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�سائلني اهلل العلي القدير اأن يرحمها بوا�سع رحمته

وي�سكنها ف�سيح جناته واأن يلهم اأهلها وذويها ال�سرب وال�سلوان

 يتقدمــون باأحر التعــازي اإلـى

املـديــر العـــام 

 املهند�س / اأحمد عبداهلل الغامن

 املهند�س / عبداهلل اأحمد الغامن

يف وفاة فقيدتهم املغفور لها باإذن اهلل تعاىل

منيـرة �صعـود الع�صيـمـي
ويتقدمون باأحر التعازي

لعائلتـي الـزامـل والع�صيـمي

اأ�صـرة مكتـب دار اخلـليـج 
لال�صتـ�صـارات الهنـد�صـيـة

وكـافـة العامـلني بـه

ولي العهد استقبل اخلرافي واحملمد و4 وزراء

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
في ديوانه بقصر الس���يف صباح امس رئيس 

مجلس االمة جاسم اخلرافي.
واستقبل سموه سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد.
 كما اس���تقبل س���مو ولي العهد في ديوانه 
بقصر السيف صباح امس نائب رئيس مجلس 

الوزراء ووزير الداخلية الش���يخ احمد احلمود 
ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الش���يخ د.محمد الصباح ونائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدولة لشؤون االسكان ووزير 
 الدول���ة لش���ؤون التنمية الش���يخ احمد الفهد
ووزير الدولة لش���ؤون مجلس ال���وزراء علي 

الراشد.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ د.محمد الصباح والشيخ أحمد الفهد وعلي الراشد

أما عن أس���باب اختيار نظام 
الصب املس���بق فيقول شمساه: 
»أن أحد أهم األسباب التي دعت 
الس���تخدام نظام الصب املسبق 
لقطع اجلس���ور هو م���ا يوفره 
هذا النظام من سرعة في اجناز 
العمليات اإلنشائية، فهذا النظام 
يتيح ملقاول املشروع تصنيع قطع 
اجلس���ور دون احلاجة النتظار 
االنتهاء من جتهيز مواقع اجلسور، 
بحيث تكون عمليات جتهيز مواقع 
اجلس���ور والقطع املكونة لتلك 
اجلسور تسير بخط متواز وال 
تعرقل احداه���ا األخرى. كما أن 
أحد األسباب األخرى التي دفعتنا 
إلى اس���تخدام هذا النظام هو ما 
ستضيفه بيئة العمل في مساحة 
شاسعة نضمن من خاللها كفاءة 

اإلنتاج«.

العبداهلل أن وزارة األمن األميركية 
أعلن����ت أخيرا ع����ن إلغائها نظام 
التسجيل عند الدخول واخلروج 
من الواليات املتحدة لكل األجانب 
الداخلني واخلارجني. وأوضح »أن 
هذا القرار من شأنه أن يسهل عملية 
دخول وخروج املواطنني الكويتيني 
اذا ما كانت لديهم تأشيرة دخول 
صاحلة للواليات املتحدة، حيث كان 
يتعطل بعض املواطنني الكويتيني 
عند دخولهم للواليات املتحدة في 
السابق جراء عملية التسجيل، إال 
أنه مع إلغاء هذا النظام فانه من 
املتوق����ع أن تكون عملية الدخول 
واخلروج من الواليات املتحدة أسهل 
وأسلس بكثير مما كانت عليه في 

السابق«.

في بناء جسور املشروع والتي 
سيتم االنتهاء من جتهيزها بتاريخ 

25 أكتوبر القادم.
وأض���اف شمس���اه: »أن هذه 
األرض س���تكون مبثابة املصنع 
الذي س���يقوم املقاول بتحضير 
القطع املسبقة الصب  وتصنيع 
واالجه���اد فيها والتي س���يقوم 
املقاول بعد االنتهاء من تصنيعها 
بنقلها إلى مواقع اجلسور ليتم 

تركيبها«.
الس���احة قال  وعن تفاصيل 
شمس���اه: »حصلنا على موافقة 
من بلدية الكويت الستخدام أرض 
ف���ي منطقة الدوحة مس���احتها 
150.000م2، كما أن موقع األرض 
بعيد عن املناطق السكانية حتى ال 
تكون العمليات في الساحة مصدر 

إزعاج لقاطني تلك املنطقة«.

