
األمير هنأ ملك السويد بالعيد الوطني
بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة الى امللك كارل 
السادس غوستاف ملك مملكة السويد الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة الى 
امللك كارل السادس غوستاف ملك مملكة السويد الصديقة ضمنها خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده متمنيا موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.
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محليات
املجلس ناقش في اجتماع استثنائي احلالة املالية للدولة

مجلس الوزراء: استحداث مصادر جديدة للدخل وتخفيض املصروفات
ومعاجلة أوجه الهدر وحتصيل املديونيات للحفاظ على املال العام

ارتياحه إزاء ما مت عرضه من بيانات 
للحالة املالية للدولة مؤكدا على 
العمل  انعكاساتها االيجابية في 
على تنويع مصادر الدخل وجذب 
االستثمارات األجنبية لالستثمار 
في الكويت وفي جناح سياسات 
الدول���ة الرامي���ة ال���ى االنفتاح 
االقتص���ادي وتعزي���ز توجهات 
التنمية في البالد وخلق فرص عمل 
جديدة للمواطنني ورفع مستوى 
املعيشة واستعادة الدور الريادي 
االقتصادي للكويت والعمل اجلاد 
من اجل حتقيق الرغبة األميرية 
السامية بجعل الكويت مركزا ماليا 

وجتاريا.
وأعرب املجلس عن ش���كره 
التي تقوم بها  وتقديره للجهود 
كل من وزارة املالية والهيئة العامة 
لالستثمار في االضطالع باملهام 
املنوطة بكل منهما وحرصهما على 
احملافظة على املال العام وتنميته 
وقد قرر املجل���س تكليف وزير 
املالية بتقدمي البيان الى مجلس 
األم���ة املوقر وذلك تلبية ألحكام 

املادة )150( من الدستور.

ملديونياتها جتاه املستهلكني مبا 
يعزز ويجسد مبادئ احملافظة على 

املال العام وحسن إنفاقه.
هذا وقد أبدى مجلس الوزراء 

للدخل الى جانب سبل تخفيض 
املصروفات ومعاجلة أوجه الهدر في 
مختلف املجاالت وتكثيف اجلهود 
نحو حتصيل اجلهات احلكومية 

اجلغرافي لألصول.
هذا وقد ناقش املجلس السبل 
الكفيل���ة بتنظيم ايرادات الدولة 
واس���تحداث مص���ادر جدي���دة 

حتقق من منو في االحتياطي العام 
واحتياطي األجيال القادمة وتطور 
األصول وصافي الدخل الحتياطي 
التوزيع  القادمة وكذلك  األجيال 

الوزراء اجتماعا  عقد مجلس 
اس���تثنائيا بعد ظه���ر امس في 
قصر بيان برئاسة سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
وبعد االجتماع صرح وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد 
مبا يلي:  استعرض املجلس في 
مس���تهل اجتماعه احلالة املالية 
للدولة كما هي في 2011/3/31 والتي 
تعبر عن الوضع املالي ملوجودات 
الدولة وما عليها من التزامات في 

هذا التاريخ.
وقد عرض وزير املالية مصطفى 
الش���مالي وكل من وكيل وزارة 
املالية خليفة حم���ادة والعضو 
املنتدب للهيئة العامة لالستثمار 
بدر السعد وكبار املسؤولني بوزارة 
املالية التفاصيل املتعلقة باحلالة 

املالية.
البيانات  وقد تناول العرض 
املتعلقة بااللتزامات املالية للدولة 
والبيانات املالية لكل من احتياطي 
االجيال القادمة واالحتياطي العام 
للفترة املنتهية 2011/3/31 ومقارنتها 
بالفترة نفسها من عام 2010 وما 

محمد النومس وأحمد املليفي خالل اجللسةسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والشيخ جابر املبارك والشيخ د.محمد الصباح وعلي الراشد ود.فاضل صفر

رئيس الوزراء 
استقبل اد ميلكرد

استقبل سمو الشيخ ناصر 
احملمد رئيس مجلس 

الوزراء أمس وبحضور 
نائب رئيس مجلـس 

الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح 
مبعوث السكرتير العام 

لألمم املتحدة في العراق 
اد ميلكرد والوفد املرافق 

له مبناسبــة زيارتــه 
للبـالد.

