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صاحب السمو األمير مستقبال السفير البلجيكي

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ مشعل األحمد

الشيخ جابر اخلالد والفريق أحمد الرجيب خالل اللقاء

د.بدر الشريعان خالل اجتماع جلنة ترشيد االستهالك

)قاسم باشا(درجة احلرارة بلغت 45 درجة مئوية الساعة الواحدة ظهر أمس

صاحب السمو االمير خالل لقائه الشيخ سالم العبدالعزيز

األمير التقى سفيري بلجيكا وأفغانستان

 صاحب السمو استقبل
محافظ البنك المركزي

استقبل صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
بقصر السيف صباح امس محافظ البنك المركزي 

الشيخ سالم العبدالعزيز.
كـمـا اســــتـــقــبل صــاحــب الـســـــمو االمـيـر 
الـشـــــيخ صباح االحمد بقصر الـســــيف صبـاح 
امـس ســــفــير مملكة بلجيـكا لدى الكـويت جيـل 
هيفارت وذلك بمناسبة انتــهاء فتـرة عـمله سـفيـرا 

لبـالده.
كما استقـبل ســـــموه بقصر السيــف صــباح 
امس ســـفير جمهورية افغانســتان االسالمية لدى 
الكويت عبدالرحيم كريمي وذلك بمناســـبة انتهاء 

فترة عمله سفيرا لبالده.

ولي العهد: للوقف أهمية كبيرة في تنمية المجتمعات 
وتماسكها وتكاتفها من خالل إسهاماته المتنوعة

الخالد مخاطبًا بعض القيادات األمنية:
تقاعدوا قبل أن نجبركم على ذلك

العميري أطلع وزيرًا جزائريًا على مشروع ملتقى 
الحضارات في »بيت الكويت لألعمال الوطنية«

اجلزائرـ  كونا: أشاد وزير املجاهدين )قدماء احملاربني( اجلزائري محمد 
الشريف عباس أمس بالعالقات اجلزائرية ـ الكويتية قائال انها »عرفت 
تطورا كبيرا خالل الفترة األخيرة«. ورحب عباس خالل استقباله اليوم 
رئيس متحف »بيت الكويت لألعمال الوطنية« يوسف العميري مببادرة 
املتحف املتمثلة في بناء مشروع خاص فيه ليكون ملتقى للحضارات.

وأبدى استعداد اجلزائر للتعاون مع الكويت في مجال تعريف الشعبني 
بحضارتهما وتاريخهما ونضاالت شعبيهما من خالل هذا املتحف مثمنا 
جهود ورعاية القيادات الكويتية الجناز مثل هذا املشروع »اجلبار الذي 

ســــيضمن لألجيال املقبلة التواصل تاريخيا مع اسالفها فضال عن دعم 
املبادرات التي تعنى بالتقريب بني الشعبني اجلزائري والكويتي«.

من جانبه شدد العميري على »دعم ورعاية رئيس مجلس الوزراء 
سمو الشيخ ناصر احملمد الذي دأب على تشجيع جميع مبادرات البيت 
الوطنية«. وأطلــــع العميري الوزير اجلزائري على مشــــروع املتحف 
الذي ســــيكون عبارة عن صرح حضاري وتاريخي من شأنه أن يجمع 
تاريخ وحضارة 80 بلدا من الدول العربية واإلسالمية واألجنبية على 

حد سواء.

الشريعان: »الكهرباء« قضية وطن وال قطع مبرمجًا 
مادام الجانب اإلنتاجي يعمل بكامل قدرته

سموه التقى مشعل األحمد ومحافظ البنك المركزي والخالد والجابر وسفير بلجيكا

وكيل الوزارة: التدوير في غضون شهرين

خالل تدشينه الخط الساخن 152 رسميًا

من�ح درج�ات االختي�ار للمهندس�ين والفنيي�ن ف�ي الطوارئ

الشيخ مبارك احلمود.
واستقبل ســــمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد في ديوانه 
بقصر السيف صباح امس رئيس 
جهاز األمن الوطني الشيخ محمد 

اخلالد.
كما استقبل ســــموه بقصر 
الســــيف صباح امــــس محافظ 

العاصمة الشيخ علي اجلابر.

