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نتمنى أن يتجاوز اليمن 
هذه املرحلة احلرجة 

وأن تتم املصاحلة 
بأسرع وقت وتسير 

عجلة التنمية

»كونا« تضع كل 
إمكانياتها وخبراتها 

في خدمة وكالة األنباء 
السعودية إلجناح 

املؤمتر الدولي لوكاالت 
األنباء عام 2013

ترأس اجتماع هيئة األمانة الحتاد وكاالت األنباء العربية

مبارك الدعيج: األمة العربية متّر بظروف دقيقة 
تستدعي نقل وتغطية األخبار بشفافية

سفارتنا في بانكوك للراغبني في السفر لتايلند: التدقيق 
في عقود اإليجار وجتنب األماكن اخلطرة وااللتزام بفترة اإلقامة

من جانبه قال مدير عام وكالة 
االنباء السعودية )واس( عبداهلل 
بن فهد احلس����ن ان استضافة 
اململكة العربية السعودية املؤمتر 
الرابع للمجلس الدولي لوكاالت 
االنباء الذي سيعقد في الرياض 
مطلع عام 2013 جاء اثر تضافر 
العربي����ة للفوز بهذه  اجلهود 
االستضافة التي قال انها تشكل 
قيمة للعمل اجلماعي الذي مييز 

احتاد وكاالت االنباء العربية.
ودعا جميع وكاالت االنباء 
الفاعلة في  العربية للمساهمة 
التحضير ألعمال املؤمتر الدولي 
الراب����ع مؤكدا ان جناح املؤمتر 
هو جناح جلميع وكاالت االنباء 

العربية.
 � الدعيج  الش����يخ  واب����دى 
معقب����ا على كلمة احلس����ن � 
استعداد االحتاد ووكالة االنباء 
الكويتي����ة )كونا( لدعم جهود 
اململكة العربية السعودية الجناح 

املؤمتر.
وق����ال ان »كون����ا« تض����ع 
جميع امكانياتها وخبراتها في 
خدمة االشقاء في وكالة االنباء 
السعودية )واس( لدعم جهودهم 

في اجناح املؤمتر الدولي.

لوكالة االنباء الفلسطينية )وفا( 
مؤكدا ان موقف الوكالة السعودية 
ليس بجديد، وقال »ان االشقاء 
العربية السعودية  اململكة  في 
دائما من السباقن لدعم اشقائهم 
واملساهمة في مختلف مجاالت 

التنمية العربية«.
كما اعرب الشيخ الدعيج عن 
تهانيه ملدير ع����ام وكالة انباء 
الشرق االوسط عادل عبدالعزيز 
مبناسبة تسلمه مهام منصبه 
مديرا عام����ا للوكالة وقال »كنا 
نتمنى مش����اركة الزميل عادل 
عبدالعزيز ليترأس هذا االجتماع 
اذ انه تسلم اخيرا ادارة الوكالة 
وكان هذا االجتماع س����يصبح 
فرصة طيبة لاللتقاء به والتواصل 

معه إلثراء النقاش«.
ورح����ب الش����يخ الدعي����ج 
ادارة  مبشاركة رئيس مجلس 
وكالة االنباء الفلسطينية )وفا( 
رياض احلسن مثمنا جهود وكالة 
االنباء االردني����ة )بترا( ممثلة 
مبديرها العام رمضان الرواشدة 
الستضافة االجتماع معربا عن 
امله في اخلروج بنتائج تخدم 
مصالح احت����اد وكاالت االنباء 

العربية.

