
 5  محليات  الخميس ٣ مارس ٢٠١١ 

 سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مترئسا االجتماع

 عايد العازمي داود السابج سميرة الغريب

�إعــــــــــــــــــــــــــــــالن
ي�سر النادي العلمي اإعالمكم باأن جمل�س الإدارة  يف اجتماعه رقم 2010/10 املنعقد يوم الأحد 

املوافق 2011/2/6 حدد ال�ساعة التا�سعة  من �سباح يوم الأربعاء املوافق 2011/3/16 موعداً لعقد 

اجلمعية العمومية العادية يف مقر النادي، وذلك للنظر يف املو�سوعات التالية:

اأوًل   - مناق�شة �لتقرير �لإد�ري و�ملايل لعام 2010.

ثانيًا - �عتماد �مليز�نية �لعمومية و�حل�شاب �خلتامي لل�شنة �ملالية �ملنتهية يف 2010/12/31 وم�شروع �مليز�نية 

�ملقبلة .

ثالثًا - بحث �لقرت�حات �ملقدمة من �لأع�شاء يف �ملوعد �لقانوين .

رابعًا - �نتخابات جمل�س �لإد�رة .

كما تقرر �لآتي :

1 - حتديـــــــد �لفـــــــرتة من عقب �لنتهاء من مناق�شة بنود جدول �لأعمـــــــال وحتى �ل�شاعة �لثامنة من م�شاء يوم 

�لأربعاء �ملو�فـــــــق 2011/3/16 لإجر�ء �لقرت�ع و�لت�شويت لنتخابات جمل�ـــــــس �إد�رة �لنادي للدورة �لقادمة 

على �أن تتخلل هذه �لفرتة ��شرت�حة �شلبية من �ل�شاعة �لو�حدة و�لن�شف �إىل �ل�شاعة �لثالثة ظهرً� 

2 - فتح باب �لرت�شيح لع�شوية جمل�س �لإد�رة �عتبارً� من يوم �لأربعاء �ملو�فق 2011/3/2 وحتى �ل�شاعة �لثامنة 

و�لن�شف من م�شاء يوم �لثنني �ملو�فق 2011/3/7 على �أن ير�عى مو�عيد �لدو�م �لر�شمية للنادي .

3 - فتح باب تقدمي �لقرت�حات لالأع�شاء خالل �لفرتة من يوم �لأربعاء �ملو�فق 2011/3/2 �إىل نهاية دو�م يوم 

�لثنني �ملو�فق 2011/3/7 .

4 - قفـــــــل بـــــــاب ت�شديد �ل�شـــــــرت�كات لالأع�شاء �لذين يحـــــــق لهم ح�شـــــــور �لجتماع نهايـــــــة دو�م �لحد �ملو�فق 

. 2011/3/13

5 - ت�شتمـــــــر فـــــــرتة �لن�شحـــــــاب من �لرت�شيـــــــح لع�شوية جمل�ـــــــس �لإد�رة لغايـــــــة نهاية دو�م يـــــــوم �لثنني �ملو�فق 

. 2011/3/14

لـــــــذ� ناأمل �لإحاطة و�تخاذ �لالزم يف هـــــــذ� �ل�شاأن و�لتقيد باملو�عيد �ملذكورة �أعاله ومر�عاة �أحكام �ملو�د 19، 

23، 25، 26، 35 من �لنظام �لأ�شا�شي للنادي وكذلك �ملادة 10 من �لالئحة �لد�خلية .

وعليـــــــه يرجى ممن يرغـــــــب يف تر�شيح نف�شه لع�شوية جمل�س �إد�رة �لنـــــــادي �لعلمي �أن يتقدم بطلب موقع 

منـــــــه �إىل �شكرتري �لنـــــــادي وذلك يف �ملو�عيد �ملحددة �أعاله كما ناأمل ممن يوجـــــــد لديه �أي �قرت�حات �أن يتقدم 

بهـــــــا كتابيـــــــًا �إىل �إد�رة �لنادي يف �ملو�عيـــــــد �ملذكورة وذلك كي يت�شنى ملجل�س �إد�رة �لنـــــــادي �إدر�جها �شمن جدول 

�لأعمال.

