
الجمعة 10 سبتمبر 2010   3محليات

د.بدر الشريعان

د.محمد العفاسي

درع تكرميية

د.عبداهلل املعتوق

اياد اخلرافي

م.أحمد الشريع

سمو الشيخ سالم العلي
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد

سالم العلي ومشعل األحمد يهنئان األمير وولي العهد

الحرس الوطني يفرج عن عسكرييه الموقوفين 
بعقوبات انضباطية بمناسبة عيد الفطر

بتوجيهات من س���مو رئيس احلرس الوطني 
الشيخ سالم العلي، أصدر وكيل احلرس الوطني 
اللواء ناصر الدعي قرارا باإلفراج عن العسكريني 
املوقوفني بعقوبات انضباطية، وذلك مبناس���بة 
حلول عيد الفطر السعيد في بادرة كرمية من سموه 

ليحتفل العسكريون بعيد الفطر بني أهاليهم.
وتتقدم قيادة احلرس الوطني ممثلة بس���مو 
رئيس احلرس الوطني الشيخ سالم العلي ونائب 
رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد بأسمى 
آيات التهاني والتبريكات الى مقام صاحب السمو 
األمير القائد األعلى للقوات املسلحة الشيخ صباح 
األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وإلى 
قادة وقوات احلرس الوطني كافة مبناسبة حلول 
عيد الفطر السعيد، سائلة املولى عز وجل ان يعيد 
هذه املناسبة السعيدة على اجلميع باخلير واليمن 
والبركات وأن يدمي على ربوع الوطن الغالي نعمة 

األمن واألمان في ظل قيادته احلكيمة.

تتكون من 22 غواصًا

الخرافي: النادي العلمي يطلق بعثته 
االستكشافية السابعة لفريق الغوص اليوم

الشريع: أم الهيمان مازالت تعاني التلوث 
ونتمنى أن نرى سماءها صافية بدون سموم

الدوسري: النطق السامي جّسد العالقة التاريخية
الحميمة بين األسرة الحاكمة والشعب الكويتي

املصانع املخالفة.
وتابع ب���أن اللجنة البيئية 
التطوعية بضاحية علي صباح 
الس���الم تس���تغرب مثل هذه 
التصريحات التي تصيبنا نحن 
أهال���ي أم الهيمان بخيبة أمل، 
حيث ال جند اي بارقة أمل في 
حل قضيتنا والتي نعاني منها 
اشد املعاناة منذ عشر سنوات 
ماضي���ة وال ن���رى اي تطور 
ملموس على ارض الواقع حلل 

تلك القضية.
واختتم الشريع ها هي أيام 
العي���د املبارك تظل���ل دولتنا 
احلبيبة اعاده اهلل علينا جميعا 
باليمن واخلير والبركات، ولكننا 
هنا في ضاحي���ة علي صباح 
الس���الم )أم الهيم���ان( مازلنا 
ننتظر عيدنا األكبر يوم ان نرى 
سماء ضاحيتنا صافية من دون 
سموم صاحلة لالستنشاق، فهل 

سننتظر كثيرا؟

هنأ أمير الدموخ في الكويت الش���يخ سلمان 
اجلويعد الدموخ الدوسري صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد والقيادة السياسية والشعب الكويتي 
مبناس���بة حلول عيد الفطر املب���ارك، متمنيا ان 
يعيد اهلل على الكويت وش���عبها ش���هر رمضان 
أعواما مديدة في ظل قيادة صاحب السمو األمير 

وولي عهده األمني.
وقال الدوس���ري ان النطق السامي لصاحب 
السمو األمير في العشر األواخر والزيارات التي 
تفضل بها سموه على مؤسسات املجتمع املدني 
جّس���دت العالقة احلميمة واخلاصة والتاريخية 
التي ارتبطت بها األسرة احلاكمة مع الشعب منذ 

مئات السنني، مؤكدا ان على جميع أبناء الكويت 
السمع والطاعة ملا جاء في النطق السامي وللكلمة 
األبوية التي جاءت لس���د باب اث���ارة الفنت التي 
يحاول البع���ض اثارتها لتمزيق أواصل املجتمع 
الكويتي الذي جبل على التعايش السلمي حتت 

ظل القيادة احلكيمة.
وأضاف ان ابناء الش���عب الكويتي مبختلف 
شرائحهم مطالبون بااللتفاف حول القيادة احلكيمة 
للدولة وعدم السماح ملثيري الفنت بالنيل او حتى 
شرخ وحدتنا الوطنية التي تعتبر مثاال يقتدى 
به في املنطقة، مؤكدا على اهمية دور املؤسسات 
اإلعالمية الكويتية في محارب���ة األفكار الداعية 
إلثارة الفنت بأشكالها وأنواعها املنبوذة من قبل 

املجتمع الكويتي.