وحضر املقابلة املستشار 
بالديوان األميري محمد 

أبواحلسن ووكيل 
وزارة اخلارجيــة خالد 

اجلـاراهلل.

»التجارة« تبدأ اليوم صرف البطاقات التموينية اجلسار ترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لترشيد االستهالك
للبدون في عدد من املراكز

بورحمة افتتح مستوصفًا في مدينة أمبور بالسنغال

البدر بحث تعزيز التعاون النفطي
مع شركة »فيتسو بيترو« الڤيتنامية

العنزي بحث مع نائب رئيس مجلس النواب 
اإلندونيسي التعاون الثنائي والقضايا املشتركة

التركي: انقطاعات اجلليب الكهربائية سببها 
ارتفاع استهالك بيوت العزاب فوق احلد القانوني

الوزان ينسحب من »العدادات الذكية« 

كواالملبور � كونا: بحث سفيرنا لدى جمهورية 
اندونيسيا ناصر العنزي مع نائب رئيس مجلس 
النواب االندونيس���ي انس ماتا مجمل القضايا 
ذات االهتمام املش���ترك وسبل تعزيز التعاون 

بني البلدين الصديقني.
وذكر بيان صادر عن سفارتنا في جاكرتا امس 
ان هذا اللقاء يأتي ضمن الزيارات التي يقوم بها 
السفير العنزي بني فترة واخرى للمسؤولني 

في جمهورية اندونيس���يا في جميع الوزارات 
واملؤسسات املهمة على مستوى القطاعني العام 
واخل���اص بهدف توطيد العالق���ة بني البلدين 

الصديقني في كل املجاالت.
ومن جهته، اكد ماتا رغبته في زيارة الكويت 
لاللتقاء بنظرائه هناك من اجل تبادل اخلبرات 
الكويتي  البرملان���ني  التواص���ل بني  وحتقيق 

واالندونيسي.

حدوث اي انفجار.
وأكد ان الوزارة مس����تمرة 
في قطاع التي����ار عن البيوت 
املخالفة، فضال عن عدم تقوية 
التيارات لتلك البيوت التي ال 

توفر اي اجراءات قانونية.
من جانب آخر، ترأس وكيل 
الكهرباء واملاء م.أحمد  وزارة 
اجلسار االجتماع الثاني للجنة 
التنفيذية لترش����يد استهالك 
الكهربائية واملياه في  الطاقة 
الدولة، بحضور  مؤسس����ات 
أعضاء اللجنة وممثلي الوزارات 
واملؤسسات احلكومية، وعدد 

من قياديي الوزارة.
وق����د مت خ����الل االجتماع 
التي تضمنها  البنود  مناقشة 
جدول األعمال واس����تعراض 
اإلجنازات الترشيدية للجهات 
الوكيل  املشاركة، وقد أش����اد 
اجلس����ار بدور جميع اجلهات 
احلكومي����ة مثمن����ا جهودهم 
التعامل مع  ف����ي  الواضح����ة 
هذه القضية املهمة بكل جدية 
وإيجابية خالل الفترة املاضية، 
مش����ددا على أهمية التواصل 
واالستمرار في تطبيق النهج 
الهيئات  الترش����يدي بجميع 

واملؤسسات احلكومية. 
دارين العلي  ٭

توصلت اليه اللجنة من نتائج 
وتوصيات.

التي  اللجن���ة  ان  ويذك���ر 
كان يرأس���ها الوزان كانت قد 
اعدت تصورا مفصال لدمج 3 
مناقصات خاصة بالعداد في 
مناقصة واحدة اختصارا للمال 
واجلهد والوقت وباسلوب علمي 
يس���اهم في تفعيل منظومة 
املراقب���ة ونظ���م املعلومات 
وارسلتها الى جلنة املناقصات 
لدراستها بانتظار الرد وابداء 

الرأي.
دارين العلي  ٭

ش���ركات صغيرة في العديد من 
امليادين اجليولوجية واستكشاف 
البترول والنقل البحري واملصادر 
البشرية. من جهته رحب املسؤول 
القنصل  الڤيتنامي كوان بزيارة 
الع���ام البدر، مش���يدا باخلبرات 
الكويتي���ة »املتميزة« في املجال 

النفطي.