عمان � كونا: اكد نائب رئيس 
احت����اد وكاالت االنباء العربية 
ورئيس مجلس االدارة واملدير 
العام ل� »كونا« الش����يخ مبارك 
الدعيج ان االم����ة العربية متر 
بظروف حساس����ة تس����تدعي 
من مس����ؤولي وكاالت االنباء 
العربي����ة نقل وتغطية االخبار 

بشفافية.
وقال الشيخ مبارك الدعيج 
لدى ترؤسه اجتماع هيئة االمانة 
العربية  الحتاد وكاالت االنباء 
الذي بدأ في العاصمة االردنية 
عمان امس »اننا ننشد السالم 
واالس����تقرار جلمي����ع االقطار 
العربية من اجل تركيز اجلهود 
نحو التنمية في شتى املجاالت 
ايجابا  الذي س����ينعكس  االمر 
على مس����يرة االحتاد فيتمكن 
االخوة االعضاء من املش����اركة 
بظروف افضل في نش����اطات 
االحتاد وحتريك طاولة احلوار 
والنقاش حول امور تطوير العمل 
في وكاالتنا واالرتقاء مبستوى 

العاملن فيها«.
واضاف ان االجتماع كان من 
املقرر ان تستضيفه وكالة االنباء 
اليمنية »ولكن شاءت الظروف 
العصيبة الت����ي مير بها اليمن 
الش����قيق حاليا ان حتول دون 
استضافة االجتماع وكذلك غياب 
املشاركة اليمنية ممثلة برئيس 
مجلس االدارة املدير العام لوكالة 
االنباء اليمني����ة الزميل طارق 

الشافي«.
الدعيج عن  واعرب الشيخ 
امل����ه في ان يتجاوز االش����قاء 
في اليمن هذه املرحلة احلرجة 
وان تت����م املصاحلة وتس����ير 
عجلة التنمية من جديد من اجل 

مصلحة اجلميع.
وثمن الش����يخ الدعيج دور 
وكالة االنباء السعودية )واس( 
ممثلة مبديرها العام عبداهلل بن 
فهد احلسن على جهوده ودعمه 

الشيخ مبارك الدعيج خالل االجتماع

كواالملبور � كونا: ناش����دت 
سفارتنا لدى تايلند املواطنن 
الكويتي����ن الراغبن في زيارة 
مملكة تايلند االلتزام بالقوانن 
التايلندية احمللية بش����كل عام 
والتقي����د بقواع����د امل����رور في 
حال����ة اس����تخدام املركبات في 

الطرقات.
جاء ذلك في بيان خصت به 
السفارة »كونا« وذلك بالتزامن 
مع قرب ابتداء موسم االصطياف 
والتوقعات بسفر آالف املواطنن 

الى مملكة تايلند.
وأش����ارت الس����فارة الى ان 
اصدارها له����ذا البيان يأتي من 
منطلق ضرورة توعية املواطنن 
الكويتي����ن الراغبن في زيارة 
مملكة تايلند بالقوانن احمللية 
املعم����ول بها واحملظورات التي 
يجب أخذها في احلسبان وذلك 
تفاديا لتعرضهم ألي مس����اءلة 

قانونية من أي نوع.
وناشدت السفارة املواطنن 
ف����ي األماكن  التواجد  جتن����ب 
اخلطرة واملشبوهة وعدم رهن 
جواز الس����فر في حالة تأجير 
النارية  الدراجات  أو  السيارات 
واالكتفاء بإيداع صورة من جواز 
السفر كما يجب جتنب تأجير 

املركبات غير املؤمن عليها.
ودعت الى التدقيق في عقد 

االيج����ار وقراءته قراءة متأنية 
والتأكد من وجود تأمن يغطي 
الشقة وموجوداتها وذلك تفاديا 
للوق����وع في مش����اكل مع مالك 
الش����قة وذلك في حالة تأجير 

شقة سكنية.
وأك����دت الس����فارة ضرورة 
االحتفاظ بصورة من جواز السفر 
أثن����اء التنقل في تايلند كما أن 
صورة جواز السفر تعتبر في 
غاية األهمية الستصدار وثيقة 
سفر اضطرارية في حالة فقدان 
جواز السفر حتى يتمكن املواطن 

من العودة الى البالد.
وش����ددت على عدم سحب 
أموال إال من أجهزة السحب اآللي 
التابعة لبنوك معتمدة في تايلند 
واالحتفاظ بايصاالت السحب.