البيئية، وهذا  واالش���تراطات 
ما اشار اليه التقرير احلكومي 
والرس���مي االخير ف���ي يناير 
2010، ولك���ن ال���ذي حدث ان 
هذه املصانع املخالفة مت غلق 
بعضها 3 أي���ام فقط وبعضها 
اغلق اس���بوعا، وها نحن اآلن 
نتجرع مختلف السموم من تلك 

محمد راتب
صرح رئيس اللجنة البيئية 
التطوعي���ة ف���ي ضاحية علي 
صباح السالم م.احمد الشريع 
بأن اللجنة البيئية التطوعية 
في »أم الهيمان« تدعو اهلل ان 
يتقب���ل صيامكم وقيامكم وان 
يجعل عيدك���م مباركا، ولكننا 
الهيمان مازلنا  أم  نحن سكان 
نعاني حي���ث مازالت مصانع 
التلوث وامل���وت البطئ تعمل 
بأقصى طاقتها االنتاجية وتقذف 
في س���ماء أم الهيم���ان كميات 
هائلة من الس���موم واملركبات 
التي نستنش���قها  الكيميائية 
نحن أهالي الضاحية املنكوبة، 
الوع���ود احلكومية  برغم كل 
العاملة  الهيئ���ة  )املتمثلة في 
للبيئة والهيئة العامة للصناعة( 
منذ ش���هر اكتوبر 2009 بغلق 
او نق���ل املصانع املخالفة التي 
تثب���ت مخالفته���ا للضوابط 

وح����ول نظ����ام البعث����ة قال 
رئيس فريق الغ����وص الكويتي 
الكابنت طالل السرحان ان البعثة 
االستكشافية ستكون على نظام 
الس����فاري )Safari Bout( اي ان 
اعضاء البعثة سيكونون على منت 
يخت بطول 120 قدما مجهز بكامل 
االجهزة ومعدات الغوص باالضافة 
الى طاقم بحري متخصص ليلبي 
حاجة مهمة البعثة االستكشافية 
على مدى 6 اي����ام متواصلة في 

البحر االحمر.
وبني السرحان ان هذه السنة 
سيتم التوجه الى منطقة البحر 
االحمر وبالتحديد الغردقة، مشيرا الى انه مت تصميم 
برنامج وجدول خاص للبعثة يحرص على مشاهدة 
ما يدور خلف الكواليس بالنس����بة ملواقع الغوص 
التي مت اختيارها بعناية خصوصا في شبه جزيرة 
س����يناء. واوضح الس����رحان ان البعثة ستركز في 
مواقع الغوص على السفن الغارقة في هذه املنطقة 
والتعرف على االعدادات واملهارات اخلاصة للغوص 

على احلطام.
كما اضاف السرحان أن هذه البعثة ستعمل على 
تعزي����ز روح التعاون فيما بني الغواصني من خالل 
ب����ث روح الفريق الواحد س����واء فوق املاء او حتت 
املاء، وكذلك نش����ر الوعي البيئي وتبادل اخلبرات 
بني الغواصني االمر الذي سيعمل على نشر الوعي 
البيئ����ي وابراز اهمية احلي����اة البحرية في النظام 
البيئي احليوي، س����ائال املولى عز وجل ان يوفقنا 

لكل ما فيه اخلير خالل هذه الرحلة.

الي����وم اول  الكويت  يغ����ادر 
ايام عيد الفطر الس����عيد وفد من 
اعضاء فري����ق الغوص الكويتي 
التاب����ع للنادي العلمي يرأس����ه 
رئيس النادي العلمي اياد اخلرافي 
متوجه����ا الى مصر ف����ي برنامج 
البعثة االستكش����افية السابعة 
الستكشاف حطام السفن الغارقة 

في البحر االحمر.
وفي بيان صحافي صرح رئيس 
النادي العلمي اياد اخلرافي بأن 
التابع  الكويتي  الغ����وص  فريق 
للن����ادي العلم����ي يعتب����ر م����ن 
رواد اجله����ات املنظمة للرحالت 

