
 4  محليات  الثالثاء  ٢٥  يناير  ٢٠١١   

 اســـتقبل صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد بقصر الســـيف صباح امس 
وبحضور ســـمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي 
ورئيـــس املجلس النيابي فـــي جمهورية 
االورغواي ايفون باســـادا والوفد املرافق 

وذلك مبناسبة زيارتها للبالد.
  حضر املقابلة نائب وزير شؤون الديوان 
االميري الشيخ علي اجلراح ورئيس جلنة 
الصداقة الكويتيـــة ـ االورغوانية النائبة 

د.معصومة املبارك.
  كما استقبل صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد بقصر الســـيف صباح امس 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 

احملمد.
  كما استقبل صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد بقصر السيف ظهر امس رئيس 

ديوان احملاسبة عبدالعزيز العدساني.
  واستقبل صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد بقصر الســـيف صباح امس 
وبحضور رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي 
سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة 
باالمارات العربية املتحدة الشقيقة والوفد 

املرافق مبناسبة زيارته للبالد.
  حضر املقابلة نائب وزير شؤون الديوان 

االميري الشيخ علي اجلراح.

  واقام صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد بدار ســـلوى ظهر امس مأدبة غداء 
على شرف ســـمو الشيخ منصور بن زايد 

آل نهيان.
  وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل 
نهيـــان والوفد املرافق وصل الى البالد في 

زيارة رسمية.
  وكان في اســـتقباله نائب وزير شؤون 

الديوان االميري الشيخ علي اجلراح.
  الى ذلك، استقبل صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد بقصر السيف ظهر امس 
سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى 
البالد طاهر فرحات حيث سلم سموه رسالة 
خطية من اخيه الرئيس محمد حسني مبارك 
رئيس جمهورية مصر العربية الشـــقيقة 
تضمنت دعوة سموه حلضور اعمال الدورة 
الثانية عشرة ملؤمتر القمة االسالمي واملقرر 
عقده في مدينة شـــرم الشيخ خالل الفترة 

من ١٦ الى ١٧ مارس املقبل.
  كما استقبل صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد بقصر السيف ظهر امس وزير 
خارجية وجتارة سلطنة بروناي دار السالم 
صاحب الســـمو امللكي االمير محمد بلقيه 

والوفد املرافق مبناسبة زيارته للبالد.
  حضـــر املقابلة نائـــب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 

الصباح. 

 صاحب السمو التقى الخرافي ورئيس المجلس النيابي في األورغواي والمحمد ووزير خارجية وتجارة بروناي والعدساني

 األمير استقبل منصور بن زايد وتلقى دعوة لحضور المؤتمر اإلسالمي بشرم الشيخ مارس المقبل

 صاحب السمو خالل تسلمه الدعوة من السفير املصري طاهر فرحات

 خالل االحتفال بيوم أستراليا

 أكد حرصه على مشاركة القصّر في جميع المناسبات 

 مايلز: العالقات بين الكويت وأستراليا راسخة
ــفير  الس ــد  أك   
ــدى  ل ــترالي  االس
الكويت غلني مايلز 
ــتراليني  االس ان 
املوجودين بالكويت 
بالفخر  ــعرون  يش
ــد  بالعي ــال  لالحتف
ــم  ــي لبالده الوطن
ومشاركة فرحة هذا 
اليوم مع األصدقاء 
الكويتيني خاصة انه 
يتزامن مع احتفاالت 

الكويت.
لـ  ــال مايلز    وق
ــي أعقاب  «كونا» ف
ــه  أقامت ــال  احتف
السفارة االسترالية 
ــة  املاضي ــة  الليل
ــوم  الي ــبة  مبناس

ــتراليا» الذي يصادف ٢٦  الوطني «يوم اس
من يناير اجلاري ان االحتفال هو داللة على 
ــخة بني الكويت  ــات الطويلة والراس العالق

واستراليا.
  وأضاف ان املناسبة التي أقيمت في «فندق 
راديسون ساس» هي مبثابة فرصة إلظهار 