مع �أطيب �لتمنيات
الأمني العام

 مجلس الوزراء: اعتماد تحويل «الكويتية» إلى شركة مساهمة
  ومنح العاملين في «الفتوى» و«التحقيقات» و«قانونية البلدية» عالوة خاصة

 عقد مجلس الوزراء اجتماعه األسبوعي ظهر 
أمس في مطار الكويت الدولي برئاســــة سمو 

رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
  وصرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
روضان الروضان بعد االجتماع بأن املجلس 
استعرض في مستهل اجتماعه مضامني الكلمة 
التي ألقاها صاحب السمو األمير إلى الشعب 
الكويتي الكرمي مبناسبة االحتفاالت الوطنية 
التي جدد ســــموه من خاللها االلتزام بالنهج 
الدميوقراطي واحلرية املســــؤولة ومتســــكه 
بحماية الدستور وثوابتنا الراسخة واملتجذرة 
في املجتمع، كما أكد ســــموه ان كويت الوطن 
للجميع ولم تكن في يوم لقبيلة أو لطائفة أو 
لفئة دون أخرى، مستذكرا سموه مآثر اآلباء 
واألجداد الذين جتمعهم اإلرادة املشتركة، داعيا 
ســــموه إلى اســــتقراء التجارب والعبر ونبذ 
الفرقة والتعصب وسط التطورات واملتغيرات 
املتســــارعة في املنطقة. كما تطرق سموه إلى 
ذكرى الغزو والتحرير مترحما على الشهداء 
ومعليا تضحيات األسرى وجميع أهل الكويت 
في هــــذه األيام العصيبة مشــــاطرا املواطنني 
مشاعرهم الصادقة إزاء الفقيدين سمو األمير 
الشيخ جابر األحمد وسمو األمير الوالد الشيخ 
سعد العبداهللا، طيب اهللا ثراهما، واللذين كانا 
امثولة للتضحية والعمــــل من اجل التحرير 
ومواجهة العدوان الغادر وما قدماه من جهود 
واجنازات مشهودة في خدمة الوطن واملواطنني 

على مدى عقود من الزمان.
  وقد عبر املجلس عن بالغ تقديره وعظيم 
اعتزازه بالتوجيهات التاريخية الشاملة التي 
تضمنتهــــا كلمة صاحب الســــمو األمير بهذه 
املناسبة الوطنية السعيدة، مؤكدا التزامه الكامل 
بهذه التوجيهات السديدة والتي ستكون رائدة 
للحكومــــة في عملها لكل ما فيه خدمة الوطن 
واملواطنني، داعيا املولى عز وجل ان يؤيد بعونه 
وتوفيقه مسيرة الشعب الكويتي نحو التقدم 
واالزدهار في ظل قيادة صاحب السمو األمير 
وســــمو ولي العهد وان يحفظ وطننا العزيز 

وشعبه الكرمي من كل سوء.

  جهود مخلصة

  من جانب آخر أشاد مجلس الوزراء باجلهود 

املخلصة التي قامت بها اللجنة العليا املكلفة 
باإلعداد لالحتفال باملناسبات الوطنية، معربا 
عن شكره وثنائه على حسن التنظيم والتنسيق 
واإلعداد الذي واكب االحتفاالت الوطنية املجيدة 
ما أظهرها بصورة جميلة ورائعة ساهمت في 
إضفاء البهجة والفرحة على نفوس املواطنني 
واملقيمــــني وجســــدت التالحــــم املعهود بني 
الكويتيني، مثمنا جهود املشــــرفني والقائمني 
وكل املشاركني من عسكريني ومدنيني لترتيب 
وتنظيم اإلجراءات األمنية لالحتفاالت، داعيا 
املولى العلي القدير ان يدمي على بلدنا األفراح 

ونعمة األمن واألمان.

  تهنئة خادم الحرمين

  من جانــــب آخر أعرب املجلس عن خالص 
التهنئــــة إلى خادم احلرمني الشــــريفني امللك 
عبداهللا بن عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة 
العربية السعودية الشقيقة مبناسبة عودته 
إلــــى ارض الوطن مشــــافى معافى بعد رحلة 
العالج والنقاهة التي تكللت بفضل املولى تعالى 
بالتوفيق والنجاح مبتهال إلى املولى جلت قدرته 
ان يدمي على خادم احلرمني الشريفني موفور 
الصحة ومتام العافية والعمر املديد ملواصلة 
دوره املعهود في قيادة مسيرة اخلير والنماء 
للمملكة العربية السعودية الشقيقة وتعزيز 
دورها احليوي في نصرة قضايا األمتني العربية 

واإلسالمية، ومتمنيا للمملكة الشقيقة وشعبها 
الكرمي كل الرفعة واالزدهــــار في ظل القيادة 

احلكيمة خلادم احلرمني الشريفني.
  واحاط سمو رئيس مجلس الوزراء املجلس 
بفحــــوى الزيارة التي قام بهــــا للبالد مؤخرا 
سمو االمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد 
مملكة البحرين الشقيقة والتي تأتي ترجمة 
للروابط االخوية احلميمة والعالقات التاريخية 
املتميزة بني قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقني 
وضمن اطار حرصهما على حتويل «الكويتية» 

