
االثنين 2 اغسطس 2010   3محليات
ولي العهد أولم على شرف المهتدي باهلل حسن البلقية

األمير استقبل ولي عهد بروناي ورئيس مجلس الوزراء باإلنابة والحريتي

المبارك تسّلم 
كتابًا 

من العنزي

»المناقصات« تطرح 3 مشاريع كهربائية لقراءة العدادات وإنارة الشوارع وأجهزة تحديد األعطال

»الكهرباء«: حصر أسماء من تجاوزت مدة خدمتهم 30 عامًا 
بهدف ضّخ  دماء جديدة داخل القطاعات الفنية واإلدارية

 دارين العلي
طرحت جلنة املناقصات املركزية أمس 3 مناقصات 
تابعة لوزارة الكهرباء واملاء االولى ألعمال قراءة العدادات 
مبحافظات الفروانية واألحم����دي واجلهراء والثانية 
لصيانة إنارة الش����وارع ف����ي محافظة اجلهراء للعام 
2012/2011 والثالث����ة لتوريد أجه����زة حتديد األعطال 
الكيبالت الضغط املتوس����ط محمل����ة على حاويات 

متنقلة.
وقالت مصادر مطلعة في الوزارة ان مناقصة قراءة 
العدادات في الفروانية واألحمدي واجلهراء مت طرحها 
بسبب انتهاء فترة املناقصة السابقة وذلك لدعم قطاع 
املس����تهلكني واإلدارات التابعة له في هذه احملافظات 
بقارئ العدادات ملتابعة عملية االستهالك في املساكن 
والشركات واملصانع في جميع املناطق، الفتة الى ان 
ال����وزارة حرصت في املناقص����ة اجلديدة على وضع 
شروط تلزم الشركات التي ستفوز باملناقصة بصرف 
رواتب العامل����ني لديها من قراء العدادات ملنع ظاهرة 
تأخ����ر رواتب هذه الكوادر والتي الحت في األفق منذ 

فترة قريبة ماضية.
اما مشروع صيانة معدات إنارة الشوارع في محافظة 
اجلهراء للعامني 2012/2011 فقد مت طرحه إلجراء عمليات 
إحالل وجتديد لألعمدة الكهربائية واللمبات املوجودة 
في الشوارع إلطالة عمرها االفتراضي وزيادة كفاءتها في 

العمل واألداء، الفتة الى ان مشروع توريد أجهزة حتديد 
أعطال كيبالت ضغط متوس����ط محملة على حاويات 
متنقلة الهدف منها حتديد مواقع األعطال الكهربائية 
التي حتدث في الكيبالت الكهربائية، خاصة خالل فصل 
الصيف الذي تشهد خالله الشبكة الكهربائية طلبا متزايدا 

على الكهرباء بالتالي زيادة األحمال على الكيبالت التي 
تعرض أجزاء منها لالحتراق او العطب.

من ناحية أخرى، علمت »األنباء« ان الوزارة جتري 
حاليا حصرا ألسماء املوظفني العاملني لديها في القطاعات 
الفنية واالدارية ممن جتاوزت مدة خدمتهم بالوزارة 30 
عاما، وذلك تطبيقا لتوجيهات مجلس الوزراء وقوانني 
اخلدمة املدنية لضخ دماء جديدة داخل كل القطاعات 
الفنية واالدارية، الس����يما ان البالد مقبلة على تنفيذ 

خطط تنموية حتتاج ملزيد من اجلهد والوقت.
وفي سياق منفصل، وجهت وزارة الكهرباء واملاء 
دعوة لبنك الدم املركزي للتواجد باملبنى الرئيس����ي 
للوزارة غدا من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى 

الواحدة ظهرا، للقيام بحملة التبرع بالدم ملوظفيها.
وقال����ت الوزارة ان ذلك يأتي إميان����ا منها بأهمية 
التعاون املشترك بني جميع مؤسسات البالد، واستجابة 
لنداءات بنك الدم املركزي للحملة اإلنس����انية للتبرع 
بالدم التي يتواصل بها إزاء ما يعانيه من نقص شديد 
ف����ي مخزون بعض الفصائل ورغب����ة من الوزارة في 
دعم هذا التوجه اإلنساني الذي يهدف خلدمة العديد 
من احلاالت اإلنسانية وتأتي هذه البادرة تعزيزا من 
الوزارة للخطوات اإليجابي����ة التي تتواصل بها هذه 
اجلهة اإلنس����انية لتحقيق اخلير والصالح للحاالت 

اإلنسانية. 