قانون الوزارة مبا يتوافق مع 
نس����بة وتناسب السكان على 

الطاقة املتوافرة.
كالم الترك����ي جاء ردا على 
استفس����ار الصحافيني حول 
التي  املتك����ررة  االنقطاع����ات 
تشهدها منطقة اجلليب، حيث 
قسم التركي مساكن اجلليب الى 
4 أقسام وهي: السكن اخلاص، 
العمارات االستثمارية، قسائم 
املواطنني، مشيرا الى ان هذه 
الفئات الث����الث ال يوجد فيها 
الرابعة  الفئة  أي مشاكل، عدا 
وهي بيوت العزاب العربية التي 
تعتب����ر مخالفة بكل املقاييس 
وتواجه الوزارة معها كل املشاكل 
واي انقطاعات حتصل في تلك 
املنطقة ناجتة عن االستهالك 

املرتفع غير القانوني.
املتاحة  الطاقة  ان  وأوضح 
لكل من����زل 200 كيلوواط إال 
ان املخالفني يس����تهلكون مبا 
يعادل ال� 400 كيلوواط وهذا 
ما يتسبب في أعطال تلحقها 
انفج����ارات، مش����يرا ال����ى ان 
2007 ش����هد 9 حاالت انفجار، 
مما دفع الى اتخاذ عدة تدابير 
وإجراءات متنع املخالفني من 
زيادة االستهالك غير القانوني 
ما أدى الى مرور عام 2008 دون 

كشفت مصادر مسؤولة في 
وزارة الكهرباء واملاء ان الوكيل 
املساعد ملراكز املراقبة والتحكم 
م.علي الوزان قد انسحب امس 
االول من اللجنة التي شكلها 
وكيل الوزارة م.احمد اجلسار 
برئاسته ملتابعة ملف العدادات 

الذكية.
ان  املص�����ادر  وقال������ت 
انسحاب الوزان جاء بعد عدة 
حتفظات قدمها للوكيل بشأن 
إلغاء اللجنة السابقة التي كان 
الوزان يرأسها للغرض نفسه 
دون االخذ بع���ني االعتبار ما 

أعلنت وزارة التجارة والصناعة في بيان صحافي 
أنه تنفيذا لألمر السامي لصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمد، وفي إطار حرص سموه على تخفيف 
االعباء املعيشية عن االشخاص غير الكويتيني املسجلني 
في اجلهاز املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة 
غير قانونية، والذي مبقتضاه مت إصدار القرار الوزاري 
رقم 238 لس����نة 2011 الصادر بتاريخ 26 مايو 2011، 
والذي سمح بإدراج هذه الفئة ضمن الفئات املستحقة 
لصرف املواد التموينية، فإن وزارة التجارة والصناعة 
سارعت إلى اس����تكمال استعداداتها من خالل توفير 
املواد التموينية الالزمة مبا يكفي جميع املس����جلني 
في نظام البطاقة التموينية وتيسير جميع إجراءات 
صرفها اعتبارا من اليوم في 13 مركزا تابعا للوزارة 
على فترتني صباحية ومسائية إلتاحة الفرصة للصرف 
دون أي عوائق أو تأخير، وذلك وفق املستندات املطلوبة 
الالزمة إلص����دار البطاقة التموينية واحملددة باملادة 

الثانية من القرار الوزاري سالف الذكر.
وفي الوقت ذاته أكدت وزارة التجارة أنه في سياق 
جهودها الرامية لتوفير وتلبية كافة احتياجات اجلهات 