ــوخ  ورس ــة  متان
العالقات الثنائية التي 

تربط البلدين.
  وقال مايلز «منذ 
ــفارة  الس ــاح  افتت
ــي  ف ــترالية  االس
ــت عام ٢٠٠٥  الكوي
وهي تسعى دائما إلى 
االحتفال باملناسبات 
الوطنية باإلضافة الى 
مشاركة الكويت في 
الوطنية  مناسباتها 
ولكن هذه املرة تعد 
مميزة بسبب تزامنها 
مع احتفاالت الكويت 
ـــ ٥٠  ال ــرى  بالذك
ومرور  لالستقالل 
٢٠ عاما على التحرير 
اخلامسة  والذكرى 
ــمو األمير الشيخ صباح  لتولي صاحب الس

األحمد مقاليد احلكم».
  وشارك في االحتفال جمع كبير من ممثلي 
ــية العاملة في الكويت  البعثات الديبلوماس
باإلضافة إلى مسؤولني في وزارة اخلارجية 

الكويتية وشخصيات بارزة. 
املديـر املعـّيـن

اإعـــــــالن
تعلن جمعية العدان والق�صور التعاونية عن  اإعادة طرح االأفرع التالية لال�صتثمار من قبل اأ�صحاب االخت�صا�ص 

ح�صب موافقة وزارة ال�صوؤون االجتماعية والعمل رقم )260( بتاريخ 2011/1/20.

وذلك وفقا لل�شروط التالية :

1( اأن يكون املتقدم من اأ�صحاب االخت�صا�ص وممن ميار�صون الن�صاط باأنف�صهم ولديه ترخي�ص جتاري �صاري املفعول للن�صاط 

املتقدم له وال تقبل التوكيالت.

2( تقدم الطلبات بالظرف املغلق واملختوم بناء على تعليمات وزارة ال�صئون االجتماعية والعمل.

3( يلتزم مقدم الطلب بدفع �صيك مببلغ وقدره )250د.ك( ح�صب قرار وزارة ال�صئون االجتماعية والعمل يتم ا�صرتداده يف حالة عدم 

الفوز مع مراعاة اأن مبلغ التاأمني املذكور لي�ص له عالقة مببلغ التاأمني املتعلق بالقيمة االإيجارية املعتمدة عند التعاقد.

4( تكون االأولوية للم�صاهم عند ت�صاوي الدعم.

5( �صــوف يتــم االختيــار للمتقـــدم باأعلـــى دعـــم مـــادي للجمعيـــة على اأن يكــــون ب�صيـــك »م�صدق« واحد فقط.

6( �صوف يتم االختيار النهائي بح�صور مندوب وزارة ال�صئون االجتماعية والعمل يف موعد يحدد يف حينه.

7( من �صيقع عليه االختيار يلتزم مبراجعة اإدارة اجلمعية خالل اأ�صبوعني من تاريخ االختيار الإمتام االإجراءات الالزمة وتوقيع 

العقد واإال يعترب طلبه الغيًا وي�صبح مبلغ التاأمني حقا خال�صًا للجمعية.

8( يقدم الطلب نظري ر�صوم ثالثون دينارًا فقط، غري قابلة للرد اعتبارًا من يوم الثالثاء املوافق 2011/1/25م وحتى نهاية دوام 

يوم االأربعاء املوافق 2011/2/2 وتودع الطلبات داخل ال�صندوق املخ�ص�ص مبكتب ال�صكرتري ولن يلتفت اإىل الطلبات التي 

تقدم قبل اأو بعد املوعد املحدد، علمًا باأن الدوام كالتايل :

پ من االأحد اإىل اخلمي�ص من ال�صاعة 8:00 �صباحًا وحتى ال�صاعة3:30 ظهرًا.

9( اأن يقدم طالب اال�صتثمار اإقرارًا وتعهدًا بعدم وجود اأي ن�صاط لدى اجلمعية م�صتثمرًا من قبله حاليًا، ويف حالة ثبوت عك�ص ذلك 

�صيتم �صحب اال�صتثمار اجلديد منه.

10( تطبق اأحكام القانون رقم )24( ل�صنة 1979م ب�صاأن اجلمعيات التعاونية والقرارات الوزارية بهذا ال�صاأن.