وعن����د حم����ل املواطن ألي 
عقاقير طبية أوضحت السفارة 
انه يجب االحتفاظ بالوصفات 
الطبية وفواتير شراء العقاقير 
وذلك جتنبا ألي مساءلة من قبل 
الس����لطات املختصة في املنافذ 
الى  السفارة  احلدودية. ودعت 
اإلقامة  التام بفت����رة  االلت����زام 
املنصوص عليها في تأش����يرة 
الدخ����ول لتايلند وذلك لتفادي 
دفع غرامة جتاوز فترة اإلقامة 
والت����ي تقدر مببل����غ 500 بات 
تايلن����دي عن كل ي����وم تأخير 

علما أن����ه يتم حتصيل الغرامة 
في املطار أثناء املغادرة من تايلند 
ه����ذا في حالة اذا ل����م يتم إلقاء 
القبض على الشخص املتجاوز 
لفترة االقامة أما في حالة إلقاء 
القبض عليه سيتم احتجازه لدى 
مركز الش����رطة وتوجيه تهمة 
جتاوز فترة اإلقامة له وإحالته 
الى احملكمة. ويستطيع املواطن 
الكويتي احلصول على تأشيرة 
الدخول ململك����ة تايلند اما عن 
أو  التايلندية  طريق السفارات 
عند وصوله الى املنافذ احلدودية 
التايلندية أما بالنسبة لألشخاص 
حملة جوازات السفر الكويتية 
)مادة 17( فيجب عليهم احلصول 
على تأش����يرات الدخول بشكل 
مسبق من السفارات التايلندية 
وال يتم منحهم التأشيرات عند 
املنافذ احلدودية  الى  وصولهم 
التايلندي����ة. وف����ي حالة حمل 
املسافر الى تايلند أو املغادر منها 
لعملة أجنبية تعادل أو تتجاوز 
مبلغ 20 ألف دوالر أميركي فانه 
يجب عليه في هذه احلالة ابالغ 

مسؤولي اجلمارك بذلك.
وفيما يتعلق بالعملة احمللية 
»البات« فانه يحق للقادمن الى 
تايلند حم����ل كمية غير محددة 
من هذه العملة، أما املغادرون من 
تايلند الى كل من الوس وميامنار 

وكمبوديا وماليزيا وڤيتنام فانه 
يحق لهم حمل كمية من األموال 
ال تتجاوز 500 ألف بات تايلندي، 
أما املغادرون الى دول أخرى غير 
املشار اليها فانه ال يحق لهم حمل 
كمية من األموال تتجاوز 50 ألف 
بات. وأكدت السفارة انه ال يجوز 
اآلثار  للمغادر من تايلند حمل 
القدمية ومن ضمنها متاثيل بوذا 
النسخ اجلديدة من متاثيل  أما 
بوذا فيمكن تصديرها من تايلند 
أو ثقافية على  ألغراض دينية 
أن يتم استخراج تصريح بذلك 
م����ن إدارة الفنون وال يس����مح 
بتصدير أكث����ر من خمس قطع 
للشخص الواحد. وبينت انه ال 
يحق للقادم الى تايلند حمل كمية 
من التبغ ومواد التدخن تتجاوز 
ال� 200 س����يجارة او 250 غراما 
من السيجار او التبغ وفي حالة 
جتاوز الكميات املشار اليها يتم 
دفع غرامات مالية باهظة جدا.

ويحظر احلي����ازة والصيد 
والدخ����ول في نش����اط جتاري 
يش����مل االس����تيراد والتصدير 
ألنواع معينة م����ن احليوانات 
م����ن دون رخصة ص����ادرة عن 
الس����لطات املختصة في تايلند 
علما أن السلطات التايلندية توقع 
عقوب����ات مغلظة على املتجاوز 

لهذا القانون.