املس����تحقة لصرف املواد التموينية، فإنها قد شكلت 
فرق عمل ميداني����ة، وذلك حرصا منها على احلفاظ 
وحماية املال العام طبقا للمادة الثالثة من ذات القرار 
الوزاري س����الف الذكر، والتي نصت على أن »يوقف 
صرف امل����واد التموينية للبطاقة التموينية لكل من 
يتم ضبطه متلبس����ا بإعادة بيع املواد التموينية أو 
التنازل عنها لشخص آخر، ويحال للجهات املختصة 

التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقه«.
وحددت وزارة التجارة املراكز التموينية التالية 
للعمل في توزيع املواد التموينية في الفترة الصباحية 
وهي: مركز الفيحاء، مركز اجلهراء، مركز الدسمة، مركز 
الفروانية، مركز جليب الشيوخ، مركز الصليبخات، 
مركز اجلابري، مركز الساملية، مركز مبارك الكبير، 
مركز جابر العلي، مركز الصباحية مركز الفحيحيل، 
ومركز علي صباح السالم. أما املراكز التموينية التي 
ستعمل في الفترة املسائية فهي: مركز الدسمة، مركز 
اجله����راء، مركز الفروانية، مركز الصليبخات، مركز 
اجلابرية، مركز جابر العلي، مركز الصباحية، مركز 

علي صباح السالم، ومركز جليب الشيوخ.

افتتح سفيرنا في دكار د.حمد بورحمة مستوصفا 
في مدينة امبور جنوب السنغال مموال من الهالل 
األحمر، حضر االفتتاح محافظ املنطقة ومدير البلدية 
وممثل وزارة الصحة ورئيس جماعة عباد الرحمن 
املشرفة على النشاط اخليري في املنطقة سماحة 
الش���يخ احمد جاه والذي ش���كر الكويت والهالل 
األحمر على هذا املشروع املهم والذي يخدم اآلالف 
من سكان املدينة ويحتوي على عدة أقسام تضم 
غرف األطباء ومختبرا وصيدلية وعيادة أسنان، 
وقدم كل من احملافظ ورئيس البلدية الشكر واإلشادة 
ملا تقوم به الكويت من دعم لوجس���تي وإنساني 

يغطي مختلف املناطق في السنغال.

بدوره، ذكر السفير بورحمة انه سعيد مبشاهدة 
هذا املركز الصحي وقد أجنز بعد 3 س���نوات من 
العمل، وان ي���وم االفتتاح كان يوم عمل وفحص 
مجاني لكل املتقدمني من س���كان املنطقة، وشكر 
الهالل األحمر الكويتي والصليب األحمر السنغالي 
على عملهما املش���ترك في عدة مشاريع إنسانية 
استفادت منها عدة مناطق في السنغال، وذكر ان 
دعم الكويت وبتوجيهات احلكومة الكويتية الرشيدة 
سيستمر سواء على املستوى الرسمي او من خالل 
الهيئة واجلمعيات املدنية واخليرية، والتي لها دور 
مؤثر وواضح في إقامة مشاريع مفيدة من مدارس 

ومساجد ومراكز صحية وبرامج إغاثة.

كواالملبور � كونا: بحث القنصل 
العام للكويت في مدينة )هوشي 
منه( بجمهورية ڤيتنام االشتراكية 
جنيب البدر ورئيس شركة نفط 
)فيتسو بيترو( الڤيتنامية نوين 
فان كوان س���بل تعزي���ز اوجه 
التعاون املشترك بني البلدين في 

املجال النفطي.
وذكر البدر في بيان ل� »كونا« 
انه اس���تمع خالل اللقاء الى آلية 
عمل الشركة التي تعتبر مشروعا 
مش���تركا بني االحتاد الروس���ي 
وڤيتنام من خالل االتفاق الذي ابرم 
في عام 1981 مع االحتاد السوفييتي 
السابق باالضافة الى بحث امكانية 
تعزيز آفاق التعاون املستقبلي.

