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جمال الغامن

سفراء سورية والسودان ومصر يقدمون واجب العزاء للسفير العماني

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال سفير صربيا

سموه تلقى نسخة من توصيات مؤتمر جمعية العالقات العامة من المديرس

ولي العهد استقبل الخالد وسفيري سلوڤاكيا وصربيا

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
في ديوانه بقصر السيف صباح امس رئيس جهاز 

االمن الوطني الشيخ محمد اخلالد.
كما اس���تقبل سموه سعادة س���فير جمهورية 
سلوڤاكيا لدى الكويت السفير د.ايفان النشارش 
وذلك مبناسبة تسلمه مهام عمله اجلديد كسفير 

لبالده.
واستقبل سموه سعادة سفير جمهورية صربيا 

لدى الكويت السفير ميهايلوبراكيش وذلك مبناسبة 
تسلمه مهام عمله اجلديد كسفير لبالده.

واستقبل س���موه رئيس مجلس ادارة جمعية 
العالقات الكويتية بدر املديرس حيث قدم لسموه 
نسخة عن التوصيات والنتائج اخلاصة باملؤمتر 
االول جلمعية العالقات العامة الكويتية الذي عقد 
مؤخرا بدولة الكويت وقد شكره سموه متمنيا له 

التوفيق والنجاح.

أعلن أن اللجنة المشتركة الكويتية ـ العمانية ستنعقد بعد رمضان المبارك

الغانم: إنجاز األمور العالقة في اتفاقية
التجارة الحرة مع »األوروبي« نهاية العام

توحي�د ف�ي  ماضي�ة  الخليج�ي  التع�اون  مجل�س  دول 
االنضم�ام ف�ي  س�تتأخران  وعم�ان  واإلم�ارات  النقدي�ة  العمل�ة 
وورقة قط���ر وجميعها تصب 
في تطوير العديد من القضايا 
املرتبط���ة باجلوان���ب األمنية 
واالقتصادية والسياسية، مبينا 
ان بعض اللجان لم تنته بعد 
من اجتماعاتها وتنتظر أن تكون 
جاهزة ف���ي االجتماع الوزاري 
املقبل لرفعها الى قمة أبوظبي 

في ديسمبر املقبل.
وحول إعالن اإلمارات العربية 
املتحدة الصريح بعدم انضمامها 
الى العملة اخلليجية املوحدة، 
أكد الغامن ان باقي دول مجلس 
التعاون ماضية في هذا األمر إال 
ان اإلمارات وعمان ستتأخران 

في ذلك.
وعلى صعيد اتفاقية التجارة 
التي لم يت���م توقيعها  احلرة 
بني مجلس التعاون اخلليجي 
واالحتاد األوروبي، قال الغامن: 
»انتهينا م���ن جميع اجلوانب 
السياسية واالقتصادية العالقة، 
ول���م تتبق إال مش���اورات مع 
االحتاد األوروبي وسننتهي منها 
نهاية العام احلالي، مؤكدا حرص 
الكويت على إمتامها وتوقيعها 

بشكل نهائي«.

أكد مدير إدارة مجلس التعاون 
اخلليجي السفير جمال الغامن 
عمق العالقات املتميزة جدا بني 
الكويت وسلطنة عمان التي لها 
تاريخ عريق، وتتوجها الزيارات 
املتبادلة بني قيادتي ومسؤولي 

البلدين الشقيقني.
وأضاف الغامن في تصريح 
للصحافي���ني »ان الزيارة التي 
قام بها صاحب اجلاللة السلطان 
قابوس بن سعيد الى الكويت 
قب���ل أيام كانت زي���ارة أخوة 
ومحبة بعيدا عن الرس���ميات 
واحلواجز ما يدل داللة كبيرة 
على هذه العالق���ات األخوية، 
معربا عن متنياته بأن يسود 
األمن واالستقرار ملنطقة اخلليج، 
خاصة بني الكويت وعمان في 

ظل القيادتني احلكيمتني.
ونفى الغامن ان يكون اجتماع 
اللجنة املشتركة بني  الكويت 
وعم���ان قد ُأج���ل، موضحا ان 
هناك رسالة موجهة الى وزارة 
اخلارجي���ة لتحديد موعد لهذا 
املقبل،  االجتماع نهاية يوليو 
لك���ن نظرا الرتباط���ات نائب 
رئيس الوزراء ووزير اخلارجية 