بذلك الى أن وزارة الداخلية شهدت 
حركة ترقيات غير عادية في الفترة 

األخيرة في املناصب القيادية.
وأكد الفريق الرجيب ضرورة 
النزول الى الشــــارع ومعرفة ما 
يجــــري وحتديد أوجــــه القصور 
وعالجها داعيا احلضور الى فتح 
األبواب لتلقى شــــكاوى املوظفني 

واملوظفات.
وقال ان »الكرســــي في خدمة 
الناس وهو ليس دائما ألحد وانه 
يجب إنهاء أعمــــال املراجعني في 
اإلدارات« متوجها بالتحية للقيادات 

ومثمنا دورهم وجهودهم.

الطيب لألعمال اخليرية سواء 
كانت داخل الكويت او خارجها 
مما يساعد على حتقيق الرخاء بني 
أفراد املجتمع، وقد أهدوا سموه 

هدية تذكارية بهذه املناسبة.
حضر املقابلتني رئيس ديوان 
العهد الشيخ مبارك  سمو ولي 
الفيصل والوكيل املساعد للشؤون 
االعالمية بديوان سمو ولي العهد 

السمو األمير املفدى من أجل خدمة 
الكويت«.

من جانبه توجه وكيل وزارة 
الداخلية الفريــــق احمد الرجيب 
بالشكر لوزير الداخلية الشيخ جابر 
اخلالد مبينــــا أن لقاءاته متعددة 
ومتكررة »حيث انه املسؤول األول 

عن األمن في الكويت«.
وقال الفريق الرجيب ان علينا 
حتمل املسؤولية ألننا )ميدانيون( 
بــــدءا مــــن الوكيل إلــــى الوكالء 
املساعدين واملديرين العامني »وكما 
قال الشيخ جابر اخلالد انه البد أن 
الكل أقصى جهده«، مشيرا  يقدم 

اإلنســــانية، السيما في املرحلة 
احلديثة واملتطورة التي تتجسد 
مالمحها في عمل مؤسسي خيري 
متكامل وعلى نطاق واسع في 

البالد.
مؤكدا ســــموه أهمية الوقف 
في تنمية املجتمعات ومتاسكها 
وتكاتفها من خالل إســــهاماته 
العديدة واملتنوعة بفضل األثر 

التقاريــــر واخلطط األمنية  آخر 
واســــتعدادات األجهــــزة األمنية 
وامليدانية للتعامل مع أي طارئ 
وبحث آخر االجنازات على الساحة 
األمنية وكيفيــــة مواجهة بعض 
السلبيات وفق أسلوب علمي وبكل 
شــــفافية. وتوجه وزير الداخلية 
بعدد من املالحظات في هذا الشأن، 
معربا عن تقديــــره للجهود التي 

تبذلها القيادات األمنية.
ودعا الى مواصلة البذل والعمل 
اجلاد من أجل حتقيق أمن الوطن 
وأمان املواطنني، مشددا على »أننا 
جميعا نعمل حتت قيادة صاحب 

أعمال اللجنة وترجمتها الى واقع 
ملموس للحفاظ على استمرارية 

الطاقة الكهربائية واملياه.
وقد مت تقدمي عرض توضيحي 
متكامل من قبل جامعة الكويت 
الســــتعراض جهودها املبذولة 
في ترشيد اســــتهالك الكهرباء 

واملاء.
مــــن جهــــة أخــــرى، علمت 
»األنبــــاء« وفي خطوة ايجابية 
القت ترحيبا كبيرا في الوزارة 
ان وزير الكهرباء د.بدر الشريعان 
قام مبنح درجات االختيار التي 
حتق له وفقــــا لقانون اخلدمة 
املدنية الــــذي أعطى لكل وزير 
املساحة باختيار نسبة 25% من 
املوظفني كل حسب وزارته، إلى 
املهندسني والفنيني في الطوارئ 
واحملطات والصيانة الذين بذلوا 
جهــــودا مضنية خــــالل الفترة 
املنصرمة نظرا لعملهم الشاق 

وتفانيهم في العطاء.