ولف���ت القنص���ل الع���ام الى 
ان ش���ركة )فيتس���و بترو( تعد 
»اكبر عضو اساس���ي في شركة 
)بتروڤيتنام( إذ تقوم بإنتاج النفط 
مبا يعادل 60 الى 80% من طاقة 
انتاج ڤيتنام بقدرة 170 الف برميل 
يوميا« مبينا ان الش���ركة لديها 

أكد الوكيل املساعد لشبكات 
التوزيع بالتكليف م.عبدالوهاب 
الترك����ي ان مش����كلة جلي����ب 
الشيوخ الكهربائية تكمن في 
البيوت العربية )العزاب( التي 
تستغل كفنادق يسكنها أكثر من 
15 عائلة، مشيرا الى انها تخالف 

القنصل جنيب البدر خالل لقائه نوين فان كوان
م.علي الوزان

م.أحمد اجلسار

ترقية 12 قاضيًا 
بدءًا من أول مايو

عالوة قضائية خاصة 
للقضاة وأعضاء النيابة

الهيئة االستشارية للمجلس األعلى 
اخلليجي جتتمع مبسقط اليوم

صدر في اجلريدة الرسمية »الكويت اليوم« مرسوم 
بتنقالت قضائية جاء فيه: ينقل كل من أعضاء النيابة 
اآلتية أسماؤهم الى القضاء بالوظيفة املبينة قرين 

عمل اسم كل منهم اعتبارا من 1 مايو 2011 وهم:
بدر عب���داهلل دعيج الركيبي � قاض من الدرجة    ٭

األولى
يوسف سعد حميد البحيري � قاض من الدرجة    ٭

األولى
ط���الل بدر محمد الش���ايع � قاض م���ن الدرجة    ٭

األولى
فراس رشيد محمد الكندري � قاض من الدرجة    ٭

الثانية
عبداهلل حامد عبداهلل الصالح � قاض من الدرجة    ٭

الثانية
بش���ار عبداللطيف ابراهيم احلسون � قاض من    ٭

الدرجة الثالثة
علي ناجي مناور املطي���ري � قاض من الدرجة    ٭

الثالثة
علي خليفة راشد الشحومي � قاض من الدرجة    ٭

الثالثة
احمد يوسف عبداهلل القصيمي � قاض من الدرجة    ٭

الثالثة
عبداهلل علي محمد العت���ال � قاض من الدرجة    ٭

الثالثة
عبدالرحمن ط���ارق ناصر البعيجان � قاض من    ٭

الدرجة الثالثة
فواز مخيط عبداهلل املطيري � قاض من الدرجة    ٭

الثالثة 

وفق مرسوم حمل رقم 2011/162 اضيفت فقرة جديدة 
للمادة االولى من املرسوم رقم 2009/41 مبنح عالوة 

قضائية خاصة للقضاة واعضاء النيابة العامة.
وجاء في نص الفق���رة املضافة: »ومينح من لم 
يستوف من القضاة واعضاء النيابة العامة املدة املبينة 
في اجلدول املخصص نسبة 25% من قيمة العالوة 
القضائية اخلاصة املقررة للدرجة التي يشغلها كل 
منهم وذلك حلني استيفائه املدة الالزمة الستحقاق 

كامل العالوة«.

الرياض � كونا: تعقد الهيئة االستشارية للمجلس 
األعلى ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية االجتماع 
الثاني من الدورة الرابعة عشرة بالعاصمة العمانية 
مس���قط اليوم. وذكر بيان صدر عن األمانة ملجلس 
التعاون أمس ان االجتماع سيس���تعرض جملة من 
املواضيع من أهمها املصادقة على محضر االجتماع 

األول للدورة الرابعة عشرة.
كما ستتم مناقشة عدة تقارير مرفوعة من اللجان 
بينها جلنة دراسة توحيد جهود الدول األعضاء في 
مج���ال التعريب واالهتمام باللغ���ة العربية وجلنة 
دراسة الطاقة البديلة وتنمية مصادرها وجلنة دراسة 

االحتباس احلراري والتغير املناخي.
يذك���ر ان الهيئة االستش���ارية للمجلس األعلى 
اخلليجي تقوم بدراس���ة املواضي���ع املكلفة بها من 
املجل���س األعلى ورفعها الى قادة دول املجلس على 
شكل مرئيات استرشادية متهيدا العتمادها وإحالتها 

الى اللجان املختصة لتفعيلها.