االستكشافية اخلاصة بالغوص نظرا ملا يتمتع به 
من خبرة واسعة وعالقات كبيرة ووثيقة مع عموم 
اجلهات املس����ؤولة عن الغوص في كثير من الدول 
باالضافة الى متثيله الرس����مي للكويت في االحتاد 

الدولي واالحتاد العربي للغوص.
واضاف اخلرافي ان البعثة االستكشافية هذه تعد 
الس����ابعة للفريق وتتكون من 22 غواصا من نخبة 
اعضاء الفريق الذين يتمتعون بسنوات طويلة من 
اخلبرة، وتأتي ضمن خطته الس����نوية التي تشمل 
العديد من االنشطة والبرامج التدريبية، التي تهدف 
الى اثراء معلومات الغواص من خالل استكش����اف 
مواقع جديدة والتعرف على بيئات بحرية متنوعة، 
لذلك فاننا نحرص كل احلرص على اخلروج في مثل 
هذه البعثات االستكشافية ملا لها من الفائدة العلمية 
والعملية للغواص وتعزيز مهاراته خالل مسيرته 

مع هواية الغوص.

سموه تلقى اتصااًل من جنبالط

األمير تلقى التهاني بالعيد من رئيسي اإلمارات ومصر
تلقى صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد اتصاال هاتفيا من أخيه 
الرئيس محمد حس���ني مبارك رئيس 
جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر 
له خالله عن خال���ص تهانيه وأطيب 
متنياته مبناسبة قرب حلول عيد الفطر 
السعيد سائال املولى عز وجل أن يعيد 
هذه املناسبة الس���عيدة على البلدين 
الشقيقني والش���عبني الكرميني وعلى 
األمتني العربية واالسالمية بوافر اخلير 
واليمن والبركات وان يدمي على سموه 

رعاه اهلل موفور الصحة والعافية.
وقد شكره سموه على هذه البادرة 
الكرمية التي جتسد عمق العالقات بني 
البلدين الشقيقني مبادله التهاني بهذه 
املناسبة ومتمنيا استمرار هذا التواصل 
مبتهال الى الباري تعالى أن ينعم عليه 
بدوام الصحة والعافية ويحقق للشعب 

املصري الشقيق كل ما يتطلع اليه من 
رفعة ورقي وازده���ار في ظل قيادته 

احلكيمة لفخامته.
كما تلقى صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد اتصاال هاتفيا مساء أول 
من أمس أخيه صاحب الس���مو الشيخ 
خليف���ة بن زايد آل نهيان رئيس دولة 
االمارات العربية املتحدة الشقيقة عبر 
سموه خالله عن خالص تهانيه وأطيب 
متنياته مبناسبة قرب حلول عيد الفطر 
السعيد سائال املولى عز وجل أن يعيد 
هذه املناسبة الس���عيدة على البلدين 
الشقيقني والش���عبني الكرميني وعلى 
األمتني العربية واإلسالمية بوافر اخلير 
واليمن والبركات وان يدمي على سموه 

رعاه اهلل موفور الصحة والعافية.
وقد شكره سموه على هذه البادرة 
الكرمية التي جتسد عمق العالقات بني 

البلدين الشقيقني مبادال سموه التهاني 
بهذه املناس���بة ومتمنيا استمرار هذا 
التواصل مبتهال الى الباري تعالى أن 
ينعم على سموه بدوام الصحة والعافية 
ويحقق للشعب اإلماراتي الشقيق كل 
ما يتطلع اليه من رفعة ورقي وازدهار 

في ظل القيادة احلكيمة لسموه.
وفي اإلطار ذاته تلقى صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد اتصاال هاتفيا 
من النائب وليد جنبالط رئيس احلزب 
التقدمي االشتراكي باجلمهورية اللبنانية 
الشقيقة عبر خالله عن خالص تهانيه 
وأطيب متنياته مبناسبة قرب حلول 
عيد الفطر السعيد سائال املولى عز وجل 
أن يعيد هذه املناس���بة السعيدة على 
البلدين الشقيقني بوافر اخلير واليمن 
والبركات وان يدمي على س���موه رعاه 

اهلل موفور الصحة والعافية.

