
االحد 19 سبتمبر 2010   3محليات
صاحب السمو وصل

 إلى الواليات المتحدة
 في زيارة خاصة

نيويوركـ  كونا: بحفظ اهلل ورعايته وصل 
صاحب السمو األمير الشــــيخ صباح االحمد 
يرافقه نائب رئيس الحرس الوطني الشــــيخ 
مشعل األحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه 
بعد ظهــــر امس الى مطار جــــون اف كينيدي 
الدولي بالواليات المتحدة األميركية وذلك في 

زيارة خاصة.
هذا وكان في اســــتقبال ســــموه على ارض 
المطار سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
المحمد والمستشار بمكتب صاحب السمو األمير 
عبدالرحمن سالم العتيقي والشيخ مبارك جابر 
االحمد ونائب رئيــــس مجلس الوزراء ووزير 
الخارجية الشيخ د.محمد الصباح والشيخ خالد 

بدر المحمد وكبار المسؤولين بالدولة.
سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى وصول سموه إلى مطار جون إف كينيدي الدولي أمس رافقت سموه السالمة في الحل والترحال. صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى مغادرته لندن أمس وفي وداعه الرئيس جاسم اخلرافي ويبدو الشيخ مشعل األحمد والشيخ أحمد الفهد

بحث مع رئيس الوزراء التعاون في مكافحة اإلرهاب وأمن الخليج

نائب الرئيس األميركي: الكويت تلعب دورًا رياديًا في الشرق األوسط 
ونقدر ما قامت به خالل عملية سحب القوات األميركية من العراق

واشنطن ـ كونا: أشاد نائب 
الرئيس األميركي جوزف بايدن 
بالدور »الريادي« الذي تلعبه 
الكويـــت في منطقة الشـــرق 
الوقت  فـــي  األوســـط، معبرا 
نفســـه عن »امتنانه« ملا قامت 
به الكويت خالل عملية سحب 
القـــوات األميركية املقاتلة في 

العراق التي جرت مؤخرا.
وقـــال مكتب نائب الرئيس 
األميركي في بيان ان بايدن عبر 
خالل لقائه سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد عن 
»امتنانه للدور الكبير الذي قامت 
به الكويت خالل تنفيذ القوات 
األميركيـــة لعملية انســـحاب 
جنـــود الوحـــدات املقاتلة من 
العراق الذين مت نقل معظمهم 

عبر الكويت«.
البيـــان ان بايدن  وأضاف 
الريادي  »أشـــاد ايضا بالدور 
للكويـــت في منطقة الشـــرق 
األوســـط واســـتمرار تعزيز 
وتوسيع العالقات الثنائية« بني 

الواليات املتحدة والكويت.
وأوضح البيان ان محادثات 
نائب الرئيس األميركي وسمو 
رئيس مجلس الوزراء تناولت 
»اجلهود املشتركة فيما يخص 

بالعـــراق حاليـــا من مســـاع 
لتشكيل حكومة ولقد تبادلنا 
أيضا وجهات النظر بشأن هذا 

املوضوع«.
وقال العبداهلل: »ان اجلانب 
األميركي أطلعنا على ما يدور 
اآلن من مفاوضات مباشرة بني 
الفلســـطينيني واإلسرائيليني 
وقد تبادلنـــا اآلراء حول هذا 

املوضوع«.
وأضاف أن هناك تفاؤال من 
اجلانب األميركي بإمكانية إحراز 
تقـــدم في هـــذه املفاوضات أما 
بالنسبة للعالقات الثنائية فقد 
أكد سفيرنا لدى واشنطن »تطابق 
وجهات النظر متاما وان جو اللقاء 

كان وديا ومريحا جدا«.
كما أكد الســـفير أن ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر احملمد »بحث 
مع اجلانب األميركي مســـألة 
معتقلينا في غوانتانامو وأهمية 
قيام اجلانب األميركي بتسليم 
الكويت احملتجزين الباقيني في 
ذلك املعتقل«، هذا ووعد بايدن 

مبتابعة هذا األمر.
وأكد السفير أن املباحثات 
»كانـــت ناجحة ولقـــد أنهينا 
االجتماعات على توافق تام مع 

اجلانب األميركي«.