املطوع: احلوار الوطني البحريني يؤكد أن
اجلميع مع املطالب املشروعة واإلصالح 

املنامة � كون���ا: أكد وزير 
الدولة لشؤون املتابعة مبجلس 
الوزراء البحريني محمد املطوع 
ان احلوار الوطني الذي نادى 
به عاهل البحرين يؤكد »اننا 
جميعا مع املطالب املشروعة 

واالصالح والتطوير«.
وأكد الوزير املطوع خالل 
استقباله سفيرنا لدى مملكة 
البحرين الشيخ عزام الصباح 
امس ان مسيرة االصالح في 
البحرين لم تكن وليدة اليوم 
وال شيء مينع من املزيد من 
التطوير واالصالح وفق االطر 

الدستورية.
وم���ن جانب آخر اش���اد 
الثنائي  التعاون  مبس���توى 
الذي وصل إليه البلدان بفضل 
التي يحظى  الدعم والرعاية 

ل���دى الش���عوب، مضيفا ان 
احلوار مبدأ رئيسي من مبادئ 

الدين اإلسالمي.

بها من القيادتن في البحرين 
والكويت.

الس���فير  أكد  من ناحيته 
عزام الصباح ان مبدأ احلوار 
هو السبيل الذي يعكس مدى 
التط���ور واحلضارة والتقدم 

عزام الصباح: احلوار يعكس مدى تطور احلضارة وتقدم الشعوب

السفير الشيخ عزام الصباح مستقبال محمد املطوع

دعوة للتفكير
بقلم الفريق أول )م( أحمد الرجيب

الهوية الكويتية التي تكاد تضيع
تفخر االمم بتاريخها وبتراثها احلضاري 

ومبوروثها االجتماعي والثقافي واالنساني 
الذي مييزها عن بقية االمم، اذ ان التاريخ 

واملوروث هو شخصية األمة، واألمة التي ليس 
لها موروث هي أمة ال شخصية لها، واألمة التي 
تهمل موروثها او تنساه أمة ال ذاكرة لها، وأمة 

بال ذاكرة ال مستقبل لها، لذا حترص األمم أشد 
احلرص على ان ينتقل موروثها التاريخي عبر 

اجيالها املتعاقبة دون ان يهمل او ينسى او 
يحرف، حيث ان املوروث التاريخي هو الذي 

مييز الهوية الوطنية ألية امة ويبرز خصوصيتها 
وتفردها بني االمم، لذا نرى ان من االولويات 

االستراتيجية لالمم تدعيم وتعزيز اسس الهوية 
الوطنية في كل سياساتها، وباالخص االعالمية 

والتربوية واالجتماعية والثقافية، حتى انها 
تسن القوانني التي من شأنها صيانة الهوية 

الوطنية واحلفاظ على هيبتها وتعزيزها في كل 
مناسبة، وقياسا على ما سبق، نرى ان الكويت 

وان كانت دولة عربية مسلمة اال ان لها تاريخها 
الذي تنفرد به والذي يفخر به الكويتيون ولها 

موروثها احلضاري والثقافي واالجتماعي 
اخلاص بها والذي مييزها عن بقية الدول العربية 

واالسالمية، وسيسجل التاريخ بأحرف من 
نور ذكرى اولئك الرجال الذين صنعوا للكويت 

تاريخها وحضارتها وحافظوا على موروثها 
الثقافي واالجتماعي ويذكر اهل الكويت بكل 

التقدير واالجالل حكامها وحكماءها ورجاالتها 
الذين افنوا حياتهم من اجل ان تكون الكويت 
منارة بني االمم، حيث لم يكن صغر مساحة 

الكويت اجلغرافية، ومحدودية تعداد سكانها  
عائقا امامهم في ان يكون موروث وطنهم مميزا 

بني االمم، فالتميز تصنعه االرادة وحب الوطن 

ولقد كانت لديهم ارادة املبادرة وروح االبداع، 
دافعهم الى ذلك حب وعشق الكويت، وبفعل 

اولئك الرجال اصبحت الكويت وخالل عقود من 
الزمن منارة تشع ابداعا وثقافة وعلما ومتيزا 