في محطة الصبية

تم الحديث عن الظروف المحيطة بإجراءات عقد المؤتمر العام غير العادي

الشريعان يوقع عقدًا لتحديث أحد أنظمة
محطات الكهرباء بـ 6 ماليين دينار خالل 36 شهرًا

العفاسي لرؤساء نقابات العاملين بالقطاع الحكومي: 
التعامل وفق القانون وااللتزام بتنفيذ األحكام السابقة

هنأ رئي���س الهيئة اخليرية 
االس���المية العاملي���ة د.عبداهلل 
املعتوق صاحب الس���مو األمير 
الش���يخ صباح األحمد وس���مو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
بعيد الفطر السعيد، داعيا اهلل 
ان يعيد هذه املناسبات املباركة 
عليهما وعل���ى الكويت حكومة 
ومجل���س امة وش���عبا باليمن 
واخلير والبركات في ظل القيادة 
احلكيمة حلضرة صاحب السمو 

أمير البالد املفدى.
والهيئة اخليرية االسالمية 
يسعدها ان تغتنم هذه املناسبة 
املباركة لتهنئ الشعب الكويتي 
الكرمي والعرب واملس���لمني في 
كل مكان بالعيد، داعية اهلل ان 
يعيده على اجلميع باليمن واخلير 

والبركات.
كما يس���عدها اغتن���ام هذه 
املناس���بة لش���كر كل من تبرع 
ألنش���طتها املختلفة وحملتها 
احلالية إلغاثة منكوبي الفيضانات 
في باكس���تان، داعي���ة اهلل ان 
يجزيهم خير اجل���زاء ويجعل 
اجر كل تبرع مهما كان بسيطا 
او كبيرا في ميزانهم. كما تدعوهم 
الى مواصلة احسانهم والتبرع 
لكافة مشاريعها ووقفياتها وذلك 
الستمرار حاجة املسلمني محليا 
وف���ي بق���اع االرض لتبرعاتهم 

ودعمهم.
هذا وقال���ت الهيئة اخليرية 

اإلس���المية العاملية أنها شكلت 
وفدا اغاثيا لزيارة باكستان لبدء 
تنفيذ املرحلة األولى من مشاريع 
حملة اإلغاثة لذلك البلد املنكوب 

حتت شعار »الكويت معكم«.
وذكر البيان ان الوفد االغاثي 
حضر أعمال االجتماع التنسيقي 
الطارئ للمنظمات اإلنسانية في 
دول منظمة املؤمتر اإلس���المي 
إلغاثة باكس���تان وال���ذي عقد 
أخيرا في باكس���تان، مضيفا ان 
الوفد االغاثي اس���تطاع تدشني 
املرحلة االغاثية األولى من حملة 
االغاثة والتي سبقها العديد من 
اللقاءات واالجتماعات التنسيقية 
والتش���اورية مع سفارتنا لدى 
باكستان واملنظمات اإلنسانية 
احمللي���ة واإلقليمي���ة والدولية 

الناشطة في احلقل اإلنساني.

التقى وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل الفريق د.محمد العفاسي 
مع عدد من رؤساء نقابات العاملني 

بالقطاع احلكومي.
وفي بداي����ة االجتماع، رحب 
الوزير به����م وهنأهم بحلول عيد 
الفطر السعيد، واشاد بالدور الفعال 
والوطني الذي تقوم به النقابات 
خلدمة احلركة العمالية في الكويت 
الدميوقراطية  وترس����يخ مبادئ 
وناقش معهم العديد من القضايا 
التي تخص هذه النقابات وعالقتها 

مع االحتاد العام لعمال الكويت.
الى الظروف  الوزير  واش����ار 

التي احاطت باجراءات عقد املؤمتر 
العام غير العادي في 2010/8/7 وما 
صدر عنه من ق����رارات وما تبعه 
من اج����راءات كان ابرزها الدعوة 
ال����ى انتخابات املجل����س البلدي 
لالحتاد 2011/8/30 مما اثار العديد 
من ظروف عدم الرضا والتي ادت 
بطبيع����ة احلال ال����ى الكثير من 
االحتجاجات وع����دم التوافق بني 
اجلميع في احلركة العمالية، وشدد 
الوزير خالل اللقاء على ضرورة ان 
يتم التنسيق بني القائمني على هذه 
النقابات من خالل عقد اجتماعات 
بصف����ة دائمة مع املستش����ارين 

القانونيني للتشاور والوصول الى 
وضع ارضية للرؤى والتصورات 
والتي تكفل معاجلة اي معوقات او 
مشاكل قد يتسبب فيها عدم االطالع 
عل����ى القوانني بصورة ش����املة. 
القائمني  العفاسي جميع  وطالب 
على النقابات بأهمية التعامل وفق 
القانون وااللتزام بتنفيذ االحكام 
القضائية السابقة. من جانبهم، قدم 
رؤساء كل من نقابة العاملني بوزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل سالم 
العجمي وفراج العرادة رئيس نقابة 
العاملني بالبلدية وياسني الفارس 
رئي����س نقابة العامل����ني بوزارة 