امل�شتنــدات املطلوبــة :

1- �صورة البطاقة املدنية ل�صاحب الرتخي�ص.          2- �صورة الرخ�صة التجارية �صارية املفعول للن�صاط نف�صه. 

3- �صورة اعتماد التوقيع �صاري املفعول.

القيمة اال�صتثماريةامل�صاحةاملوقعالن�صاطم

510 د.ك32 م2فرع 25 الق�صور ق 2ماأكوالت خفيفة1

110 د.ك32 م2فرع 25 الق�صور ق 2ماأكوالت خفيفة2

110 د.ك32 م2فرع 17 الق�صور ق 7م�صمكة3 

110 د.ك32 م2فرع 24 الق�صور ق 2م�صمكة4 

160 د.ك32 م2فرع 5 الق�صور ق 3خياط مالب�ص رجال5 

160 د.ك32 م2فرع 18 الق�صور ق 7خياط مالب�ص رجال6 

160 د.ك32 م2فرع 37 الق�صور ق 2خياط مالب�ص رجال7

260 د.ك64 م2فرع 27 الق�صور ق 2غ�صيل وكي على البخار8

210 د.ك32 م2فرع 24 الق�صور ق 2حــــالق رجــــال9

110 د.ك32 م2فرع 8 الق�صور ق 1ماأكوالت خفيفة - نخي وباجال10

510 د.ك28 م2فرع 46 العدان ق 6ماأكوالت خفيفة11

جمعية العدان والقصور التعاونية

لال�صتف�صار يرجى االت�صال على االأرقام التالية :

مبــا�شــر : 25431546 -  بــدالــــة : 25423723 - 25423923  داخلــي 329 - 325 - 338

 صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد والرئيس جاسم اخلرافي مع رئيس املجلس النيابي في األورغواي أيفون باسادا والوفد املرافق بحضور النواب د.أسيل العوضي ود.روال دشتي ود.معصومة املبارك صاحب السمو األمير مستقبال الشيخ منصور بن زايد

 علي العليمي

 ثمن مدير عام الهيئة العامة 
لشؤون القصر علي العليمي 
املكرمة االميرية التي منحها 
صاحب السمو االمير الشيخ 
صبـــاح األحمـــد للمواطنني 
مبناسبة مرور خمسني عاما 
على استقالل الكويت وعشرين 
عاما علـــى حتريرها ومضى 
خمس ســـنوات على إسناد 

االمارة لسموه.
  وقـــال العليمـــي ان هذه 
املبادرة الكرمية من شـــأنها 
الـــى قلوب  البهجة  ادخـــال 
املواطنني كافة وهي ليســـت 
او  بالغريبـــة على ســـموه 
على اهل الكويت وخاصة آل 
الصباح الكرام وان دلت فإمنا 
تدل على مدى التآزر والتالحم 

ان تعلـــن بأنه جترى جميع 
االستعدادات املتعلقة باملكرمة 
االميرية اخلاصـــة بالقصر 
واملشمولني برعايتها، مؤكدا 
حرص الهيئـــة على التفاعل 
مـــع ابنائهـــا ومشـــاركتهم 
افراحهم في جميع املناسبات 

االجتماعية.
  واستطرد قائال: ان الهيئة 
ال تألو جهدا في سبيل ترسيخ 
دورها جتاه أبنائها واحلفاظ 
على متاسك االسرة الكويتية 
التعامل  وتســـهيل اجراءات 
معهم، وذلـــك إميانا بدورها 
جتاه هذه الفئة وتخفيفا على 
ذويهم وتلمسا الحتياجاتهم 
املعيشـــية  ومتطلباتهـــم 

املتنوعة. 

والترابط التي متيز بها الشعب 
الكويتي منذ القدم.

