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وزارة الكهرباء واملاء

اإعــــالن

من وزارة الكهرباء واملاء

تعلن وزارة الكهرباء وامل��اء عن قيامها با�ستبدال 

حمب�سني للمياه العذبة العاملة على اخلطوط 

ال��رئ��ي�����س��ي��ة مب��ن��ط��ق��ة غ����رب ال��ف��ن��ي��ط��ي�����س مل����دة )8( 

�ساعات، وذلك يوم اخلمي�س املوافق 2010/7/8 من 

ال�ساعة الثانية ع�سر لياًل وحتى ال�ساعة الثامنة 

من �سباح يوم اجلمعة املوافق 2010/7/9.

ان��ق��ط��اع املياه  اأع��م��ال اال���س��ت��ب��دال  و�سيرتتب على 

العذبة عن املناطق التالية:

جابر العلي )قطعة 1-6-7-8 وجزء من قطعة2(

الرقة )قطعة 6-5-4-3-2-1(

مبارك الكبري )قطعة 8-7-6-5-4-2-1(

هدية )قطعة  1-3 وجزء من قطعة 5(

حمطة تناكر اأبو فطرية، حمطة �سخ امل�سيلة.

و�شـــكــــراً،،،

احلماس واجلدية يبدوان على وجوه الشباب املشاركني في الرحلة

خالل الحفل السنوي لتكريم المتطوعين في لجان الجائزة

في النادي البحري مع حماس كبير من المشاركين إلحياء صور كفاح اآلباء واألجداد

العبداهلل: جائزة سالم العلي للمعلوماتية
تعّدت حدود الكويت والوطن العربي في مواكبة التطور

النواخذة الجدد استعدوا لرحلة الغوص بـ »الهباب والشونة«

  عايدة السالم: قيم العمل التطوعي المترسخة في تاريخنا منارة ال يخبو ضوؤها مهما امتد الزمن

  الراشـد: 15 سـفينة معدة جيداً للمشـاركة والرحلة سـتكون مغايرة عن األعـوام الماضية

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد وتوني بلير يستمعان إلى شرح عن منتجع صحارى من نبيلة العنجري

امللكة األم نتومبي تغرس شجرة في ربوع منتجع صحارى

النوخذة خليفة الراشد خالل إشرافه على جتهيز السفن

مجموعة من الشباب خالل عملية »الهباب والشونة«

عبدالهادي العجمي
حتت رعاي����ة وحضور وزير 
الش����يخ  النف����ط ووزير اإلعالم 
أحمد العبداهلل أقام مجلس أمناء 
العلي  جائزة سمو الشيخ سالم 
للمعلوماتية احلفل السنوي لتكرمي 
املتطوعني في جلان اجلائزة، وفرق 
عملها، في عامها التاس����ع، وذلك 
مساء أول من امس في قاعة سلوى 
الصباح في املارينا، في مناخ متيز 
باحلميمية وروح األسرة الواحدة، 
واتسم بنتاج الثقافة املعلوماتية 

واخلبرات االتصالية.
وقال راعي احلفل وزير النفط 
ووزي����ر اإلع����الم الش����يخ احمد 
العب����داهلل: إن العم����ل التطوعي 
الذي نهضت عليه اجلائزة سلوك 
وطني متأصل في تاريخنا، وقيمة 
اجتماعية راس����خة ف����ي عاداتنا 
وتقاليدنا، مشيرا الى ان ما يلفت 
النظر في اجلائزة هو ان التطوع 
اقترن بأبرز سمات هذا القرن وهي 
التقانة املعلوماتية التي تعتبر لغة 
هذا العصر وأداة فاعلة في التنمية 
الشاملة ومضمار التسابق بني األمم 

الرتقاء أعلى درجات التطور.
وأضاف العبداهلل: يعد العمل 
التطوعي رمزا من رموز تقدم األمم 
وازدهارها، فكلم����ا ازدادت األمة 
ازداد انخراط  التقدم والرقي  في 
مواطنيه����ا ف����ي اعم����ال التطوع 
التطوعي هو  اخليري، فالعم����ل 
اجلهد الذي يبذله أي إنس����ان بال 
مقابل ملجتمعه، وهو كذلك خدمة 
انسانية وطنية تهدف الى حماية 

الوطن وأهله من أي خطر.

