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الشيخ ناصر صباح األحمد

ولي العهد استقبل الخرافي والمحمد و7 وزراء

العفاسي: التعاون مع الجهات الخيرية
لجمع شمل األسر وحفظها من التشتت

مناقصة محطة تحويل سعد العبداهلل 
مازالت حبيسة األدراج

دارين العلي
للمرة الثالثة على التوالي يتسبب تعطل كيبل 
رئيسي في محطة الفنطاس لتحويل الكهرباء في 
قطع التيار عن مناطق واس���عة من البالد طالت 
مساء امس االول عددا كبيرا من القطع في املنطقة 

اجلنوبية.
مصادر مطلعة في الوزارة قالت ان العطل استمر 
4 س���اعات عاد بعدها التيار بعد ان عملت فرق 
الصيانة على ايصاله من محوالت أخرى واالستعانة 

مبحوالت الديزل حلني اصالح العطل.
ولفتت املص���ادر الى ان هذه األعطال مرجحة 
لالستمرار حيث ان محطة الفنطاس للتحويل شأنها 
ش���أن عدد كبير من احملوالت في شبكة التوزيع 
التي تعاني من انتهاء عمرها االفتراضي وبالتالي 

امكانية تعرضها لألعطال واردة في كل حلظة.

ومن جهة أخرى، كش���ف مصدر في الوزارة 
ان املناقص���ة املعروفة ب� »100« � والتي تتضمن 
انشاء وبناء 5 محطات حتويل رئيسية لشبكات 
النقل الكهربائية في مدينة سعد العبداهلل والتي 
يتوقع ان تشرع الهيئة العامة لإلسكان في توزيع 
الوحدات السكنية بها خالل الفترة املقبلة � مازالت 
حبيسة األدراج على الرغم من أهمية هذه املناقصة 
ف���ي ايصال التيار الكهربائي واملياه وعلى الرغم 
من ان جلنة املناقصات املركزية طالبت الوزارة 
بضرورة استعجال ترسية املناقصة بسبب تأخرها 

عن املوعد احملدد.
ولفت الى ان جلنة دراسة مناقصات الوزارة 
اخلاصة ارسلت تقريرها باختيار الشركة األفضل 
عطاء من بني الش���ركتني املتنافستني الى مكتب 

الوكيل املختص الذي صفد ملا يقارب العام.

وزير الديوان 
استقبل البدر

استقبل وزير شؤون الديوان 
االميري الش����يخ ناصر صباح 
االحمد في مكتب�������ه بقص����ر 
الس����يف صباح ام����س رئيس 
العام  مجل����س االدارة واملدير 
للهيئ���ة العام���ة لشؤون الزراعة 
السمكي���ة م.جاس���م  والثروة 

الب��در.

سموه تلقى اتصاالً هاتفياً من الرئيس اليمني

خالل لقائه رئيس جمعية التكافل لرعاية السجناء

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ جابر املبارك وعددا من الوزراء

د.محمد العفاسي يتسلم درعا تذكارية من مساعد مندني

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

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال د.موضي احلمود

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
في ديوانه بقصر الس���يف صب���اح امس رئيس 

مجلس األمة جاسم اخلرافي.
كما استقبل سموه سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد.
واستقبل سموه النائب االول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك ونائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محم���د الصباح ووزير النف���ط ووزير اإلعالم 
الش���يخ احمد العبداهلل ووزير الداخلية الفريق 
الركن متقاعد الشيخ جابر اخلالد ووزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان 
واملستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء 

فيصل احلجي.

إلى ذلك، تلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد اتص���اال هاتفيا من الرئيس علي عبداهلل 
صالح رئيس اجلمهورية اليمنية الشقيقة. أعرب 
فيها عن خالص التهاني املقرونة بأصدق األماني 
بهذه املناس���بة العطرة سائال املولى عز وجل ان 
يعيدها وغيرها من املناسبات على سموه باليمن 
واخلي���ر والصحة والعافية وعلى الكويت قيادة 
وشعبا بالتقدم واالزدهار وعلى األمتني العربية 

واإلسالمية باخلير واليمن والبركة.
وقد اعرب سموه عن شكره وتقديره له وبادله 
التهنئة بهذه املناسبة املباركة، سائال اهلل العلي 
القدير ان يحفظه بكرمي عنايته وان يدمي السعادة 
والعافية وعلى اجلمهورية اليمنية الشقيقة قيادة 
وشعبا بالرفعة واالزدهار وعلى األمتني العربية 

واإلسالمية باخلير والنماء.

