
الخميس 11 نوفمبر 2010   3محليات
ولي العهد استقبل المحمد والمبارك والفهد

الشريعان لزيادة السيارات في مراكز طوارئ الكهرباء
دارين العلي

طلب وزير الكهرباء واملاء من قطاع الشبكات 
الكهربائية زيادة عدد سيارات النقل اخلاصة مبراكز 
الطوارئ وذلك بهدف حتقيق س���رعة االستجابة 
التي تطم���ح اليها الوزارة بالتعامل مع األعطال. 
وقالت مصادر مطلعة ان الشريعان طلب ذلك بعد 
عدة مالحظات من املس���تهلكني بعدم االستجابة 
الس���ريعة للشكاوى التي يتلقاها مركز االتصال 

التابع للوزارة على اخلط الساخن. ولفتت املصادر 
الى ان هذه املش���كلة تظهر خالل فصل الصيف 
بشكل واضح خصوصا ان مراكز الطوارئ السبعة 
ال يتوافر فيها سوى سيارتي نقل لكل مركز وهذا 
ما يعيق سرعة االستجابة، الفتا الى انه يجب ان 
يك���ون في كل مركز ما ال يقل عن ال� 4 س���يارات 
حتى تتمكن هذه املراكز من التعامل مع األعطال 

بشكل سريع وفعال.

محمد الصباح يشارك في االجتماع الوزاري
التحضيري لقمة أبوظبي الخليجية

استقبل س����مو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
بقصر بيان صباح امس سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد.
كما اس����تقبل س����موه صباح امس النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 

املبارك.
واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
بقصر بيان امس نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لش����ؤون التنمية ووزير 

الدولة لشؤون االسكان الشيخ أحمد الفهد.

أبوظبي � كونا: وصل نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح الى أبوظبي 
للمشاركة في االجتماع الوزاري ال� 117 التحضيري 
للدورة ال� 31 للمجلس األعلى ملجلس التعاون لدول 

اخلليج العربية.
وكان في استقبال الشيخ د.محمد الصباح وزير 
العمل في حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة صقر 
غباش واملدير التنفيذي خلدمات املراس����م في دولة 
اإلمارات عبدالسالم الرميثي وسفيرنا في ابوظبي 

صالح البعيجان.
كما كان في استقبال الش����يخ د.محمد الصباح 
القنصل العام للقنصلي����ة العامة للكويت في دبي 
واالمارات الشمالية طارق احلمد ومدير ادارة التعاون 

اخلليجي بوزارة اخلارجية الس����فير جمال الغامن 
واملستشار في السفارة عبدالناصر بوخضور وامللحق 
العس����كري العميد حمد البدر واملقدم حامد السيف 
والسكرتير الثاني في الس����فارة عبداهلل العبيدي 

وامللحق في السفارة أحمد الظفيري.
وكان األم���ني العام ملجل���س التعاون لدول 
اخلليج العربية عبدالرحمن العطية قد صرح 
بأن جدول أعم���ال االجتماع الوزاري يتضمن 
تقارير وتوصيات ومشاريع قرارات مرفوعة 
من اللجان الوزارية وم���ن بينها رؤية مملكة 
البحرين لتطوير دور مجلس التعاون وتوصيات 
اس���تراتيجية التنمية الشاملة املطورة بعيدة 

األمد 2010 � 2025.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ احمد الفهد

األمير تلقى دعوة لحضور القمة العربية االقتصادية في شرم الشيخ

النائب األول هنأ القيادة السياسية بالعيد
بع����ث النائ����ب األول لرئيس 
مجل����س الوزراء ووزي����ر الدفاع 
الش����يخ جاب����ر املب����ارك برقيات 
تهاني مبناسبة عيد األضحى إلى 
صاحب السمو األمير القائد األعلى 
للقوات املس����لحة الشيخ صباح 
العهد الشيخ  األحمد وسمو ولي 
نواف األحمد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد. وجاء 
في نص البرقية لصاحب السمو ما 
يلي: صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد القائد األعلى للقوات 
املسلحة يسعدني ان أرفع الى مقام 
سموكم الكرمي باسمي ونيابة عن 
أبنائك منتسبي وزارة الدفاع من 
آيات  عس����كريني ومدنيني أسمى 
التهاني والتبريكات مبناسبة حلول 
عيد األضحى املبارك مبتهال للباري 
جل ش����أنه ان يعيد هذه املناسبة 
املباركة على سموكم وأنتم ترفلون 
بأثواب الصحة والسعادة وعلى 
وطنن����ا العزيز بالرقي واالزدهار 
وعلى األمتني العربية واإلسالمية 
باملجد والسداد واهلل يحفظكم قائدا 
لشعبكم الوفي ويسدد على دروب 
اخلير خطاكم ملواصلة مس����يرة 
العطاء واالستقرار لبلدنا العزيز 

حتت ظل قيادتكم احلكيمة.

