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رئيس الوزراء استقبل المنسق الدولي 

لشؤون األسرى وإعادة الممتلكات الكويتية
الشريعان يشّكل فرقًا لمراقبة محطات تعبئة المياه لضمان تلبية االحتياجات على مدار الساعة

مصادر في »الكهرباء«: التقنين غير المعلن للمياه استمر 
على مدى األسبوعين الماضيين بسبب تساوي اإلنتاج مع االستهالك

ل »الكهرباء« مسؤولية  »تماهي« ُيحمِّ
انقطاع المياه في المناطق الجنوبية

انتق����د تيار املس����ار األهلي 
»متاه����ي« انقطاع املي����اه الذي 
شهدته مناطق البالد اجلنوبية، 
مستغربا التصريح الذي صدر 
عن وزارة الكهرب����اء الذي يقر 
بتلف وعدم جودة محابس مياه 
محطة الش����عيبة رغ����م تواجد 
فريق فني مسؤول عن صيانة 
ومتابعة تشغيل هذه احملابس 
بش����كل مس����تمر ودائم، ورغم 
مس����ؤولية الوزارة عن صيانة 
احملابس املتهالكة والتي خصصت 
لها املبالغ واملوارد البشرية الفنية 
املفترض ان تزاول مهامها مسبقا 
قبل احلادثة ف����ي حال اتضاح 
عدم جودة أداء احملابس وتدني 
نس����بة إنتاجها.واعتبر رئيس 
التي����ار م.عبداملانع الصوان ان 
االنقطاع غير املبرر للمياه كان 
ميكن تفاديه لوال تراخي الوزارة 
في متابعة مهامها الفنية والتي 
يفترض ان يكون باستطاعتها 
الكشف املبكر عن اي خلل محتمل 
وجتهيز اخليارات الفورية التي 
من شأنها جتنيب املواطن حالة 
الفوضى والتذمر، واالستغالل 
م����ن أصحاب تناك����ر وخزانات 
املياه املتنقلة الذين لم يرتدعوا 
ول����ن يرتدعوا عن اس����تغالل 
املواطن ف����ي هكذا ظروف، وفي 
ظل عدم اجلدية في الس����يطرة 
على أسعار السوق وعدم الرغبة 

في خل����ق نظام متكامل حلماية 
املستهلك من جشع وطمع التجار 
املستمر واملستغل ألخطاء النظام 
االس����تهالكي االجتماعي.وحمل 
التيار وزارة الكهرباء املسؤولية 
وطالبها بالعمل اجلاد واملسبق 
في كشف مؤشرات تدني اإلنتاج 
والتنبؤ من خالل قراءة املؤشرات 
اليومية لرصد أي تغييرات تعكس 
نسبة تدني كميات اإلنتاج والعمل 
على معاجلتها باكرا قبل استفحال 
األحداث التي قد تؤدي الى تكرار 
ما حدث، مطالبا بتشكيل جلنة 
من الفنيني تكون مهامها اإلشراف 
ورصد جودة احملابس فنيا وتقدير 
وتنظيم أوقات صيانتها العامة 
والدقيقة متام����ا كما يحدث في 

أنحاء العالم.

 دارين العلي
يبدو ان فصل الصيف الذي 
فاجأ وزارة الكهرباء والماء جعل 
مستهلكي الخدمتين يشعرون 
بالتخوف من ان تلجأ الوزارة 
الى القطع المبرمج في الكهرباء 
والم���اء مبكرا ايضا خصوصا 
المفاجئ للمياه  بعد االنقطاع 
الذي طال امس عددا كبير من 

المناطق الجنوبية.
الذي استمر  وهذا االنقطاع 
حوالي 16 س���اعة قبل ان تعود 
المي���اه تدريجي���ا ال���ى بعض 
المناطق وضع الوزارة في حالة 

استنفار، حيث تحول مكتب الوزير د.بدر الشريعان 
الى أشبه ما يكون بغرفة عمليات لمتابعة جميع 
محطات تعبئة المياه، خصوصا الواقعة ضمن نطاق 
المنطقة الجنوبية خشية من استغالل اصحاب 
التناكر لألزمة ومن ثم رفع اس���عار تناكرهم ما 
دفع الشريعان إلى اصدار تعليمات لتشكيل فرق 
لمراقبة محطات تعبئة المياه لالستمرار في عملها 
على مدار الس���اعة لتلبية احتياجات المواطنين 

لحين عودة األمور الى طبيعتها.
وكان���ت مصادر مطلعة في ال���وزارة أبلغت 
»األنب���اء« ان ال���وزارة كانت ق���د تابعت خالل 
االسبوعين الماضيين وبسبب تساوي االستهالك 
م���ع اإلنتاج التقنين المبرمج غير المعلن الذي 
س���رعان ما اكتش���فه الكثير من المستهلكين، 
خصوص���ا قاطني المناطق المرتفعة التي تجد 