استقبل وزير الش���ؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاسي رئيس جمعية التكافل لرعاية 
السجناء مساعد مندني واملدير العام للجمعية زيد 
الذايدي والذي قدم التهنئة للوزير بحلول شهر 
رمضان املبارك، وتقدما بجزيل الشكر والتقدير 
للوزير وأركان الوزارة على التعاون املثمر بني 

اجلمعية والوزارة.
كما قدما بيانا بأعمال صندوق السجناء املشترك 
واجلهات املش���اركة في عضويت���ه وهي وزارة 
الشؤون ووزارة الداخلية ووزارة العدل ومبشاركة 
بيت الزكاة الكويتي، وأوضحا أهداف إنشاء هذا 
الصندوق الذي يقوم على مس���اعدة الس���جناء 
واحملكومني واملوقوفني وأسلوب التعاون لتقدمي 

مساعدات الصندوق.
ومتنيا من الوزير املزيد من التعاون مع جمعية 
التكافل حتى تستطيع أداء دورها على أكمل وجه 
وحتقيق الهدف املرجو من إنشائها. من جانبه، أكد 
الوزير على املساهمة والتعاون مع هذه اجلهات 
اخليرية جلمع شمل األسر وحفظها من الضياع 
والتشتت وضرورة التنس����يق الدائم واملستمر 

لتفعيل دور هذه اجلمعيات في خدمة املجتمع.

وفي نهاية اللقاء أهدى رئيس مجلس اإلدارة 
مساعد مندني درعا تذكارية للوزير تقديرا لدور 

الوزارة في دعم العمل اخليري.
إلى ذلك، قّدم رئي���س بعثة املنظمة الدولية 
للهجرة بالوكالة لدى الكويت فوزي الزيود الشكر 
والتقدير الى وزير الش���ؤون د.محمد العفاسي 
على إصداره قراره بتعديل نظام الكفيل والسماح 
للعمالة بالتحويل بحرية، كما بحث الوزير سبل 
التعاون املستمر مع املنظمة وتسهيل اجراءات 
تنفيذ املش���اريع املش���تركة، كما بحث والوزير 
مج���االت التعاون بني الوزارة واملنظمة وبلورة 
خطة العمل للعامني املقبلني في مجال إدارة العمالة 

الوافدة واالجتار بالبشر.
وقدم ايجازا للوزير حول نش���اطات املكتب 
والبرامج احلالية واملس���تقبلية. جاء ذلك خالل 
استقباله من قبل الوزير والذي أشاد بدور املنظمة 
واجنازاتها في مجاالت العمالة الوافدة، متمنيا 
املزيد من التعاون املش���ترك إلجن���اح البرامج 
واخلطط املستقبلية للمنظمة وحتقيق أهدافها. 
حضرت اللق���اء إميان عريقات منس���قة برامج 

باملنظمة.

صاحب السمو التقى المبارك وتبادل اتصاالت هاتفية مع عدد من القادة الخليجيين

األمير استقبل ولي العهد والخرافي ورئيس الوزراء

استقبل صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
بقصر السيف صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد. كما اس���تقبل سموه بقصر السيف صباح امس 

رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي.
واس���تقبل سموه بقصر الس���يف صباح امس سمو 

رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
كما استقبل سموه بقصر السيف صباح امس النائب 
االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 

املبارك.
الى ذلك، تبادل صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد مع اخوانه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان رئيس االمارات العربية املتحدة الشقيقة وصاحب 

الس���مو امللكي االمير س���لطان بن عبدالعزيز آل سعود 
ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
والطيران واملفتش العام في اململكة العربية السعودية 
الشقيقة اتصاالت هاتفية مساء اول من امس عبروا فيها 
عن خالص التهاني واطيب التمنيات مبناسبة حلول شهر 
رمضان املبارك سائلني املولى عز وجل ان يعيد هذا الشهر 
الفضيل على االمتني العربية واالس���المية بوافر اخلير 