يحفظكم ويرعاكم.
كما جاء في نص البرقية إلى 
سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد ما يلي: يسعدني أن أرفع الى 
مقام سموكم الكرمي باسمي ونيابة 
عن ابنائك منتسبي وزارة الدفاع 
من عسكريني ومدنيني أسمى آيات 
التهاني والتبريكات مبناسبة حلول 
عيد األضحى املبارك، مبتهال للباري 
جل ش����أنه ان يعيد هذه املناسبة 
املباركة على سموكم وأنتم ترفلون 
بأثواب الصحة والسعادة وعلى 
وطنن����ا العزيز بالرقي واالزدهار 
حتت ظل قائد مس����يرتنا صاحب 
الس����مو األمير وسمو ولي العهد 
وتوجيهات سموكم وعلى األمتني 
العربية واإلسالمية باملجد والسداد 
واهلل يحفظكم ويسدد على دروب 
اخلير خطاكم. هذا وأصدر النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك قرارا 
باالفراج عن العسكريني املوقوفني 
انضباطيا مبناسبة عيد األضحى 
املبارك. ويأت����ي هذا القرار اميانا 
من الش����يخ جابر املبارك بأهمية 
مشاركة العسكريني ذويهم فرحة 
العيد انطالقا من دواع انس����انية 

واجتماعية.

وجاء في نص البرقية إلى سمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد ما 
يلي: يس����عدني ان أرفع الى مقام 
سموكم الكرمي باسمي ونيابة عن 
ابنائك منتسبي وزارة الدفاع من 
آيات  عس����كريني ومدنيني أسمى 
التهاني والتبريكات مبناسبة حلول 
عيد األضحى املبارك، مبتهال للباري 
جل ش����أنه ان يعيد هذه املناسبة 
املباركة على سموكم وانتم ترفلون 
بأثواب الصحة والسعادة وعلى 
وطنن����ا العزيز بالرقي واالزدهار 
حتت ظل قائد مس����يرتنا صاحب 
السمو األمير وعلى األمتني العربية 
واإلسالمية باملجد والسداد واهلل 

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمد بقص����ر بيان صباح امس 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد.كما استقبل سموه بقصر بيان صباح 
امس النائب االول لرئيس مجلس الوزراء 

ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك.
استقبل صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد بقص����ر بيان صباح امس 
سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة 
ل����دى الكويت طاهر فرحات حيث س����لم 
سموه رس����الة خطية من اخيه الرئيس 
محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر 
العربية الش����قيقة تضمنت دعوة سموه 
حلضور الدورة الثاني����ة للقمة العربية 
االقتصادية والتنموية واالجتماعية واملقرر 
عقدها في مدينة شرم الشيخ في التاسع 

عشر من يناير 2011. وقد أعرب سموه رعاه 
اهلل عن سعادته بتلبية الدعوة.

حضر املقابلة نائب وزير شؤون الديوان 
األميري الشيخ علي اجلراح.

إلى ذلك رفع إلى مقام صاحب السمو 
األمير الش���يخ صب���اح االحمد وزراء 
الداخلية في دول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية ف���ي ختام اجتماعات 
الدورة ال� 29 لوزراء الداخلية في دول 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
والتي استضافتها الكويت برقية اعربوا 
فيها عن شكرهم الستضافة الكويت لهذه 
الدورة وعلى ما حظوا به من حس���ن 
استقبال وكرم الضيافة. كما ضمنوها 
خالص متنياتهم لسموه مبوفور الصحة 

والعافية.

صاحب السمو التقى المحمد والنائب األول

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه السفير املصري طاهر فرحات

الشيخ جابر املبارك

بتوجيهات من س��مو 
العل��ي  س��الم  الش��يخ 
الوطني  احل��رس  رئيس 
أص��در وكي��ل احل��رس 
الوطن��ي الل��واء ناص��ر 
الدعي قرارا باإلفراج عن 
املوقوف��ن  العس��كرين 
انضباطي��ة،  بعق�وب��ات 
حلول  مبناس��بة  وذل��ك 
املبارك في  عيد األضحى 
من سموه  كرمية  مبادرة 

ليحتفل العس��كريون بعيد األضحى ب��ن أهاليهم. وتقدم 
س��مو الش��يخ س��الم العلي رئيس احلرس الوطني ونائب 
رئيس احلرس الوطني الش��يخ مشعل األحمد بأسمى آيات 
التهاني والتبريكات الى مقام صاحب الس��مو األمير القائد 
األعلى للقوات املس��لحة الشيخ صباح األحمد وسمو ولي 
العه��د الش��يخ نواف األحم��د وإلى قادة وق��وات احلرس 
الوطني كافة مبناسبة حلول عيد األضحى املبارك، سائلن 
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.

الحرس الوطني يفرج عن عسكرييه 
الموقوفين بمناسبة العيد

الشيخ سالم العلي


