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خالد اجلاراهلل مستقبال د.ماركوس بوتسل

د.عبداهلل املعتوق يسلم الدعوة الى رئيس بنغالديش

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال السفير مجدي الظفيري

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال وكيل وزارة االقتصاد األملاني صاحب السمو األمير خالل لقائه أحمد الهارون وحامد السيف

سموه التقى رئيس تحرير »الشاهد« وتسلم موسوعة من الرشيد

ولي العهد استقبل الفهد والهارون 
والسيف والظفيري

رئيس الوزراء استقبل الهارون
والسيف ووكيل االقتصاد األلماني

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
في ديوانه بقصر الس���يف صباح امس نائب 
رئيس مجلس الوزراء للش���ؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لش���ؤون التنمية ووزير الدولة 

لشؤون االسكان الشيخ احمد الفهد.
واستقبل س���موه وزير التجارة والصناعة 
احمد الهارون وبرفقته وكيل وزارة االقتصاد 
والتكنولوجيا األملانية د.بافنباخ والوفد املرافق 

له مبناسبة زيارته للبالد.
واس���تقبل س���مو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد بقصر السيف وزير التجارة والصناعة 
احمد الهارون حيث قدم لسموه حامد السيف 
وذلك مبناسبة تعيينه مدير عام سوق الكويت 

لالوراق املالية.
كما استقبل سموه محافظ العاصمة الشيخ 

علي اجلابر.
واس���تقبل س���موه رئيس حترير جريدة 

»الشاهد« الشيخ صباح محمد الصباح.
كما قام سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
باستقبال خالد عبدالقادر الرشيد حيث اهدى 
سموه موسوعة بعنوان »اللهجة الكويتية« وقد 

شكره سموه، متمنيا له التوفيق والنجاح.
كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد في ديوانه بقصر السيف امس سفيرنا 
ل���دى اجلمهورية اإليرانية اإلس���المية مجدي 

الظفيري.

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد امس وزي���ر التجارة والصناعة 
احمد الهارون حيث قدم لسموه حامد السيف 
مبناسبة تعيينه مديرا لسوق الكويت لألوراق 

املالية.
واس���تقبل س���مو رئيس مجل���س الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد وبحضور وزير التجارة 
والصناعة احمد الهارون وكيل وزارة االقتصاد 
والتكنولوجيا االملانية د.بافنباخ والوفد املرافق 

له مبناسبة زيارته للبالد.
وحضر املقابلة وكيل الشؤون احمللية بديوان 

سمو رئيس مجلس الوزراء نايف الركيبي.

الجاراهلل بحث مع مدير إدارة الشرق األوسط
في الخارجية األلمانية التطورات اإلقليمية والدولية

اس���تقبل وكي���ل وزارة اخلارجية خالد 
اجلاراهلل امس مدير ادارة الشرق االوسط في 
وزارة اخلارجية األملانية د.ماركوس بوتسل 

الذي يقوم بزيارة الى البالد.
وذكر بيان صادر عن ادارة مكتب الوكيل 
ف���ي وزارة اخلارجية ان اللقاء تناول بحث 
عدد من اوجه العالقات الثنائية اضافة الى 
آخ���ر التطورات على الس���احتني االقليمية 

والدولية.
وحضر اللقاء سفير أملانيا لدى الكويت 

فرانك ماركوس مان.
واستقبل اجلاراهلل سفير مصر لدى الكويت 
طاهر فرحات وتسلم منه رسالة موجهة الى 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح من وزير اخلارجية 

املصري أحمد ابوالغيط.

صاحب السمو التقى وكيل وزارة االقتصاد األلماني وسفير جنوب أفريقيا

األمير استقبل وزير التجارة ومدير البورصة

مبعوثو األمير سّلموا دعوات لزعماء إيطاليا
وبنغالديش وبلجيكا لحضور االحتفاالت الوطنية

»الكهرباء« تسقط 2000 دينار عن 74 مواطنًا

وقفوا بجان���ب احلق فرحتنا 
في هذه املناسبات العزيزة«.