ناشد س����فيرنا لدى الواليات 
العبداهلل  املتحدة الشيخ س����الم 
املواطنني الكويتيني القادمني خالل 
إجازة الصيف القادمة للس����ياحة 
والعالج والدراسة ضرورة االلتزام 
بقوان����ني اإلقامة األميركية، وذلك 
حت����ى ال يتعرضوا للمس����اءالت 
القانونية. وبني الشيخ سالم في 
تصريح ل����� »كونا« أنه في ضوء 
األع����داد املتزايدة م����ن املواطنني 
الكويتيني الذين يقصدون الواليات 
املتحدة لعدة أسباب فإن السفارة 
في واشنطن والقنصلية العامة في 
ل����وس اجنيليس وجميع املكاتب 
امللحقة على أمت استعداد ملساعدة 
ه����ؤالء املواطن����ني واإلجابة عن 
استفساراتهم. وذكر الشيخ سالم 

كشف مهندس مشروع تطوير 
طريق اجلهراء � أحد أكبر مشاريع 
وزارة األش���غال � م.عبداللطيف 
شمس���اه عن آخر التطورات في 
املشروع وذلك بإعالنه عن البدء 
في عمليات جتهيز ساحة صب 
القطع املس���بقة الصب واالجهاد 
الواقع���ة مبنطقة الدوحة والتي 
سيتم االنتهاء من جتهيزها بتاريخ 

25 أكتوبر القادم.
حيث قال شمساه: »نحب ان 
نطمئن املواطن���ني واملقيمني أن 
العمليات في مش���روع تطوير 
طريق اجله���راء تنجز على قدم 
وساق ونحب أن نعلن أن مقاول 
املشروع يقوم اآلن بتجهيز األرض 
املخصصة من بلدية الكويت لتكون 
القطع املسبقة  س���احة تصنيع 
الصب واالجهاد والتي ستستخدم 

الشيخ سالم العبداهلل

سفيرنا بواشنطن يناشد املواطنني القادمني 
خالل الصيف االلتزام بقوانني اإلقامة 

شمساه: عمليات تطوير طريق اجلهراء
جتري على قدم وساق

اس���تقبل صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد 
بقصر الس���يف صباح امس 

السيف صباح امس سمو الشيخ 
ناص����ر احملمد  رئيس مجلس 

الوزراء.

الس����يف صباح امس رئيس 
مجلس االمة جاسم اخلرافي.

 واستقبل س����موه بقصر 

سمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد.

كما استقبل سموه بقصر 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد صاحب السمو األمير خالل لقائه جاسم اخلرافي

األمير استقبل ولي العهد واخلرافي واحملمد

املجلس أكد التعامل مع استجوابي رئيس الوزراء والفهد وفق األطر الدستورية والقانونية

مجلس الوزراء: رفع علم مجلس التعاون على املنافذ 
احلدودية البرية والبحرية واجلوية 25 اجلاري