واليمن والبركات وان يتقبل صيام اجلميع.
كما تلقى صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
اتصاال هاتفيا من اخيه الرئيس العماد ميشال سليمان 
رئي���س اجلمهورية اللبنانية الش���قيقة عبر خالله عن 
صادق تهانيه وخالص متنياته مبناس���بة حلول شهر 

رمضان املبارك.
وقد اعرب س���موه عن خالص شكره له على ما ابداه 
من طيب املش���اعر وصادق التمنيات، متمنيا له موفور 
الصحة والعافية. إلى ذلك، تلقى صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد برقية تعزية من الرئيس عبداهلل 
غول رئيس اجلمهورية التركية الصديقة أعرب فيها عن 
خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث حريق 

اجلهراء املؤسف.
وقد بعث صاحب السمو األمير ببرقية شكر جوابية 
ضمنها خالص شكره وتقديره على ما أبداه من صادق 
التعازي واملواساة بهذا املصاب األليم، متمنيا سموه له 

موفور الصحة والعافية.

برعاية رئيس الوزراء ويعقد في أكتوبر المقبل

القحطاني: الملتقى الهندسي الخليجي الـ 13
يناقش قضايا النقل والمرور في دول مجلس التعاون

م. طالل القحطاني

أعلنت جمعية املهندسني رعاية 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد للملتقى الهندسي 
اخلليجي ال� 13 والذي سيقام في 
الكويت بفندق الكورت يارد خالل 
الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر املقبل 
حتت شعار »قضايا النقل واملرور: 

الفرص والتطلعات«.
وثمن رئيس اجلمعية م.طالل 
القحطاني هذه الرعاية قائال في 
تصريح له باملناسبة: ان املهندسني 
واملهندس���ات تعودوا على دعم 
س���مو رئيس مجل���س الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد ألنشطتهم 
الهادفة الى تسليط الضوء على 
بعض القضاي���ا واألمور الفنية 
التي تعاني منها احلركة التنموية 
والنهضة العمرانية واالقتصادية 
التي تشهدها الكويت، مؤكدا ان 
تكرم سمو رئيس مجلس الوزراء 
برعاية هذا احلدث اخلليجي الذي 

انطلق من الكويت قبل 13 عاما 
سيوفر دعما حقيقيا لنجاحه على 
األصعدة كافة. واضاف القحطاني: 
ان امللتق���ى للعام احلالي يهدف 
الى تسليط الضوء على قضايا 
النقل واملرور عن طريق مشاركة 
املتخصصني وتبادل اخلبرات فيما 
بينهم للمساهمة في حتسني أداء 
منظومة النقل واملرور في منطقة 
اخلليج العربي، وذلك من خالل 
الرئيسية  مجموعة من احملاور 
النقل،  أبرزها: تطوير منظومة 
السالمة املرورية، نقل البضائع، 
االزدحام املروري، النقل اجلماعي، 
مراكز وهيئات النقل والتجارب 
اخلليجي���ة والعاملية في مجال 

النقل.
واك���د: ان اللجن���ة العلمية 
برئاسة د.فهد الركيبي مدير مركز 
النقل والسالمة املرورية بجامعة 
الكويت ومقررها م.عيسى صالح 

»الزراعة«: تنفيذ عدد من المشروعات 
بالتعاون مع لجنة األمم المتحدة للتعويضات

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية انه مت 
تشكيل فريق عمل من جلنة فنية مشتركة لتقدير االحتياجات 
اخلاصة وتنفيذ عدد من املشروعات الزراعية الطموحة بالتعاون 
والتنسيق مع جلنة األمم املتحدة للتعويضات � اللجنة املركزية 