الشيخ د.محمد الصباح ستنعقد 
اللجنة املشتركة بعد رمضان 
املب���ارك، مش���يرا ال���ى ان كل 
التوصيات السابقة آتت ثمارها 
على املس���تويات االقتصادية 

والسياسية واالجتماعية.
وف���ي رده ح���ول رؤي���ة 
البحري���ن لتطوي���ر منظومة 
مجلس التعاون اخلليجي، قال 
الغامن: »ان ورقة البحرين من 
ضمن مجموعة من األوراق التي 
قدمت من طرف الكويت، وكذلك 
رؤية خادم احلرمني الشريفني 

تعلن الهيئة العامة للمعلومات املدنية عن

اجراء مزايدة داخلية حمدودة بطريقة الظرف املختوم 

ب�ساأن بيع مغلفات خدمة بريدية وت�سوير م�ستندات

طبقًا لل�سروط واملوا�سفات الواردة يف الكرا�سة:

ال�سندوق  ق�سم   - املالية  ال�سوؤون  اإدارة  من  امل�ستندات  هذه  على  احل�سول  ميكن   - 1
)جنوب ال�سرة - منطقة الوزارات - الدور الأر�سي( خالل الدوام الر�سمي مقابل 

مبلغ ل يرد مقداره -/10 د.ك )فقط ع�سرة دينار كويتي(.

ع�سر  الثانية  ال�ساعة  هو  املالية  ال�سوؤون  لإدارة  العطاءات  لتقدمي  موعد  اآخر  اإن   - 2
ظهرًا من يوم اخلمي�ض املوافق 2010/7/15 ويرف�ض اأي عطاء بعد هذا املوعد.

اإن مبلغ الكفالة الأولية يجب اأن ل يقل عن 2% )اثنان باملائة( من قيمة عطاء   - 3
املزايدة، ويجب اأن تكون الكفالة �سادرة من اأحد البنوك املحلية املعتمدة باللغة 

العربية و�سارية املفعول طوال مدة �سريان العطاء.

مبلغ الكفالة النهائية 10% )ع�سرة باملائة( من جمموع القيمة الجمالية للعقد،   - 4
على اأن تكون الكفالة �سادرة من اأحد البنوك املحلية املعتمدة باللغة العربية.

مبا�سرة تنفيذ العقد من تاريخ التعاقد.  - 5
90 يومًا )ت�سعون يومًا( اعتبارًا من تاريخ فتح  يبقى العطاء �ساري املفعول ملدة   - 6

مظاريف العطاءات.

ل تقبل العرو�ض البديلة.  - 7
املزايدة غري قابلة للتجزئة.  - 8

الهيئة العامــــة للمعلومـــــات املدنيـــــــــــة

The Public Authority for Civil Information

�إعـــــــــــــالن

�ملــديــر �لــعـــام

ب�ساأن ا�ستثمار موقع بيع مغلفات خدمة بريدية وت�سوير امل�ستندات
عن �ملز�يدة رقم هـ.م.م 2011/2010-2

تعلن الهيئة العامة للمعلومات املدنية عن

اجراء مزايدة داخلية حمدودة بطريقة الظرف املختوم 

ب�ساأن ا�ستثمار موقع بيع كروت الدفع امل�سبق

طبقًا لل�سروط واملوا�سفات الواردة يف الكرا�سة:

ال�سندوق  ق�سم   - املالية  ال�سوؤون  اإدارة  من  امل�ستندات  هذه  على  احل�سول  ميكن   - 1
)جنوب ال�سرة - منطقة الوزارات - الدور الأر�سي( خالل الدوام الر�سمي مقابل 

مبلغ ل يرد مقداره -/10 د.ك )فقط ع�سرة دينار كويتي(.

ع�سر  الثانية  ال�ساعة  هو  املالية  ال�سوؤون  لإدارة  العطاءات  لتقدمي  موعد  اآخر  اإن   - 2
ظهرًا من يوم اخلمي�ض املوافق 2010/7/15 ويرف�ض اأي عطاء بعد هذا املوعد.

اإن مبلغ الكفالة الأولية يجب اأن ل يقل عن 2% )اثنان باملائة( من قيمة عطاء   - 3
املزايدة، ويجب اأن تكون الكفالة �سادرة من اأحد البنوك املحلية املعتمدة باللغة 

العربية و�سارية املفعول طوال مدة �سريان العطاء.

مبلغ الكفالة النهائية 10% )ع�سرة باملائة( من جمموع القيمة الجمالية للعقد،   - 4
على اأن تكون الكفالة �سادرة من اأحد البنوك املحلية املعتمدة باللغة العربية.

مبا�سرة تنفيذ العقد من تاريخ التعاقد.  - 5
90 يومًا )ت�سعون يومًا( اعتبارًا من تاريخ فتح  يبقى العطاء �ساري املفعول ملدة   - 6

مظاريف العطاءات.

ل تقبل العرو�ض البديلة.  - 7
املزايدة غري قابلة للتجزئة.  - 8

الهيئة العامــــة للمعلومـــــات املدنيـــــــــــة

The Public Authority for Civil Information

�إعـــــــــــــالن

�ملــديــر �لــعـــام

ب�ساأن ا�ستثمار موقع خدمة بيع كروت الدفع امل�سبق
عن �ملز�يدة رقم هـ.م.م 2011/2010-1

الوزراء اجتماعه  عقد مجلس 
االسبوعي مساء أمس األول في قصر 
السيف برئاسة سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
وق���ال وزير الدولة لش���ؤون 
مجلس الوزراء روضان الروضان 
في تصريح صحافي عقب االجتماع 
ان املجلس احيط علما في مستهل 
الى  اجتماعه بالرس���الة املوجهة 
صاحب السمو األمير من املفوضة 
الس���امية حلقوق االنسان والتي 
عبرت فيها عن االرتياح ازاء العديد 
من االجراءات واالصالحات التي مت 
اجنازها في مجال حقوق االنسان 
في الكويت والتي قامت باالطالع 
عليها خالل زيارتها للبالد في شهر 
ابريل املاضي. ثم اطلع املجلس على 
الرسالة املوجهة لصاحب السمو 
األمير م���ن األمني الع���ام لرابطة 
العال���م االس���المي والتي تعلقت 
ف���ي دعم قضايا  بجهود املنظمة 
العالم االسالمي ونصرة املسلمني 

في مختلف انحاء العالم.
واستكماال ملا متت مناقشته في 
اجتماع مجلس الوزراء السابق فقد 
شرح نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لش���ؤون التنمي���ة ووزير الدولة 
لش���ؤون االسكان الش���يخ احمد 
الفهد للمجلس اخلطوات التي مت 
اتخاذها في اعداد املشاريع الترفيهية 
والس���ياحية في مختلف مناطق 
الكويت حيث قدم العضو املنتدب 
لش���ركة املش���روعات السياحية 
الغامن وكبار املسؤولني في  خالد 
الشركة عرضا تفصيليا ملكونات 
استراتيجية الشركة والتي اشتملت 
عل���ى تطوي���ر منت���زه اخليران 
وتوسعته وتطوير نادي اليخوت 
وش���اطئ العقيلة ومنتزه املدينة 

الترفيهية والنافورة املوس���يقية 
املثيرة  الرياضات  وانشاء مجمع 
ومشروع شاطئ املسيلة وتطوير 
اجلزيرة اخلضراء وتطوير شاطئ 

املهبولة وتطوير أبراج الكويت.
واس���تمع املجلس الى ش���رح 
تفصيل���ي للخط���وات التنفيذية 

الجناز هذه املش���اريع وبرامجها 
الزمنية والكلفة املالية واملتطلبات 
األخرى الالزمة الجنازها بالسرعة 
املمكنة لتمكني املواطنني وأسرهم 
من االستفادة من خدماتها الترفيهية 
والترويحية. وق���د بارك املجلس 
املشروعات املقترحة وكلف شركة 

املشروعات الس���ياحية مبباشرة 
االجراءات التنفيذية وحث اجلهات 
ذات الصلة على تقدمي العون الالزم 
لها الجناز هذه املشروعات بالصورة 
املطلوب���ة. كما اطلع املجلس على 
عرض مرئي قدمه وزير الكهرباء 
واملاء د.بدر الشريعان حول خطة 

