صدفة

»الكهرباء«: خطة لمواجهة ضغوطات الصيف
دارين العلي

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة في وزارة 
الكهرباء واملاء ان الوزارة قد بدأت في  التحضير 
جديا ملواجهة الصيف املقبل حيث ستبدأ مطلع 
االسبوع املقبل بتنفيذ خطة استراتيجية الجتياز 
موسم الذروة القادم والذي يبدأ من اواخر شهر 

مايو وينتهي في بدايات اكتوبر املقبلني.
واوضحت املصادر ان اخلطة تشتمل على شقني 
االول فني والثاني اعالمي وتوعوي سيأخذ على 

عاتقه تخفيف الضغوطات املتوقعة على الوزارة 
حال حصول انقطاعات كهربائية مشيرة الى ان 
اجلانب الفني يتعلق بأعمال الصيانة الفورية 
للمحطات مفترضة خالل املوسم املقبل واملولدات 
واملقطرات واحملوالت التي قد تتعرض للمشاكل 
وكذلك مس���ح عام للشبكة في مختلف املناطق 
وبشكل مكثف قبل بدء موسم الذروة هذا فضال 
عن خطة الصيانة الدورية التي تنفذها الوزارة 

سنويا خالل فصل الشتاء.

استقبل سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد امس 
في قصر السيف الشيخ حمود 
املالك الصباح والشيخة  عقاب 
بسمة عقاب املالك الصباح، حيث 
أهدت لسموه نسختني من أحدث 
أعماله���ا األدبية في مجال النثر 
األول حتت عنوان »خبر وحب 
وياسمني« والثاني حتت عنوان 

»أما من شرق يحتويني«.
كما اس���تقبل س���مو رئيس 
مجلس الوزراء الش���يخ ناصر 

احملمد في قصر الس���يف حرم 
رئيس وزراء بريطانيا السابق 
شيري بلير ومؤسس ورئيس 
اجلامعة اآلس���يوية للمرأة في 
بنغالدي���ش كمال أحمد وعضو 
اللجن���ة االستش���ارية الدولية 
للجامعة اآلسيوية للبنات لولوة 

املال.
حض���ر املقابلة وكيل ديوان 
س���مو رئيس مجل���س الوزراء 

الشيخة اعتماد اخلالد.
واستقبل سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد في 
قصر الس���يف وبحضور وزير 
الداخلية الفريق ركن م. الشيخ 
جابر اخلالد يرافقه وزير الداخلية 
في جمهورية جورجيا الصديقة 
إيفان���ه ميراييش���فيلي والوفد 
املرافق له مبناسبة زيارته للبالد. 
حضر املقابلة وكيل ديوان سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخة 
اعتماد اخلالد وسفيرة جمهورية 
جورجيا لدى الكويت ايكاترينا 

مارينغ.

كثيرا في اعادة التيار في وقت 
قياسي.

وعن عطل أمس األول قال 
انه نت���ج عن عطل طارئ في 
أحد احمل���والت وان االنقطاع 
طال ش���ارعا في املنطقة وان 
فرق الطوارئ سارعت الحتواء 
األمر وإعادة التيار مرجحا ان 
املشكلة عائدة الى سوء األحوال 
اجلوية التي شهدتها املنطقة 

أمس األول.
ال���وزان على ان  وش���دد 
انقطاع���ات كه���ذه ميكن ان 
حتصل طاملا اننا نتعامل مع 
آلة وماكينة وكيبالت ومحوالت 
وال ميك���ن ألي أحد مهما كان 
ان يضمن ع���دم حدوث ذلك، 
الوزارة  مؤكدا ان مهندس���ي 
وقيادييها يقومون مبا عليهم 
ويبذل���ون أقصى اجلهود في 
س���بيل احملافظة على التيار 
ألنه ليس من مصلحة احد ان 
تنقطع الكهرباء عن أي شبر 

من أرض الكويت.

مشددا على ان ارجاع التيار الى 
املناطق التي تضررت بسبب 
عطل احملطة لم يستغرق سوى 
ثلث س���اعة منذ بدء عمليات 
الس���اعة  التيار عند  اع���ادة 
الواح���دة إال ربعا صباح يوم 
احلادثة حيث متت اعادة التيار 
عند الساعة الواحدة وخمس 
دقائ���ق مؤكدا ان عدم حدوث 
انفجارات في احملوالت ساهم 

دارين العلي
الوكيل املساعد ملراكز  أكد 
املراقب����ة والتحك����م والوكيل 
املساعد لشبكات النقل في وزارة 
الكهرباء واملاء م.علي الوزان ان 
الكهربائية  تكرار االنقطاعات 
في منطقة اجلهراء هو محض 
صدفة بس����بب تزامن اصابة 
محط����ة التحويل الرئيس����ية 
بعطل الكتروني أصاب الدوائر 
االلكترونية اخلاصة باحملطة مع 
األعطال العادية التي قد حتصل 
 في أي من ش����بكات التوزيع
ج����راء األحم����ال أو احلوادث 

الطارئة.
تصري���ح ف���ي   ولف���ت 
ل���� »األنباء« ال���ى ان العطل 
الذي أصاب احملطة نادر جدا 
وال يعود لتقادم عمر احملطة 
مؤكدا ان معداتها مازالت بحالة 
جيدة جدا، امنا ما حصل أمر قد 
يحصل في حال تعاملنا مع آلة 
ال ميكن التحكم بأعطالها وهو 
يحدث في جميع أنحاء العالم، 