وقام مبعوث صاحب السمو 
االمير الش���يخ صباح االحمد 
املستش���ار بالديوان االميري 
د.عب���داهلل املعتوق امس في 
العاصمة البنغالديش���ية دكا 
بتسليم رسالة من سموه الى 
الرحمن  الرئيس محمد ظ���ل 
رئيس جمهورية بنغالديش 
الش���عبية تتضم���ن دعوته 
الوطنية  حلضور االحتفاالت 
الرس���مية للكويت بالذكرى 
اخلمسني لالستقالل والذكرى 

واك���د مبع������وث صاحب 
الس���مو االمي���ر ان احلرص 
الرئيس االيطالي  على دعوة 
جورجي���و نابولي���تانو بني 
كبار زعماء الع����الم ملش��اركة 
الوطنية  الكويت في اعيادها 
ينبع من العرفان ملوقف ايطاليا 
العراقي ووقوفها  الغزو  ابان 
الثابت بجانب احلق الكويتي 
ونصرت���ه وال���ذي »ال ميكن 
ان تنس���اه الكوي���ت حكومة 

وشعبا«.
وقال مستطردا »لزاما علينا 
ان يش���اركنا االصدقاء الذين 

العشرين لعيد التحرير وذكرى 
مرور خمس سنوات على تولي 
صاحب السمو االمير مقاليد 
احلكم والتي ستقام في 25 و 

26 فبراير 2011.
بدوره سلم مبعوث صاحب 
الس���مو االمير الشيخ صباح 
الديوان  االحمد املستشار في 
االميري محمد سليمان الرفاعي 
امس رسالة من سموه الى ملك 
بلجيكا البرت الثاني تتضمن 
دعوته حلض���ور االحتفاالت 
الرس���مية للكويت  الوطنية 
بالذكرى اخلمسني لالستقالل 
والذكرى العشرين لعيد التحرير 
وذكرى مرور خمس سنوات 
على تولي صاحب السمو األمير 
مقاليد احلكم والتي تقام في 25 

و26 فبراير 2011.
واعرب املستشار الرفاعي ل� 
»كونا« عن سعادته لنقل رسائل 
دعوة من سموه الى ملوك وقادة 
وزعماء كل من اسبانيا واملانيا 
وبلجيكا وهولندا التي ستشكل 
املقبلة ضمن جولته  محطته 
احلالي���ة لدعوته���م حلضور 
االحتفاالت الوطنية الرسمية 

املقبلة للكويت.
وقال ان تلك الدول ادت دورا 
مهما في حترير الكويت ليس 
فقط على الصعيد السياسي بل 
ايضا على الصعيدين العسكري 
واللوجستي قائال »اننا نقدر 
املساعي واجلهود املبذولة لتلك 

الدول«.

دارين العلي
اجتمعت اللجنة املكلفة مبتابعة تنفيذ 
احكام قانون رقم 48 لسنة 2005 اخلاص 
بإسقاط 2000 دينار من حساب املواطنني 
نظير اس���تهالكهم للكهرباء واملاء والتي 
كان الوزير الشريعان قد اصدر توجيهاته 
س���ابقا بتكثيف عملها لسرعة البت في 

الطلبات املقدمة.
وقد تدارس���ت اللجنة التي اجتمعت 
برئاس���ة وكيل الوزارة املساعد لشؤون 
اللنقاوي للنظر في  املستهلكني جاس���م 
الطلب���ات املقدمة بعدم���ا مت متديد فترة 
الس���ماح لذلك حيث بلغت الطلبات التي 
متت دراس���تها إلى اآلن 175 طلبا بهدف 

إبداء الرأي بشأنها بعد االنتهاء من دراسة 
احلاالت طبقا ملا وارد في نص القانون.

