
االثنين 20 سبتمبر 2010   7محليات
األمير هنأ حاكم اتحاد

سانت كيتس ونيفس بالعيد الوطني

رئيس الوزراء يلقي اليوم خطابًا 
حول األهداف اإلنمائية لأللفية باألمم المتحدة

أحمد المشعل ومحسن المطيري
وكيلين مساعدين في مكتب الفهد

صدور مرسوم بتعيين 8 أعضاء
في الهيئة العامة للشباب والرياضة

شمس الدين: الهيئة الخيرية تفتتح 4 مساجد 
وتنفذ 51 مشروعًا في أنحاء العالم

ميرزا والدعاس وكيلين مساعدين في »اإلحصاء«

مع مرسوم إلغاء تعيين أعضاء 2008

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
ببرقية تهنئة الى كاثبرت مونترافيل سبســــتيان ـ 
حاكم عام احتاد سانت كيتس ونيفس الصديقة عبر 
فيها عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده 

متمنيا سموه له موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث سمو نائب االمير وولي العهد الشيخ نواف 

االحمد ببرقية تهنئة الى فخامة كاثبرت مونترافيل 
سبستيان ـ حاكم عام احتاد سانت كيتس ونيفس 
الصديقة عبر فيها عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده متمنيا سموه له موفور الصحة ودوام 
العافية. كما بعث سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس 

مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

يترأس ممثل صاحب الســـمو األمير الشيخ 
صباح االحمد سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس 
مجلس الوزراء وفد الكويت املشارك في اجتماعات 
الدورة الـ 65 للجمعية العامة لألمم املتحدة والقمة 
الرفيعة املستوى الثانية ملراجعة األهداف االمنائية 

لأللفية التي تعقد في مقر األمم املتحدة.
كما يرأس ســـموه اجتماع املائدة املستديرة 
حـــول الصحة والتعليم الـــذي تنظمه اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة على مستوى رؤساء الدول 

واحلكومات.
ومن املقرر ان يلقي سموه في 24 اجلاري كلمة 
الكويت امام اجلمعية العامـــة والتي يطرح من 
خاللها املواقف الرسمية بشأن الكثير من القضايا 
السياسية واالقتصادية الدولية املختلفة اضافة 
الى موقف الكويت للعديد من املوضوعات الدولية 

الهامة املدرجة على جدول االعمال.
كما يلقي ســـموه خطابا فـــي 20 اجلاري في 
القمة رفيعة املســـتوى الثانية ملراجعة االهداف 

االمنائية لأللفية.
يذكر أن اجلمعية العامة لألمم املتحدة في قرارها 
)2/55( املؤرخ في الثامن من سبتمبر عام 2000 
قد أقرت إعالن األهداف اإلمنائية لأللفية واحلقوق 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
وكان ســـمو ممثل االمير قد اكد لدى وصوله 
الى نيويـــورك على حرص دولـــة الكويت على 
املشاركة الفعالة في قمة مراجعة األهداف االمنائية 
لأللفية لطرح رؤيتها ووجهة نظرها جتاه القضايا 
املعنية بها كما ســـتكون مناسبة طيبة ملناقشة 
هـــذه املوضوعات الهامة وعرض جتربة الكويت 
في التنمية وخطتهـــا التنموية لألعوام 2010 - 

.2014
وقال ســـموه ان الكويـــت حريصة على دعم 
جهود ونشاطات األمم املتحدة لتحقيق األهداف 
التي تسعى إليها شعوب العالم لترسيخ مفاهيم 
التعاون الدولي واحترام الشرعية الدولية وتعزيز 

مبادئ ميثاق األمم املتحدة.