تسلم كتابين من بسمة عقاب المالك

أكد أن انقطاعات الكهرباء الطارئة ممكنة ما دمنا نتعامل مع آلة

طارق العيسى

مبارك الهاجري

عبدالهادي العجمي
علمت »األنباء« ان موعد صرف هدية الثالثني مليون 
دينار التي قدمها رئيس احلرس الوطني سمو الشيخ 
سالم العلي ألبنائه من منتسبي احلرس الوطني سيتم 
خالل االسبوعني املقبلني وكشفت مصادر مطلعة ان 
كل فرد من افراد احلرس سواء املوجودين حاليا على 
رأس العمل أو املتقاعدين س���يحصل كحسبة أولية 
على ما يقارب ال� 2000 دينار وان اعداد الكش���وفات 
يجري على قدم وساق وفور إعالن سمو الشيخ سالم 

العلي عن الهدية.

صرف هدية الشيخ سالم العلي
لمنتسبي الحرس خالل أسبوعين

250 دينارًا في حساب الضباط
واألفراد المشاركين في قمة »التعاون«

عبدالهادي العجمي
 تأكيدا ملا انفردت ب���ه »األنباء« في عددها بتاريخ

12 يناير املاضي مت إيداع ال� 250 دينارا مكافأة بدال من 
احلجز في حسابات املستحقني من الضباط واألفراد 
الذين شاركوا في مؤمتر دول مجلس التعاون والذي 

اقيم مؤخرا في الكويت.

كل فرد سيحصل على 2000 دينار »مبدئيًا«

م.علي الوزان

الماجد: تدشين خدمة جديدة للدفع اإللكتروني
لتحصيل الغرامات الصادرة بها أحكام قضائية

تعكف وزارة العدل حاليا على 
وضع آلية جديدة لتفعيل خدمات 
الدفاع اإللكتروني تشمل حتصيل 
مبالغ الغرامات الصادرة لصاحلها 
احكام قضائية، صرح بذلك وكيل 
وزارة العدل املس���اعد للشؤون 
االدارية واملالية عبدالعزيز املاجد، 
وق���ال ان وزارة العدل خاطبت 
اجله���ات احلكومي���ة بناء على 
إليها  الت���ي توصل  التوصيات 
العمل املش���كل بالوزارة  فريق 
لذل���ك الغ���رض وموافقة نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
العدل ووزير  القانونية ووزير 
االوقاف والش���ؤون اإلسالمية 
املستشار راشد احلماد عليها وذلك 
بهدف التنسيق مع هذه اجلهات 
لوضع آلية تكفل تنفيذ القانون 
وضم���ان حتصيل الغرامات مع 
مراعاة تسهيل اجراءات التحصيل 
خاص���ة ما يتص���ل منها بربط 
شبكة معلومات وزارة العدل مع 
اجلهات األخرى بش���كل مباشر 

ليتس���نى لهذه اجلهات متابعة 
االحكام القضائية الصادرة بذلك 

الشأن.
واوض���ح املاجد ان تدش���ني 
الوزارة خلدمة حتصيل الغرامات 
يأتي اس���تكماال خلطة الوزارة 
الدفع االلكتروني  تفعيل خدمة 
لتش���مل جميع اخلدم���ات التي 
تقدمها وزارة العدل عبر موقعها 
على شبكة »اإلنترنت«. وتأتي 
هذه اخلدمة إضافة خلدمة دفع 
النفقات الصادر لصاحلها احكام 
قضائية والتي بدأت الوزارة العمل 
بها أول ديس���مبر العام املاضي 
ووجدت جتاوب���ا وتفاعال معها 
محليا وخارجيا ملا توفره من وقت 
وجهد، مشيرا الى ان خدمة الدفع 
االلكتروني تعد تغييرا جوهريا 
في اس���اليب تق���دمي اخلدمات 
وان التوس���ع في اس���تخدامها 
يأتي انعكاس���ا الط���ر التعاون 
والتنسيق بني الوزارة واجلهاز 
املركزي لتكنولوجيا املعلومات 

ف���ي نطاق اش���رافه على تنفيذ 
احلكومة االلكترونية بالدولة، 
واضاف املاجد ان التحول الى ذلك 
النظام سيحدث دون شك نقلة 
نوعية على صعيد جميع اخلدمات 
التي تقدمه���ا وزارة العدل وان 
املواطنني واملقيمني مع  تواصل 
هذه اخلدمات يشكل عامال مشجعا 
على املضي قدما لتحسني وتطوير 
االداء في مختلف انواع اخلدمات 
االلكترونية، مؤك���دا ان خدمة 
دفع النفق���ات وكذلك الغرامات 
العدلي���ة االخرى  واخلدم���ات 
الت���ي تعتزم ال���وزارة تقدميها 
مستقبال تتم على مدار الساعة 
دون توقف وان بإمكان املواطن 
واملقيم وجميع قطاعات الدولة 
دفعها الكترونيا من اي مكان وفي 
اي وقت عبر موقع الوزارة على 
 www.moj.gov.kw شبكة االنترنت
مشيرا الى أن الهدف من تقدمي هذه 
اخلدمات الكترونيا راحة املواطنني 

واملقيمني وتسهيل معامالتهم

عبر آلية وضعتها »العدل« بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة


