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صاحب السمو األمير خالل لقائه وزراء التجارة اخلليجيني

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل تدشينه احلملة بحضور سمو ولي العهد والشيخة أمثال األحمد

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يتسلم هدية تذكارية من فريق »سنيار« صاحب السمو األمير يطلع على لوحة تذكارية من إحدى عضوات فريق »سنيار«

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد متوسطا سمو ولي العهد والشيخة أمثال األحمد وأعضاء فريق »سنيار«

صاحب السمو التقى ولي العهد والخرافي والمحمد والهارون ووزراء التجارة بدول التعاون ووزير المالية الجزائري وتسلم رسالة من ملك إسبانيا

األمير دّشن حملة »سنيار 4« بإنشاء محمية »مدينة الكويت المائية«: 
تأهيل البيئة البحرية وتشجيع فئات المجتمع على الحفاظ عليها

التعاون  التجاري بدول مجلس 
العربي���ة في  ل���دول اخللي���ج 
الكويت. وحض���ر املقابلة نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 

األحمد وس���مو رئيس مجلس 
ال���وزراء الش���يخ ناصر احملمد 
التجارة  استقبل س���موه وزير 
والصناعة احمد الهارون يرافقه 

البيئة البحرية.
وقد مت تقدمي هدية تذكارية 
لسموه ولسمو ولي العهد بهذه 

املناسبة.

وزراء التج���ارة ب���دول مجلس 
التعاون ل���دول اخلليج العربية 
وذلك مبناسبة انعقاد االجتماع 
الثاني واألربعني للجنة التعاون 

من جهة اخرى،استقبل صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر بيان صباح أمس وبحضور 
س���مو ولي العهد الشيخ نواف 

على حرص���ه واهتمامه بالبيئة 
البحرية، معب���رة عن االمل في 
تضافر اجله���ود لتحقيق رغبة 
سموه السامية في احلفاظ على 

رئيس الوزراء التقى الوفد المشارك
في منتدى  العمل التطوعي بباريس

ولي العهد استقبل 
المحمد والمبارك

استقبل سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد في قصر 
الس��يف امس بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للش��ؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون 
االسكان الش��يخ احمد الفهد ووزير املواصالت ووزير الدولة 
لشؤون مجلس االمة د.محمد البصيري اعضاء الوفد املشارك في 
منتدى العمل التطوعي في باريس رئيسة مركز العمل التطوعي 
الشيخة امثال االحمد ورئيس مجلس ادارة جمعية الهالل االحمر 
برجس البرجس ود.انس الرشيد ووكيل الشؤون احمللية بديوان 
سمو رئيس مجلس الوزراء د.نايف الركيبي والكاتب عبدالعزيز 

العنجري وخالد البشارة من االمانة العامة لالوقاف.

استقبل سمو ولي العهد 
الشيخ نواف االحمد صباح 
امس بقص���ر بيان س���مو 
رئيس الوزراء الشيخ ناصر 

احملمد.
كما استقبل سموه امس 
صباح بقص���ر بيان النائب 
االول لرئيس مجلس الوزراء 
الدفاع الشيخ جابر  ووزير 

املبارك.

 استقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان 
صب���اح أمس س���مو ولي العهد 

الشيخ نواف األحمد.
كما استقبل سموه بقصر بيان 
صباح أمس رئيس مجلس األمة 

جاسم اخلرافي.
واستقبل سموه بقصر بيان 
صباح أمس سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
كما اس���تقبل س���موه بقصر 
بيان صب���اح أمس النائب األول 
الوزراء ووزير  لرئيس مجلس 

الدفاع الشيخ جابر املبارك.
الى ذلك، تفضل صاحب السمو 
االمير الش���يخ صب���اح االحمد 
وبحضور سمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد بتدش���ني احلملة 
البيئة  الوطنية للحف���اظ على 
البحرية )سنيار 4( بانشاء محمية 
»مدينة الكويت املائية« وذلك في 

منطقة الزور.
واستقبل سموه رئيسة مركز 
امثال  التطوعي الشيخة  العمل 
االحمد وفريق العمل التطوعي، 
حيث اش���اد س���موه بجهودهم 
البيئة  الوطنية من اجل حماية 
البحري���ة وانهم يضربون بذلك 
مثال رائعا الخوانهم من الشباب، 
ومتنى س���موه ان تستمر هذه 
اجله���ود لتحقي���ق تطلعاتهم 
واهدافه���م، مؤكدا على ضرورة 
تأهيل البيئة البحرية وحمايتها 
وتشجيع وتوعية فئات املجتمع 
املختلفة على خدمة البيئة البحرية 
واحلفاظ عليها من خالل االعتماد 
على قدرات الشباب واملختصني 

