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أكد حرصه على تذليل الصعوبات التي تواجه العاملين والفنيين في المحطات

الشريعان تفّقد محطة الدوحة الغربية للطاقة: بذل الجهد للوفاء باحتياجات
 شبكتي الكهرباء والماء وحريصون على متابعة األعمال الشاقة والبدالت للعاملين

 دارين العلي
أكد وزي����ر الكهرباء واملاء د.بدر الش����ريعان حرص العاملني في 
الوزارة من مهندسني وفنيني على العمل ومساندة املستهلكني ملواجهة 
أي طارئ يصيب الكهرباء خالل الفترة املقبلة، الفتا الى ان اجلميع 

يبذل كل جهد للوفاء باحتياجات شبكتي الكهرباء واملاء.
وش����دد الوزير الشريعان أثناء جولة في محطة الدوحة الغربية 
عل����ى تكثيف زياراته الى محطات التولي����د الكهربائية لرفع الروح 

املعنوي����ة للعاملني فيها واطلع خالل زيارته على س����ير العمل من 
الناحية الفنية وعلى احلالة التشغيلية للمعدات وجهوزيتها وقدرتها 
االنتاجية ومدى حرص العاملني في هذه احملطات على امتام واجباتهم 
جتاه اخلدمة الكهربائية، وأبدى حرصه على االستماع الى املالحظات 
وتذليل الصعوبات التي تواجه العاملني والفنيني في احملطات، ووعد 

مبتابعة األعمال الشاقة والبدالت للعاملني في احملطات.
واوضح د.الشريعان عقب زيارته ان جميع الفنيني في احملطات 

يعملون بشكل متواصل وعلى مدار الساعة لتفادي أي خطأ فني أو 
تقصير قد يس����اهم في التقليل من كفاءة اخلدمة الكهربائية، مؤكدا 
حرص اجلميع على تكثيف اجلهود واحلرص على املتابعة بشكل دائم 

من أجل استمرارية تزويد املواطنني بالطاقة الكهربائية واملياه.
وعقد الوزير الشريعان اجتماعات موسعة في احملطة مع املهندسني 
والفنيني الكويتي����ني وزمالئهم الوافدين واس����تمع الى مالحظاتهم 
واقتراحاتهم، فيما دون بعض املالحظات عن املشاكل التي تعترضهم من 

أجل املساهمة في حلها لرفع الروح املعنوية للمهندسني والفنيني.
واختتم مش����يدا بدور العاملني وأهمي����ة العمل الذي يقومون به 
ومدى حيويته وشدد على تكاتف اجلهود وحثهم على البذل والعطاء 
واالخالص في العمل من أجل الوفاء باحتياجات ش����بكتي الكهرباء 

واملاء.
راف����ق الوزير في الزيارة مدير محط����ة الدوحة الغربية باإلنابة 

م.سلطان العنزي، ومستشار الوزير م.أحمد الدوسري.

د.الشريعان خالل لقائه العاملني في احملطة

)أسامة البطراوي(السفير البوسني ياسني رواشدة متوسطا وزير اإلعالم األسبق د.سعد بن طفلة ود.عايد املناع احملامية جنالء النقي متحدثة في اللقاء 

.. ويطلع على لوحة التحكمد.بدر الشريعان خالل جولته في احملطة

الغيص: »الهالل األحمر« ساهمت في رفع 
المعاناة عن الالجئين في باكستان

الع����ام الدارة  املراق����ب  قال 
الشباب واملتطوعني في جمعية 
الهالل االحم����ر خالد الغيص ان 
اجلمعية ساهمت في رفع املعاناة 
اقليم س����وات  عن الالجئني في 
بباكس����تان واملناطق املجاورة 
له من خالل تقدمي املس����اعدات 

االنسانية لهم.
 واضاف الغيص، الذي ترأس 
بعثة املس����اعدات لباكستان في 
تصريح ل����� »كون����ا« امس، ان 
اجلمعية س����لمت عب����ر جمعية 
الهالل االحمر الباكستاني واللجنة 
الدولية للصليب االحمر املساعدات 
االنسانية لالجئني في اقليم سوات 
وقد قامت بتوزيعها على االهالي 

في االقليم.
ال����ى ان ش����حنة   واش����ار 
املس����اعدات حتتوي على 1200 
طن من الطح����ني و800 طن من 
االرز، مشيرا الى انها نالت تقدير 
املس����ؤولني الباكستانيني الذين 
اعربوا عن بالغ تقديرهم جلمعية 
الهالل االحمر عل����ى هذه اللفتة 

الكرمية.
 واوضح ان هذه الدفعة تعد 
الثانية من املساعدات االنسانية 
القليم سوات واملناطق املجاورة 

