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 دارين العلي 
 علمت »األنب����اء« من مصادر 
مطلعة في وزارة الكهرباء واملاء ان 
الوزير د.بدر الشريعان وقع أمس 
عقدا مع إحدى الشركات املتخصصة 
لتمديد كيبالت أرضية بجهد 132 
كيلوڤول����ت معزول����ة وكيبالت 
اتصاالت مع ملحقاتها في مناطق 

متفرقة من البالد.
 ولفت����ت املصادر الى ان قيمة 
العقد تبلغ 8 ماليني و198 ألف دينار 
حيث تبلغ مدة التنفيذ 18 شهرا، 
مشيرا الى ان هذا العقد يأتي ضمن 
اخلطة الطموح التي وعد بها الوزير 

الشريعان سابقا لتطوير شبكات التوزيع، مؤكدا ان الوزير الشريعان 
حريص كل احلرص على متابعة املشاريع التي تضمنتها اخلطة التنموية 
في الوزارة مع جميع الوكالء املس����اعدين في مختلف القطاعات حيث 
أعطاهم تعليمات الجناز املش����اريع ورفع تقارير مفصلة بها الى مكتب 
الوزير. وفي س����ياق آخر طالب الوكيل املساعد لقطاع شبكات التوزيع 
في الوزارة في تصريح للصحافيني جميع شركات احلفريات واملقاولني 
بتوخي احلذر واتخاذ جميع إجراءات احليطة أثناء أعمال احلفر لتفادي 
ضرب الكيبالت األرضية ما من ش����أنه قطع التيار الكهربائي، مش����يرا 
الى ان 50% من حوادث انقطاع التيار في املرحلة الس����ابقة كان سببه 
ضرب الكيبالت وحوادث مش����ابهة. وفي هذا االطار دعا املس����لم جميع 
املس����ؤولني عن أعمال احلفريات بعمل »مجسات« أي عملية كشف قبل 
احلف����ر والتواصل مع اإلدارات املعنية في الوزارة وفي اجلهات األخرى 
املعني����ة في الدولة بهدف االطالع عل����ى التمديدات والكيبالت األرضية 

لتجنبها اثناء عمليات احلفر.
 وأوضح املس����لم ان عدد االنقطاعات بس����بب االنفجارات قد قل في 
الفترة األخيرة وذلك يعود الى أعمال الصيانة املستمرة التي يقوم بها 
قطاع شبكات التوزيع، مش����يرا الى انه حتى اآلن حصلت 7 انفجارات 

في احملوالت وهو رقم قليل جدا مقارنة باألعوام املاضية.

ممن تجاوزوا 30 عامًا وبناء على مصادقة األمانة العامة لوزارة الدفاع المصرية

لجنة لتصفية المواقف التجنيدية ألبناء الجالية المصرية

 بشرى الزين
تنه����ي اللجن����ة التجنيدية 
للمصريني املقيمني في الكويت 
اليوم اعمال تصفية املواقف ألبناء 
اجلالية. وقال العقيد أ.ح أشرف 
بركات انه بن����اء على مصادقة 
األمان����ة العامة ل����وزارة الدفاع 
املصرية حضرت جلنة جتنيدية 
الى الكويت لبحث مواقف املمتنعني 
عن التجنيد ممن جتاوزت اعمارهم 
ال� 30 عاما، اضافة الى تخليص 
اجراءات من لم يصلوا هذه السن، 
مشيرا الى ان زيارة اللجنة تأتي 
في اطار تسهيل معاجلة مواقف 
املمتنعني حسب احلاالت. يذكر ان 
اللجنة التجنيدية ستزور اململكة 
العربية الس����عودية واإلمارات 
العربية املتحدة واألردن الستكمال 
اعمالها وانهاء مواقف ابناء اجلالية 

املصرية في هذه الدول.

)كرم ذياب( أعضاء اللجنة يبحثون إجراءات إنهاء مواقف املمتنعني  

العقيد أ.ح أشرف بركات

سموه التقى فريحة األحمد والسالم والفارس

سموه تسلم مفتاح المدينة في احتفال رسمي وشعبي والتقى رئيس المحكمة العليا ورئيسي مجلسي الشيوخ والنواب في تشيلي

ولي العهد اّطلع من الفهد على ما تم إنجازه من الخطة التنموية للدولة

رئيس الوزراء: نتطلع لمزيد من التعاون مع سانتياغو في شتى المجاالت
سانتياغو � كونا: اجتمع سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملم����د في العاصمة التش����يلية 
سانتياغو امس مع رئيس احملكمة 

العليا ميلتون جون ويكا.
وجرى خالل اللقاء الذي حضره 
أعض����اء الوفد الرس����مي املرافق 
اس����تعراض العالق����ات الثنائية 
بني البلدين الصديقني في ش����تى 
املجاالت. ورحب رئيس احملكمة 
العليا بالزيارة التي يقوم بها سمو 
رئيس مجلس الوزراء الى تشيلي 
مؤكدا ان هذه الزيارة ستفتح آفاقا 
رحبة من التعاون املثمر بني البلدين 
الصديقني. كما استمع سموه من 
رئي����س احملكمة إلى ش����رح عن 
احملكمة العليا وسلطاتها والنظام 