قدموها لبلدهم الكويت، طامحني 
الى العزة والتقدم لبالدهم.

وعبر العبداهلل عن عميق شكره 
وصادق تقديره ملؤسس اجلائزة 
العلي رئيس  سمو الشيخ سالم 
الوطني ودعمه املستمر  احلرس 

لنشاطاتها.
من جانبها، قالت رئيس مجلس 
أمناء جائزة س����مو الشيخ سالم 
العلي للمعلوماتية الشيخة عايدة 
السالم: يطيب لنا في مستهل هذا 
اللقاء أن نحييكم جميعا مرحبني 
باألخ الفاضل الشيخ أحمد العبداهلل 
الذي تفضل برعاية وحضور هذا 
احلفل الذي درجن����ا على إقامته 
سنويا لتكرمي نخبة من املختصني 
واملهتمني باملعلوماتية ممن اتخذوا 
من التطوع سبيال، ومن التعاون 
منهاجا. وأضافت السالم: ان قيم 
التطوعي املترس����خة في  العمل 
تاريخن����ا الكويتي وماضي أمتنا 
العريق من����ارة ال يخبو ضوؤها 
مهما امتد الزمان واختلف املكان، 
فهي ترقى بالسلوك االنساني الى 
آفاق تتحقق فيها منافع اجلماعة 

ومصالح األمة.
وأشارت السالم الى ان االعمال 
التطوعية التي نهض بها املتطوعون 
في اجلائزة، تعد رمزا ملا يتمتعون 
به من تلك القيم الس����امية التي 
عرف بها اآلباء واالجداد، إذ جعلت 
اجلائزة منوذجا يحتذى به على 
املستوى الوطني والعربي في مجال 
املعلوماتية والرقمية، وما نقدمه 
لكم اليوم من شكر وامتنان ما هو 

اال قليل من كثير ما تستحقون.

املنتدب ملؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية السبت املقبل، مشيرا الى 
ان السباق سيكون فرصة مواتية 
ومتهيدية للنواخذة واملجدمية 
وشباب الغوص للتأكد من مدى 
قدرتهم واستعدادهم وجاهزيتهم 
لرحلة الغوص الى جانب التأكد 

من سالمة سفن الغوص.
السيار أشاد  النوخذة حامد 
بالدعم الذي يتلقونه من صاحب 
السمو األمير، ومشاركة الشركات 
واملؤسس���ات في إحي���اء رحلة 
الغوص وتشجيع من ميارسها من 
النواخذة وشباب الغوص، مبينا 
ان هذا العام يختلف عن االعوام 
السابقة من ناحية قرب توقيت 
الدشة والقفال خالف للسنوات 
األخرى ويعود ذلك لدخول شهر 
رمضان حيث سيكون موعد رحلة 
الغوص الدشة والقفال من يوم 
15 � 24 يولي���و اجلاري، بينما 
البحري لس���فن  الرقة  س���باق 
انه  الى  السيار  الغوص أوضح 
سيكون سباقا واحدا ستشارك 
املتآلفة  اللنجات اخلشبية  فيه 
من ثالث فئات األولى منها وهي 
الكبيرة املهداة من صاحب السمو 
الش���يخ صباح األحمد،  األمير 
والوسط وتتألف من 6 لنجات 
الراحل الشيخ  إهداء األمير  من 
جابر األحم���د، واألخيرة وهي 
الصغرى وعددها 4 لنجات، مؤكدا 
ان النواخذة املش���اركني لرحلة 
الغوص سيصل الى 15 نوخذة 
سيكونون جاهزين ومستعدين 
لهذه الرحلة وكذلك السباق الذي 
سينطلق بداية األسبوع املقبل.