له، مشيرا الى حرص اجلمعية على 
االطالع امليداني على االحتياجات 
املباشرة للسكان في تلك املناطق 

وتأكيد مساندة الكويت لهم.
 ولف����ت الى ان املس����اعدات 
الكويتية هي ملصلحة املتأثرين 
باألحداث اجلارية في وادي سوات 
واملناطق املجاورة وجاءت تنفيذا 
القيادة السياس����ية  لتوجيهات 

في الكويت التي أمرت بتسخير 
االمكانات وحشد الطاقات لتلبية 
احتياجات الساحة الباكستانية 
في اجلوانب االنسانية للحد من 
النازحني وتسهيل سبل  معاناة 
العيش لهم والوقوف الى جانبهم 

حتى تنجلي محنتهم.
 وذكر ان وفد الهالل االحمر 
قام بزي����ارة ميداني����ة للمخزن 

التاب����ع للجنة الدولية للصليب 
األحمر الدولي مبنطقة بيشاور 
لالطالع ومعاينة املواد التي مت 

تسليمها.
 وقال الغي����ص ان الالجئني 
من اقليم س����وات بدأوا العودة 
الى منازلهم عل����ى منت حافالت 
وش����احنات جهزتها السلطات 

الباكستانية لهذه الغاية.

جانب من مساعدات الهالل األحمر

القطان: نقدر قرارات »اإلعالم« بعدم بث 
مواد تخدش حرمة الشهر الفضيل

»العدل« تدعو ورثة متوفين ودائنين 
لمراجعة إدارة التنفيذ

دعت وزارة العدل ورثة املتوفني 
التالية أس����ماؤهم كويتيني وغير 
كويتي����ني أو الدائن����ني للمتوفني 
مراجع����ة اإلدارة العامة للتنفيذ 
بقصر العدل الدور األرضي قسم 
التركات غرفة رقم 149، وذلك لتسلم 
املبالغ املوجودة لدى اإلدارة، خاصة 
بتركة كل من ه����ؤالء املتوفني او 
من له دين عليهم، ودعت الوزارة 
الورثة والدائنني الى سرعة املبادرة 
بالتوجه لتسلم تلك املستحقات 
حت����ى ال تضطر االدارة الى اتخاذ 
االجراءات القانونية الالزمة حيالها، 
وستستقبل االدارة املراجعني يوميا 
خالل ايام الدوام الرس����مي ابتداء 
من الساعة ال� 8.45 صباحا وحتى 
الساعة ال� 1.00 ظهرا، مصطحبني 

معهم املستندات الثبوتية اخلاصة 
بكل منهم، وفيما يلي أسماء املتوفني: 
حنان احمد شعبان، ومحمد عياد 
عبيان عيد، وبنيان غايب تركي، 
ومحمد مسلم حميد، وعبدالفتاح 
يوس����ف حمدان، وجاس����م محمد 
مطلق، وعبداهلل حس����ن السعد، 
واحمد اسماعيل درة، وسوناليني 
دار ماراج، ومحمد ميسرة عثمان، 
وبدر عبداحلميد اسكندر، ومحمد 
اسماعيل خواجة، ومحمد فضيل 
علوان، وس����عيد س����لمان سعد، 
ومحمود طاهر العيد، وعلي سعد 
الفرحان ومنيرة حمد محمد، وحمد 
علي حسن املري، ومحمد املرسي 
محمد، ومحمد مجروس عبداللطيف، 

ومحسن موحان سعان دوفي.

ثم����ن رئيس جلنة التوعية االجتماعية بجمعية االصالح االجتماعي 
خالد القطان التوجهات التي اصدرها وزير االعالم الشيخ احمد العبداهلل 
مبراعاة املسؤولني عن البرامج التلفزيونية لالجواء االميانية لشهر رمضان، 
وعدم بث مواد اعالمية تخدش حرمة الشهر الكرمي. وقال القطان ان تلك 
التوجيهات تدعم القيم احملافظة الت����ي من املفترض ان يلتزمها االعالم 
بشكل عام طوال العام وليس في رمضان فقط، انطالقا من الدور التنويري 
والتنموي واملجتمعي الذي ينبغي القيام به. ودعا القطان املسؤولني عن 
جميع الوسائل االعالمية املرئية واملسموعة واملقروءة الى االلتزام بتوجيهات 
وزير االعالم ومراعاة القيم والتقاليد واالعراف احملافظة التي ترسخت في 
اعماق الشعب الكويتي منذ القدم. كما اشاد القطان بقرار رئيس اللجنة 
االعالمية وعضو مجلس ادارة ش����ركة السينما الكويتية الشاعر الشيخ 
دعيج اخلليفة باغالق دور العرض السينمائية خالل العشر االواخر من 

شهر رمضان املعظم مراعاة لقيمة تلك االيام املباركة.

