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الشيخ جابر املبارك لدى وصوله إلى البالد

الفريق الشيخ أحمد اخلالد مهنئا الشيخ جابر املباركسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مهنئا الشيخ جابر املبارك بسالمة العودة

النائب األول عاد إلى البالد 
بعد رحلة عالج ونقاهة

وصل النائب االول لرئيس مجل���س الوزراء ووزير الدفاع 
الش���يخ جابر املبارك الى ارض الوطن بع�����د رحل��ة ع���الج 
ونقاهة، وك��ان على رأس مس���تقبلي��ه سم��و رئيس مجل��س 

الوزراء الشيخ ناصر احملم��د والشيوخ وكبار قيادات اجليش 
وع��دد كبير من املواطن��ني للس���الم علي��ه وتهنئته بعودت���ه 

سامل��ا الى ارض الوطن.

حضر االجتماع السنوي للجالية واقترح تعديالت على النظام األساسي

السفير السوري: نعمل على تشكيل لجان لدراسة 
مشكالت أبناء الجالية وتقديم المساعدات لهم

بشرى الزين
أكد الس����فير الس����وري بسام 
عبداملجيد االهتم����ام البالغ الذي 
يوليه الرئيس بشار االسد للمواطن 
الوطن وخارجه،  السوري داخل 
ابناء  مش����ددا حرصه على ربط 

اجلالية السورية بالوطن االم.
وأضاف عبداملجيد، في مؤمتر 
اجلالية الذي اقيم مساء اول من 
امس في مقر السفارة، ان السفارة 
ورابط����ة اجلالية تعم����الن على 
حتقيق هذا االهتمام لتنفيذ هذه 

الغاية السامية.
ان اهداف اجلالية  الى  وأشار 
كما وردت في النظام االساسي هي 
حتقيق مصالح ابنائها االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية وتوحيد 
طاقاتها وتوجيهها لزيادة اواصر 
املواطنة وتعميق املش����اعر جتاه 
الوطن مبا يتوافق وحدود قوانني 
الكويت الشقيقة كدولة مضيفة 
وإبداء مشاعر الود واالخوة لشعبها 
العرب����ي ومؤازرته في كل مجال 
وتأكي����د اخالقية املواطن العربي 
السوري في تعزيز العالقات مع 
االش����قاء العرب واجلاليات على 

ارض الكويت.
وأوضح السفير السوري ان من 
أهم األهداف في املجال االقتصادي، 
تشجيع ابناء اجلالية على توظيف 
مدخراتهم في مشاريع استثمارية 
عامة واقامة مشاريعهم اخلاصة 

االستشارية تضم في عضويتها 
العلمية والش����خصيات  الكوادر 
املعروفة من ابناء اجلالية وحتديد 
مهامها وشروط عضويتها بدقة 
وموضوعية إلشراكهم فيما يفيد 
اجلالية ووحدة صفها، واقتراح 
اضافة جلنة رياضية الى اللجان 
املوج����ودة ين����اط به����ا تنظيم 
النش����اطات الرياضية وأي جلنة 
اخرى ترونها مناسبة، اضافة الى 
اعادة دراسة اللجان املوجودة في 
النظام االساسي وحتديد ضوابط 
االنتساب اليها وعدد اعضائها مبا 
يتوافق مع اعداد املواطنني املندرجني 
حتت كل قائمة والس����عي اجلاد 
لتحقيق اه����داف اجلالية ووضع 
برامج ربع س����نوية او س����نوية 
ومراقبة تنفي����ذ االعمال املوكلة 
لكل جهة ومن س����يقوم مبراقبة 
ومتابعة التنفيذ، واعادة النظر في 
طريقة تأمني املوارد املالية للجالية 
وتنظيم مصاريفها عبر محاسب 
قانوني وحسب االصول، متمنيا ان 
تضع اجلالية دائما صالح الوطن 
واملواطن نصب اعينها وان تبتعد 
عن اي ش����يء من صغائر االمور 
وتقترب من كل ما يجمع افرادها 
وان يعملوا معا لتحقيق االفضل 

لوطنهم وأبنائه.
جتدر االش����ارة الى ان نتائج 
انتخاب مجلس اجلالية ستصدر 

غدا.