األمن في املنطقة والتعاون في 
مواجهة خطر اإلرهاب وأهمية 
استمرار احملادثات بني احلكومة 
اإلسرائيلية والسلطة الوطنية 

الفلسطينية«.
ولفت البيـــان الى ان نائب 
الرئيس األميركي »أشـــار  الى 

ضرورة بذل الزعماء العراقيني 
املزيد من اجلهود لتشكيل حكومة 

جديدة دون أي تأخير«.
وكان ســـمو رئيس مجلس 
الوزراء الشـــيخ ناصر احملمد 
التقى مع نائب الرئيس األميركي 
جوزف بايدن بالبيت األبيض، 

كما ألتقي ســـموه في زيارته 
القصيرة لواشنطن مع جيمس 
جونز مستشار الرئيس األميركي 

لشؤون األمن القومي.
اللذين متا  اللقاءين  وعقب 
بحضور الوفد الرسمي املرافق 
لســـمو رئيس مجلس الوزراء 

صرح ســـفيرنا لدى الواليات 
املتحدة الشيخ سالم العبداهلل 
لـ »كونـــا« وتلفزيون الكويت 
بأن »أجواء االجتماعات كانت 
ودية وكان الكالم صريح جدا 

بني الطرفني«.
وذكر السفير العبداهلل أنه 

مت بحث أمـــور عديدة تتعلق 
بالكويت واملنطقـــة من أهمها 

مسألة األمن في اخلليج.
الكويتي  وأكد ان اجلانـــب 
حتـــدث بصراحة مـــع نظيره 
األميركي »وأنهم تصارحوا معنا 
في نظرتهم ألمن اخلليج خاصة 

القتالية  القوات  بعد انسحاب 
األميركية من العراق«.

وقال الشيخ سالم العبداهلل 
انه كان هناك توافق في اآلراء 
بشـــكل تام »وقد قام اجلانب 
األميركي باطالعنا على وجهة 
نظـــره بخصوص مـــا يجري 

س�الم العبداهلل: بايدن وعد بمتابعة ملف تس�ليم معتقلين�ا في غوانتانامو والمحادث�ات أظهرت تطابق وجهات النظر ف�ي مختلف القضايا

سمو رئيس الوزراء خالل لقائه جيمس جونز سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والوفد املرافق لسموه خالل لقائه مستشار الرئيس األميركي لشؤون األمن القومي في واشنطن

درع تقديرية من جمهورية جزر القمر لرجل األعمال والشاعر عبدالعزيز البابطني

»السكنية«: توزيع بطاقات  قسائم 
مدينة صباح األحمد اليوم

سالم الزمانان سفيرًا جديدًا 
للكويت لدى سلطنة عمان

وصل إلى مسقط أمس لتسلم مهام عمله

توزع املؤسسة العامة للرعاية السكنية صباح اليوم 19 اجلاري 
في متام الســـاعة التاســـعة صباحا، بطاقات االحتياط ملشروع 
مدينة صباح األحمد والتي تشمل 354 قسيمة ملساحة 600 متر 
مربع قطاع B. وذلك بعد ان قامت بتوزيع بطاقات دخول القرعة 
يومي االربعاء واخلميس 15-2010/9/16 للمواطنني املســـتحقني 
لدخول هذه القرعة للمخصص لهم حتى تاريخ 1998/6/10 .وأكدت 
املؤسسة أن اجراء القرعة على هذه القسائم سيكون يوم الثالثاء 

21 اجلاري وذلك في مسرح املؤسسة بجنوب السرة.
ودعت املؤسســـة املواطنني املخصصة لهم قســـائم حكومية 
في هذه املنطقة ولم ترد اســـماؤهم في كشـــف االســـماء والذي 
مت االعالن عنه ســـابقا الى احلضور الى مبنى املؤسســـة العامة 
للرعاية السكنية في منطقة جنوب السرة مصطحبني معهم قرار 

التخصيص والبطاقة املدنية للدخول ضمن االحتياط.
كما دعـــت املواطنني إلى التعـــاون معها والتقيـــد باملواعيد 

املذكورة.