كويتيا خالصا، حتى انها اصبحت لؤلؤة اخلليج 
عن حق، حتى جاء الغزو العراقي الهمجي وبعده 

التحرير وخالل السنوات التي تلت ذلك وإلى 
يومنا هذا اصبح احلال غير احلال والناس غير 
الناس، حيث شهدت الكويت ومازالت متغيرات 
دراماتيكية سريعة في كل املجاالت االجتماعية 
والسياسية واالقتصادية والثقافية اثرت تأثيرا 

كبيرا على جميع مناحي احلياة في البالد، 
وان كان ظاهر تلك املتغيرات استجابة للتطور 

العاملي السريع في ظل انفتاح االعالم الفضائي 
وثورة االتصاالت واملواصالت وتكنولوجيا 

املعلومات، اال ان تأثير ذلك التطور السريع كان 
مختلفا في الكويت مقارنة مع بقية الدول التي 
اخذت احلداثة وسيلة للتطور مع احملافظة على 
اصالتها وتاريخها وعراقتها وموروثها الوطني، 
اما نحن في الكويت فقد اخذنا احلداثة واهملنا 

التاريخ واالصالة والعراقة، ونكاد نضيع هويتنا 
الكويتية الوطنية!

ان للكويت عمقا تاريخيا ميتد الى ما يزيد 
على اربعمائة سنة، شهد ذلك التاريخ ترسيخا 
وتأصيال لكل ما مييزها، لهجة وتقاليد وعادات 

واصالة واخالقا وعراقة تعامالت! ولكن ما 
شهدته البالد منذ ما بعد التحرير حتى يومنا 

هذا من سلبيات في كثير من مناحي احلياة كان 
له ابلغ االثر في ان تصبح الكويت او »تكاد« بال 
شخصية تنفرد بها، واصبح شعبها او »يكاد« 

شعبا بال هوية وطنية كويتية متيزه، وللحديث 
بقية.

غزة � كونا: رحبت وكالة غوث 
الفلسطينين  وتشغيل الالجئن 
)اون���روا( بالتبرعات املالية التي 
اله���الل االحمر  قدمته���ا جمعية 
له���ا واملخصصة لالجئن  اخيرا 

الفلسطينين االكثر فقرا.
وقال بي���ان ل� »االونروا« على 
موقعه���ا االلكترون���ي »ان ه���ذه 
ايام تبرعا  اجلمعية قدمت قب���ل 
س���خيا قيمت���ه 250 أل���ف دوالر 
وذلك من اجل االستجابة حلاجات 
نحو 4700 فلسطيني من الالجئن 

شديدي الفقر في قطاع غزة«.
واش���ار الى »ان هذه املساهمة 
س���وف يجرى استغاللها من اجل 
ش���راء مواد غذائية اساسية مثل 
الدقيق والس���كر واالرز واحلليب 
وزيت الطعام والتي ستوزع على 
هؤالء الفقراء من خالل شبكات االمان 

االجتماعي التابعة لالونروا«.
ونقل املوقع االلكتروني لالونروا 
عن املفوض العام لها فيبلو جراندي 
»ترحيبه بالتبرع الكويتي الذي جاء 
في وقت هام حيث سيس���اهم في 
تغذية آالف الالجئن الفلسطينين 
في القط���اع«. ورأى غراندي »ان 
الكثيري���ن من ه���ؤالء الالجئن 
اليزالون يعانون م���ن التأثيرات 
الس���لبية للحصار والقيود التي 
تفرض على الصادرات والواردات 
لهذه املنطقة« في اشارة الى احلصار 
االس���رائيلي املتواصل على قطاع 
غزة منذ سنوات عدة. وقال »انه 
ورغم ترحيبنا بتخفيف القيود من 
قبل مصر على حدودها مع القطاع 
مؤخ���را فان احلي���اة االقتصادية 
العادية للناس هنا ما زالت تواجه 
عراقيل بسبب س���نوات االغالق 

واحلصار املتواصل هنا«.