رسالة توعوية وترسم الصورة 
احلقيقية للوضع دون بث الهلع 

والفزع في النفوس.
وبدورها قالت رئيســــة مركز 
االتصــــاالت م.غدير القويضي ان 
املركز يتألف من 6 مواقع منتشرة 
داخل الوزارة، مشيرة الى ان الرقم 
الســــاخن 152 ال يســــتقبل حاليا 
االتصــــاالت من الهاتــــف النقال، 
مشــــيرة الى انه بعد أسبوع من 
اآلن سيتم وضع هذه اخلدمة، وان 
الرقم 1870000 مازال يستقبل جميع 

املكاملات ومن الهاتف النقال.
اما عــــن األحمال فقــــد بلغت 
10128 ميغاواط وبقيت في منطقة 

التشغيل اآلمن.
وكان الشريعان قد ترأس صباح 
امس اجتماع اللجنــــة التنفيذية 
لترشيد استهالك الطاقة الكهربائية 
الدولة،  فــــي مؤسســــات  واملياه 
وأعضاء اللجنة من ممثلي الوزارات 
واملؤسسات احلكومية، وعدد من 

الوكالء املساعدين بالوزارة.
وأشاد الوزير باجلهود الواضحة 
جلميع اجلهات التي أبدت جتاوبا 
ملحوظا في التعامل مع هذه القضية 
الوطنية، معربا عن أمله في تفاعل 
جميع اجلهات واملؤسسات لتحقيق 
النتائج امللموسة على أرض الواقع، 
وقد خص بالشكر والتقدير وزارة 
التربية ووزارة الداخلية ووزارة 
األوقاف والشــــؤون اإلســــالمية 
النفطي على إجنازاتهم  والقطاع 
اإليجابية واستمرار تفاعلهم إزاء 

هذه القضية املهمة.
وقد مت خالل االجتماع املصادقة 
الســــابق،  على محضر االجتماع 
ومناقشــــة جدول األعمــــال الذي 
تضمن عددا من البنود واحملاور، 
كما قام أعضاء اللجنة باستعراض 
كافة اإلجنازات مبؤسساتهم مدعمة 
باألرقام التوضيحية، ومناقشة آلية 
العمل التي تهدف لتحديد الرؤى 
والطموحات املستقبلية ملواصلة 

دارين العلي
 اعتبر وزيــــر الكهرباء واملاء 
د.بــــدر الشــــريعان ان القضيــــة 
الكهربائية قضيــــة وطن ويجب 
ان يقوم كل مبهامه بهدف حتقيق 
األهــــداف املرجــــوة للحفاظ على 
نعمتي الكهرباء واملاء، معربا عن 
تخوف الوزارة من ان تتعطل أي من 
وحدات االنتاج بعد الضغط الذي 

شهدته خالل املرحلة املاضية.
كالم الشريعان جاء امس عقب 
تدشينه رسميا مركز االتصاالت 
الذي يعمل على اخلط الساخن 152 
الستقبال استفسارات وشكاوى 
املســــتهلكني بشكل مباشر، حيث 
أعــــرب الشــــريعان عــــن اميانه 
بالدور املهم واألساســــي لوسائل 
االعالم بقنواتها املقروءة واملرئية 
واملسموعة في نقل الدور اإليجابي 
للوزارة، الفتا الى ان الوزارة كجهة 
خدماتيــــة حتاول ايجاد الســــبل 
لتسهيل تقدمي اخلدمة لذلك فّعلت 