  واضاف: ان الهيئة وكعادتها 
في مثل هذه املناسبات يسرها 

 العليمي: استعدادات مكثفة في هيئة القّصر لصرف 
المكرمة الخاصة بالقصر والمشمولين برعايتها

 ثامر العلي استقبل 
السفير األلماني

  اســـتقبل رئيس جهاز األمن 
الشـــيخ ثامر  الوطني باإلنابة 
العلـــي في مكتبه أمس ســـفير 
جمهورية أملانيا االحتادية لدى 
الكويت فرانك مان، حيث مت خالل 
اللقاء استعراض وبحث العالقات 
البلدين الصديقني  الثنائية بني 
اضافـــة الـــى آخـــر التطورات 
واملســـتجدات على الســـاحتني 
االقليمية والدوليـــة والقضايا 

ذات االهتمام املشترك. 

 حملة «نبيه يتعالج» 
بجمعية الصحافيين غدًا

  تنظم جمعيـــة الصحافيني 
الكويتيـــة بالتعـــاون مع قناة 
«العطاء» الفضائية في السابعة 
من مساء يوم غد االربعاء املوافق 
٢٠١١/١/٢٦ ندوة بعنوان: «نبيه 
يتعالج»، يحاضر فيها كل من: 
عايد الشـــمري رئيس احلملة، 
علي الثويني أمني سر اجلمعية 
الكويتية ملتابعة قضايا املعاقني، 
احملامي خالد العوضي عضو في 
حملة «نبيـــه يتعالج» وناصر 
العـــراك رئيس النـــدوة، وذلك 
لتوضيح نقاط اخللل احلاصلة 
الحد املســـنني املوجود في دور 
الرعاية وهذا املســـن يعاني من 
جتاهل مســـؤولي دور الرعاية 
له واهمال طبي ادى الى تدهور 

حالته الصحية. 

 محافظ الجهراء بحث 
مع السفير الجزائري 

التعاون الثنائي
  اســـتقبل محافـــظ اجلهراء 
الشـــيخ مبارك احلمود مبكتبه 
في ديوان عام احملافظة السفير 
خميس عريف سفير اجلمهورية 
اجلزائرية الدميوقراطية مبناسبة 
توليه مهامه كسفير لبالده لدى 
الكويت، ورحب احملافظ بالسفير، 
وتبادل معه األحاديث الودية التي 
تناولت العالقـــات الثنائية بني 
البلدين الشقيقني وسبل تعزيز 
وتدعيم مقومات التعاون املشترك 
في مختلـــف املجاالت وامليادين 
ملا فيه مصلحة شعبي البلدين 
الشقيقني، الى جانب استعراض 
القضايا االقليمية والدولية موضع 

االهتمام املشترك. 

 السفير غلني مايلز

 بعث النائب االول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك ببرقية 
تهنئة الى صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد مبناسبة مرور ٥ سنوات على تولي 

سموه مقاليد احلكم جاء فيها:
ــيخ صباح  ــمو األمير الش   صاحب الس
ــلحة،  ــد، القائد األعلى للقوات املس األحم
يشرفني باسمي ونيابة عن ابنائكم منتسبي 
وزارة الدفاع من عسكريني ومدنيني ان نرفع 
ــمى آيات التهاني  ملقام سموكم الكرمي اس
والتبريكات مبناسبة مرور العام اخلامس 
على تولي سموكم مقاليد احلكم، معتزين 
بكل فخر وشموخ باجنازات سموكم وما 
حققتموه من رقي وازدهار لبلدنا العزيز، 

كما جندد العهد لسموكم بأننا على العهد باقون في الذود عن حياض الوطن بكل 
غالي ونفيس، متضرعني للمولى جلت قدرته ان يعيد هذه املناسبة العزيزة على 
سموكم بالهناء والسعادة وان يسبغ عليكم نعمة الصحة والعافية وعلى كويتنا 
ــموكم  ــعبها الوفي الرخاء واالزدهار حتت ظل القيادة احلكيمة لس الغالية وش
الكرمي وتوجيهاتكم السديدة حفظكم اهللا ذخرا وسندا واطال في عمركم ملواصلة 

مسيرة اخلير والعطاء. 

 النائب األول هنأ صاحب السمو: نعتز بإنجازات 
  سموكم وما حققتموه من رقي وازدهار لبلدنا

 الشيخ جابر املبارك 