مرسيليا � كونا: تعقد ورشة 
العمل الثانية ملنتدى املس���تقبل 
الثامن في مدينة مرسيليا جنوبي 
فرنس���ا غدا )االثنن( مبشاركة 
مسؤولن في وزارتي اخلارجية 
الكويتية والفرنسية حيث تتشارك 
فرنسا والكويت في رئاسة املنتدى 
وممثل���ن عن املجتمع املدني في 
نحو 30 دول���ة. وذكر املتحدث 
باسم وزارة اخلارجية الفرنسية 
برنار فاليرو انه سيش���ارك في 
الورشة التي تقام في ثاني اكبر 
الفرنس���ية وحتت عنوان  املدن 
»التح���ول والتكامل االقتصادي 
في العال���م العربي« ممثلن عن 
املجتمع املدني في الكويت وعن 
الدول الصناعية الكبري »جي8« 
و22 دولة من الش���رق األوسط 

الكبير وشمال افريقيا.

»الهالل األحمر« 
قّدمت 250 ألف 
دوالر لـ 4700 

فلسطيني 

الكويت تشارك في 
»منتدى املستقبل« 

في مرسيليا غدًا

�صمو ال�صيخ نا�صر املحمد ال�صباح حفظكم اهلل

معايل وزير الدولة لل�ش�ؤون البلدية الدكتور فا�صل �صفر علي �صفر حفظكم اهلل

{ فبما رحمة من اهلل لنت لهم ول� كنت فظا غليظ القلب النف�ش�ا من ح�لك} �شدق اهلل العظيم

نحن متعهدي الذبح يف م�صلخ حمافظة العا�صمة ، مواطنون كويتيون
اأ�شبح لنا يف مهنتنا اأكرث من �شتني عامًا، ولي�س لنا من مهنة غريها، تفاجاأنا باأن البلدية �شتنتزع منا 

�شاالت الذبح التي هي مركز رزقنا ورزق عيالنا، لطرحها مزايدة ل�شخ�س واحد، وحيث ان هذا �شيق�شي 

علينا وعلى م�شدر رزقنا ال�حيد، فاإننا ن�شع بني ايديكم الكرمية هذه احلقائق :

من  الأل��وف  مئات  �صياع  اإىل  ت����ؤدي  واح��د  م�شتثمرًا  على  العا�شمة  حمافظة  م�شلخ  تر�شية  اإن   -1

عدم  اإىل  وت���ؤدي  )لي�صتفيد منها �صخ�ص واحد(  الك�يت  بلدية  على  العام  املال  الدنانري من 

وج�د م�شلخ حك�مي داخل دولة الك�يت حتت اإدارة ومراقبة مبا�شرة من البلدية، خا�شة يف ظل ف�شاد 

كبري يف ت�ش�يق اللح�م.

2- اإن تر�شية م�شلخ حمافظة العا�شمة على �شركة واحدة �ش�ف توؤدي اإىل احتكار عملية الذبح وبيع 

اللح�م على عدد قليل جدًا من ال�شركات داخل دولة الك�يت، وبالتايل �ش�ف ت�ؤدي اإىل ارتفاع �صعر 

اللحوم، ويعترب هذا عك�س لت�جه الدولة لتخفيف حدة الغالء عن امل�اطن.

3- نحن ندفع ر�ش�م ذبح اأم�اال طائلة ل�شالح بلدية الك�يت �صعف ما تدفعه كل امل�صالخ اخلا�صة 

جمتمعه - حيث اإن عائد البلدية بامل�شلخ املركزي يتجاوز 435 الف دينار �شن�يا يتم دفع منها 203 

اآالف دينار للنظافة، وميكن رفع قيمة ر�صوم الذبح مبا يع�د بفائدة اكرب لبلدية الك�يت واملال 

وبدون قطع ارزاقنا.