لتحقيق ذلك.
وقدمت رئيس���ة مركز العمل 
التطوعي والقائمني على احلملة 
ش���رحا لس���موه ح���ول اهداف 
احملمي���ة، كما تقدمت بالش���كر 
والتقدير لصاحب السمو االمير 

االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية ووزير الدولة لش���ؤون 
االسكان الشيخ أحمد الفهد ووزير 
شؤون الديوان األميري باإلنابة 

الشيخ علي اجلراح.
واستقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان 
ظهر أمس النائب الثالث لرئيس 
احلكوم���ة االس���بانية ووزي���ر 
السياس���ة االقليمي���ة مانويل 
تش���افيز والوفد املرافق، حيث 
سلم سموه رس���الة خطية من 
امللك خوان كارلوس ملك مملكة 
اسبانيا الصديقة تتعلق بالعالقات 
البلدين والشعبني  الثنائية بني 
الصديقني والقضايا ذات االهتمام 
املشترك وآخر املستجدات على 

الساحتني االقليمية والدولية.
واس���تقبل س���موه بقص���ر 
بيان ظه���ر امس وزي���ر املالية 
الشمالي يرافقه وزير  مصطفى 
املالي���ة باجلمهورية اجلزائرية 
الدميوقراطية الشعبية الشقيقة 
كرمي جودي والوفد املرافق وذلك 

مبناسبة زيارته للبالد.
وحضر املقابلتني وزير شؤون 
الديوان األميري باإلنابة الشيخ 
علي اجلراح واملستشار بديوان 
س���مو رئيس مجل���س الوزراء 

الشيخ سالم اجلابر.
الى ذلك، بعث صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تهنئ���ة الى الرئي���س جورجيو 
نابوليتان���و رئيس اجلمهورية 
االيطالية الصديقة عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا له موفور 

الصحة ودوام العافية.
كما بعث س���مو ول���ي العهد 
الش���يخ نواف األحمد وس���مو 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ 
ناص���ر احملم���د ببرقيتي تهنئة 

مماثلتني.

مؤشر الكهرباء يالمس المنطقة الحمراء بـ 9750 ميغاواط

»المناقصات المركزية« توافق
على ترسية 5 مشاريع للكهرباء 

بقيمة 20 مليون دينار
دارين العلي

اعلنت جلنة املناقصات املركزية اول من امس عن موافقتها 
على ترسية خمسة مشاريع كهربائية لقطاع شبكات التوزيع 

بقيمة 20 مليون دينار.
واوضح مصدر مطلع ف���ي وزارة الكهرباء واملاء ان الكتب 
الرس���مية التي بعثت بها جلنة املناقص���ات املركزية أول من 
امس لوزارة الكهرباء واملاء تفيد مبوافقتها على ترسية خمسة 
مشروعات كهربائية، حيث وافقت اللجنة على ترسية مشروع 
تزويد ومتديد كيبالت ارضية جهد 32 كيلو فولت معزولة مبادة 
XLB وكيبالت قيادة على مالحقاتها مبدينة سعدالعبداهلل مببلغ 

4 ماليني و248 ألف دينار.
كما وافقت اللجنة على ترس���ية مش���روع تصنيع وتوريد 
محوالت توزي���ع كهربائية جافة مببلغ اجمالي 7 ماليني و157 

الف دينار.
واضاف املصدر ان اللجنة وافقت ايضا على ترسية مشروعني 
اعمال طارئة في شمال وجنوب الكويت الصالح كيبالت شبكة 
الضغط املتوس���ط وكيبالت القيادة واالعم���ال املدنية بكلفة 
خمس���ة ماليني و700 ألف دينار، كما وافقت ايضا على ترسية 
مشروع توريد محوالت توزيع كهربائية مغمورة بالزيت بكلفة 

