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3 رماية بحرية بالذخيرة الحية للجيش غداً
اعلنت مديري���ة التوجيه املعنوي والعالقات العامة باجليش الكويتي 
عن إجراء رماية بحري���ة بالذخيرة احلية في املنطقة الواقعة بني جزيرة 
أم املرادم باجتاه الش���مال والشمال الغربي جلزيرة قاروه مبسافة 13 ميال 
بحريا، وذلك غدا االربعاء 9 اجلاري من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة 
اخلامسة عصرا. ودعت املديرية جميع االخوة املواطنني واملقيمني مرتادي 
البحر من هواة الصيد والتنزه الى عدم االقتراب من املنطقة املذكورة خالل 

الفترة املعلنة حرصا على سالمتهم.

مجلس الوزراء: إحالة تقرير لجنة شؤون البيئةسموه التقى األمير لإلستئذان للسفر
ولي العهد: مؤتمر القمة الثالث للتفاعل في اسطنبول يبحث حول أم الهيمان وجون الكويت لـ 5 جهات حكومية

 تعزيز التعاون لتحقيق االستقرار والتنمية في دول آسيا

المبارك التقى رئيس وأعضاء الهيئة الخيرية

10280 ميغاواط االستهالك األقصى لليوم الثاني 
والوزان: كل الخوف  من خروج الوحدات عن الخدمة

 دارين العلي
لألس���ف لم تخب توقع���ات قياديي وزارة 
الكهرباء واملاء بأن تبق���ى األحمال الكهربائية 
على االرتفاع ذاته اذ لم ينجح الغبار الذي اجتاح 
سماء الكويت امس في خفض االحمال الكهربائية 
بسبب ارتفاع درجات احلرارة الى اكثر من 47 
درجة مم���ا اضعف فاعلية األتربة التي يعرف 
عنها عادة مساهمتها في خفض األحمال. وسجل 
املؤشر الكهربائي امس املعدل ذاته لالستهالك 
املسجل أول من أمس حيث بلغ أعلى معدالته 
القياسية ببلوغه 10280 ميغاواط، وبقي بذلك 
على وضعه غير اآلمن واضعا معه املستهلكني 
ومسؤولي الوزارة في دائرة اخلوف خشية من 
جلوء األخيرة في حال خروج اي من الوحدات 

الى آخر الدواء وهو »الكي« عبر القطع املبرمج.
وأفصح الوكيل املس���اعد لقطاع املراقبة ومراكز التحكم في 
الوزارة م. على الوزان عن توقعاته منذ بداية يوم امس ان تظل 
االحمال الكهربائية مرتفعة ألن درجة احلرارة التي مت تسجيلها 
أمس هي نفس الدرجة التي مت تس���جيلها أول من أمس ورمبا 
تكون زادت درجة اضافية وبالتالي فإن االحمال الكهربائية بقيت 
عند مستوياتها، موضحا ان الغبار أحيانا يساعد على انخفاض 

االحمال وليس في هذه احلالة.
وش���دد الوزان على ان »اخلوف كل اخلوف يكمن في خروج 
الوحدات عن اخلدمة«، مؤكدا انه »مادامت وحداتنا املوزعة على 
محطات الكويت تعمل بكفاءة فنحن في آمان«، ومشيدا بجميع 
العاملني في مراكز املراقبة والتحكم الذين يتابعون مع اخوانهم 
العاملني في قطاع محطات القوى الكهربائية الوضع عن كثب.

وتاب���ع نح���ن وجميع العامل���ني في مركز 
املراقبة نتابع اوال بأول حركة االحمال ونرفع 
بها تقارير مباشرة الى وكيل الوزارة والوزير 

د.بدر الشريعان لوضعهم في الصورة.
من جهة اخرى تعرضت بعض مناطق الكويت 
أمس الى انقطاعات ومن ضمن املناطق التي شملها 
االنقطاع اجزاء من مناطق الرميثية والساملية 
وحولي واجله���راء والفرواني���ة والفحيحيل 

واجلابرية وميدان حولي. 
وأكدت مص���ادر مطلعة في الوزارة ان عدم 
اللجوء الى القطع املبرمج ال يعني عدم انقطاع 
الكهرباء اذ ان الضغط وعبء األحمال الزائدة 
على محطات التحويل الثانوية قد يؤديان الى 
خروجها عن اخلدمة لظروف طارئة مما يستدعي 
تدخل الوزارة إلعادة التيار اما باصالح اخللل مباش���رة او عن 