القضائي املتبع في تشيلي.
من جهته ش����رح سمو رئيس 
مجلس ال����وزراء لرئيس احملكمة 
النظام القضائي املتبع فى الكويت 
وأهم احملاكم التي تضمها السلطة 
القضائية واحملاكم على اختالف 
درجاتها. هذا ووجه سمو رئيس 
مجلس ال����وزراء الى ويكا دعوة 
الكويت لالط����الع على  لزي����ارة 
الكويت  ف����ي  القضائي  النظ����ام 
وااللتقاء بأعضاء السلطة القضائية 
للتعرف على مجاالت التعاون بني 

البلدين.
كما التقى سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد مبقر 
الكونغرس التشيلي نائب رئيس 
مجلس الشيوخ خوزيه انتونيو 

كوماز.
ورح����ب كوماز خ����الل اللقاء 
بزيارة سمو رئيس مجلس الوزراء 
لبالده على رأس وفد حكومي ومن 
رجال األعم����ال مؤكدا أن الزيارة 
فرص����ة عظيمة للتعاون وتنمية 
العالقات الديبلوماسية والسياسية 

والتجارية واالقتصادية بني البلدين 
الصديقني.

كما جرى خ����الل اللقاء بحث 
البلدين  ب����ني  الثنائية  العالقات 
البرملانية  العالق����ات  وخاص����ة 
وس����بل تعزيزها وتطويرها مبا 
يحقق مصالح البلدين والشعبني 
الصديقني. هذا واعرب نائب رئيس 
مجلس الش����يوخ التش����يلي عن 
ترحيبه وتقديره ملا أعلنه سمو 
رئيس مجلس الوزراء خالل اللقاء 
عن نية الكويت فتح سفارة لها في 
العاصمة سانتياغو قائال «انها فكرة 
عظيمة ونرحب بها ملا ستعود على 
كال البلدين من نفع في مزيد من 
التعاون التجاري واالقتصادي«.

التقى سمو رئيس  عقب ذلك 
مجلس ال����وزراء برئيس مجلس 
النواب اليساندرا سو بولفدا مبقر 
مجلس الن����واب بحضور أعضاء 

الوفد الرسمي املرافق لسموه.
وجرى خ����الل اللق����اء تبادل 
األحادي����ث الودية واس����تعراض 

العالقات ب����ني البلدين الصديقني 
وباألخص العالقات البرملانية.

ونق����ل س����موه له����ا حتيات 
ومتنيات رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي لزمالئه أعضاء مجلس 
النواب وللشعب التشيلي مبزيد 

من التقدم والرخاء.
كما وجه سموه الدعوة لرئيس 
مجلس النواب التش����يلي لزيارة 
الكويت لاللتق����اء بأصدقائه في 
الكوي����ت رئيس وأعضاء مجلس 
التجربة  األمة واالط����الع عل����ى 
الت����ى تنعم بها  الدميوقراطي����ة 
الكويت. ورحبت بدعوة س����مو 
رئي����س مجلس ال����وزراء لزيارة 
الكويت وقالت »يسعدني زيارة 
بلدك����م الكويت لك����ي أطلع على 
نهضتها وتقدمها وسألتقي خالل 
زيارتي املنتظرة مع رئيس مجلس 
األم����ة واألعضاء لالط����الع على 
العريقة  الدميوقراطية  جتربتكم 

في املنطقة«.
الى ذلك وفي احتفال رس����مي 

وشعبي شهده مبنى بلدية مدينة 
سانتياغو بجمهورية تشيلي منح 
عمدة املدين����ة بابلو زلكيت زايد 
مفتاح املدينة لسمو الشيخ ناصر 
احملمد رئيس مجلس الوزراء تقديرا 
لدور سموه فى توطيد العالقات بني 

الكويت وجمهورية تشيلي.
وأكد عم����دة املدينة في كلمة 
له بهذه املناسبة أن سمو الشيخ 
ناصر احملمد عم����ل طيلة حياته 
على خدمة وطنه وأبناء ش����عبه 
وح����رص على ترس����يخ مبادئ 
الدميوقراطي����ة واإلميان بها قوال 
وفعال في بلده. وأضاف أن سمو 
رئيس مجلس الوزراء يسعى دائما 
لتوفير الرخاء والسعادة لشعبه 
وهو ما يزيد من أهمية لقائنا به 
لنستفيد من خبرته في خدمة أبناء 

مدينة سانتياغو.
واعرب عن سعادته بالزيارة 
التي يقوم بها سمو رئيس مجلس 
ال����وزراء على رأس وف����د عالي 
املستوى والتي تؤكد عمق العالقات 

الكويتية � التشيلية بشكل خاص 
والعالقات الكويتية مع دول أميركا 
الالتينية بشكل عام داعيا ملزيد من 
التعاون في املجاالت االقتصادية 

والصحية والثقافية.
من جهته قال رئيس مجلس 
بلدية س����انتياغو الفيدو ايغانيا 
في كلمته باالحتف����ال ان املدينة 
حني تتشرف مبنح سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
مفتاح مدينة سانتياغو إمنا يأتي 
لتاريخه املعروف وتبوئه أعلى 
املراتب واملناصب السياسية فقد 
سخر وقته وجهده خلدمة وطنه 
وشعبه ونال بهذا مكانة مرموقة 

بني أهله وشعبه.
وأضاف أن ش����عب تش����يلي 
وسكان مدينة سانتياغو يشعرون 
بالس����عادة لزيارة سمو رئيس 
مجلس الوزراء والتى ستسهم في 
دفع العالق����ات ويتطلعون ملزيد 
من التعاون بني مدينة سانتياغو 

ومدينة الكويت في املستقبل.