العبداهلل وحصة الصباح غادرا ماليزيا
بعد مشاركتهما في معرض »ذخيرة الدنيا«

قنصليتنا في دبي كرمت شالش والحملي 
النتهاء فترة عملهما

دبي � كون����ا: أقامت القنصلية 
العام����ة لدولة الكوي����ت في دبي 
حفل تكرمي لرئيس املكتب الثقافي 
بالقنصلي����ة في دول����ة االمارات 
العربية املتحدة املستشار د.مسعد 
شالش وامللحقة الثقافية د.مشاعل 
احلملي وذلك مبناسبة انتهاء فترة 

عملهما.
وقال القنصل العام للقنصلية 
العام����ة للكويت ف����ي دبي طارق 
احلمد في تصريح ل� »كونا« ان هذا 
التكرمي يأتي من قبل أعضاء البعثة 
واملكاتب الفنية الكويتية للجهود 
الواضحة التي ق����ام بها املكرمان 

جتاه الطلبة الكويتيني الدارسني 
في دولة اإلمارات العربية املتحدة 
الشقيقة. واضاف ان جهود د.مسعد 
ود.مشاعل كانت مميزة جتاه الطلبة 
ومتابعة أمورهم املختلفة والوقوف 

على احتياجاتهم.
وتابع قائال: »كم����ا كان هناك 
تعاون بناء ب����ني املكتب الثقافي 
والقنصلي����ة من خالل تس����هيل 
التصديق على شهادات  اجراءات 
الطلبة واملش����اركة في املناسبات 
التعليمية منها  اخلاصة بالطلبة 

والثقافية«.
الواضح بني  وأشاد بالتعاون 

القنصلية واملكتب الثقافي من خالل 
املشاركة الفعالة للمكتب الثقافي 
في املناسبات املختلفة التي تقيمها 
القنصلية سواء كانت وطنية أو 

اجتماعية أو وغيرها.
وقال ان »القنصلية خس����رت 
شخصني مميزين في عملهما وأن 
هذا التكرمي يأتي تقديرا لهما على ما 

قدماه خالل سنوات عملهما«.
ومتنى القنصل احلمد أن يوفق 
د.مسعد ود.مش����اعل في عملهما 
اجلديد، معربا عن أمله أن يوفق 
من س����يحل محلهما وذلك خلدمة 

الكويت في امليادين كافة.

غادر وزير النفط ووزير االعالم 
الشيخ احمد العبداهلل ماليزيا بعد 
متثيله صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد في افتتاح معرض 
»ذخيرة الدنيا« التابع لدار اآلثار 

االسالمية.
وكان في وداع الش����يخ احمد 
العب����داهلل في مط����ار كواالملبور 
الدولي سفيرنا لدى ماليزيا منذر 
الس����لك  العيس����ى واعضاء  بدر 
الديبلوماسي في سفارتنا وعدد من 
املسؤولني في احلكومة املاليزية.

والتق����ى الش����يخ احمد خالل 
زيارته الى ماليزيا وزير اخلارجية 
املاليزي حنيفة امان والوزير في 
مكتب رئيس الوزراء لوحدة التنمية 
ن����ور محمد يعقوب  االقتصادية 
املاليزيني  وعددا من املس����ؤولني 
ومت خالل هذه اللقاءات بحث سبل 
التع����اون الثنائي بني البلدين في 
مختلف املجاالت والبحث عن آفاق 
جديدة للتعاون، السيما في املجاالت 