إلى شركة مســــاهمة وعلى التشاور املستمر 
حول مختلــــف املوضوعــــات والقضايا التي 
تهم البلدين الشــــقيقني. وضمن اطار متابعة 
اخلطوات التنفيذية النشــــاء شركة اخلطوط 
اجلوية الكويتية فقد تدارس املجلس توصية 
جلنة الشؤون االقتصادية بشأن التقرير الثالث 
للجنة التأسيسية اخلاصة بخطوات تخصيص 
مؤسســــة اخلطوط اجلوية الكويتية والذي 
تضمن مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن اخلطة 
املقترحة لآللية املناسبة لعملية اخلصخصة 

 عاطف رمضان وكونا
  أعلن وزير التجـــارة والصناعة أحمد 
الهارون ان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه 
االسبوعي أمس على مشروع مرسوم بتعيني 
ســـميرة الغريب وداود الســـابج وكيلني 

مساعدين في وزارة التجارة والصناعة.
  وتشـــغل الغريب حاليا منصب مديرة 
ادارة التطويـــر والتدريب في الوزارة، في 
حني يشغل السابج حاليا منصب مدير إدارة 

الشركات املساهمة في نفس الوزارة.
  وفي تصريح خاص لــــ «األنباء» قال 

السابج انه ســـيعمل جاهدا خالل الفترة 
املقبلة لتأدية واجبه على أمت وجه، معربا 
عن شكره لوزير التجارة والصناعة احمد 
الهارون الذي قدر جهـــوده طوال األعوام 

املاضية.
  ولفت السابج الى ان فترة عمله بالوزارة 
امتدت منذ عام ١٩٨٣، مشيرا الى انه تدرج 
في الوظائف بالوزارة بإدارة الشركات من 
موظف ثم رئيس قسم ثم مراقب ثم مدير 
إلدارة الشركات املســـاهمة منذ عام ١٩٩٨ 

حتى تاريخه. 

 تثمين تبرع العازمي الغريب والسابج وكيالن مساعدان في «التجارة» 
  

التبرع    وافق املجلس على 
املقدم من عايد هتالن العازمي 
النشاء مركز للعالج الطبيعي 
مبستشفى العدان بقيمة مليون 
ومائتني وخمسني الف دينار 
وقد عبــــر املجلس عن عظيم 
الشــــكر والتقدير لهذا التبرع 
الكــــرمي والذي يعكــــس قيم 
التكافل والتعاون بني املجتمع 
الكويتي ويؤكد روح املواطنة 
االيجابيــــة التي عرف بها اهل 

الكويت.

 الموافقة 
  على الترخيص

  إلنشاء كلية 
مجتمع خاصة

  
  قالت وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود ان 
الوزراء وافق  مجلس 
امس على مشـــروع 
مرســـوم بالترخيص 
النشاء كلية مجتمع 
تتبع مجلس اجلامعات 
اخلاصة ومدة الدراسة 

فيها سنتان.
الوزيرة    واضافت 
احلمود في تصريح لـ 
«كونا» عقب االجتماع 
االســـبوعي ملجلـــس 
الـــوزراء ان «كليـــة 
املجتمع هي كلية خاصة 
تتبع مجلس اجلامعات 
اخلاصة وتدرس فيها 
ادارة  تخصصـــات 
االعمال واحملاســـبة 
وخدمـــات الضيافـــة 
واللغة االجنليزيــة».

  مـــن جهـــة اخرى 
الوزراء  بحث مجلس 
الشـــؤون السياسية 
فـــي ضـــوء التقارير 
مبجمـــل  املتعلقـــة 
الراهنة  التطـــورات 
على الساحة السياسية 
على الصعيدين العربي 

والدولي. 

مبراحلها املختلفة وقــــد اعتمد املجلس قرارا 
يتضمن القواعد واالجراءات التنفيذية للقانون 
رقم (٦) لسنة ٢٠٠٨ في شأن حتويل مؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتية الى شركة مساهمة 
متهيدا ملباشرة اخلطوات التنفيذية الالزمة في 
هذا الشأن. وقد ناقش املجلس مجددا الطلبات 
التي تقدمت بها كل من ادارة الفتوى والتشريع 
واالدارة العامة للتحقيقات واالدارة القانونية 
فــــي بلدية الكويت لتعديل جــــداول الرواتب 
واالمتيازات املقررة للعاملني في تلك اجلهات 
الثالث وقد تــــدارس املجلس جميع اجلوانب 
املتعلقة بهذا املوضوع وقد قرر مجلس الوزراء 
املوافقة على منح عالوة خاصة للعاملني في كل 
من هذه اجلهات تقديرا لطبيعة العمل واملهام 
املنوطة للعاملني بكل منها وكلف جلنة برئاسة 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير 
األوقاف والشؤون االســــالمية ووزير املالية 
ووزير التربية ووزير التعليم العالي ورئيس 
ديوان اخلدمة املدنية لوضع التفاصيل النهائية 
لتقرير هذه العالوة مبراعاة جميع االعتبارات 
القانونيــــة واملالية وغيرها على أن تقدم هذه 
اللجنة تقريرها وتوصياتها في اجتماع مجلس 
الوزراء الذي سيعقد في (٣١/ ٣/ ٢٠١١) حلسم 
هذا األمر بصــــورة نهائية. كما اطلع املجلس 
على توصيات محضر اجتماع جلنة الشؤون 
القانونية رقم «٣/٢٠٠١» بشأن مشروع مرسوم 