وتابع: من هذا املنطلق ترسخت 
فكرة جائزة سمو رئيس احلرس 
الوطن����ي الش����يخ س����الم العلي 
للمعلوماتية والتي اعتبرت حني 
انطالقها ع����ام 2001 األولى على 
املس����توى العربي ما جعلها تنال 
وسام السبق في الرعاية السامية 
لصاحب الس����مو األمير الش����يخ 

صباح األحمد.
وأشار العبداهلل الى ان الدعم 
الالمحدود من سمو الشيخ سالم 
العل����ي لتقني����ة املعلومات جعل 
اجلائ����زة حتتفل اآلن بالس����نة 
التاسعة، مؤكدا ان رصد مبلغ 100 
ألف دينار ليس باملبلغ السهل بل 
هو مبلغ كبير رصد من خالل رؤية 
واقعية لتحفيز العقول واملهارات 
على اإلبداع، خاصة ان الدراسات 
أثبتت ان الوعي املعلوماتي عند 
املجتمعات هو احملرك االقتصادي 

اجلديد، وذلك لتأثيره في التنمية 
االجتماعي����ة واالقتصادية وفي 
العديد م����ن املج����االت األخرى، 
كم����ا يتي����ح الوع����ي املعلوماتي 
املهارات ومواكبة اعتماد  وصقل 
مبادرات املعرفة الرقمية وحتديث 
التطبيقات  ورفع مستوى كفاءة 
التكنولوجية ف����ي جميع أجهزة 

الدولة.
وزاد العبداهلل: تعلمون جميعا 
اننا نعيش في زمن تتسارع وتيرته 
يوما بعد يوم ورمبا تتسارع ساعة 
بعد ساعة، لذا فقد أتاحت اجلائزة 
الفرصة أمام جميع املؤسس����ات 
والهيئ����ات وأفراد املجتمع املدني 
للمشاركة، اذ مت تخصيص جائزة 
الكويت ألنشطة املجتمع الكويتي 
أفرادا ومؤسسات حكومية وغير 
حكومية، مواطنني ومقيمني، وكذلك 
مت تخصيص جائزة الوطن العربي 

التي فتحت مج����ال التنافس بني 
ابناء الوطن العربي مؤسس����ات 
الى  حكومية وخاصة، باالضافة 
الذي يعتبر  وس����ام املعلوماتية 
أعلى جائزة تقديرية متنح سنويا 
لشخصية أو جهة متميزة بعمل 
ب����ارز ومبدع في مج����ال التنمية 

املعلوماتية.
وتاب����ع العبداهلل: ان اجلوائز 
االخرى كدرع املعلوماتية وقالدة 
املعلوماتية، قد أضفت على اجلائزة 
بعدا يتعدى ح����دود الكويت، بل 
يتع����دى حدود الوط����ن العربي، 
لتصبح الكويت في مقدمة الدول 
العربية التي تولي جل اهتمامها 
للمعلوماتية إميانا منها بضرورة 
مواكبة كل التطورات العاملية وفي 
كل املج����االت، متمنيا من جميع 
املتطوعني في اجلائزة والعاملني 
التي  فيها ان يواصل����وا اجلهود 

حمد العنزي
على وقع الهباب والش���ونة 
النواخذة واملجدمية  ومشاركة 
الغ���وص واألهال���ي  وش���باب 
واملش���اركني املتعطشني لرحلة 
الغوص وحماسهم الال متناهي 
أبائهم  إلحي���اء ص���ور كف���اح 
وأجداده���م من الرعي���ل االول 
في ممارس���ة الغوص، انطلقت 
مساء أول أمس في نقعة النادي 
البح���ري بالس���املية عملي���ة 
أقامتها  »الهباب والشونة«التي 
جلنة التراث البحري في النادي 
البحري الرياضي الكويتي لسفن 
الغوص املشاركة في رحلة إحياء 
ذكرى الغوص الثانية والعشرين 
التي سيتم تنظيمها حتت رعاية 
صاحب السمو األمير في الفترة 

من 15 � 24 يوليو اجلاري.
الهباب  انط���الق  ومع بداية 
والشونة إيذاننا للموسم اجلديد 
لرحلة الغوص، حتدث على هامش 
البحرية  الفنون  احلفل مشرف 
وعض���و اللجنة االستش���ارية 