ورد سمو رئيس مجلس الوزراء 
الش����يخ ناصر احملمد بكلمة عبر 
فيها عن سعادته والوفد املرافق 
للحفاوة وحس����ن الضيافة التي 
ملسها من الشعب التشيلي خالل 
زيارته مؤكدا أن مدينة سانتياغو 
لها تاريخ عريق ليس له مثيل بني 

مدن دول أميركا الالتينية.
واكد أن سموه يتطلع الى مزيد 
من الصداقة بني الشعبني الصديقني 
وبني مدينتي الكويت وسانتياغو 
في ش����تى املجاالت وفى مقدمها 
الثقافية والتربوية والتكنولوجية.

وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء 
عن شكره وامتنانه إلهدائه مفتاح 
مدينة سانتياغو مؤكدا أن اإلهداء 

هو للكويت قيادة وشعبا.
كما اس����تقبل س����مو رئيس 
مجل����س الوزراء الش����يخ ناصر 
العاصمة  اقامته في  احملمد مبقر 
التشيلية سانتياغو سفراء الدول 
العربية املعتمدين لدى جمهورية 

تشيلي. 

استقبل س����مو ولي العهد الش����يخ نواف األحمد في ديوانه بقصر 
السيف صباح امس نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لش����ؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ 
احمد الفهد حيث قدم لس����موه شرحا مفصال عما مت اجنازه من اخلطة 

التنموية للدولة خالل الفترة املاضية.
واس����تقبل سمو ولي العهد الش����يخ نواف األحمد في ديوانه بقصر 

السيف صباح أمس رئيسة نادي الفتاة الرياضي ورئيسة اللجنة العليا 
جلائزة األم املثالية لألسرة املتميزة الشيخة فريحة األحمد وأعضاء اللجنة 
وذلك لتقدمي الشكر لصاحب السمو األمير وسمو ولي العهد لتوجيهاتهما 

السامية والتي أسهمت في اشهار جمعية األسرة املتميزة.
كما قدمت الشيخة فريحة األحمد شرحا كامال الى سموه لنتائج زيارتها 
األخيرة الى كل من جمهورية پولن����دا وجمهورية اليونان الصديقتني 

بدعوة رسمية من عضو مجلس الش����يوخ ورئيس مجموعة الصداقة 
البرملانية الكويتية � الپولندية السيناتور كوغوت وكذلك تخريج دفعة 

من الطلبة الكويتيني الدارسني في اجلامعة األميركية في أثينا.
وقدمت الشيخة فريحة األحمد وس����ام مؤسسة املعاقني في پولندا 
ودرع االستحقاق »ايكوس« الذي حصلت عليه تقديرا لدورها في دعم 

فئة ذوي االحتياجات اخلاصة والقضايا اإلنسانية.

وقد حضر املقابلة الوكيل املس����اعد لش����ؤون املراسم والتشريفات 
الشيخ مبارك صباح السالم.

كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد في ديوانه بقصر 
الس����يف صباح أمس رئيس احتاد القنوات العربية اخلاصة الش����يخ 
فهد الس����الم. كما استقبل س����موه بقصر السيف محافظ حولي الفريق 

عبداهلل الفارس.

سمو رئيس الوزراء خالل لقائه رئيس مجلس النواب في تشيلي اليساندرا سو بولفداسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مصافحا رئيس احملكمة العليا بتشيلي ميلتون جون ويكا 

د.بدر الشريعان

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد خالل لقائه الشيخة فريحة األحمد وأعضاء اللجنة العليا جلائزة األم املثالية

صاحب السمو 
التقي

 ولي العهد
اس���تقبل صاح���ب 
الس���مو االمير الشيخ 
صب���اح االحمد بقصر 
الس���يف صباح امس 
سمو ولي العهد الشيخ 

نواف االحمد.

محمد الصباح تسّلم رسالة  من بان كي مون

المسلم يطالب بتوخي الحذر أثناء الحفر لعدم ضرب الكيبالت 

 الشريعان وّقع عقدًا بقيمة 8 ماليين
 و198 ألف دينار لتطوير الشبكة الكهربائية

تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح رسالة خطية من السكرتير العام لألمم املتحدة بان كي مون. 
وتتعلق الرسالة بالتعاون املشترك بني الكويت واألمم املتحدة، اضافة 

الى بعض املوضوعات التي تتصدر اهتمامات املنظمة الدولية.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد


