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ترأس رئيس مجلس الوزراء باالنابة ووزير 
الدفاع الش���يخ جابر املبارك في قصر بيان امس 

اجتماع املجلس األعلى للتخطيط والتنمية.
كما اس���تقبل رئيس مجلس الوزراء باالنابة 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك في قصر بيان 
امس وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح محافظ البصرة 

في جمهورية العراق د.شلتاغ عبود املياح والوفد 
املرافق له مبناسبة زيارته للبالد.

حضر املقابلة محافظ األحمدي الشيخ د.ابراهيم 
الدعيج ومعاون رئي���س االركان للجيش لهيئة 
االس���تخبارات واألمن اللواء الركن الشيخ خالد 
اجلراح واألمني العام للمجلس األعلى لش���ؤون 

احملافظات محمد أحمد األحمد.

»الدفاع« أصدرت العدد 
287 من »حماة الوطن«

صدر ع����ن مديرية التوجيه 
املعنوي والعالقات العامة بوزارة 
الدفاع العدد اجلديد من »حماة 
الوطن« يحمل رق����م 287، وقد 
احتوى العدد على عدة مواضيع 
ومقاالت مختلفة منها: تقرير عن 
قمة الكويت، البرنامج النووي 
اخلليجي، حتقيق حول مستشفى 
جابر االحمد للقوات املسلحة، 
شبكات التحكم املركزية، االلغام 
البحرية وحظر اس����تخدامها، 
الناتو، تدريبات السيطرة على 
اخلوف، الطائرات من دون طيار، 
الثابتة، كما  باالضافة لالبواب 
صدر ايضا العدد 148 من مجلة 
»اجلورنال« والعدد 153 من مجلة 

»جندي املستقبل«.

»المحاسبة« يطرح 
مسابقة البحوث الـ 11 
اعلنت ادارة املنظمات الدولية 
في ديوان احملاس���بة عن طرح 
مسابقة البحوث احلادية عشرة 
على مس���توى جمي���ع قطاعات 
الديوان لعام 2010. وقد تضمنت 
مسابقة البحوث احلادية عشرة 
العديد من املوضوعات املرتبطة 
الدي���وان واختصاصاته  مبهام 
الرقابية، وتضمنت البحوث الفردية 
واملشتركة ثالثة موضوعات االول 
عن »اثر منتجات اس���تراتيجية 
ديوان احملاس���بة لالعوام 2006 
� 2010 على حتسني اداء الديوان 
الرقابي« والثاني عن »اثر تقارير 
ديوان احملاسبة في حتسني االداء 
احلكومي في الكويت« والثالث 
عن »جرائم االعت���داء على املال 
العام ودور ديوان احملاسبة حيالها 
وس���لطة االبالغ عنه���ا وعالقة 
الديوان باملؤسسات ذات العالقة«. 
وحرصت موضوع���ات البحث 
اجلماعي على توفير فرصة اكبر 
لالختيار ملن يريد املشاركة من 
موظفي الديوان، حيث مت اقتراح 
موضوعني ضمن البحث اجلماعي 
يتم اختيار موضوع واحد فقط من 
بينها لكل فريق مشارك. وقد مت 
حتديد آخر موعد لتسليم استمارة 
املشاركة في 29 ابريل املقبل على 
ان يكون آخر موعد لتقدمي البحوث 

هو 28 اكتوبر املقبل.

المبارك ترأس اجتماع المجلس األعلى للتخطيط والتنمية
التقى محافظ البصرة

الشيخ جابر املبارك والشيخ د.محمد الصباح والشيخ أحمد الفهد خالل االجتماع

إقرار مكافآت 72 موظفاً مشاركاً في مؤتمر الطاقة بين 150 و450 ديناراً

الشريعان: جهاز تحسين القدرة لتخفيف الضغط
على الشبكة الكهربائية شرط لترخيص المنشآت الصناعية

وقالت مص���ادر ان الوزارة 
خاطبت الهيئة العامة للصناعة 
إلضافة شرط تركيب جهاز معامل 
حتسني القدرة »الباور فاكتور« 
مقابل منح صاحب الطلب املوافقة 
على ترخيص البناء، مش���يرة 
الى ان املرحلة املقبلة ستتضمن 
ايضا الزام جميع مالك وأصحاب 
املنشآت الصناعية والتجارية 
والسكنية عدا السكن اخلاص 
الذي تقل مساحته عن 500 دينار 

مربع بتركيب هذا اجلهاز.
وتتوقع املصادر ان يوفر هذا 
اجلهاز على الشبكة الكهربائية 
ما نسبته 10 الى 51% من معدل 
االستهالك، مبينة ان الوزارة بدأت 
فعليا في تركيبه على محطات 
التابعة لها  التوزيع  ش���بكات 
لالستفادة منه في تقليل نسبة 

الفاقد.

الصناعية بتركيب جهاز معامل 
حتسني القدرة »الباور فاكتور« 
وينص بعدم السماح للمنشآت 
الصناعية التي س���يتم بناؤها 
باحلصول على اي ترخيص بناء 
اال بعد تعه���د صاحب املصنع 

بتركيب اجلهاز املخصص.

دارين العلي
علمت »األنباء« من مصادر 
مطلعة في وزارة الكهرباء واملاء 
اعتماد الوزارة للمكافآت املالية 
اخلاصة باملشاركني في املؤمتر 
الطاقة  الثاني لصناعة  العربي 
الكهربائية الذي عقد في الكويت 
خ���الل الفترة ما ب���ني 15 و 17 
نوفمبر املاضي، مبينة ان جميع 
القطاعات حص���رت موظفيها 
املشاركني الذين بلغ عددهم 72 
موظفا وقامت بارس���ال كشف 
بأس���مائهم الى الشؤون املالية 
متهيدا الرسالها الى حساباتهم في 
البنوك، مشيرة الى انها تتراوح 
ما ب���ني 150 و 450 دينارا وفقا 

للدرجة الوظيفية.
من ناحية اخرى، اصدر وزير 
الكهرباء د.بدر الشريعان امس 
قرارا يلزم فيه جميع املنشآت 

د.بدر الشريعان

خـالـد يو�سـف المرزوق

ومن عائلة املرزوق والغامن

احلاج ح�سان وفيق حوحو وعائلته
يتقدمون من الوالد

ومـن اأوالده الكـرام

�سائلني اهلل عزوجل اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته 

وي�سكنه ف�سيح جناته، ويلهم اأهله  وذويه  ال�سرب وال�سلوان

وليد خالد يو�سف المرزوق
باأحر التعازي القلبية بالفقيد املغفور له