الحضور في ملتقى النقي: حريق الجهراء أثبت تالحم الشعب 
وندعو  لتنظيم حملة توعوية عن شروط األمن والسالمة

 دانيا شومان
أقامت الناشطة السياسية احملامية جنالء النقي 
تأبينا لضحايا اجلهراء حضره عدد كبير من الناشطني 
السياس���يني واإلعالميني وبدأ التأبني بكلمة للنقي 
عزت فيها القيادة السياسية والشعب في املصاب 
اجللل موضحة ان عدد ضحايا حريق اجلهراء فتح 
في قلب كل كويتي ومقيم عزاء، مستذكرة ان هذا 
احلادث هو مصاب الكوي���ت كلها وما هذا التأبني 
سوى تعبير عن عمق اجلرح الذي سببه هذا احلادث 
األليم للجميع والذي فجعت فيه الكويت األسبوع 
قبل املاضي وذهب اخوات وأبناء لنا ضحايا ابرياء 
فيه نحس���بهم عند اهلل شهداء، مضيفة ان حادث 
اجلهراء كشف املستور ألن ما تعيشه الكويت مأساة 
في ظل غياب خطة الطوارئ، وغياب وانعدام توافر 
أدوات األمن والس���المة وان كانت موجودة فغير 

كافية ومناسبة لألماكن.
وأش���ارت الى ضرورة عمل حملة توعوية في 
وس���ائل اإلعالم املختلفة عن اهمي���ة ادوات األمن 

والس���المة وتوفيرها في جميع األماكن حتى في 
املنازل، مشيرة الى ضرورة االلتزام بشروط األمن 
والسالمة التي تشترطها االدارة العامة لالطفاء، وعدم 
التراخي والتأخر في تنفيذها، وتش���ديد العقوبة 

على املتراخني.
من جانبه، قال س���فير البوسنة والهرسك لدى 
الكويت ياس���ني رواشدة ان مش���اركته في التأبني 
مشاركة من الش���عب البوسني للشعب الكويتي، 
مستذكرا كيف وقفت الكويت حكومة وشعبا ابان 
محنة شعبه في البلقان وان اقل ما ميكن ان افعله 
هو املشاركة في تأبني ضحايا حادث اجلهراء كواجب 

انساني أوال وقبل كل شيء.
ومن جانبه، قال االس���تاذ ف���ي جامعة الكويت 
د.س���عد بن طفلة: ان حالة االحتقان التي عاشتها 
الكويت في الفترة املاضية من شق الصف الكويتي 
كانت مغرضة من اجل مصالح ومكاسب سياسية 
ملثيري تلك الفتنة املغرضة، لكن اثبت ابناء الكويت 
انهم صف واحد غير قابل لالنشقاق، مشيرا الى ان 

حادث اجلهراء اثبت ان في الكويت ال توجد طائفية 
بل الشعب الكويتي كله متالحم مبختلف فئاته.

وبني بن طفلة ان مأس���اة ح���ادث اجلهراء تعد 
اكبر كارثة حدثت للكويت في العصر احلديث بعد 
حادث عام 1872 الذي راح ضحيته عشرات البحارة 
من ابناء الكوي���ت، وانه من الضروري ان نتجمع 
ونتوحد اثناء الكوارث واحل���وادث التي تضرب 

املجتمع الكويتي وفي غيرها.
ومن جانبه، قال األس���تاذ ف���ي جامعة الكويت 
د.عايد املناع ان حالة التضامن مع أسر هذه الكارثة 
االنسانية التي حلت بالكويتيني وغير الكويتيني 
ومع أسر الضحايا واملصابني خير دليل على أصالة 
الشعب الكويتي ووحدة الصف، ودون النظر الى 
اللغة الطائفية التي كانت تثار عبر وسائل اإلعالم في 

الفترة املاضية التي ليس لها أساس في الواقع.
وحذر د.املناع من اث���ارة الفتنة الطائفية بني 
ابناء الكويت من اجل مكاسب واستفادة سياسية 
النها تضر بالوحدة الوطنية بني ابناء الش���عب، 

مشيرا الى ان من مميزات الشعب الكويتي ان جميع 
ابنائه اس���رة واحدة بغض النظر عن االنتماءات 

الدينية.
وأشاد املناع مبكرمة صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد ألسر ضحايا حادث اجلهراء املؤلم.

