
الثالثاء 19 اكتوبر 2010   3محليات

الهارون قدم أوراق اعتماده
سفيراً محاالً لدى التيفيا

»العدل« تستضيف اجتماع الجمعية العامة 
لمحكمة االستثمار العربية غداً

تستضيف وزارة العدل اجلمعية العامة حملكمة 
االستثمار العربية في دورتها العادية للعام 2010 في 
20 اجلاري وتستمر يومني حيث تترأس الكويت ممثلة 
في وكيل محكمة التمييز املستشار محمد بوهندي 

رئاسة احملكمة ملدة ثالث سنوات مقبلة.
وقال املستش����ار بوهندي في تصريح صحافي 
أمس ان هذه احملكمة تتب����ع جامعة الدول العربية 
ومتثل ضمانة حقيقية لالس����تثمار العربي وقيام 
قضاء عربي يؤمن بالنزاهة والعدالة وانبثقت عن 
االتفاقية العربية الستثمار رؤوس األموال العربية 
في الدول العربية عام 1980 وصادقت عليه 21 دولة 

عربية ومن ضمنها الكويت.
وأضاف ان احملكمة نواة حملكمة العدل العربية 
وهي جهاز قضائي تابع للجامعة العربية لتسوية 

النزاعات الناجتة عن تطبيق االتفاقية املوحدة مشيرا 
إلى ان لهذه احملكمة نظاما أساسيا بدأ العمل به منذ 

عام 1985.
وذكر ان احملكمة س����تكون لها مساهمات كبيرة 
في إجناح العمل العربي املش����ترك من خالل دورها 
في حل النزاعات واخلالفات التجارية واالستثمارية 
العربية وانطالقة جديدة لعمل عربي مشترك يسعى 
حلماية رؤوس األموال العربية وتوفير مناخ مالئم 

لالستثمار العربي.
وأعرب بوهندي ع����ن أمله في ان يكون اجتماع 
اجلمعية العامة ف����ي البالد دافعا للتعريف بها بني 
اجله����ات العاملة في مجال القانون واملس����تثمرين 
واخلدم����ات التي تؤديها وتفعي����ل دورها وحتقيق 

أهدافها العدلية السامية التي أنشئت من اجلها.

قام سفيرنا في أملانيا د.مساعد 
الهارون بتق����دمي أوراق اعتماده 
سفيرا محاال الى جمهورية التيفيا 
ال����ى الرئيس الالتيف����ي فالديس 

زاتليرس.
وذكر بيان صادر عن سفارتنا 
في أملانيا أمس تلقته »كونا« انه 
حضر مراسم تقدمي أوراق االعتماد 
كبار املسؤولني في قصر الرئاسة 
ووزارة اخلارجية الالتيفية إضافة 
الى أعضاء م����ن البعثة الكويتية 
في برلني. ونقل السفير الهارون 
حتيات صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد الى الرئيس الالتيفي 
والش����عب الالتيفي الصديق. من 
جانبه، رح����ب الرئيس الالتيفي 
بالسفير الهارون ومتنى له النجاح 
ف����ي أداء مهمت����ه اجلديدة وطلب 
منه نقل حتياته وخالص تقديره 
لصاحب السمو األمير، مؤكدا أنه 
يتطلع الى لقاء س����موه في أقرب 

السفير مساعد الهارون خالل لقائه الرئيس الالتيفي فالديس زاتليرسفرصة ممكنة.

العسعوسي يتحدث 
عن التنقل

بالبطاقة الذكية

رئيس وزراء ليسوتو 
التقى البدر والسعد

استقبل رئيس وزراء مملكة 
ليسوتو الصديقة باكاليثا بتول 
املرافق له  موسيسيلي والوفد 
في مقر اقامته بقصر بيان امس 
مدير عام الصن����دوق الكويتي 
العربية  للتنمية االقتصادي����ة 
البدر. كما استقبل  عبدالوهاب 
العض����و املنتدب للهيئة العامة 
لالستثمار بدر السعد. وجرى 
خ����الل املقابلتني بح����ث أوجه 
التع����اون بني مملكة ليس����وتو 
وكل م����ن الصن����دوق الكويتي 
العربية  للتنمية االقتصادي����ة 
والهيئة العامة لالستثمار. حضر 
املقابلتني سفيرنا لدى جمهورية 
جنوب افريقيا واحملال الى مملكة 

ليسوتو حسن العقاب.