وتأسيس جمعيات سكنية واقامة 
صندوق تكافل اجتماعي ووضع 
نظام تأميني مع الشركات املختصة 
وحسب رغبة االفراد، وفي املجال 
الثقافي تأس����يس مدارس خاصة 
للطلبة من ابناء اجلالية السورية 
وه����و مطلب مهم، وإحداث موقع 
خاص على الشبكة للتواصل واقامة 
الندوات واحملاضرات لتنمية الوعي 
وتوجيه دعوات للمفكرين واالدباء 
العرب للمشاركة في انشطة اجلالية 
املتعددة، فهناك معاناة في االبالغ 
عن اي دعوة والبد من ايجاد صيغة 

متطورة إليصالها.
وكذلك في املجال االجتماعي: 
العمل على تشكيل جلان لدراسة 

املش����كالت التي تعت����رض ابناء 
اجلالية وتقدمي املساعدات الالزمة 
واملساهمة في املناسبات الوطنية 
السورية واملؤازرة في املناسبات 
الوطنية الكويتية وتشكيل مكتب 

ملساعدة العاطلني عن العمل.
وذكر ان جناح قيادة اجلالية 
يتجلى في قدرتها على استقطاب 
اكبر ع����دد ممكن م����ن ابناء هذه 
اجلالي����ة وتنظيمه����م مبا يخدم 
حتقيق مصال����ح ابنائها وتنمية 
شعورهم باالنتماء لوطنهم وتقوية 

ارتباطهم به.
وق����ال ان اع����ادة النظ����ر في 
النظام االساسي واقتراح تعديله 
يشمل اضافة جلنة باسم اللجنة 

»المناقصات« توافق على ترسية ثالثة مشاريع خاصة بصيانة المحطات

»الكهرباء«: إلغاء مناقصة العدادات 
الذكية يؤخر العمل بنظام آلية 

الشرائح ألجل غير مسمى 
دارين العلي

أكدت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء واملاء ان العمل بنظام آلية 
الشرائح الكهربائية سيتأخر كثيرا بعد طلب وزارة الكهرباء واملاء 
م���ن جلنة املناقصات أخيرا إلغاء مناقصة العدادات الذكية املرهون 
بها مصير تطبيق هذه اآللية التي ستساهم في حتقيق مبدأ العدالة 

واملساواة بني املستهلكني.
وقالت املصادر ان سبب هذا التأخير يعود إللغاء مناقصة العدادات 
الذكية املرتبطة مباش���رة بتطبيق نظام الشرائح حيث تسمح هذه 
العدادات بالتحكم في حجم االستهالك. ولفتت املصادر الى ان ديوان 
احملاسبة طلب في وقت سابق دمج مناقصتي العدادات الذكية والدفع 
املس���بق اذ ان لألخيرة القدرة على العمل بالدفع املسبق وطلب من 

الوزارة اتباع هذا األسلوب منعا للهدر وحفاظا على املال العام.
واشارت املصادر الى ان الوزارة بادرت الى طلب الغاء املناقصات 
القدمية بهدف اعداد مناقصة جديدة شاملة مبواصفات جديدة تساهم 
في احلفاظ على املال العام وتكون فيها العدادات الذكية مبواصفات 

قادرة على املساهمة في توفير االستهالك.
ولفت���ت املصادر الى ان اعداد مناقصة جديدة يتطلب الكثير من 
الوقت في اعداد املواصفات وطرح املناقصة ودراسة العروض ومن 
ثم االختيار وما يتبعه من موافقات في اجلهات الرقابية املعنية وكل 
ذلك يعتبر وقتا ضائعا امام تطبيق نظام الشرائح الذي يعتبر نظاما 

مثاليا في توفير الطاقة واملال.
وفي س���ياق آخر علمت »األنباء« ان جلن���ة املناقصات املركزية 
وافق���ت في اجتماعها األخير مع ممثلي الوزارة على ترس���ية ثالث 
مناقصات لصالح ثالث شركات لتقدميهم أرخص االسعار وهي مشروع 
استبدال مجموعة بطاريات في محطات التحويل الرئيسية باملنطقة 
اجلنوبية لصالح احدى الش���ركات احمللي���ة واخرى تتعلق بأعمال 
الصيانة املدنية في محطات التحويل الرئيسية في مناطق مختلفة 
من الكويت والثالثة اخلاصة بتصنيع وتوريد واس���تبدال محطات 
التوليد الكهربائية الثانوية القدمية. واشارت املصادر الى ان اللجنة 
وافقت ايضا على طرح مناقصة للقيام بأعمال الصيانة وتش���غيل 
معدات التكيي���ف والتهوية في محطات ضخ املياه ومكاتب طوارئ 

املياه ومواقع االعمال الكيميائية في مناطق مختلفة بالبالد.
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