مسقطـ  كونا: وصل سفيرنا اجلديد لدى سلطنة عمان سالم الزمانان 
الى مسقط أمس لتسلم مهام عمله اجلديد.

وأشــــاد الزمانان في تصريح خاص لـ »كونا« بالعالقات العمانية ـ 
الكويتية في جميع املجاالت، مشيرا الى وجود تقارب وتالحم كبيرين 
وسمات من التشابه والتوافق السياسي واالجتماعي بني الشعبني الشقيقني.
وقال ان »العالقات بني قيادتي وشــــعبي البلدين تتميز باخلصوصية 
ولها بصمات كبيرة على شعبي البلدين«، مؤكدا أن العالقات بني سلطنة 
عمان والكويت في تطور مســــتمر وتتعدى حدود املفاهيم السياســــية 

والديبلوماسية.
واعرب عن األمل في ان تشهد العالقات بني البلدين في الفترة القادمة 
املزيد من التعاون بني اجلانبني مبا يحقق طموحات الشــــعبني في ظل 
قيادة صاحب الســــمو االمير الشــــيخ صباح االحمد واخيه الســــلطان 
قابوس بن سعيد.وأضاف: »ونتطلع خالل املرحلة القادمة الى مزيد من 
التطوير في كل اجلوانب: السياسية واالقتصادية والتربوية والثقافية 

واالجتماعية«.

قامت بترسية مناقصتين خاصتين بالمياه والخطوط الهوائية بقيمة 47 مليون دينار 

»المناقصات« توافق على طرح 6 مشاريع جديدة  ل� »الكهرباء« 

»البابطين« تدعم خطة تعريب جزر القمر على مدى 15 عامًا
دعا سفير جمهورية جزر القمر المتحدة في 
القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية 
جعفـــر عبداهلل المســـتثمرين العرب وخاصة 
الخليجيين الى االستثمار في جزر القمر لتكون 
وجهة للمواطن الخليجي والعربي مؤكدا حاجة 
بالده للمساعدة من اجل تطويرها والمضي في 

تنميتها.
وطمأن الى ان زمـــن االنقالبات قد ولى الى 
غير رجعة وان بالده تعيش عهد الديموقراطية 
واالستقرار وتتمتع باالمن وتتوافر فيها عناصر 

االستثمار.
وحول مشروع نشر اللغة العربية في جزر 
القمر التي تعد احدى اللغات الرســـمية الثالث 
في الجمهورية قال عبداهلل في تصريح خاص 
لـ »كونا« أمس ان بالده تعيش صراع حضارة 

وثقافة وتحتاج الى الدعم العربي والخليجي.
واضاف »اردنا ان تعود الجزر الى عروبتها 
من خالل المشـــروع فخاطبنا مؤسسة جائزة 
عبدالعزيز البابطين لالبداع الشعري للمساعدة 

في هذا الشأن والتي وافقت على دعم خطة تستمر 
15 سنة لتعريب الجزر«.

وشدد الســـفير القمري على ان جزر القمر 
دولة عربية مستشهدا بوجود مخطوطات عربية 

ونقوش معدنية على العملة باللغة العربية.
ودعا المؤسسات العربية واالسالمية الى تقديم 
الدعم لجزر القمر في مجال نشر اللغة العربية 
معربا عن شكره وتقديره للكويت حكومة وشعبا 
لمســـاهمتها في دعم نهضة وتنمية جزر القمر 
البابطين  ولمؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود 
لالبداع الشـــعري على دعمها اللغة العربية في 

جزر القمر.
كما دعا الى زيادة المنح الدراسية في البالد 
العربية في جميع العلوم من اجل تشجيع نشر 

اللغة العربية في جزر القمر.
مـــن جهة أخـــرى أكد عبـــداهلل ان الجامعة 
العربية تدعم جزر القمر الســـتعادة الســـيادة 
على جزيرة مايـوت التي مازالت تحت االستعمار 

الفرنسي.