أسامة دياب
يس���تضيف برنامج »أمن 
الكوي���ت أمنن���ا« اليوم وفي 
الساعة العاش���رة مساء على 
الهواء مباشرة مدير عام الهيئة 
العامة للمعلومات املدنية مساعد 
العسعوس���ي حيث يتحدث 
ع���ن البطاقة املدني���ة الذكية 
املتعددة وآلية  واستخداماتها 
استخراجها والتنقل من خاللها 
إلى اململكة العربية السعودية 
وباقي دول مجلس التعاون عبر 
جميع املنافذ الرسمية البحرية 
واجلوي���ة والبرية، واجلدير 
بالذكر ان وزير الداخلية الفريق 
ركن م. الش���يخ جابر اخلالد 
أصدر قرارا وزاريا ينص على 
السماح ملواطني كل من الكويت 
واململكة العربية الس���عودية 
بدخول الكويت واخلروج منها 
بالبطاقة املدنية الذكية اعتبارا 

من 22 اجلاري.

»المناقصات المركزية« رفضت 3 مشاريع لـ »الكهرباء«

ك.ف و132 ك.ف وتوريد القواطع 
الالزمة مبحط���ة الزور اجلنوبية 
لتوليد القوى الكهربائية وتقطير 
املياه ومشروع القيام بأعمال طارئة 
خاصة بتزويد وتركيب وتشغيل 
عدد 6 صمام���ات )فصد( البخار 
التربينات البخارية مبحطة  على 
الصبية لتوليد القوى الكهربائية 
وتقطير املياه ومش���روع آخر في 
نفس احملطة للقيام بأعمال اصالح 
تس���رب غازات االحتراق باملسار 

الثاني للغاليات.

احدى الشركات احمللية املتخصصة 
واملصنفة لدى اللجنة للقيام بهذا 
املشروع وذلك مببلغ اجمالي قدره 

65 ألف دينار.
وفي سياق آخر، كشفت مصادر 
ان جلنة املناقص���ات املركزية قد 
رفض���ت 3 مش���اريع تقدمت بها 
ال���ى اللجنة مؤخرا والتي طالبت 
الوزارة بطرح هذه األعمال من خالل 
مناقصة عامة وليست ممارسة وهذه 
املشاريع هي القيام بأعمال الصيانة 
اجلسيمة لقواطع اجلهد العالي 275 

باملركز للتعرف على آخر املستجدات 
في مجال تقني���ات املياه وتنمية 
مصادرها عامليا واقليميا وأحدث 
النظم في مجال املختبرات والكشف 
عن مدى نقاوة املياه وصالحيتها 
للشرب واالستعانة بهذه األفكار 

والرؤى على املستوى احمللي.
الوزارة  ان  وأوضح املص���در 
انته���ت بالفع���ل من االج���راءات 
الرسمية اخلاصة بطرح املشروع 
وحصل���ت عل���ى موافق���ة جلنة 
املناقص���ات املركزية بالتعاقد مع 

دارين العلي
أشاد وزير الكهرباء واملاء د.بدر 
الش���ريعان بدور جميع اجلهات 
الواضح  احلكومية على تعاونها 
ف���ي عملية ترش���يد االس���تهالك 
بجميع مؤسس���ات الدولة. مثمنا 
دورهما في التعامل مع هذه القضية 
املهمة بكل جدية وايجابية بحدود 
االمكاني���ات املتاح���ة، كما طالب 
الوزير د.الشريعان جميع املواطنني 
واملقيم���ني بض���رورة التع���اون 
واالستجابة لنداءات الوزارة بترشيد 

املياه وتقنني استخدامها.
جاء ذلك خالل ترؤسه الجتماع 
اللجنة التنفيذية لترشيد االستهالك 
في مؤسسات الدولة الذي عقد امس 
اللجنة ممثلي  بحضور اعض���اء 
الوزارات واملؤسسات احلكومية، 
وعدد من قياديي الوزارة. حيث متت 
مناقشة البنود التي تضمنها جدول 
األعمال واس���تعراض االجنازات 

الترشيدية للجهات املشاركة.
من جانب آخر، كش���ف مصدر 
مطلع في وزارة الكهرباء واملاء ان 
الوزارة بصدد تنفيذ مشروع تركيب 
ادارة معلومات املختبر مع  نظام 
ملحقاتها مبركز تنمية مصادر املياه 
وذلك بهدف تطوير وحتديث األداء 