3 ماليني.
وفي س������ياق آخر س���جلت االحم���ال الكه��ربائية ام���س 
ارتفاعا ملحوظا ح��يث الم��س مؤش���ر االحمال الكه���ربائية 
املنطق���ة احل��مراء بوص��وله 9750 مي���غ���اواط في الث���انية 
والنصف ظهرا مسجال بذلك حتى اآلن رقما قياسيا بفارق 220 
ميغاواط عن الرقم الذي س��جله املؤش��ر اول من ام��س 9530 

ميغاواط.
وقال الوكيل املساعد لقطاع مراكز املراقبة والتحكم م.علي 
الوزان ان ارتفاع االحمال الكهربائية امس يعود الى ارتفاع درجة 
احلرارة التي جتاوزت 46 درجة مئوية، مطمئنا املس���تهلكني 
وقال ان االحمال الكهربائية مازالت حتت السيطرة على الرغم 

من ارتفاع املعدل الذي سجله املؤشر امس.

زيادة الطاقة االستيعابية 30 غرفة خاصة

العبدالصمد: تأهيل 3 أجنحة
في مستشفى الوالدة

العبد الهادي: الدوسري رئيسًا للجنة الرياضية 
وتكييف أخطاء السائقين برئاسة الغانم

حنان عبدالمعبود
اصدر وكيل وزارة الصحة 
الهادي قرارا  العبد  د.إبراهيم 
اللجنة  اداريا بإعادة تشكيل 
الدائم���ة لتكييف نوع اخلطأ 
الذي يرتكبه السائقون بوزارة 
أثناء قيادة املركبات  الصحة 
التابعة للوزارة، برئاسة مدير 
ادارة الطوارئ الطبية د.فيصل 

الغامن.
الق���رار ان تختص  وحدد 
جمي���ع  بدراس���ة  اللجن���ة 
احل���االت التي حتال إليها من 
قسم القضايا بإدارة الشؤون 

القانوني���ة والتحقيقات ومن 
ادارة الطوارئ الطبية وإدارة 
النقلي���ات واجلهات األخرى، 
بشأن حوادث سيارات الوزارة 
وذلك لتكييف خطأ السائقني، 
واملس���عف الس���ائق، أو فني 
الطوارئ الطبية بجميع فئاتهم 

للوصول إلى نوع اخلطأ.
كم���ا أصدر الوكي���ل قرارا 
يقضي بإعادة تشكيل اللجنة 
الرياضي���ة برئاس���ة مدي���ر 
العالقات العامة واالعالم فيصل 
الدوس���ري وتختص بوضع 
الرياضية  البرامج واالنشطة 

للعاملني بالوزارة والتنسيق مع 
اللجان الرياضية واملؤسسات 
الرياضي���ة بالدول���ة والعمل 
عل���ى تكوين ف���رق رياضية 
في االلعاب واالش���راف على 
تدريبها وإعدادها لالش���تراك 
التي  الرياضية  في البطوالت 
تنظمه���ا ال���وزارة او غيرها 
ال���وزارات واملؤسس���ات  من 
واالحتادات الرياضية االخرى 
واقامة البطوالت السنوية التي 
تعنى بها اإلدارات املتخصصة 
باملناسبات الصحية الرياضية 

املختلفة.

حنان عبدالمعبود
صرح���ت مديرة مستش���فى ال���والدة د.منى 
العبدالصمد بأن املستش���فى ف���ي طور التجديد 

والظهور في حلة حديثة.
وقال د.العبدالصمد في تصريح صحافي »يتم 
في الوقت احلالي جتهيز األجنحة، الرابع والسادس 
والثامن، حيث تتم إعادة تأهيلها، بش���كل كلي، 

وسيتم افتتاحها في وقت قريب«.
وبينت أن األجنحة عبارة عن غرف خاصة يضم 

كل واحد منها 10 أس���رة، باإلضافة الى اخلدمات 
املرفقة للكوادر العامل���ة باألجنحة، وقالت »كل 
جناح يضم 10 غرف خاصة، بإجمالي 30 غرفة، 
كما يضم أيضا مكاتب لألطباء، وغرفا للممرضات 

وغرفة ملسؤولة اجلناح، وغرفا للمواليد«.
وأوضح���ت أن هناك أجنح���ة أخرى مطلوب 
إعادة تأهيلها، مش���يرة إلى أنه سيتم بدء العمل 
بها عقب افتتاح األجنحة الثالثة اخلاضعة إلعادة 

التأهيل.