محطات الضخ صعوبة في إيصال المياه لها.
ولفتت المصادر إلى انه حتى ان لم تتعطل 
المحطات والمقطرات فإن الوزارة كانت ستضطر 
للجوء إلى التقنين في حال اس���تمر التساوي 
بين االستهالك واإلنتاج وذلك حفاظا على نسب 
المخزون االستراتيجي للمياه، مشيرة الى انه 
في حال توقعت الوزارة ان يعاود معدل اإلنتاج 
ارتفاعه مقارنة بمعدل االستهالك خالل الفترة 

المقبلة فإنها ستقوم بسحب 
بعض الكمي���ات من المخزون 
االس���تراتيجي لتلبية حاجة 
االس���تهالك حاليا على أمل ان 
تقوم بتعويض���ه في الفترات 
التي س���يزيد فيها االنتاج عن 

االستهالك.
الوزارة قد  وكانت مصادر 
دعت المواطنين المستعينين 
بمضخات مياه امام منازلهم الى 
االس���تغناء عنها قبل ان تقوم 
بتطبيق غرام���ة قد تصل الى 
500 دين���ار، الفته الى ان هذه 
المضخات تؤثر على أصحاب 
المنازل غير المستعينين بها وتحول دون وصول 

المياه لهم بشكل منتظم.
وقد اصدرت الوزارة بيانا صحافيا امس قالت 
فيه ان االنقطاع المفاجئ للمياه امس األول شمل 
المناط���ق الجنوبية في الب���الد )الفحيحيل، أم 
الهيمان، المنقف، الصباحية، الفنطاس، الرقة، 

المهبولة، أبوحليفة، ميناء عبداهلل(. 
وأشارت فيه الى أن االنقطاع حدث في الساعة 
الرابعة فجرا نتيجة لوج���ود خلل بعدد )2( من 
المحابس الرئيس���ية بمحطة الشعيبة، حيث قام 
فريق من الفنيين في المحطة باتخاذ الالزم نحو 
تبديل المحابس التالفة في الساعة الثانية من ظهر 
نفس اليوم، وفى الساعة الثامنة مساء تم تشغيل 
المحابس بعد تبديلها، وتمت إعادة ضغوط المياه 

الى طبيعتها في تمام العاشرة مساء.
ويذك���ر ان معدل إنتاج المياه أمس بلغ 335 
مليون غالون امبراطوري في حين ارتفع معدل 
االس���تهالك الى 364 مليون غالون امبراطوري 

بفارق 35 مليون غالون عن اإلنتاج. 
من جهة أخرى واصل مؤشر االحمال الكهربائية 
أمس ليومه الثالث على التوالي ارتفاعه التدريجي 
ببلوغه 9400 ميغاواط، الشيء الذي أبقى وضع 

الكهرباء في الدائرة الحمراء. 

العفاسي: الكويت أوضحت سالمة موقفها وتقديرها 
لحقوق اإلنسان وتطبيق القوانين المتعلقة بها

البدر: 4.5 ماليين دينار إلنشاء وصيانة الحدائق

طالب هيئة شؤون ذوي اإلعاقة بااللتزام بأهداف تشكيلها

تشمل السالمية وسلوى والقرين والعدان والجهراء

استقبل س���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد امس وبحضور نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
املنس���ق العام الدولي لشؤون األس���رى وإعادة 

املمتلكات الكويتية جينادي تراس���وف مبناسبة 
زيارته للبالد.

حضر املقابلة وكيل الش���ؤون احمللية بديوان 
سمو رئيس مجلس الوزراء نايف الركيبي.

ناقش وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاس����ي ما مت 
حتقيقه خالل استعراض التقرير 
ال����دوري الش����امل للجنة حقوق 
الرئيس  االنس����ان بچنيڤ م����ع 
التنفي����ذي لهيئة تنظيم س����وق 
العمل مبملكة البحرين علي أحمد 
رضا والوفد الزائر املرافق له.وقال 
د.العفاسي � في تصريح صحافي 
� ان رضا هنأه عل����ى كلمته امام 
اللجنة التي اوضحت سالمة موقف 
الكويت وتقديرها حلقوق االنسان 
مما كان له ابلغ االثر في قناعة الدول 

االعضاء بسالمة موقف الكويت.
واضاف د.العفاس����ي ان تأييد 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
العهد الشيخ  االحمد وسمو ولي 
نواف االحمد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد جلميع 
اخلطوات التي اتخذها للرد على 
القيادة  التقرير يدل على حرص 
السياس����ية على تطبيق القوانني 
املتعلقة بحماية حقوق االنس����ان 