وأشار في هذا املجال الى مواصلة الكويت مد 
يـــد العون للمحتاجني في مختلف مناطق العالم 
موضحا أن الصندوق الكويتي للتنمية قدم على 
مدى خمســـة عقود مســـاعدات ومنحا ألكثر من 

100 دولة.
وبني سموه ان دولة الكويت تعمل على زيادة 
مســـاهماتها الطوعية السنوية لعدد من وكاالت 
وبرامج وصناديق األمم املتحدة مبا يقارب خمسة 
أضعاف مســـاهماتها السابقة رغبة منها في دعم 
هذه األنشطة االنسانية وتعميق تعاونها املشترك 

مع املنظمة الدولية.
وهذه هي املرة الثالثة على التوالي التي يلقي 
فيها سمو الشيخ ناصر احملمد كلمة الكويت بعد 
توليه منصب رئيس مجلس الوزراء للمرة االولى 

في فبراير عام 2006.
وكانت املـــرة االولى في عام 2008 حيث ألقى 
ســـموه كلمة امام اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
في دورتها الــــ 63 والتي اكد فيها اهمية تضافر 
اجلهود الدولية واملنظمات التابعة لها للتحديات 
واملخاطر املتمثلة في ارتفاع اسعار املواد الغذائية 
والسلع االساسية وارتفاع اسعار النفط الى جانب 
ظاهرة التغير املناخي والتحديات االمنية كاالرهاب 
وانتشار اسلحة الدمار الشامل وانتهاكات حقوق 

االنسان.
اما املرة الثانية فكانت في عام 2009 امام الدورة 
الـ64 حيث اكد ســـموه ان الكويت ستستمر في 
نهجهـــا الثابت بالوفاء بكامـــل التزاماتها املالية 
جتاه املؤسســـات والصناديق والبرامج الدولية 
واالقليمية العاملة في مجال تقدمي املســـاعدات 
التنموية ودعم مشـــاريع البنية التحتية للدول 

النامية والدول االقل منوا.
وقال ان الكويت ستواصل ايضا مساهماتها في 
متويل املشـــاريع التنموية عن طريق الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية الذي قدم منذ انشائه 
في عام 1961 مساعدات الكثر من 100 دولة جتاوزت 

قيمتها 14.5 مليار دوالر.

صدر في اجلريدة الرسمية »الكويت اليوم« مرسوم 
حمل رقم 2010/341 يقضــــي بتعيني وكيلي وزارة 
مساعدين مبكتب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة للتنمية واالسكان الشيخ 
احمد الفهد، وجاء في املادة االولى من املرسوم: يعني 
كل من احمد مشعل االحمد اجلابر الصباح ومحسن 

عبدالرحمن املطيري وكيلي وزارة مساعدين في مكتب 
نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية. كما صدر 
مرسوم يقضي بتعيني وكيلي وزارة مساعدين في 
االدارة املركزية لالحصاء، وجاء في املرسوم: يعني 
كل من حسن محمد ميرزا ومنى خلف الدعاس وكيلي 

وزارة مساعدين في االدارة املركزية لالحصاء.

احتوى العــدد األخير من اجلريدة الرسمية 
اليــوم« مرســـومــا يقضــي بالغاء  »الكويت 
املرسوم رقم 2008/350 بتعيني أعضاء مبجلس 
ادارة الهيئة العامة للشـــباب والرياضة، كما 
صدر مرسوم يقضي بتعيني كل من خالد الغامن 

وفواز مزروعي وحامد الرومي ومحمد املسعود 
وحسني البلوشي ويوســـف اليتامى وطرقي 
سعود املطيري وأسامة الذويخ أعضاء ملجلس 
ادارة الهيئة العامة للشـــباب والرياضة وذلك 

ملدة 3 سنوات.

افتتحـــت الهيئـــة اخليريـــة 
االســـالمية العامليـــة حديثـــا 4 
مساجد في دول باكستان وبنني 
والفلبني، كما شرعت في تنفيذ 51 
مشروعا في مختلف انحاء العالم، 
بالتعاون مـــع جهات محلية في 
الدول املستفيدة شملت بناء 23 
مسجدا، وحفر 27 بئرا، وتشييد 
دار لتحفيظ القرآن الكرمي واقامة 
مدرستني ومركز خدمات لرعاية 

اسر االيتام.
وقال مدير عام الهيئة د.سليمان 
شمس الدين في تصريح صحافي 

ان هذه املشاريع التي اجنزتها الهيئة او التي تعتزم 
تشييدها في املرحلة املقبلة تأتي في سياق النشاط 
االنســـاني واخليري والتنمـــوي املعتاد للهيئة، 