للتعويضات البيئية.
وأوضح����ت الهيئة ان����ه مت حتديد املواق����ع البيئية البرية 
والبحرية املتدهورة التي تضررت من جراء األضرار البيئية 
التي اصابت البيئة البرية والبحرية وسيعاد تأهيلها من خالل 
املش����روعات الزراعية املقترح تنفيذها وتضم اقامة محميات 
طبيعية واستزراعها بأنواع من النباتات احمللية وإنشاء وحدة 
للبذور وبنك للجينات الوراثية للنباتات البرية وإنشاء محميات 
طبيعية وانتاج بذور النباتات الفطرية وإكثار النباتات الفطرية، 
هذا بجانب تأهيل البيئة البحرية وإقامة مشاريع في األنشطة 

السمكية املختلفة لتنمية الثروة السمكية بالبالد.
يذكر ان فريق العمل ضم كال من: م.فيصل الصديقي � نائب 
املدير العام لشؤون الثروة النباتية � رئيسا للفريق وم.توفيق 
ابراهيم احلداد � نائب املدير العام لشؤون الزراعة التجميلية 
ود.حيدر علي مراد � نائب املدير العام لشؤون الثروة السمكية 
وس����لوى العريفان � مدير ادارة البحوث واملش����اتل الزراعية 
� عض����وا ومق����ررا وضم الفريق في عضويت����ه كال من خالدة 
العوضي وم.فرحان العازمي ويوسف ابراهيم جحيل وحسن 
علي عبدالرحمن وم.أسعد الرميح وم.جالل عبداحملسن التحو 
وجاسم محمود شمس الدين وعبدالعزيز حسن وعبداملطلب 
جاسم الصايغ ومنى خليل العثمان وسعود عبدالعزيز حسني 
وم.مصطفى ربيع عارف وس����المة محمد الصغير وآمار سنج 
سوالكي وممدوح صبري قناوي ومحمد يعقوب اخلرافي وفجر 
سامي خريبط وآمال الس����باعي وماري الفونس ومنى محمد 

خضر وابتسام السكري.

العنزي مستمرة في تسلم أوراق 
العمل التي تتناول هذه احملاور 
وذلك من جميع مهندس���ي دول 
مجلس التع���اون لدول اخلليج 
العربية زو من النقابات والهيئات 
العربية والعاملية،  الهندس���ية 
مضيف���ا ان االحتاد الهندس���ي 

اخلليجي ورئيسه م.يوسف علي 
عبدالرحيم يعكف على استقبال 
ودراس���ة املش���اريع املتقدم���ة 
للمنافسة بالفوز بجائزة الدورة 
اخلامسة لالحتاد الهندسي والتي 
تقام حتت شعار املرور في دول 
مجلس التعاون اخلليجي وتهدف 
الى ابراز العمل الهندسي اخلليجي 
املشترك وحتقيق أهداف امللتقيات 
الهندس���ية اخلليجية في إذكاء 
روح التنافس واإلبداع والتميز 
في مج���االت العمل الهندس���ي 

املختلفة.
واوضح القحطاني انه ووفقا 
لالحتاد فس���يتم منح اجلائزة 
لفئت���ني األولى للش���خصيات 
االعتبارية ممثلة في املؤسسات 
الهندس���ية اخلليجي���ة ألفضل 
مش���روع مصمم من شخصية 
اعتباري���ة في قط���اع اخلدمات 
الهندس���ية، على ان يكون هذا 

املشروع منفذا أو حتت التنفيذ 
أو اعتمد للتنفيذ، والثانية جائزة 
فردية للمهندس���ني اخلليجيني 
املبدعني ألفضل مشاريع تخرج 
من كليات الهندسة والعمارة أو 
مشاريع فردية قام بها مهندس 
أو مهندسون أفراد للجهات التي 

يعملون بها.
ومتن���ى رئيس اجلمعية من 
زمالئه املشاركة الفاعلة في امللتقى 
والعمل على إجناحه من خالل دعم 
عمل اللجان املختلفة فيه وخاصة 
اللجنة العلمية برئاس���ة د.فهد 
الركيبي، وجلنة اجلائزة برئاسة 
رئيس االحتاد الهندسي اخلليجي 
م.يوسف علي عبدالرحيم، مجددا 
شكر املهندسني الكويتيني للرعاية 
السامية من سمو رئيس الوزراء 
لهذا امللتقى الهندسي اخلليجي 
الذي انطلق للمرة األولى قبل 13 

عاما في الكويت.