الثقافية واالقتصادية والنفطية.
كما غادرت املش���رف العام 
عل���ى دار اآلثار االس���المية 
الش���يخة حص���ة الصب���اح 
املاليزية كواالملبور  العاصمة 
بعد مش���اركتها ف���ي افتتاح 
معرض »ذخيرة الدنيا« وتقدمي 
محاضرة عن املعرض ودوره 

التراثي والثقافي والتاريخي.
وكان في وداع الشيخة حصة 
والوف����د املراف����ق لها ف����ي مطار 
كواالملبور الدولي القائم باالعمال 
الهزمي  باالنابة في سفارتنا حمد 
واعضاء السلك الديبلوماسي في 
سفارتنا وعدد من املسؤولني في 

احلكومة املاليزية.

اس���تقبل رئي���س مجلس 
الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع 
الشيخ جابر المبارك في قصر 
السيف أمس اإلعالمي علي باجي 
العنزي، حيث أهداه نسخة من 
كتابه الوثائقي بعنوان »ناصر 

المحمد � صمود وإصالح«.

اس����تقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد بقصر السيف 
صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد.

كما استقبل سموه بقصر السيف صباح امس رئيس مجلس الوزراء 
باإلنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك.

واستقبل س����موه بقصر الس����يف صباح امس رئيس مجلس األمة 
باإلنابة حس����ني احلريتي. كما استقبل صاحب الس����مو األمير الشيخ 
صباح األحمد بقصر السيف صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد يرافقه صاحب السمو امللكي االمير املهتدي باهلل حسن البلقية 
ولي عهد س����لطنة بروناي دار السالم الصديقة والوفد املرافق لسموه 

وذلك مبناسبة زيارته الرسمية للبالد.

وحضر املقابلة رئيس بعثة الشرف املرافقة رئيس جهاز االمن الوطني 
الشيخ محمد اخلالد. واقام سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مأدبة 
غداء بقصر بيان )ديوان األسرة( على شرف صاحب السمو امللكي االمير 
احلاج املهتدي باهلل ولي عهد سلطنة بروناي دار السالم الصديقة والوفد 

الرسمي املرافق له وذلك مبناسبة زيارته الرسمية للبالد.
وكان صاحب الس����مو امللكي االمير احل����اج املهتدي باهلل ولي عهد 
س����لطنة بروناي دار السالم والوفد املرافق له في زيارة رسمية للبالد 
تس����تغرق 4 ايام يجري خاللها مباحثات رسمية مع القيادة السياسية 
تتناول العالقات الثنائية وسبل تعزيزها بني البلدين الصديقني واوجه 

التعاون املشترك في جميع املجاالت.

وقد كان في مقدمة مستقبليه على ارض املطار سمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد ونائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل االحمد ورئيس 
مجلس الوزراء باالنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك ورئيس مجلس 
االمة باالنابة حسني احلريتي ورئيس جهاز االمن الوطني رئيس بعثة 
الش����رف الش����يخ محمد اخلالد والوزراء واحملافظون وكبار املسؤولني 

بالدولة وكبار القادة من اجليش والشرطة واحلرس الوطني.
وقد تشكلت بعثة شرف مرافقة للضيف الكرمي برئاسة رئيس جهاز 
االمن الوطني الشيخ محمد اخلالد. ويرافق الضيف الكرمي وفد رسمي 
يضم كال من صاحب الس����مو امللكي االمير عبدالقوي وكبار املسؤولني 

بحكومة سلطنة بروناي دار السالم الصديقة.

سمو ولي العهد لدى استقباله ولي عهد بروناي بحضور الشيخ مشعل األحمد والشيخ جابر املبارك