طريق االستعانة مبولدات الديزل.
وهذا ما حصل فعال خالل اليومني املاضيني اذ انتش���رت في 
املناطق عدد من مولدات الديزل التي استعانت بها الوزارة إلعادة 
التيار اليها والتي أدت احماله���ا الزائدة الى انقطاع التيار بعد 
اعطال مفاجئة في وحداتها الثانوية مما اس���تدعى االس���تعانة 
بهذه املولدات وايصالها الى الش���بكة لتفادي اس���تمرار غياب 
التيار حلني اجراء عمليات الصيانة وازالة األضرار الناجتة عن 

األحمال الزائدة.
يذك���ر ان الوزارة تعيد هذه األحم���ال الزائدة على احملطات 
الثانوية الى زيادة العداد دون اذن الوزارة او بناء ادوار اضافية 
دون اخطار البلدية وبالتالي ال يتم تعديل الزيادة واضافتها الى 

حجم االستهالك على الشبكة.

الغبار لم يشفع للمؤشر الكهربائي والحرارة أبقته في مستوياته العليا

استقبل النائب االول لرئيس 
الدفاع  ال���وزراء ووزير  مجلس 
الشيخ جابر املبارك امس رئيس 
الهيئة اخليرية االسالمية العاملية 
د.عبداهلل املعتوق واعضاء مجلس 

ادارة الهيئة.
ومت خالل اللقاء تبادل االحاديث 
الودي���ة والتع���رف على اعضاء 
مجلس ادارة الهيئة اجلدد واالطالع 
على اخر نش���اطات الهيئة داخل 
الش���يخ  البالد وخارجها.وبارك 
جابر املبارك العضاء مجلس االدارة 
اجلديد على تسلمهم مهام عملهم في 
الهيئة اخليرية االسالمية العاملية 
ومتنى لهم النجاح والتوفيق حتت 
راية صاحب السمو االمير وسمو 
ولي العهد وسمو رئيس مجلس 

الوزراء.

اسطنبول � كونا: وصل ممثل صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد والوفد 
املرافق عصر أمس الى مطار »اتاتورك« الدولي باجلمهورية 
التركية الصديقة حلضور مؤمت����ر القمة الثالث للتفاعل 
وبناء الثقة في آس����يا الذي سيعقد في اسطنبول، والذي 
سيناقش تعزيز التعاون لتحقيق السالم واالستقرار في 
آسيا وسبل توطيد العالقات بني دول آسيا وتفعيل احلوار 

املشترك ملا فيه مصلحة شعوب هذه الدول.
وقد كان في استقبال سموه بأرض املطار كل من وزير 
الدول����ة في احلكومة التركية ووالي اس����طنبول حس����ني 
عوني مطلو ورئيس بلدية اسطنبول قادر طوباش ومدير 
البروتوكول تاجنو س����ومار واجلنرال بولنت دغيستنلي 
قائد قوات القطاع الش����مالي للجمهوري����ة التركية وكبار 
املس����ؤولني في احلكومة التركية وأعضاء س����فارتنا لدى 

جمهورية تركيا.
وأدلى ممثل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
وسمو ولي العهد الش����يخ نواف االحمد لدى وصوله الى 
اجلمهورية التركية الصديقة بالتصريح التالي: يطيب لي 
ان أقوم والوفد الرسمي املرافق بزيارة اجلمهورية التركية 
الصديقة لنحظى بأن نكون بني اخواننا الكرام ويطيب لي 
ان اغتنم هذه املناسبة العزيزة لكي أشيد بالعالقات املتميزة 

بني البلدين والشعبني الصديقني.
وقد جئت ممثال لصاحب الس����مو األمير الشيخ صباح 
األحمد للمش����اركة في مؤمتر القمة الثالث للتفاعل وبناء 
الثقة في آسيا والذي س����يعقد في هذه املدينة التاريخية 
ملناقشة سبل تعزيز التعاون لتحقيق السالم واالستقرار 
والتنمية في دول آس����يا وتوطيد العالقات مبا يساهم في 
تفعيل احلوار املشترك الذي يخدم مصالح الشعوب ويحقق 