مشيرا الى ان هذه املشاريع يجري 
املتبرعني،  تنفيذها وفق رغبـــة 
الوسيط  الهيئة تقوم بدور  وان 
واملشرف على التنفيذ بالتنسيق 
مع املتبرع وذلك من خالل مكاتبها 
اخلارجية املنتشرة في انحاء العالم 
او من خالل اجلمعيات اخليرية 
العام  املديـــر  املوثوقـــة. ولفت 
الى ان تنامـــي معدالت الفقر في 
العربية واالسالمية يلقي  الدول 
على احملسنني مسؤولية كبيرة 
للعمل من اجل تلبية احتياجات 
املستفيدين، وتعزيز قيم التكافل 
االجتماعي وبناء منظومة من قيم التضامن وتلمس 
االحتياجات بـــني املانحني واملعوزين خاصة في 

اوقات احملن والشدائد.

المطيري ودشتي والبعيجان وجوهر يتقدمون
باستقالة جماعية من »نقابات القطاع الحكومي«

تقـــدم كل من خضران املطيـــري من نقابة 
العاملني في بلدية الكويت واسماعيل دشتي من 
نقابة العاملني في املواصالت مشاري البعيجان 
من نقابة العاملني في االعالم ويوسف جوهر 
من نقابة العاملني في االعالم باستقالة جماعية 
مـــن عضوية املجلس التنفيذي الحتاد نقابات 
العاملني في القطاع احلكومي، وجاء في االستقالة: 
فوجئنا بورود اســـمائنا في تشكيل املجلس 
التنفيذي الحتاد نقابـــات العاملني في القطاع 
احلكومي، ونظرا لالحداث التي جرت في انتخابات 
املجلس التنفيذي يوم االثنني 2010/8/30 والتي 
تعد سابقة خطيرة في العمل النقابي واحلركة 
النقابية في الكويت وسقطة ستظل تلطخ جبني 
كل من ســـاهم فيها ونظرا للتدخل السافر من 
الغير في االمور الداخلية الحتادنا املهني، رأينا 
ان ننأى بأنفسنا عن املشاركة في هذه املهزلة 
وحتى ال يلحق بنا اي شبه مساهمة في اهدار 
ابسط احلقوق النقابية التي نشأنا عليها وهي 

احلرية واالستقاللية النقابية.
والدعوة لعقد مؤمتـــر طارئ في 2010/8/7 
باملخالفة الحكام النظام االساسي الحتاد نقابات 
العاملـــني في القطاع احلكومـــي وبذلك تكون 

اجراءات انعقاد املؤمتر الطارئ باطلة وما يترتب 
عليها من آثار ومن ثـــم تكون قرارات املؤمتر 
بحـــل املجلس التنفيـــذي والدعوة النتخابات 
جديدة باطلة ألن ما بني على باطل فهو باطل. 

باالضافة الى:
1ـ  عدم التزام اللجنة املشرفة على االنتخابات 
بالتعاون مع االحتاد العام لعمال الكويت بأسماء 
اعضاء املؤمتر حســـب الكشوف املعتمدة من 
نقاباتهم ودخولهم فـــي التصويت مما يبطل 

االنتخابات.
2 ـ تدخل االحتـــاد العام لعمال الكويت في 
الشـــؤون الداخلية الحتاد نقابات العاملني في 

القطاع احلكومي.
3 ـ عدم وضع كشف بأسماء اعضاء املؤمتر 

الذين يحق لهم احلضور والتصويت.
4 ـ عدم وضع كشـــف بأســـماء املرشحني 
التنفيذي ليتسنى للناخب  لعضوية املجلس 

االطالع واالختيار بني املرشحني.
5 ـ عـــدم تبيـــان املـــكان احملـــدد للعملية 

االنتخابية.
وغيرهـــا من االســـباب االخـــرى املعلومة 

لديكم.