الوزارة ملواجهة زي���ادة االحمال 
الكهربائي���ة خالل فت���رة الصيف 

احلالي والتصورات املستقبلية.
وقد تناول العرض املرئي شرح 
التفاصيل املتعلقة بالطاقة االنتاجية 
التي تق���وم احملطات  للكهرب���اء 
بانتاجها ومعدالت االستهالك القائمة 
واملتوقعة خالل فترة الصيف وكذلك 
املش���كالت واملعوقات التي حتول 
دون حتقيق القدرة على مواجهة 
االستهالك املتوقع وأسبابها املختلفة. 
واستعرض املجلس كذلك التدابير 
التي تقوم بها وزارة  واالجراءات 
الكهرباء واملاء ملواجهة االحتماالت 
املتوقعة واحللول قصيرة األجل 
ملواجه���ة اي زي���ادة طارئ���ة في 
االحم���ال اضافة الى ما مت اجنازه 
من اص���الح االعطال التي أصابت 
عدد من احملوالت وعدد احملوالت 
التي مت اس���تبدالها مبا يهدف الى 
تطوير صيانة احملطات واملعدات 
وحتسني ادائها ورفع كفاءة العمل 
الكهرباء واملاء  وترشيد استهالك 
القطاعات الصناعية  على صعيد 
والتجاري���ة واملبان���ي احلكومية 
والسكن اخلاص مبا يؤدي بالتالي 
الى تعزيز قدرة الوزارة على أداء 
خدماتها عل���ى النحو األمثل دون 
احلاجة الى اتباع أس���اليب تقنني 
تنظيم االستهالك املختلفة لضمان 
ايص���ال الكهرب���اء واملياه جلميع 
املستهلكني. ثم بحث املجلس شؤون 
مجلس األمة واطلع بهذا الصدد على 
املوضوع���ات املدرجة على جدول 

اعمال جلسة مجلس األمة.
كم���ا بحث املجلس الش���ؤون 
السياسية في ضوء التقارير املتعلقة 
الراهنة على  التط���ورات  مبجمل 
الساحة السياسية على الصعيدين 

العربي والدولي.

تشمل تطوير »الخيران« و»الترفيهية« و»العقيلة« و»النافورة« وإنشاء مجمع الرياضات

مجلس الوزراء اطلع على خطط للمشاريع
الترفيهية والسياحية في مختلف مناطق الكويت

بشرى الزين
يتوالى تقدمي التعازي في وفاة صاحب السمو ثويني بن 
ش���هاب آل سعيد املمثل اخلاص جلاللة السلطان قابوس بن 
سعيد في مقر اقامة السفير العماني الشيخ سالم املعشني.

وبهذه املناسبة احلزينة اعرب مدير ادارة مجلس التعاون 
اخلليجي الس���فير جمال الغامن عن أحر التعازي واملواساة 
بوفاة الراح���ل داعيا في كلمة بس���جل التعازي من اهلل عز 
وجل ان يسكن الفقيد فس���يح جناته وان يلهم اهله الصبر 

والسلوان.
ومن جهته قال عميد السلك الديبلوماسي سفير السنغال 
عبداالح���د امباكي، تلقينا ببالغ االس���ى واحلزن نبأ انتقال 
املرحوم صاحب السمو ثويني بن شهاب آل سعيد الى رحمة 
اهلل تعالى وبهذا احلدث اجللل نرفع الى مقام صاحب اجلاللة 
السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان واالسرة السلطانية 
العمانية واحلكومة والشعب العماني باسم رئيس السنغال 
عبدو الي واد والشعب الس���نغالي واجلالية السنغالية في 
الكويت بتعازينا القلبي���ة راجني من املولى ان يرحم الفقيد 

ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله الصبر والسلوان.
وبدوره عبر س���ف���ير اململكة االردن��ية الهاشمية جمعة 
العبادي قائال: بحزن بالغ وأس�����ى عمي���ق تلقينا نبأ وفاة 
فقيد عمان الكبير املغفور له باذن اهلل صاحب السمو ثويني 
بن ش���هاب ال سعيد متقدما بأحر الت�عازي وصادق املواساة 
بهذا املصاب اجللل الى جاللة الس���لطان وحكومة وش���عب 
السلطنة داعيا املولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته 

ورضوانه.
من جانبه اعرب سفير اململكة املغربية محمد بلعيش عن 
اصدق مشاعر املواساة في فقدان املشمول بعفو اهلل ورضاه 
صاحب السمو ثويني بن ش���هاب آل سعيد، داعيا السرتيه 
الصغيرة والكبيرة بالصبر والعزاء وان يتقبل اهلل الفقيد في 