الشيخ جابر املبارك يتسلم الكتاب الوثائقي من اإلعالمي علي العنزي

الشيخ أحمد العبداهلل الشيخة حصة الصباح

درجة احلرارة بلغت 42 درجة عند الساعة الواحدة ظهرا     )محمد ماهر(

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال ولي عهد بروناي

األمير عزى رئيس باكستان
وهنأ سويسرا وبنين باألعياد الوطنية

بعث صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد ببرقية تهنئة 
الى دوريس ليوتارد رئيسة االحتاد السويسري الصديقة عبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالدها متمنيا سموه 
له��ا موفر الصحة والعافية وللبلد الصديق كل التقدم واالزدهار. 
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد وسمو الشيخ ناصر 
احملم��د رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتني. كما بعث 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس 
د.بوني يايي رئيس جمهورية بنني الصديقة عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده متمنيا سموه له موفور 
الصحة والعافية وللبلد الصديق كل التقدم واالزدهار. كما بعث سمو 
ولي العهد الشيخ نواف االحمد وسمو الشيخ ناصر احملمد رئيس 
مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتني. كما بعث صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد ببرقية تعزية الى الرئيس آصف علي 
زرداري رئيس جمهورية باكستان االسالمية الصديقة عبر فيها 
سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا الفيضانات 
التي اجتاحت عدة مناطق شمال غربي باكستان والتي اسفرت عن 
سقوط املئات من الضحايا واملصابني سائال سموه املولى تعالى ان 
يتغمد الضحايا بواسع رحمته وان مين على املصابني بسرعة الشفاء 
والعافية وان يتمكن املسؤولون في البلد الصديق من جتاوز آثار 
هذه الكارثة الطبيعية. كما بعث سمو ولي العهد وسمو الشيخ ناصر 

احملمد رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تعزية مماثلتني.

القنصل طارق احلمد متوسطا د.مسعد شالش ود.مشاعل احلملي خالل االحتفال

بغ����داد � أ.ف.پ: اك����د وزي����ر 
اخلارجية العراقي هوشيار زيباري 
ان االحتالل الصدامي الغاشم للكويت 
»خطأ كارثي« مازال يلقي بظالله 

على العالقات بني البلدين.
وقال زيباري ان اجتياح الكويت 
»كان احد اكبر االخطاء املروعة التي 
ارتكبها الرئيس العراقي املقبور 
)صدام( عل����ى االطالق«. واوضح 
ان »العراق عان����ى ومازال يعاني 
من ذلك القرار، من العقوبات )االمم 
املتح����دة( ومجلس االمن«، مؤكدا 
انه »يكافح« منذ ان تولى منصب 
وزير اخلارجية قبل سبع سنوات 
العادة بالده الى ما كانت عليه قبل 

2 اغسطس.
وحول قصة ترس����يم احلدود 
وقرار مجلس األمن رقم 833 قال 
زيباري »كنت امتنى ان يعالج هذا 
االمر بنهاية العام احلالي، لتطوى 

هذه الصفحة«.
واوضح ان عدم موافقة احلكومة 
قرار سياسي واحلكومة تشعر بأن 
االمر لن تتقبله اجلماهير في هذه 
املرحلة مع اقتراب االنتخابات والنه 
قد يأتي بنتائج عكسية وتركناه الى 

احلكومة املقبلة لتقرر بشأنه.
ويرى ديبلوماسيون ان العراق 
يتحفظ عل����ى القبول بالقرار 833 

وان التعاون املتبادل بني البلدين 
فيما يتعل����ق بقضايا اعادة رفات 
الكويتيني والعراقيني ال ينطبق على 
ترسيم احلدود او املطالب الكويتية 

بإعادة ممتلكاتها وارشيفها.
ويرى الديبلوماسي ان »اخلط 
احلالي هو بالتحرك باجتاه مطلب 
الع����راق باخل����روج م����ن الفصل 
الس����ابع، ولكن ليس على حساب 
امن ومتعلقات الكويت«.مشيرا الى 
ان الكويت ال متيل لتقدمي تنازالت 
لضمان مصالح بعيدة االمد كدولة 

مستقرة وغنية، مع العراق.
ووفق����ا لتقرير للجنة الدولية 
للصليب االحمر في نوفمبر 2009، 
مازال اكثر من 300 شخص بينهم 
215 كويتي����ا و82 عراقيا واخرين 
من جنس����يات مختلفة، في عداد 
املفقودين. ويعد تطور العالقات 
بني البلدين، خصوصا فيما يتعلق 
مبوافقة حكومة بغداد على احلدود 
املشتركة بينهما، مفتاح جناح العراق 
في رفع الفصل السابع من قرارات 
االمم املتحدة املتعلق باعتباره يشكل 
تهديدا لالمن الدولي. ورغم تأكيد 
العراق انه نفذ التزاماته الدولية، 
يبقى القرار احلاسم بشأن الفصل 

السابع بيد مجلس االمن الدولي.