محمد الصباح تلقى رسالتين
من نظيريه في سلوڤاكيا وليبيريا

الفالح رئيسًا لمجلس
مفوضي هيئة أسواق المال

تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح رســــالة خطية من وزير خارجية اجلمهورية الســــلوڤاكية 
ميكوالش زوريندا تتعلق بالعالقات الثنائية بني البلدين. وتلقى رسالة 

مماثلة من وزير خارجية جمهورية ليبيريا وليام بول. 

صدر في اجلريدة الرســــمية مرســــوم اميري حمل رقم 2010/338 
بتشكيل مجلس مفوضي هيئة اسواق املال، وجاء في املرسوم: يشكل 
مجلس مفوضي هيئة اســــواق املال على الوجه التالي: صالح مبارك 
الفالح رئيسا ود.مهدي اسماعيل علي اجلزاف نائبا للرئيس وصالح 
محمد اليوســــف ود.نايف فالح مبارك احلجرف ود.يوســــف محمد 

عبداهلل العلي اعضاء.

نائب األمير استقبل المبارك والرومي والخالد

استقبل سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف 
األحمد في ديوانه بقصر الســـيف صباح أمس رئيس 
مجلس الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع الشـــيخ جابر 

املبارك.

كما استقبل سموه بقصر السيف صباح أمس رئيس 
مجلس األمة باإلنابة عبداهلل الرومي.

واستقبل سمو نائب األمير وولي العهد بقصر السيف 
صباح أمس وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد.

كما استقبل سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ 
نواف األحمد في ديوانه بقصر الســـيف صباح أمس 
وكيل الديوان األميري لشؤون األسرة احلاكمة الشيخ 

صباح ناصر احملمد.

سموه التقى وكيل الديوان األميري لشؤون األسرة الحاكمة

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ جابر املبارك والشيخ جابر اخلالد

د.سليمان شمس الدين

سمو نائب األمير خالل لقائه رئيس مجلس األمة باإلنابة عبداهلل الرومي

»األشغال«: االنتهاء 
من تجديد شبكة المجاري 

الصحية في مشرف

الجسار والوقيان 
وكيلين بالدرجة 

الممتازة

اعلنت وزارة االشــــغال 
العامة امس عن انتهائها من 
اعمال عقد منطقة مشــــرف 
لتجديــــد شــــبكة املجــــاري 
الصحية املرحلة التاســــعة 

اجلزء أ.
وقــــال رئيس مهندســــي 
الهندسة الصحية م.محمود 
كرم، فــــي بيان صحافي، ان 
اعمال العقد تتكون من اربعة 
بنود رئيســــية هــــي أعمال 
اســــتبدال شــــبكة املجاري 
املدنية  الصحية واالعمــــال 
لشبكة الهواتف واعمال صيانة 
الطرق وشبكة مجاري االمطار 

واعمال انارة الشوارع.
فــــي منطقة  العمل  وعن 
بيــــان، قــــال ان العمل جار 
لتجديــــد شــــبكة املجــــاري 

الصحية املرحلة العاشرة.
العقد يشمل  ان  واوضح 
اعمال جتديد شبكة الصرف 
الصحية باالســــتعاضة عن 
القدمية  انابيب االسبســــت 
بأنابيــــب جديدة ذات جودة 
عالية وعمر افتراضي طويل 

حسب احلاجة.
واضــــاف ان االنابيــــب 
اجلديــــدة ســــتكون بأقطار 
واعمــــاق انحدار تتناســــب 
ومتطلبات التدفقات اليومية 
الزيادة  الكبيرة لتستوعب 
السكانية الكبيرة، مبينا ان 
االعمال تتضمن اعمال احلفر 
املفتــــوح واحلفــــر باالنفاق 
العميقة لصرفها  للخطوط 

الى محطات الضخ القائمة.

ورد في اجلريدة الرسمية 
»الكويــــت اليوم« مرســــوم 
أميــــري يقضــــي بتعيــــني 
جســــار عبدالرزاق اجلسار 
وكيل وزارة الدفاع بالدرجة 

املمتازة.
كما صدر مرسوم مماثل 
يقضي بتعيني د.عادل عبداهلل 
الوقيان أمني عــــام املجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية 

بالدرجة املمتازة.