واملعايير الدولية بهذا الشأن.
من جهته، اك����د رضا تضامن 
مملكة البحرين وتأييدها مواقف 
الكويت املشهودة بالدعم جلميع 
الدول وفي جميع املجاالت، مبينا 
ان جناح الكويت في ابراز الوجه 

احلض����اري له����ا يع����ود باخلير 
ورد الفع����ل االيجابي على جميع 
دول املنطقة.واشاد رضا والوفد 
البحريني مبا مت اقراره اخيرا من 
قوانني للعمل واملعاقني والغاء نظام 
الكفيل في الكويت.واوضح ان سبب 
زيارتهم للكويت هو االطالع على 
االجراءات املطبقة للتحقق من دفع 
رواتب العمالة الوافدة عن طريق 
البنوك وم����ا مت التوصل اليه في 
مجاالت العمل وتبادل اخلبرات في 
هذا املجال مبا يعود بالنفع على 

البلدين الشقيقني.
م����ن جهته، أك����د وكيل وزارة 
الش����ؤون االجتماعية والعمل في 
الكوي����ت محمد الكندري ضرورة 
تس����خير كل االمكانيات والسبل 
ليستفيد االخوة في البحرين من 
جتربة الكويت في مجاالت العمل 
مما يساهم في تطوير التعاون في 
هذا املجال لتحقيق افضل اداء لهذه 
املنظوم����ة املهمة.حضر اللقاء كل 
من نائب الرئيس التنفيذي لهيئة 
تنظيم سوق العمل في البحرين 
يونس الهرمي ونائب رئيس تقنية 
املعلومات لهيئة تنظيم سوق العمل 

حسني أحمد.
من جهة اخ����رى، طالب وزير 
الش����ؤون االجتماعي����ة والعمل 

د.محمد العفاسي فريق عمل اإلعداد 
ملشروع تشكيل الهيكل التنظيمي 
للهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة 
الكامل بأهداف  االلتزام  بضرورة 
تشكيل الهيئة.وقال د.العفاسي � 
في اجتماع مع أعضاء الفريق � ان 
من هذه االهداف تنفيذ االتفاقيات 
واللوائ����ح والتوصي����ات احمللية 
واإلقليمية والدولية لذوي اإلعاقة 
والعمل عل����ى إعطائهم حقوقهم 
واس����تقالليتهم ودمجهم بش����كل 
فعال ف����ي املجتمع مع املس����اواة 
بني األصحاء وذوي اإلعاقات في 
الذات  احلري����ات والتعبير ع����ن 
وتفريغ طاقاتهم خلدمة املجتمع.

وأشار إلى ضرورة تفعيل اجلانب 
اإلرشادي واإلعالمي والتوعوي فيما 
يختص بأنشطة الهيئة والتنسيق 
مع األجهزة املعنية بالدولة وحث 
الفري����ق على بناء إس����تراتيجية 
خاصة ب����ذوي اإلعاقة، وهي من 
ضمن أهداف إنشاء الهيئة والعمل 
عل����ى تطبيقها بحيث تتوافق مع 

استراتيجية الدولة املعتمدة.
ودعا الى االهتمام بتش����جيع 
الدراسات  العلمي وإجراء  البحث 
املس����حية واإلحصائي����ة وتبادل 
اخلبرات واملعلومات في مجاالت 

اإلعاقة.

 محمد راتب
العامة لشؤون  الهيئة  وّقعت 
الزراعة والثروة السمكية صباح 
امس في مبنى الهيئة عقد إنشاء 
وإجناز وتنفيذ وصيانة احلدائق 
املخصصة في املنطقة H مع مقاول 
العقد شركة الصقر للتجارة العامة 
واملقاوالت، حيث شمل عقد املناقصة 
حدائ����ق في الس����املية وس����لوى 
والقرين والعدان واجلهراء، وكان 
ذلك بحضور كل من رئيس الهيئة 
الزراعة م.جاسم  العامة لشؤون 
البدر، نائب املدي����ر العام لقطاع 
الشؤون التجميلية توفيق احلداد، 

ومقاول ش����ركة الصقر للتجارة العامة واملقاوالت.
وبهذه املناسبة أكد م.البدر ان توقيع هذا العقد يخص 
إنشاء وصيانة احلدائق في بعض املناطق من ضمن 
مشاريع اخلطة اخلمسية لدى الهيئة، مشيرا الى ان 
قيمة العقد الذي مت إبرامه هي 4.494.000 د.ك، مشيرا 
الى ان مدة التنفيذ 24 شهرا من تاريخ فترة اإلعداد 