الشريعان ترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لترشيد االستهالك

د.بدر الشريعان خالل االجتماع مع أعضاء جلنة ترشيد االستهالك

طائرة طبية أقلت العفاسي إلى لندن
بشرى شعبان

غادر وزير الشؤون االجتماعية والعمل الفريق د.محمد العفاسي البالد 
صباح امس على منت طائرة طبية خاصة ليستكمل عالجه في لندن، بناء 
على توجيهات صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد بضرورة ان 
يكمل الوزير عالجه باخلارج تقديرا لدوره ومكانته لدى الكويت، وايضا 
حرص سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد على ضرورة ان 
يكمل العفاسي عالجه على اكمل وجه حتى يعود الى وطنه واهله وعمله 
مبوفور الصحة والعافية. كان في وداع العفاس���ي باملطار وكيل الوزارة 
محمد الكندري والوكيل املس���اعد للش���ؤون القانونية جمال الدوسري، 
وعدد كبير من املواطنني واعض���اء مجلس االمة الذين متنوا له الصحة 
والعافية والعودة س���ريعا الى وطنه وأهله. هذا وقد كان صاحب السمو 
األمير الش���يخ صباح االحمد قد امر بتوفير طائرة طبية خاصة مع كادر 
طبي متخصص ملرافقة الوزير في رحلته الى لندن الستكمال العالج. من 
جهته صرح رئيس مجلس ادارة نقابة العاملني بوزارة الش���ؤون د.فواز 
الديحاني، بأن مجلس ادارة النقابة يتمنى الشفاء العاجل للوزير العفاسي 
وان يعود ساملا معافى الى ارض الوطن، مشيدا بجهوده في دعم احلركة 

النقابية ملا فيه مصلحة وخير للعاملني بالوزارة كافة.

حشود من النواب ومسؤولو »الشؤون« كانوا في وداعه على أرض المطار

محمد الكندري وعدد من مسؤولي وزارة الشؤون في وداع الوزير العفاسي

نائب األمير: التنسيق والتشاور ضرورة لخدمة نماء واستقرار دول المنطقة
سموه التقى وزير الخارجية التركي ومحمد الصباح والخالد

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل لقائه وزير اخلارجية التركي سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال وزير اخلارجية التركي

رف��ع الى مقام صاحب الس��مو األمير الش��يخ صباح األحمد، 
حفظه اهلل، عبدالعزيز العدس��اني األمني العام ملنظمة املدن العربية 
ف��ي ختام أعمال مؤمتر منظمة املدن العربية اخلامس عش��ر الذي 
اس��تضافته الكويت مؤخرا برقية ش��كر عبر فيها باسمه وممثلي 
املدن العربية األعضاء املشاركني في املؤمتر عن أسمى آيات الشكر 
والعرف��ان للرعاية الكرمية من لدن س��موه لهذا املؤمتر وملا حظوا 
ب��ه من حفاوة وتكرمي في بلدهم الثاني الكويت وعلى الدعم الكرمي 
ال��ذي توفره الكوي��ت للمقر الدائ��م للمنظمة وعلى دعم س��موه 
املتواص��ل لكل ما يخ��دم املدن األعضاء، متمنني لس��موه موفور 
الصح��ة والعافي��ة وللكويت املزيد من التق��دم واالزدهار في ظل 

قيادة سموه احلكيمة والرشيدة.

منظمة المدن العربية بعثت
ببرقية شكر لصاحب السمو 

استقبل سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد في ديوانه 
بقصر السيف صباح أمس وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح، وزير خارجية اجلمهورية التركية 
أحمد داود اوغلو والوفد املرافق له وذلك مبناسبة زيارته للبالد حلضور 
وقائع االجتماع الوزاري املشترك الثالث للحوار االستراتيجي بني دول 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية وجمهورية تركيا والذي تستضيفه 

الكويت حاليا. وقد متنى سموه التوفيق والسداد لهذا املؤمتر واخلروج 
بتوصي����ات بناءة تدفع الى تعزيز عالق����ات الصداقة الوثيقة بني دول 

مجلس التعاون وجمهورية تركيا الى آفاق أوسع وأرحب.
مؤكدا سموه على اهمية احلوار والتنسيق والتشاور في شتى األمور 

والقضايا مبا يخدم مناء واستقرار دول وشعوب املنطقة.
حضر املقابلة نائب وزير شؤون الديوان األميري الشيخ علي اجلراح 

ومدير مكت����ب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الش����يخ 
د.أحمد ناصر احملمد وسفيرا البلدين الصديقني.

كما اس����تقبل سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد في 
ديوانه بقصر الس����يف صباح امس رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ 
محمد اخلالد. واستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
في قصر الس����يف امس وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 

اخلارجية الش����يخ د.محمد الصباح وزير خارجية اجلمهورية التركية 
الصديقة أحمد داود اوغلو والوفد املرافق له مبناسبة زيارته للبالد.

حضر املقابلة س����فيرنا لدى جمهورية تركيا عبداهلل الذويخ ومدير 
ادارة مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.أحمد 
ناصر احملمد والوكيل املس����اعد بديوان س����مو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ فهد جابر املبارك.


