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العنزي لـ »األنباء«: ال مهمات خارجية لقياديي »األشغال«

فرج ناصر

الوكيل املس����اعد لقطاع  أكد 
التخطي����ط والتنمية واملتحدث 
األش����غال  ب����وزارة  الرس����مي 
ف����ي  العن����زي  م.عبداحملس����ن 
تصريح خاص ل����� »األنباء« ان 

الوزارة منعت املهمات اخلارجية 
للقياديني بالوزارة، خاصة للوكالء 
ال����دورات  املس����اعدين، وكذلك 
اخلارجي����ة باس����تثناء الدورات 
الداخلية التي يتم عقدها في مقر 
الوزارة بدال من إقامتها في الفنادق 
وذلك تفعيال لقرار مجلس الوزراء 

الداعي الى الترشيد. وأضاف أنه 
حتى اللجان التي تقرها الوزارة من 
خالل املوظفني واملسؤولني تكون 
من دون مقابل. وكش����ف عن أن 
لدى الوزارة حاليا ما يقارب 420 
بندا واتفاقية ومشروعا بتكلفة 
إجمالية بلغت 540 مليون دينار 

وهي امليزانية احملددة لسنة 2015 
� 2016، مؤكدا أن الوزارة طلبت 
ميزانية من وزارة املالية بحدود 
مليار دين����ار لكن لم يتم اعتماد 
امليزانية حتى اآلن للسنة احلالية 
2016 � 2017 وقد يتم تخفيض هذه 
امليزانية. وأش����ار الى أنه ستتم 

مناقش����ة برنامج عمل احلكومة 
ومؤشرات القياس واالطالع على 
س����ير مشاريع خطة التنمية مع 
جلنة األولويات في مجلس األمة 
يوم األحد املقبل بحضور وزير 
األشغال د.علي العمير والوكيلة 

عواطف الغنيم.

العلوش: دور بارز جلمعية طلبة »التربية«
املمر  واملوافقة على تظليل 
املؤدي ملبنى 5 واملس����احة 
املقابل����ة ملبن����ى 16 وزيادة 
الدراسية، وغيرها  الشعب 

من اإلجنازات.
وأكد العلوش أن اجلمعية 
لم تتوان حلظة عن املطالبة 
بتحقيق كل ما يخدم الطلبة 
ويع����زز م����ن مس����يرتهم 
التعليمية في الكلية، موجها 
ش����كره إلى أعضاء جمعية 
طلب����ة كلي����ة التربية على 
جهودهم الواضحة، متمنيا 

لهم التوفيق.

القائمة  أش����اد منس����ق 
املستقلة في كلية التربية فهد 
سعد العلوش املطيري بدور 
التربية  جمعية طلبة كلية 
البارز ف����ي العامني احلالي 
والسابق من خالل اإلجنازات 
التي تصب في  واملطالبات 
مصلحة طلبة وطالبات كلية 
التربية، الفتا إلى أن من أهم 
هذه اإلجن����ازات إلغاء مادة 
مقدمة برامج، وجتديد معظم 
مرافق الكلية، واملوافقة على 
توسيع الكافتيريا عبر بناء 
دور كامل خاص للطالبات، 

»الكهرباء« طرحت 115 مناقصة
 بـ 780 مليون دينار خالل العام املاضي

اتفاقية بني التخطيط و »املستوطنات البشرية«

إعداد تقرير وطني إسكاني للكويت

دارين العلي

أعلن الوكيل املساعد ملشاريع محطات 
القوى الكهربائية وتقطير املياه ورئيس جلنة 
دراسة تأهيل الشركات وترسية املناقصات 
ل���وزارة الكهرباء واملاء م. اياد الفالح عن 
 جناح اللجنة في طرح ودراسة ورفع توصية
ل� 115 مناقصة خالل العام املاضي بكلفة 
780 مليون دينار كويتي. وأكد الفالح في 

تصريح صحافي ان الوزارة لن تألو جهدا 
في سبيل حتقيق الرفاه واالزدهار لبلدنا 
عمال مبا تصبو اليه القيادة السياسية، الفتا 
الى ان هذه املشاريع التي أجنزت مناقصاتها 
الوزارة تخدم املواط���ن واملقيم على حد 
سواء وقد تنوعت طبيعة أعمالها ما بني 
مشاريع إنشائية للبنية التحتية ومشاريع 
صيانات مختلفة وتدريب للكوادر الوطنية 

وحتسني وتطوير للخدمات القائمة.

أعلنت مديرة إدارة التعاون الفني والدعم 
التنموي في األمانة العامة للتخطيط والتنمية 
امي���ان الناصر عزم األمان���ة توقيع اتفاقية 
تعاون مع برنامج األمم املتحدة للمستوطنات 
البشرية للتعاون في صياغة التقرير الوطني 

اإلسكاني للكويت.