بهدف استثمار ذلك كورقة للمساومة 
في املفاوضات مع الكويت.

وقال زيباري ان نحو ستمائة 
شخص باتوا في عداد املفقودين 
منذ االحتالل، فيما اعيد رفات 285 
كويتيا، مؤكدا تعاون العراق فيما 
يتعلق بإعادة االرشيف والوثائق 
الكويتية. وقال احد الديبلوماسيني 
العاملني في بغداد طالبا عدم كشف 
هويته، ان »الكويت تعارض بشكل 

جذري مراجعة احلدود«.
واضاف ان »التحفظ احلالي من 
اجلانب العراقي فقط، يعزز موقف 
الكويت ومعارضتها الي مبادرة قد 

تتعلق بترسيم احلدود«.

هوشيار زيباري

د.جاسم التمار

زيباري: احتالل الكويت أحد أكبر
األخطاء المروعة للنظام البائد

العدساني سفيرًا لدى التشيك 
باإلضافة إلى كرواتيا

المزين: اللجنة الكويتية ـ الروسية 
المشتركة تعقد دورتها الثالثة اليوم

صدر في جريدة كويت اليوم مرس���وم رقم 267 لس���نة 2010 
بتعيني سفير غير مقيم جاء فيه:

مادة أولى: يعني أمين محمد العدساني � سفيرا لدولة الكويت 
لدى جمهورية التشيك � باإلضافة إلى عمله � سفيرا لدى جمهورية 

كرواتيا.
مادة ثانية: على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
تنفيذ هذا املرس���وم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينش���ر في 

اجلريدة الرسمية.

موسكو � كونا: أكد سفيرنا 
لدى روسيا االحتادية ناصر 
املزين امس متانة العالقات بني 
الكويت وروسيا والتي شهدت 
تطورا ومنوا مستمرين على 

أساس االحترام املتبادل.
وقال السفير املزين وهو 
ايض���ا عض���و ف���ي اللجنة 
الكويتية � الروسية احلكومية 
التجاري  املشتركة للتعاون 
واالقتصادي والعلمي والفني 
في لقاء أجرته معه »كونا« 
مبناسبة انعقاد الدورة الثالثة 
للجنة اليوم ان كال البلدين 

يحرصان على تطوير وتعزيز التعاون بينهما السيما في ضوء 
التحضيرات للزيارة التاريخية املرتقبة لصاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد الى موسكو.
وشدد على ان اجلانب الروسي يولي اهتماما كبيرا للتعاون 
في ش���تى القطاعات في الكويت وعلى رأسها القطاع النفطي 
والتكنولوجي والتجاري واالستثماري والفني وللمشاركة في 
املشاريع التي تضمنتها خطة التنمية الكويتية واالستفادة من 

اخلبرات واالمكانيات الروسية لتنفيذ املشاريع.
ولفت الس���فير املزين الى الزيارة التي قام بها نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح الى 
روسيا خالل الفترة من 14 الى 16 مايو املاضي اذ اجتمع بوزير 
اخلارجية الروسي سيرغي الفروف ومت االتفاق على عقد اجتماع 
اللجنة املشتركة في إطار التحضيرات اجلارية لزيارة صاحب 

السمو األمير الى موسكو.

التمار مديرًا عامًا
للهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة

صدر في جريدة »الكويت اليوم« مرس���وم رقم 271 لسنة 2010 
بتعيني د.جاسم محمد التمار مديرا عاما للهيئة العامة لشؤون ذوي 

اإلعاقة بدرجة وكيل وزارة.
على ان يس���ري العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في 

اجلريدة الرسمية.

السفير ناصر املزين