عداد الصاحلني من عباده املنعم عليهم بفضله واحسانه.
كما كتب سفير مملكة البحرين الشيخ خليفة بن حمد آل 
خليفة انه من الواجب تقدمي التعازي جلاللة السلطان قابوس 
بن س���عيد واالسرة الكرمية بفقدان السلطنة صاحب السمو 

ثويني بن شهاب املمثل اخلاص جلاللة السلطان.
واضاف حضرت ملشاطرة السفير الشيخ سالم املعشني 

وحرمه في العزاء سائال املولى ان يرحم الفقيد.
اما القائم باالعمال االيراني محمد شهابي فقال: ان السلطنة 
فقدت اح���د رجاالتها املخلصني الذين بذلوا الغالي والنفيس 
فداء للوطن ومن اجل الشعب من خالل حياة تكللت بالعطاء 

واجلهد الال محدود.
وذكر عرفت الفقيد شخصيا وسبق ان التقيته ثالث مرات 
وكان انس���انا عظيما داعيا اهلل ان يتغمده بواس���ع رحمته 

ويسكنه فسيح جناته مع الصديقني واالبرار.

وائل العسعوسي أنور اجلودرالشيخ عبداهلل سالم العلي

الروضان: التجديد ل� 4 أمناء مساعدين
ووكيل مساعد في أمانة مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس األول 
على مشاريع مراسيم بتجديد تعيني أربعة أمناء 
عامني مساعدين في األمانة العامة ملجلس الوزراء 
ووكيل وزارة مساعد باألمانة العامة ملجلس الوزراء 
ملدة 4 سنوات. وقال وزير الدولة لشؤون مجلس 
ال��وزراء روض��ان الروضان ان األمن��اء العامني 
املساعدين األربعة هم أنور اجلودر بدرجة وكيل 
وزارة وعبداهلل علي الدويلة بدرجة وكيل وزارة 
ووائل العسعوس��ي بدرجة وكيل وزارة والشيخ 
عبداهلل سالم العلي بدرجة وكيل وزارة مساعد.

ويش��غل اجلودر حاليا منص��ب األمني العام 
املساعد بأمانة اإلعداد واملتابعة في األمانة العامة 
ملجلس الوزراء، في حني يشغل الدويلة حاليا منصب 

األمني العام املساعد للشؤون اإلدارية واملالية في 
األمانة العامة ملجلس الوزراء، ويشغل العسعوسي 
حاليا منصب األمني العام املساعد ألمانة الشؤون 
القانونية في األمانة العامة ملجلس الوزراء، ويشغل 
الشيخ عبداهلل س��الم العلي حاليا منصب األمني 
العام املساعد ألمانة مركز املعلومات ودعم اتخاذ 

القرار في األمانة العامة ملجلس الوزراء.
وأضاف الوزير الروضان ان مجلس الوزراء 
وافق أمس أيضا على جتديد تعيني عبداهلل محمد 
الهاجري وكيل وزارة مساعدا باألمانة العامة ملجلس 
الوزراء. ويشغل الهاجري حاليا منصب املشرف 
على اإلدارات التابعة لوزير الدولة لشؤون مجلس 

الوزراء.

»األنباء« تتقدم بأحر التعازي
واستقبال المعزين مستمر اليوم

تتقدم »األنباء« إلى صاحب اجلاللة الس���لطان قابوس بن سعيد 
سلطان عمان بأحر التعازي في وفاة املغفور له بإذن اهلل املمثل اخلاص 
جلاللة السلطان صاحب السمو ثويني بن شهاب، وتدعو اهلل ان يسكن 
الفقيد فسيح جناته. كما تتقدم »األنباء« بالتعازي ألسرة الفقيد راجية 
ان يلهمهم اهلل الصبر والس���لوان. جتدر االش���ارة الى ان فتح سجل 
التعازي في مقر اقامة السفير العماني الشيخ سالم املعشني مستمر 
اليوم وذلك من الساعة العاشرة صباحا الى الثانية عشرة ظهرا ومن 

الساعة الرابعة عصرا وحتى اخلامسة والنصف مساء.

السفير العماني واصل تقبل التعازي في وفاة صاحب السمو
ثويني بن شهاب آل سعيد الممثل الخاص للسلطان قابوس