اخلط الساخن 152.
اهتمــــام مجلس  الى  وأشــــار 
الوزراء الشديد بالوضع الكهربائي 
حيث وافق امس األول على تشكيل 
جلنة برئاسته وعضوية ممثلني عن 
مؤسسات الدولة املختلفة لتفعيل 
ترشيد الطاقة في املباني احلكومية 
واملؤسسات التابعة لها حيث تعد 
هذه اخلطوة ايجابية لرسم خارطة 

الطريق نحو تخفيض األحمال.
ولفت الــــى ان مجلس الوزراء 
طلب تقدمي عرض مرئي من وزارة 
الكهربائي  الكهرباء حول الوضع 
احلالــــي وامكانية ايجــــاد حلول 
ملواجهــــة املتبقــــي مــــن الصيف 

وخصوصا شهر رمضان.
وعتب الشريعان على بعض 
الكتــــاب الصحافيني واإلعالميني 
الذين يحاولون تصوير الوضع 
الكهربائــــي بغيــــر ما هــــو عليه 
وخصوصا فيما يتعلق باتهامات 
اللجوء الــــى القطع املبرمج وهذا 
غير صحيح وغير مناســــب في 
هذه الفترة، مؤكدا ان الوزارة وفي 
تاريخ 15 يونيو اجلاري حيث بلغت 
األحمــــال ذروتها أنتجت 99% من 
طاقتها لتغطية االستهالك بعد ان 
بلغت احلرارة 53 درجة في املدن 
و56 درجة في الصحراء ولم تلجأ 
الوزارة الى القطع املبرمج، الفتا 
الى ان هذا التشغيل غير مناسب 
للوحدات ما يترتب عليه امكانية 
تعطل اي وحــــدة وهذا ما يخيف 

الوزارة حاليا.
وكرر الشريعان تطميناته بأنه 
مادام اجلانب االنتاجي مســــتقرا 
ويعمل بكامــــل قدرته فلن يكون 
هناك قطع مبرمج باملطلق طالبا 
من وسائل االعالم ان تكون مبنزلة 

اســــتقبل ســــمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد في ديوانه 
بقصر السيف صباح امس نائب 
رئيس احلرس الوطني الشيخ 

مشعل األحمد.
كما استقبل ســــموه بقصر 
الســــيف صباح امــــس محافظ 
البنك املركزي الشــــيخ ســــالم 

العبدالعزيز.
واستقبل سموه بقصر السيف 
صباح أمس سفير مملكة بلجيكا 
جيل هيفارت وذلك مبناســــبة 
انتهــــاء مهــــام عمله كســــفير 

لبالده.
واستقبل سموه بقصر السيف 
صباح امس نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون القانونية ووزير 
العدل ووزير األوقاف والشؤون 
اإلسالمية املستشار راشد احلماد 
ترافقه األمني العام لألمانة العامة 
لألوقاف باإلنابة إميان احلميدان 
وأعضاء األمانة العامة لألوقاف، 
وذلك لتقدمي الشكر لسموه على 
رعايته الكرمية للملتقى الوقفي 
الـ 16 لألمانة العامة لألوقاف حتت 
عنوان »قف وفكر في الوقف«.

وقد أشــــاد ســــموه بجهود 
القائمني على هــــذا املؤمتر وما 
تضمنه من أعمال جليلة تخدم 

أمير زكي
دعــــا وزير الداخليــــة الفريق 
الركن م.الشيخ جابر اخلالد قيادات 
الذين لم يكونوا  الداخلية  وزارة 
على مستوى األداء األمني املطلوب 
إلى املبادرة بتقدمي طلبات تقاعدهم 
قبل ان يتم إجبارهم على التقاعد 
بتفعيل مواد قانون اخلدمة املدنية. 
وقال مصدر أمني لـ »األنباء« ان 
الوزيــــر اخلالد التقــــى بعدد من 
القيادات األمنية في مسرح الوزارة 
أمس بحضور وكيل وزارة الداخلية 
الفريق أحمد الرجيب وطالبهم خالل 
االجتمــــاع باالبتعاد عن املركزية 
الالزمة لكل  ومنح الصالحيــــات 
الــــوزارة، فيما أملح  العاملني في 
الفريق الرجيــــب الى ان التدوير 
القادم سيكون في غضون الشهرين 