وبني املناع ان حادث اجلهراء جعل كل األس���ر 
الكويتية مصابة وحزينة سواء كانت مصابة حقيقية 
او غير مصابة ألن الكويت كلها أسرة واحدة، مشيرا 
الى ان حزن األس���ر غير املصابة من أجل مشاركة 

األسر املصابة حقيقة في مصاب الكويت أجمع.
ومن جانبه، قالت اإلعالمية غنيمة الفهد ان مصاب 
حادث اجلهراء مصاب جلل وكارثة بكل املقاييس ألن 
عدد الضحايا كبير جدا بالنسبة للكويت في حادث 
واحد، ومن األشياء التي توحد الشعوب احلوادث 
والكوارث، مشيرة الى ان الكويت في املاضي عاشت 
منذ تأسيسها معارك شرسة فأبناء الكويت ضحوا 
بأرواحهم من أجل الكويت، كذلك الكوارث التي أودت 

بحياة العشرات من ابنائها.

1 - القيمة الإجمالية للجوائز تبلغ األفني دينار كويتي (2000) د.ك، وهي عبارة عن جوائز نقدية توزع على الع�شرة الأوائل على النحو 
التايل: ■ اجلائزة الأوىل: 500 د.ك.  ■ اجلائزة الثانية: 400 د.ك. ■ اجلائزة الثالثة: 250 د.ك.

            ■ اجلائزة الرابعة: 200 د.ك.  ■ اجلائزة اخلام�شة 150 د.ك.  ■ اجلوائز من ال�شاد�شة اإىل العا�شرة: 100 د.ك.

2 - ين�شر كوبون امل�شابقة يومياً طيلة �شهر رم�شان (30) �شوؤال، وت�شرتط اأن تكون الإجابة �شحيحة على الكوبون.
3 - تقبل الإجابات املر�شلة على الكوبونات الأ�شلية فقط.           4- يدخل ا�شم املت�شابق ال�شحب مرة واحدة .

5 - تكتب الإجابات بخط وا�شح ويذكر ال�شم والعنوان ورقم البطاقة ورقم الهاتف وتر�شل يف موعد اأق�شاه ال�شاعة الواحدة ظهراً 
من يوم اخلمي�س املوافق 2009/10/15 على العنوان التايل: 

حمافظة العا�شمة- �س.ب: 28483 ال�شفاة - الرمز الربيدي 13145 - الكويت (امل�شابقة الثقافية).

6 - يجرى ال�شحب لتحديد الفائزين بح�شور مندوبي وزارتي التجارة وال�شناعة والداخلية.
7 - حمافظة العا�شمة هي اجلهة امل�شوؤولة عن اإعداد الأ�شئلة وم�شمونها وفرز الكوبونات وحتديد الفائزين عن طريق ال�شحب 

وت�شليم اجلوائز للفائزين.

8 - يحق ال�شرتاك بهذه امل�شابقة جلميع املواطنني واملقيمني.

�ســـــــــروط امل�ســــــــــابقـــــــــة

بالتعاون مع جريدة

اال�ســـم:

العنوان:

الرقم املدين:

اخرت االإجابة ال�سحيحة من بني االأجوبة الثالثة :

امل�صابقة الثقافية ملحافظة العا�صمة

لعـــام 2009

تلفون:

4

كــــــــوبون اليــــــوم الأول

املغفور له ال�سيخ �سامل املبارك ال�سباح - نوفمرب 1915 م

املغفور له ال�سيخ جابر املبارك ال�سباح - نوفمرب 1917 م

املغفور له ال�سيخ اأحمد اجلابر ال�سباح - نوفمرب 1919 م

تعترب اأول زيارة ر�صمية ل�صخ�صية من اآل ال�صباح اىل اململكة 

املتحدة ) بريطانيا(.

�س : من هو ال�صخ�صية الذي قام بهذه الزيارة ؟ ويف اأي تاريخ ؟

كــــــــوبون اليــــــوم الرابــــــع
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∫WIÐU�*« ◊Ëdý
 V²J¹ ·dþ w� l{uðË W×O×B�« WÐUłô«  U½uÐu� lL& ≠±

 v�≈ qÝdðË nðUN�« r�—Ë oÐU�²*« rÝ«Ë WO½UC�d�« WIÐU�*« tOKŽ
∫w�U²�« Ê«uMF�«

  ≥vM³� ≠ ±∞ Ÿ—Uý  ≠ ± WFD� ∫WOÝœUI�«
±≥±∞µ »Æ— X¹uJ�« ≠ …UHB�« ≤¥¥∞π ∫»Æ’

v{d*« W½UŽ≈ ‚ËbM� WOFLł

 sŽ sKFOÝË Â≤∞∞πØ±±Ø≥∞  U½uÐuJ�« Âö²Ýô bŽu� dš¬ ≠≤
Â≤∞∞π d³L�¹œ dNý w� WO�uO�« n×B�« w� s¹ezUH�« ¡ULÝ√
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 ø ”uO�U²Ý« …UM� lIð s¹√
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