طموحاتها نحو النهوض وبناء املستقبل.
وأسأل اهلل سبحانه وتعالى ان يوفق قادة الدول ورؤساء 
الوفود املشاركة في هذا املؤمتر الى قرارات ايجابية تستند 
ال����ى التفاهم والتعاون وتبادل املصالح في ضوء املعايير 
الدولي����ة متمنيا للجمهورية التركي����ة الصديقة كل تقدم 

وازدهار ورخاء.
وكان صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد استقبل 
بقصر السيف صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد لالستئذان في السفر ممثال عن سموه لترؤس وفد 
الكويت في مؤمتر القمة الثالث للتفاعل وبناء الثقة في آسيا 
الذي سيعقد في مدينة اسطنبول بجمهورية تركيا الصديقة.

هذا وغادر البالد بعد ظهر امس ممثل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
متوجها الى اجلمهورية التركية الصديقة حلضور مؤمتر 

القمة الثالث للتفاعل وبناء الثقة في آس����يا الذي سيعقد 
وسيناقش تعزيز التعاون لتحقيق السالم واالستقرار في 
آسيا ويناقش على مدى ثالثة ايام سبل توطيد العالقات 

بني دول آسيا وتفعيل احلوار املشترك.
وقد كان في وداع سموه على أرض املطار رئيس مجلس 
االمة جاسم اخلرافي وكبار الشيوخ ونائب رئيس احلرس 
الوطني الشيخ مشعل االحمد وسمو الشيخ ناصر احملمد 
رئيس مجلس الوزراء والنائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الش����يخ جابر املبارك والوزراء واحملافظون 
وكبار القادة من اجليش والشرطة واحلرس الوطني وكبار 
املسؤولني بالدولة.هذا وقد رافق سموه وفد رسمي يضم 
كال من نائ����ب رئيس مجلس ال����وزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح واملستشار بالديوان االميري محمد 
ابو احلسن والش����يخ مبارك الفيصل رئيس ديوان سمو 
ولي العهد وعبداهلل الذويخ سفيرنا لدى جمهورية تركيا 
الصديقة والشيخ د.أحمد ناصر احملمد مدير إدارة مكتب 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير اخلارجية والشيخ فهد 
سالم الصباح قنصل عام الكويت في اسطنبول والوكيل 
املساعد للشؤون االعالمية بديوان سمو ولي العهد الشيخ 
مبارك احلمود السلمان وكبار املسؤولني بديوان سمو ولي 

العهد ووزارة اخلارجية.

الوزراء اجتماعه  عقد مجلس 
االس����بوعي امس في قصر بيان 
برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد.
واعلن وزير الدولة لش����ؤون 
مجلس الوزراء روضان الروضان، 
ف����ي تصريح بع����د االجتماع، ان 
املجلس احيط في مستهل اجتماعه 
بقيام سمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد ممثال لصاحب السمو االمير 
بحضور مؤمتر القمة الثالث للتفاعل 
وبناء الثقة في آسيا واملقرر عقده 
في مدينة اس����طنبول بجمهورية 
تركيا الصديقة، حيث س����يترأس 
سموه وفد الكويت، ويرافقه كل من 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
واملستشار بالديوان االميري محمد 
ابواحلس����ن ورئيس ديوان سمو 
ولي العهد الشيخ مبارك الفيصل 
وس����فيرنا لدى جمهورية تركيا 
الصديقة عب����داهلل الذويخ وعدد 
من كبار املسؤولني في ديوان سمو 

ولي العهد ووزارة اخلارجية.
ثم اطلع املجلس على الرسالة 
املوجهة لصاحب السمو االمير من 
اململكة  السادس ملك  امللك محمد 
املغربية الش����قيقة والتي تعلقت 
بتوثي����ق التعاون ب����ني البلدين 
الش����قيقني في جمي����ع املجاالت 
وامليادين، كما تضمنت الرس����الة 
االشادة بجهود صاحب السمو االمير 
لتعزيز العمل العربي املشترك وفقا 
لقرارات قمة الكويت االقتصادية 
واالجتماعي����ة. كما اطلع املجلس 
الرس����الة املوجهة لصاحب  على 
السمو االمير من رئيس اجلمهورية 
التركي����ة الصديق����ة واملتضمنة 
االش����ادة بالعالق����ات الطيبة بني 
البلدين الصديقني تعزيزا الواصر 
العالقات القائمة بينهما في جميع 
املجاالت وامليادين. ثم اطلع املجلس 
كذلك على الرسالة املوجهة لصاحب 
السمو االمير من رئيس جمهورية 
غويانا والتي تعلقت بالزيارة التي 