عقد مجلس الوزراء اجتماعه 
األسبوعي ظهر امس في قصر 
السيف برئاس���ة سمو الشيخ 
ناصر احملم���د رئيس مجلس 
ال���وزراء وبعد االجتماع صرح 
وزير الدولة لش���ؤون مجلس 
الوزراء علي الراش���د مبا يلي:  
أحيط املجلس علما في مستهل 
اجتماعه بالرسائل املوجهة الى 
صاحب الس���مو األمير من كل 
من الرئيس أحمد محمد سيالني 
رئيس جمهورية أرض الصومال 
ومن الرئيس عبداهلل واد رئيس 
جمهورية الس���نغال ومن امللك 
خوان كارلوس ملك مملكة اسبانيا 
ومن الرئيس د.ليونيل فيرنانديز 
رئيس جمهورية الدومنيكان ومن 
الرئيس لي ميونغ باك رئيس 
الرئيس  جمهورية كوريا ومن 
بوني يايي رئي���س جمهورية 
بنني وم���ن محمد بن عيس���ى 
األمني العام ملؤسسة أصيلة في 
اململكة املغربية. وقد تناولت هذه 
الرسائل س���بل تدعيم عالقات 
التعاون القائمة بني الكويت وكل 
من هذه الدول الشقيقة والصديقة 
في اط���ار ما يربطها من روابط 
وثيقة وممي���زة على مختلف 
املستويات. ثم اطلع املجلس كذلك 
على الرسالة التي تلقاها سمو 
الوزراء الشيخ  رئيس مجلس 
ناصر احملمد من الرئيس السابق 
بيل كلينت���ون الرئيس الثاني 
واألربع���ني للوالي���ات املتحدة 
األميركية والتي تضمنت دعوة 
سموه حلضور االجتماع الثاني 
ملبادرة كلينتون العاملية واملقرر 
عقدها في مدينة نيويورك في 

سبتمبر املقبل 2011.
الى شرح  واستمع املجلس 
قدم���ه نائ���ب رئي���س مجلس 
الوزراء ووزير الدولة لشؤون 
االسكان والتنمية الشيخ أحمد 
املركزية  االدارة  الفهد ومدي���ر 
النتائج  لالحصاء أوضحا فيه 

هذا القرار اوضح أن موعد بدء 
رف���ع العلم بتاريخ 25 اجلاري 
تزامنا مع م���رور 30 عاما على 
تأسيس مجلس التعاون لدول 

اخلليج العربية.
ث���م بحث املجلس ش���ؤون 
مجلس األمة واطلع بهذا الصدد 
املدرجة على  على املوضوعات 
ج���دول أعمال جلس���ة مجلس 
األمة كما أحي���ط املجلس علما 
الى سمو  باالستجواب املوجه 
رئيس مجلس الوزراء بصفته 
وكذلك باالستجواب املوجه لنائب 
الوزراء ووزير  رئيس مجلس 
الدولة لشؤون االسكان والتنمية 
مؤكدا أن مجلس الوزراء سيتعامل 
مع هذين االستجوابني وفقا لألطر 

الدستورية والقانونية.
كما بحث املجلس الشؤون 
السياس���ية في ضوء التقارير 
املتعلقة مبجمل التطورات الراهنة 
على الس���احة السياسية على 

الصعيدين العربي والدولي.

مقترح���ة للمحطة على اللجنة 
الفرعي���ة للمراف���ق واخلدمات 
العامة وذلك ملزيد من الدراسة 
واختيار األنسب من بينها وقد 
الوزارية  اللجنة  كلف املجلس 
لش���ؤون اخلدمات لالس���راع 
بتحديد املوقع املناسب بالتنسيق 

مع بلدية الكويت.
وتنفيذا لقرار املجلس األعلى 
التعاون لدول اخلليج  ملجلس 
العربي���ة في دورت���ه احلادية 
والثالثني والتي عقدت مؤخرا 
في مدينة أبوظبي بدولة االمارات 
العربية املتحدة الشقيقة والتي 
تن���ص على أن يت���م رفع علم 
مجل���س التعاون عل���ى املنافذ 
احلدودي���ة )البري���ة واجلوية 
والبحري���ة( واألماكن التي لها 
عالقة بالعمل املش���ترك والتي 
لها ارتباط باملواطنني وتكليف 
املجلس الوزاري بتشكيل جلنة 
من املختصني من الدول األعضاء 
لوضع االجراءات العملية لتنفيذ 