وقالت الناصر في تصريح للصحافيني أمس 
االثنني على هامش اجتماع مع ممثلي برنامج 
األمم املتحدة اإلمنائي وبرنامج املستوطنات 
البشرية ان األمانة تعمل على اعداد التقرير 
بناء على طلب من املكتب التنفيذي ملجلس 

وزراء اإلسكان والتعمير العربي.

بوشهري اطلع على أعمال الكهرباء واملاء 
في مدينة صباح السالم اجلامعية

م.محمد بوشهري متفقدا أعمال الكهرباء في املوقع 

دارين العلي
 

 قام وكيل وزارة الكهرباء واملاء م.محمد 
بوشهري صباح أمس بزيارة ميدانية ملوقع 
مدينة صباح الس���الم اجلامعية مبنطقة 
الشدادية، وذلك بناء على دعوة من مدير 
البرنامج اإلنشائي التابع جلامعة الكويت 
د.قتيبة الرزوقي. واستهدفت تلك الزيارة 
التعرف على مكونات املشروع واالطالع على 
مراحل سير العمل، وذلك من باب تبادل أوجه 

التعاون بني الوزارة واجلامعة للعمل على 
تسهيل إجناز اخلدمات اخلاصة باملشروع 
الكهربائي  التي���ار  واملتعلق���ة بتوصيل 
وخدمات املياه. وق���د رافق الوكيل خالل 
الزيارة الوكيل املساعد لشبكات التوزيع 
الكهربائية جاسم اللنقاوي والوكيل املساعد 
لتشغيل وصيانة املياه م.خليفة الفريج، 
والوكيل املساعد لشبكات النقل الكهربائية 
م. جاسم النوري والوكيل املساعد ملشاريع 

املياه م.حمود الروضان.

ومضات
يوسف عبدالرحمن

لو سألت أي مواطن من عيال الديرة الكرام: 
ماذا يعني لك اسم »نواف«؟

ألجابك دون تردد وابتسامة تعلو ثغره: هو 
س��مو ولي العهد األمني، الرجل الثاني في 

الدولة، واملواطن االنسان.
إجابة حتمل في طياتها »االمانة«، وما اعظمها 
عند اهلل عز وجل، وقد اختصها اهلل تبارك 
وتعالى في آياته الكثيرة للداللة على حجم 
عظمتها مبعنى ان حتافظ على من هم حتت 
رعايت��ك، فإذا اؤمتنت على االمانة فارعها 

وان الكرمي على االمانة راع.
قال تعالى )إن اهلل يأمركم أن تؤدوا األمانات 
إلى أهلها � النساء: 58(، وقال عز من قائل 
)فليؤِد ال��ذي اؤمتن أمانته وليتق اهلل ربه 

� البقرة: 283(.
كمدرس للغة العربية أعي وأعرف أن اسم 
نواف هو املكان املرتفع في كل شيء،العالي 
ش��دة في الطول، وكثير الشموخ، متفوقا 

على ما دونه..
أقول هذه املقدمة ونحن نعيش مرور 10 أعوام 
على تزكية صاحب الس��مو  األمير الشيخ 
صباح األحمد لسمو الشيخ نواف األحمد 

وليا للعهد، أمد اهلل في عمره وصحته.
قال الشاعر:

إن األمانة ثقل ليس يحمله
إال وفيٌّ كبيُر القلب إنسان

ومضة

كلما شاهدته في كل يوم جمعة يحضر مبكرا 
ليقرأ سورة الكهف، ثم يتناول املصحف ليقرأ 
ما تيسر، دعوت اهلل له بظهر الغيب أن يحفظه 
للكويت وش��عبه الذي يبادل��ه احلب ويقدر له 
أدواره في مؤسسة احلكم ولتواضعه اجلم أثناء 

مشاركته االسرة الكويتية افراحها وأتراحها.
خرجنا في احدى املرات من املسجد عقب صالة 
اجلمعة فس��أله االستاذ محمد مساعد الصالح 
� رحمه اهلل � س��مو ولي العهد: يا ش��يخ، أين 

احلراسات؟ 
تدرون كيف أجاب؟

ابتس��م ثم رفع رأس��ه الى الس��ماء.. ما أروع 
االجابة.

رّب يحفظك من كل سوء.

آخر الكالم

هو رج��ل دولة، رمز نعتز ب��ه ونفخر، تدرب 
وتعلم في مدرسة أمير القلوب، واألمير الوالد، 

وأمير االنسانية.
حظي برغبة اميرية ورغبة ش��عبية اوصلته 
ال��ى القيادة، انه صاحب القلب الكبير س��مو 
الشيخ نواف االحمد ولي العهد االمني، رصيد 
الكوي��ت في احلاضر واملس��تقبل، والعضيد 
املخلص الوفي لوالدنا العود، فليحفظهما اهلل 

لنا وللكويت.

y.abdul@alanba.com.kw

ولي العهد 
»األمني«

فهد العلوش