قام بها للبالد اخيرا.
كما اطل����ع املجلس كذلك على 
الرسالة املوجهة لصاحب السمو 
االمير من عبدالرحمن عطية االمني 
العام ملجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية والتي تناولت جهود متابعة 
وتنفيذ مجلس التعاون اخلليجي 

وتعزيز مسيرته اخليرة.
ثم بحث املجلس شؤون مجلس 
االمة واطل����ع بهذا الص����دد على 
املوضوعات املدرجة على جدول 
اعمال جلسة مجلس االمن، حيث 
اطلع املجلس على توصية مجلس 
األمة بش����أن موافقة املجلس على 
احالة التقرير األول للجنة شؤون 
البيئة في شأن التحقيق في معاجلة 
التل����وث البيئي في ضاحية علي 
صباح السالم )أم الهيمان سابقا( 
وج����ون الكويت م����ع التوصيات 
الواردة فيه للحكومة، حيث قرر 
املجلس احالة التوصيات الى اجلهات 
التالية للتعامل معها حسب ما جاء 
بالتقرير وهي الهيئة العامة للبيئة 
والهيئة العامة للصناعة والهيئة 
العامة للزراع����ة ووزارة الصحة 

ووزارة النف����ط وف����ق االجراءات 
القانونية والبيئية والدراس����ات 
الفنية حسبما جاء بالتقرير. كما 
بحث املجلس الشؤون السياسية 
في ضوء التقارير املتعلقة مبجمل 
التطورات الراهنة على الس����احة 
السياسية على الصعيدين العربي 
والدولي. وقد تابع املجلس بأسف 
بالغ اآلثار والنتائج املدمرة لكارثة 
االعصار املداري »فيت« الذي ضرب 
سواحل سلطنة عمان الشرقية يوم 
اخلميس املاضي وما نتج عنه من 
الضحايا االبرياء واالضرار املادية 
اجلسيمة، سائال املولى عز وجل 
ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته 
ومغفرت����ه وان مي����ن على جميع 
املصابني بسرعة الشفاء والعافية 
س����ائال املولى عز وجل ان يحفظ 
الش����قيقة من كل  سلطن�ة عمان 
مكروه وان يجنبها الكوارث واحملن 
وان يدمي عليها نعمة االس����تقرار 
واالمان والتقدم واالزدهار في ظل 
القيادة احلكيمة للسلطان قابوس 
بن سعيد س����لطان سلطنة عمان 

الشقيقة. 

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مترئسا جلسة املجلس

سمو ولي العهد لدى وصوله مطار »اتاتورك« الدولي صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد

الشيخ جابر املبارك مستقبال د.عبداهلل املعتوق ود.عادل الفالح 

م.علي الوزان

االحتاد الكويتي للمزارعني

دعـــوة عامة
يدعــو  

جمل�س اإدارة االحتاد الكويتي للمزارعني 
االأخوة املزارعني للتواجد يف

�ساحة االإرادة مقابـل جملـ�س االأمـة

وذلك اليوم الثالثاء املوافق 2010/6/8 

يف متام ال�ساعة الثامنة والن�سف �سباحًا

لطرح امل�شاكل واملعوقات التي تواجه املزارع الكويتي  

اأمام �شعادة رئي�س جمل�س االأمة  واأع�شاء جمل�س 

االأمة االأفا�شل وطلبات االأخوة املزارعني التي 

حتقق اال�شتقرار  واالأمان للقطاع الزراعي النباتي.

واهلل ويل التوفيق ،،،

جمل�س االإدارة

الديوان األميري شكر المعزين
 في وفاة نواف بدر سعود المالك

شكر الديوان األميري االخوة 
المواطنين الكرام الذين شاركوا 
في تقديم العزاء بوفاة المغفور 
له الشيخ نواف بدر سعود المالك 

الصباح.