والتجهيز املمنوحة للمقاول.
وأضاف م.البدر ان أعمال موضوع العقد 3، هي: 
األعمال املدنية، التي تشمل املباني واألسوار وأعمال 
البنية التحتي����ة وجميع املرافق الالزمة لكل حديقة 

من احلدائق ال� 7.
كذلك األعمال الزراعية التي تشمل تشجير وزارعة 
احلدائق وإنشاء ش����بكات الري الالزمة لكل حديقة 
من هذه احلدائق، باالضافة ألعمال الصيانة وتشمل 
صيانة األعمال س����الفة الذكر خالل املدة املنصوص 
عليه����ا بالعقد، وتطرق الى موض����وع إغالق بعض 

احلدائق في بعض املناطق.
وأشار م.البدر الى ان هناك عدة شكاوى من أهالي 

املنطقة بإغالقه����ا في وقت مبكر 
لتفادي بعض املشاكل التي حتصل 
في بع����ض احلدائق، الفتا الى ان 
هناك حدائق نستمر في افتتاحها 
حتى الثانية عش����رة ليال، وذلك 
اللتزام روادها واألهالي بالقوانني 
واحلرص على احلديقة من اي إهمال 
وإتالف حملتوياتها، كذلك احلفاظ 
على املال العام الذي يهدر بشكل 
مستمر بسبب إتالف هذه احلدائق 

وتخريبها.
وأوضح البدر ان هناك مشاريع 
كثيرة لدى الهيئة قادمة س����يتم 
التوقي����ع عليها وتخص احلدائق 
العامة في جميع املناطق كذلك إنشاء مشاريع أخرى 
مثل مشروع منتزه اجلهراء الوطني ومشروع زايد 
في منطقة احلرير، باالضافة الى إنش����اء منتزه في 
منطقة أبوحليف����ة، موضحا ان لدى الهيئة تطلعات 
لتنفيذ 30 مش����روعا في املرحلة املقبلة ومن ضمن 

اخلطة اخلمسية لبرنامج عمل احلكومة.
وقال البدر ان الهيئة قامت بتخصيص 3 مواقع ومت 
توزيعها على شركات األسماك الوطنية ومت االنتهاء 
منها، الفتا الى ان الهيئة بصدد توزيع قس����ائم على 
أصحاب ومربي اخليول وتصل الى 80 قسيمة، وذلك 
للحفاظ على اخليل العربي الذي يعد من التراث القدمي، 
باالضافة الى تخصيص مواقع خاصة ملستوصفات يتم 
توزيعها على األطباء البيطريني املتقاعدين ليزاولوا 

مهنهم بها.
ودعا البدر اجلميع الى حضور وضع حجر األساس 
ملنتزه الساملية الذي سيتم في 26 اجلاري، مشيرا الى 
ان املنتزه قد استكمل من جميع اجلوانب ولم يتبق 

إال افتتاحه األسبوع املقبل.

سمو الشيخ ناصر احملمد والشيخ د.محمد الصباح وجينادي تراسوف ونايف الركيبي أثناء االجتماع

م.عبداملانع الصوان

د.محمد العفاسي ومحمد الكندري مع أعضاء الوفد البحريني

م.جاسم البدر

د.بدر الشريعان

تخريج دورة ضباط الصف الـ 27 ودفعة المتطوعين الـ 57

احتف���ل معهد تدريب ضب���اط الصف 
واألف���راد في هيئ���ة التعليم العس���كري 
بتخري���ج دورة ضباط الص���ف رقم 27 
ودفعة المتطوعين رق���م 57 الذين أنهوا 
فترة التدريب األساسي بنجاح ليلتحقوا 

بمختلف وحدات الجيش.
وحضر حفل الختام رئيس هيئة التعليم 
العسكري اللواء الركن حامد القالف حيث 
أقيم طابور المحتفى به���م بالمرور أمام 
المنصة الرئي��س���ية ثم ألقى آمر مدرسة 
تدريب األف���راد كلمة رحب خاللها براعي 

الحفل والحضور.
وأش���ار آمر المدرس���ة في كلمته الى 
المناهج وال���دروس والتدريبات النظرية 
والعملي���ة التي تلقاها منتس���بو الدورة 
خ���الل فترة تدريبهم بالمدرس���ة ثم أدى 
الخريجون القس���م القانوني وبعدها قدم 
عدد من الخريجين عرضا عسكريا لحركات 

الفصيل الصامت.
وقام اللواء القالف بتوزيع الش���هادات 
الخريجي���ن والمتفوقين  والجوائز على 
بحض���ور عدد من ق���ادة الجيش وأهالي 

الخريجين.

اخلريجون خالل طابور العرض

اخلريجون يؤدون القسم

جانب من حفل التخرجتكرمي أحد اخلريجني 