املقبلني.
وكان االجتمــــاع قد بدأ بكلمة 
ترحيبيــــة للوزيــــر اخلالد الذي 
القيادة  القيادات حتيات  الى  نقل 
العليا ممثلة بصاحب  السياسية 
السمو األمير القائد األعلى للقوات 
الشــــيخ صباح األحمد  املسلحة 
وســــمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد وسمو الشيخ ناصر احملمد 

رئيس مجلس الوزراء.
وأكد ان للوطن واســــتقراره 
األولويــــة القصوى مســــتعرضا  الدويهيس يعمم على التعاونيات االلتزام بالترشيد

بشرى شعبان
اعلن رئيس احتاد اجلمعيات التعاونية د.حسني 
الدويهيس عن قيام االحتاد باصدار تعاميم على 
اجلمعيات التعاونية دعاهــــم فيها الى ضرورة 
العمل متاشيا مع سياسة الدولة بترشيد استهالك 
الكهرباء وللمحافظة على عدم انقطاعها باالخص 

في فصل الصيف.
واشــــار الى ان صدور هذه التعاميم تتضمن 
توصيات اللجنة التنفيذية لترشيد االستهالك من 
الطاقة الكهربائية، مبينا ان هذه التوصيات مهمة 

جدا وتساعد على الترشيد بصورة كبيرة.
واضاف د.الدويهيس ان اجلمعيات التعاونية 
تلعب دورا مهما وحيويا في خدمة املجتمع وهي 
دائما ســــباقة في دعم الدولة في شتى املجاالت، 

مناشــــدا رؤســــاء واعضاء مجالس ادارات اجلمعيات األخذ بعني 
االعتبار هذه التعاميم والعمل على تنفيذها، خاصة بتشغيل املولدات 
الكهربائية املوجودة في اجلمعيات يوميا اعتبارا من الساعة 12.30 
ظهرا حتى الساعة الرابعة عصرا خالل فترة الصيف، وال شك ان 

هذا العمل يساعد على ترشيد الكهرباء وااليعاز 
للجهاز التنفيذي باجلمعيــــة باغالق املصابيح 
الكهربائية والتكييف عن االفرع التي تخلو من 
املواد الغذائية والتي ال تعمل على مدار الساعة 
ونخص ايضا صاالت االفراح التابعة للجمعيات 
التعاونية فــــي حال عدم وجود مناســــبات في 
تلك االيام، كما طالب ايضا االيعاز الى العالقات 
العامة فــــي اجلمعيات التعاونية لتنفيذ حمالت 
توعوية لترشيد االستهالك من خالل البوسترات 
او النشرات وتوزيعها على املرتادين على اجلمعيات 

التعاونية.
واختتم رئيس االحتاد تصريحه متمنيا عدم 
انقطاع التيار الكهربائي عن اجلمعيات التعاونية 
ملا يقــــوم به هذا القطاع مــــن دور مهم وحيوي 
جلميع ســــكان مناطق الكويت دون استثناء، متمنيا عليهم اتخاذ 
كل االجراءات التنفيذيــــة الضرورية الحتواء الزيادة غير املبررة 
في اســــتهالك الكهرباء واحلرص على اتباع اجراءات الترشيد في 

استهالك الطاقة والتعاون مع اللجنة في بلوغ اهدافها.

االعتماد على المولدات في األسواق المركزية واألفرع من الساعة 12.30 حتى الرابعة عصرًا

د.حسني الدويهيس