االعالم ومحمد املش����وط رئيس 
نقابة العاملني بوزارة املواصالت 
وفهاد العجمي رئيس نقابة العاملني 
باجلمارك، الشكر والتقدير للوزير 
على استقباله لهم وسعة صدره 
وما قدمه من نصح يؤكد اهتمام 
القيادة السياسية بضرورة العمل 
النقابي واستمراريته بالشكل الذي 
يعزز مفهوم الدميوقراطية اخلالقة 
التي تعود بالنفع على ش����ريحة 
العاملني بالقطاع احلكومي، مؤكدين 
على ضرورة دوام التواصل وعقد 
لقاءات مع مسؤولي الوزارة للعمل 

على تذليل اي معوقات.

دارين العلي
أكدت مصادر مطلعة ف����ي وزارة الكهرباء 
واملاء ان ما وقعته الوزارة من عقود خالل االيام 
القليلة املاضي����ة كفيل بإنهاء جميع املعوقات 
واملعض����الت التي واجهت ال����وزارة خالل هذا 
الصيف الفائت وخصوصا في قطاع ش����بكات 
التوزيع الذي سيشهد تغييرا ملحوظا وملموسا 
من قبل املواطنني خالل السنوات القادمة بعد 
التشخيص في االسباب وطرق العالج للشبكة 

الكهربائية.

وأعلنت املصادر عن توقيع وزير الكهرباء 
واملاء د.بدر الشريعان امس عقد حتديث نظام 
االثارة للمولدات الكهربائية في محطة الصبية 
للقوى الكهربائية وتقطير املياه بقيمة 6 ماليني 

دينار على ان تكون مدة التنفيذ 36 شهرا.
وقالت ان نظام حتديث االثارة يتحكم فيعملية 
انتاج الطاقة الكهربائية عبر املولدات الكهربائية 
مبحطات القوى الكهربائية، مؤكدة ان الوزارة 
تهدف من خالل توقي����ع هذا العقد الى توفير 
الدعم الفني والتقنيات احلديثة كأحد مستلزمات 

التشغيل للشبكة الكهربائية، واحلفاظ على كمية 
الطاقة املنتجة من توربينات احملطة.

ولفتت الى ان الوزارة تتطلع من خالل خططها 
املستقبلية وعقودها التي ابرمتها واملشاريع التي 
ستطرح في االيام املقبلة الى احداث نقلة نوعية 
في الشبكة الكهربائية مشيرة الى ان هذا االمر 
هو الذي دعا الوزير الشريعان الى استعجال 
طرح املش����اريع األساسية وحث قيادييه على 
بذل ما في وسعهم حتى ال تتأخر تلك املشاريع 

اكثر مما ينبغي داخل اروقة الوزارة.

المعتوق هنأ القيادة السياسية
بعيد الفطر

نظام تحديث اإلثارة يتحكم في عملية إنتاج الطاقة الكهربائية عبر المولدات

في مبادرة طيبة تبرع بيت االستثمار اخلليجي 
ب� 190 الف دوالر لدعم مشاريع وبرامج الهيئة 
اخليرية االسالمية العاملية في اغاثة باكستان 
من جراء الفيضانات التي اجتاحت العديد من 

اقاليمها ومدنها وقراها.
وتسلم مراقب شؤون املتبرعني في الهيئة 
امني النبهان شيك التبرع من الرئيس التنفيذي 
لبيت االستثمار بدر العلي بحضور نائب الرئيس 
التويجري  التنفيذي لبيت االس���تثمار بشار 

ومدير الرقابة الشرعية عمر العيسى.

بدوره، قدم النبهان درع شكر وتقدير للرئيس 
التنفيذي لبيت االس���تثمار، معربا عن امتنان 
رئيس الهيئة د.عبداهلل املعتوق لهذه اخلطوة 
الطيبة، مثمنا تفاعل بيت االستثمار اخلليجي 

مع حملة اغاثة باكستان »الكويت معكم«.
يذكر ان صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد كان قد اعطى توجيهات سموه للهيئة 
اخليرية لتنظيم حملة جمع تبرعات عبر وسائل 
االعالم الغاثة الشعب الباكستاني املتضرر من 

جراء الفيضانات.

190 ألف دوالرتبرع  »بيت االستثمار الخليجي« 
إلغاثة متضرري فيضانات باكستان