األولي���ة للتعداد العام للمباني 
والسكان واملنشآت للكويت لعام 
2011 والذي قامت به االدارة في 
شهر مايو اجلاري وقد أوضحا 
للمجلس أبرز املالمح والبيانات 
اخلاصة بهذا التعداد التسجيلي 
والتوزيع الس���كاني اجلغرافي 
على مختلف احملافظات واملناطق، 
وسعيا المتام عملية االحصاء في 
موعدها احملدد فقد كلف املجلس 
اجله���ات احلكومي���ة املختلفة 
االدارة وحث  بالتع���اون م���ع 
املواطنني واملقيمني على االسراع 
باس���تكمال عملية التس���جيل 
للبيانات املطلوبة إلجناح هذا 
املشروع الوطني املهم وحتقيق 

غاياته الوطنية.
ث���م أح���اط وزي���ر الدولة 
لشؤون البلدية د. فاضل صفر 
املجلس بشأن تخصيص موقع 
بديل حملط���ة اجلليعة لتوليد 
الكهرباء وتقطي���ر املياه حيث 
انه مت عرض ثالثة مواقع بديلة 

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والشيخ أحمد احلمود والشيخ د.محمد الصباح والشيخ أحمد الفهد وعلي الراشد

تكليف اجلهات 
احلكومية املختلفة 
بالتعاون مع إدارة 

اإلحصاء الستكمال 
عملية تسجيل 

البيانات املطلوبة 
وإجناح مشروع 

التعداد العام 
للمباني واملنشآت 

والسكان

جتديد تعيني املال نائبًا ملدير عام »السكنية« بدرجة وكيل وزارة

املرشد نائبًا لرئيس محكمة التمييز والشراح
رئيساً حملكمة االستئناف وبوهندي نائباً

اع��ل���ن وزي�����ر الدول���ة 
لش���ؤون مجل���س ال��وزراء 
عل���ي الراش���د ان مجل���س 
الوزراء وافق على مش���روع 
مرس���وم بتعيني املستشار 
فيصل املرشد نائبا لرئيس 
محكمة التمييز واملستش���ار 
راشد الشراح رئيسا حملكمة 
االستئناف واملستشار محمد 
بوهندي نائبا لرئيس محكمة 

االستئناف.
 وق���ال الوزي���ر الراش���د
ل� »ك��ونا« عق���ب االجتماع 
الوزراء  األس��بوعي ملجلس 
ام��س ان املج��لس واف���ق على 
م���شروع م��رسوم بتجديد 
امل�����ال نائبا  تعيني صبحي 
العام للمؤس���س���ة  للمدير 

الس���كنية  العام��ة للرعاية 
الط����لب���ات  ل����ش������ؤون 

والتخصيص.

ي��ذك��ر ان ال��مال يش���غل 
نائ�����ب  منص���ب  حالي���ا 
الع���ام للمؤسس���ة  املدي���ر 

الس���كنية  العام���ة للرعاية 
بدرجة وكيل وزارة مس���اعد 

ألربع سنوات.

املستشار محمد بوهندياملستشار فيصل املرشد صبحي املالاملستشار راشد الشراح

»السكنية«: استدعاء مواطنني ملراجعة املؤسسة وذلك لألهمية
أعل���نت املؤسس���ة العامة 
أنه على  السكن���ية  للرعاية 
أصح���اب طلب���ات الس���كن 
احلكومي املس�����جل لديها، 

ل����بدل اإليجار  واملستحقني 
ول���م يتقدموا لل���مؤسس���ة 
للح���ص���ول عليه، ضرورة 
مراج���عة امل���ؤس��سة � إدارة 

خ���دم�����ة املواطن � مبقرها 
الكائن مبنطقة جنوب السرة 
منطقة الوزارات بجوار الهيئة 
العام���ة للمعلومات املدنية، 

املالية  لتسلم مس���تحقاتهم 
املتأخرة.

واملؤسسة تهيب بجميع 
املعني���ني لهذا اإلع���الن الى 

املراجعة في أوقات  ضرورة 
الدوام الرسمي وبالسرعة قبل 
نهاية دوام يوم الثالثاء املوافق 
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