4- ا�صحاب ال�صمو واملعايل : ملاذا ي�صر هوؤلء على قطع  رزقنا ورزق عيالنا، األ�صنا مواطنني 

العمل مئات من  وتوقفت �صركاتنا وموؤ�ص�صاتنا عن  كويتيني، يف حال توقفنا 15 متعهداً 

العمال �صي�صبحون عمالة �صائبة مما �صيت�صبب لنا يف م�صاكل قانونية ل ح�صر لها، اموال 

والربادات  ال�صيارات  اق�صاط  واملوظفني،  العمال  لهوؤلء  �صتدفع  اين  من  ندري  ل  ورواتب 

واجور ال�صركات واملكاتب وغريها.

ن�شع كل ذلك بني يديكم، وانتم اهل مل�شاعدتنا، و�شعة �شدركم قادرة باإذن اهلل على اإن�شافنا

مقدمه : متعهدي الذبح يف امل�صلخ احلكومي املركزي

لالت�شال : 99508395 - 99015427 - 99113982

مناشدة واستغاثة

قطع التيار عن مناطق في األحمدي واجلليعة ملدة 8 ساعات اعتباراً من اليوم

»الكهرباء«: حملة لتحصيل املستحقات من املستهلكني
هذا املوضوع سيكون له مردود 
عظيم وسيؤدي الى انخفاض 
قيمة الفاتورة الدورية للكهرباء 
واملاء وبالتالي يؤدي الى خفض 

العبء على املستهلكن.
من جانب آخر، أعلنت وزارة 
الكهرباء واملاء انه سيتم اعتبارا 
الي���وم وحت���ى اخلميس  من 
املقبل قطع التي���ار الكهربائي 
ع���ن بعض مناط���ق األحمدي 
واجلليع���ة مل���دة 8 س���اعات، 
وذلك لعم���ل الصيانة الالزمة 
حملطات التحويل الثانوية. إلى 
ذلك، كشفت مصادر مطلعة في 
الوزارة  ان وكيل الوزارة م.أحمد 
اجلسار قام بإلغاء اللجنة املكلفة 
مبتابع���ة مناقص���ة العدادات 
الذكية التي ش���كلت قبل فترة 
لدراسة النواحي الفنية واملالية 
التي يتطلبها مشروع العدادات 
الذكية وتش���كيل جلنة أخرى 

برئاسته.
دارين العلي  ٭

خدمتي الكهرباء واملاء«.
وتاب���ع ان ال���وزارة تؤكد 
أهمية التع���اون معها في بذل 
اجلهد لترشيد استهالك الطاقة، 
الذروة  أوق���ات  خصوصا في 
واستخدام الطاقة حسب احلاجة 
دون هدر أو إسراف، الفتا الى ان 
تعاون وجتاوب املستهلكن مع 

أعلن الوكيل املساعد لشؤون 
املستهلكن في وزارة الكهرباء 
واملاء م.جاس���م اللنقاوي عن 
استعداد الوزارة للقيام بحملة 
موسعة لتحصيل مستحقاتها 
من جمهور املنتفعن بخدماتها، 
الذين  خصوصا املس���تهلكن 
توجد عليه���م مبالغ متراكمة، 
مؤكدا عزم ال���وزارة حتصيل 
مس���تحقاتها من جميع فئات 

املستهلكن.
وأض���اف اللنق���اوي ف���ي 
تصريح صحاف���ي ان الوزارة 
تهيب بعموم املستهلكن سرعة 
املبادرة وسداد قيمة الفواتير من 
خالل مكاتبها املنتشرة في جميع 
محافظات الكويت او من خالل 
موقع الوزارة اإللكتروني حتى 
ال تتراكم وتصبح هذه املرافق 
هدفا حلجب اخلدمة عنها، مشددا 
على ان التعاون والتواصل مع 
الوزارة في هذا الصدد سيكون 
له بالغ األث���ر من حيث توافر 

م.جاسم اللنقاويم.أحمد اجلسار

إلغاء اللجنة املكلفة 
مبتابعة مناقصة 
العدادات الذكية