بالترخيص بانشاء كلية املجتمع في الكويت 
ومشروع مرسوم باملوافقة على اتفاقية التعاون 
الثقافي والفنــــي بني حكومة الكويت وانتيغا 
وباربيودا ومشروع مرســــوم باملوافقة على 
اتفاقية التعاون الثقافي بني  الكويت وأرمينيا 
ومشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام اتفاقية 
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة 
ومشروع مرسوم باملوافقة على مذكرة تفاهم 
للتعــــاون في مجال املرأة بني حكومة الكويت 
واملجلس األعلى للمرأة في مملكة البحرين وقرر 
املجلس املوافقة على مشاريع املراسيم ورفعها 
لصاحب السمو األمير. ثم اطلع املجلس على 
توصيات اللجنة بشأن مشروع قانون باملوافقة 
على اتفاقية تسليم املجرمني بني حكومة الكويت 
وحكومة اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية 
الشعبية ومشروع قانون باملوافقة على اتفاقية 
بيد حكومة الكويت وحكومة ايرلندا لتجنب 
االزدواج الضريبــــي ومنع التهرب املالي فيما 
يتعلق بالضرائب علــــى الدخل والبرتوكول 
احمللق بها ومشــــروع قانــــون باملوافقة على 
برتوكــــول بني الكويت وجمهورية التشــــيك 
في التعديالت التي أدخلت على االتفاقية بني 
الكويت وجمهورية التشيك للتشجيع واحلماية 
املتبادلة لالستثمارات. وقرر املجلس املوافقة 
على مشاريع القوانني ورفعها صاحب السمو 

األمير متهيدا الحالتها ملجلس األمن. 
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 مصادر: الوضع الكهربائي محرج جدًا.. حال ارتفعت 
درجات الحرارة قبل دخول «الصبية» الخدمة

 دارين العلي
  في حني يعــــول قياديو وزارة الكهرباء 
واملاء على دخول محطة الصبية الى اخلدمة 
في يونيو املقبل البعاد شبح ازمة كهربائية 
خالل الصيف املقبل تخوفت مصادر مسؤولة 
في الوزارة من ان يســــبق ارتفاع درجات 
احلرارة دخول وحدات الصبية اسوة مبا 
حصل الصيف املاضي بعد االرتفاع احلاد 
واملفاجئ في درجات احلرارة وصل الى ٦٥ 

درجة مئوية في يونيو املاضي.
  ويأتي تخوف هذه املصــــادر من واقع 
التوقعات ان يبلغ االستهالك االقصى للكهرباء 

في البالد الصيف املقبل ١١٦٥٠ ميغاواط في 
حني يبلغ االنتاج الكلي للبالد حتى ما قبل 
دخــــول الصبية ١١ ألف ميغاواط اي بعجز 
يبلغ ٦٥٠ ميغاواط عن االســــتهالك االعلى 
ما ميكن ان يضع البالد في موقف كهربائي 
محرج خصوصا اذا مت تسجيل الرقم االقصى 

قبل دخول الصبية.
  ولفتت املص الى انــــه في حال تكررت 
ازمــــة ارتفاع درجات احلــــرارة التي مرت 
بالبالد يونيو املاضــــي وتخطت عتبة الـ 
٦٥ درجــــة مئوية خالل العــــام احلالي في 
شهر يونيو فســــيضع الوزارة في موضع 

محرج جدا خصوصا انتاج محطة الصبية 
سيدخل تدريجيا الى اخلدمة وبكميات قليلة 

للمحافظة على الشبكة.
  وقالت املصادر ان محطة الصبية ستزود 
الشبكة وفق التعاقد بـ ١٣٥٠ ميغاواط خالل 
املرحلة االولى وستبدأ بادخالها الى الشبكة 
في يونيو املقبل، الفتا الى ان هذا االدخال لن 
يكون دفعة واحدة بسبب عدم متكن الشبكة 
من التحمل وبالتالي سيتم ادخالها تدريجيا 
بواقع ٢٣٠ ميغاواط اســــبوعيا للمحافظة 
على جودة الشبكة هذا اذا لم تواجه عملية 

االدخال اي عراقيل فنية متوقعة. 