 دارين العلي
أعلنت مصادر مطلعـــة في وزارة 
الكهرباء واملاء ان جلنة املناقصات املركزية 
وافقت على طرح 6 مناقصات جديدة أمام 
الشركات احمللية والعاملية بهدف تطوير 

وصيانة الشبكة الكهربائية. 
وأشارت الى ان هذه املناقصات هي 
مناقصة لتوريد قواطع تيار منخفض 
بأحجـــام مختلفـــة، ومناقصة توريد 
محـــوالت توزيع كهربائيـــة مغمورة 
بالزيت جهد 0.433/11 ك.ف ومناقصة 
توريد كيبالت ضغط منخفض متنوعة، 

وكذلك مناقصة لتوريد فيوزات منخفضة 
بأحجـــام مختلفة لشـــبكات التوزيع 
الكهربائية باإلضافة الى تركيب وتوريد 
محوالت توزيـــع كهربائية في محطة 
ابوفطيرة وتوريد حلام كيبالت ضغط 

منخفض.
وبينت املصادر ان هذه املناقصات الـ 
6 تأتي ضمن جهود الوزارة املتواصلة 
لصيانة وحتديث الشـــبكة الكهربائية 
ومحطات القوى وتقطير املياه لتحمل 
األعباء واألحمـــال الكهربائية وضمان 
عدم حدوث انقطاع في التيار الكهربائي 

الكهرباء للمواطنني واملقيمني  وتوفير 
باعتباره احد متطلبات التنمية.

وفي السياق نفسه كشفت املصادر 
ان اللجنة وافقت ايضا على ترســـية 
مناقصة انشاء واجناز وصيانة عدد 5 
خطوط مياه عذبة رئيسية قطر 1600 
مم من مجمع ميناء عبداهلل حتى غرب 
الفنيطيس مببلغ اجمالي 37.635 مليون 
دينار، كما حصلت الوزارة ايضا علي 
موافقة اللجنة بترسية مناقصة أعمال 
غسيل عوازل اخلطوط الهوائية حتت 
اجلهد حتـــى  400ك.ف مببلغ اجمالي 

10.178 ماليني دينار.
ولفتت املصادر الى ان الوزارة حصلت 
على موافقة جلنة املناقصات املركزية 
باصدار األمر التغييري االول بزيادة مبلغ 
اجمالي قدره 690 الف دينار ما يعادل 
8.5% من قيمة املناقصة وتخفيض مبلغ 
اجمالي 720 الـــف دينار من قيمة عقد 
املدنية  مناقصة عقود أعمال الصيانة 
حملطـــات القوى الكهربائيـــة وتقطير 
املياه وذلك لتغطية تكاليف اإلصالحات 
املطلوبة لتصبح قيمة العقد اإلجمالية 

8.050 ماليني دينار.

واوضحت املصادر ان الوزارة طلبت 
من جلنة املناقصات املركزية ترســـية 
ممارسة حتديث اجهزة املراقبة والتحكم 
احلرارية وغرف اخلدمات العامة ومعدات 
الوقود ومصنع الكلور في محطة الدوحة 
الغربية للقوى الكهربائية وتقطير املياه 
على رابع اقل األسعار اال ان اللجنة أجلت 
البت في القرار وألزمت الوزارة تزويد 
احدى الشركات بأسباب استبعادها من 
املناقصة املذكورة باعتبارها احد احلقوق 
التي كفلها القانون ويجب على الوزارة 

القيام بذلك. 