وأعلنت اللجنة عن موافقتها على استفادة 
74 حالة ملطابقتها الش����روط التي جاء بها 
القان����ون في حني هن����اك 69 حالة ال يحق 
لها االس����تفادة بينما مت����ت مخاطبة ادارة 
الفتوى والتشريع بش����أن 17 حالة أخرى 
وجار الطلب من اصحاب 15 حالة متبقية 
الستيفاء املس����تندات واستكمال اجراءات 
االس����تفادة. ومازالت اللجنة تعكف حاليا 
على دراس����ة باقي الطلبات املقدمة البداء 
الرأي بشأنها واسقاط مبلغ ال� 2000 دينار 
عن املستحقني لها، ودشنت وزارة الكهرباء 
 www.mew.gov.kw واملاء موقعها االلكتروني

بحلته اجلديدة على االنترنت يوم أمس، 
وذلك في اطار سعيها املتواصل والدؤوب 
إلحداث التطور والبحث عن التميز وهو ما 
حتقق عبر خطوات حثيثة وجهود متميزة 
قام بها فريق عمل ادارة التطوير االداري 
والتدريب وبن���اء على توجيهات الوكيل 

املساعد للتخطيط والتدريب.
ويق���دم املوقع ع���ددا م���ن اخلدمات 
االلكترونية التي تخدم املستهلكني ومنها 
خدمة االس���تعالم والدف���ع اإللكتروني 
للفواتير، الهواتف التي تهم املستهلك، مراكز 
طوارئ املياه والكهرباء، مناذج الكترونية، 
معلومات عامة ومناذج الشؤون االدارية 

واخلدمات الفنية والتدريب.

� كونا: سلم مبعوث  روما 
صاحب السمو االمير الشيخ 
صب���اح االحم���د املستش���ار 
في الدي���وان االميري د.عادل 
الطبطبائي دعوة س���موه الى 
رئي���س اجلمهورية االيطالي 
جورجيو نابولي���تانو حلضور 
احت���فاالت الك����ويت بذكرى 
مرور 50 ع���اما عل����ى االستقالل 
و20 عاما على التحرير وذكرى 
مرور خمس سنوات على تولي 
صاحب السمو االمير مقاليد 

احلكم.
وتس���لم الدعوة املستشار 
الديبلوماسي للرئيس االيطالي 
الوزي���ر املف���وض جوزب���ي 
بوتشينو غرميالدي في القصر 

الرئاسي.
الطبطبائي  واكد د.ع���ادل 
حرص الكويت على دعوة زعماء 
الدول الصديقة التي وقفت مع 
الكويتي للمشاركة في  احلق 
الكوي���ت بأعيادها  احتفاالت 

الوطنية.
وقال الطبطبائي في تصريح 
ل���� »كونا« ام���س ان صاحب 
الس���مو االمير الشيخ صباح 
االحمد ش���رفه بحمل رسالته 
الى رئي���س جهورية ايطاليا 
لدعوت���ه حلضور االحتفاالت 
الكبيرة مبناسبة ذكرى مرور 
50 عاما على اعالن اس���تقالل 
الكويت و20 عاما على التحرير 
و5 سنوات على جلوس سموه 

على سدة احلكم.

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر السيف صباح أمس وزير التجارة والصناعة أحمد 
الهارون، حيث قدم لس���موه حامد صالح السيف، وذلك 

مبناسبة تعيينه مدير سوق الكويت لالوراق املالية.
وحضر املقابلة نائب وزير شؤون الديوان األميري 

الشيخ علي اجلراح.

كما استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر الس���يف صباح أمس وزي���ر التجارة والصناعة 
أحمد الهارون ووكي���ل وزارة االقتصاد والتكنولوجيا 
االملانية د.بافنباخ والوفد املرافق، وذلك مبناسبة زيارته 

للبالد.
وحضر املقابلة نائب وزير شؤون الديوان األميري 

الشيخ علي اجلراح. كما استقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بقصر السيف صباح أمس سفير 
جمهورية جنوب افريقيا لدى الكويت أشرف سليمان، 

وذلك مبناسبة انتهاء عمله سفيرا لبالده.
وحضر املقابلة نائب وزير شؤون الديوان األميري 

الشيخ علي اجلراح.