للتراث البحري ثامر السيار قائال 
ان عملية »الهباب والشونة« تأتي 
ضمن مرحلة تدريب الشباب علي 
أنها  الى  الغوص، مشيرا  فنون 
تعتبر من املراحل املهمة إلعداد 
وتهيئة س���فن الغ���وص وذلك 
عبر قيام الشباب وبإشراف من 
النواخذة بتنظيف الس���فن من 
األس���فل ودهنها بالزيت وهذه 
املرحلة تس���مى »بالهباب« ثم 
طلي أسفلها »بالنورة« وهي املادة 
التي متنع تسرب املاء الى داخل 
السفينة وتس���مى هذه املرحلة 

ب�»الشونة«.
من جانبه، أش���اد استشاري 
النوخذة  البحري  التراث  جلنة 
الراش���د مبدى جاهزية  خليفة 
النواخذة واملجدمية والش���باب 
املش���اركني في رحل���ة الغوص 
الثانية والعشرين وما يبذلونه 
من عمل وجهد متواصل إلحياء 
ت���راث اآلباء واألج���داد، باألخذ 
بالتوجيهات السامية لصاحب 
الس���مو األمير في التأكيد على 

مدى اعتزاز الش���باب الكويتي 
بتراث بلدهم وفي رس���م أجمل 
صور التعاون والتعاضد والتآلف 
من أجل الكويت كما كان آباؤهم 
وأجدادهم، مشددا على ان اجلميع 
امللقاة  يدرك حجم املس���ؤولية 
على عاتق كل شخص في رحلة 
القادم���ة من ظهورهم  الغوص 
بش���كل مشرف وناجح ليعكس 
الوجه احلقيقي لتراثنا العريق 
الذي س���نظل متمسكني فيه أبد 
الدهر نعلم جيال بعد آخر بالكفاح 
الرعيل  الذي س���طره  احلقيقي 
األول وم���ا واجهوه من مخاطر 
وأهوال البحر، مشيرا الى ان ما 
نشاهده اليوم من تطور ما هو إال 
ثمرة جهد وكفاح آبائنا وأجدادنا 

األولني.
وأوض���ح النوخذة الراش���د 
العام احلالي ستكون رحلة  أن 
الغ���وص مغايرة ع���ن األعوام 
املاضية من ناحية املكان واملوقع 
املخصص لوجهة الغاصة حيث 
من احملتمل ان نتوجه للمناطق 

البحرية،  الشمالية من احلدود 
مؤكدا ان كل السفن التي ستشارك 
ف���ي رحل���ة الغ���وص وعددها 
15 س���فينة معدة جيدا للرحلة 
التي ستنطلق منتصف الشهر 
اجلاري بحيث سيكون على كل 
ظهر س���فينة نوخذة ومجدمي، 
آم���ال ان حتقق رحل���ة الغوص 
هذه الس���نة النجاح واالزدهار 
وهذا لن يتحق���ق إال من خالل 
الذي  تضافر اجلهود والتعاون 
يقدم للنادي البحري والنواخذة 
الغوص  واملجدمي���ة وش���باب 
واملش���اركني من قبل الشركات 
التي تهتم  الراعية  واملؤسسات 

بالتراث الشعبي األصيل.
بدوره قال مشرف عام رحلة 
الغوص النوخذة يوسف النجار ان 
جميع سفن الغوص املشاركة في 
الرحلة ستكون مهيأة للمشاركة 
في س���باق ذكرى معركة الرقة 
البحرية لسفن الغوص السابع 
عش���ر الذي سيقام حتت رعاية 
االدارة والعضو  رئيس مجلس 

)أنور الكندري(الشيخ أحمد العبداهلل والشيخة عايدة سالم العلي خالل تكرمي أحد املتطوعني في جلان اجلائزة

رئيس الوزراء يقيم مأدبة غداء على شرف
الملكة األم نتومبي وبلير في منتجع صحارى

أقام سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
مأدبة غداء على ش���رف 
جاللة امللكة األم نتومبي 
والدة امللك مسواتي الثالث 
ملك مملكة س���وازيالند 
ورئيس وزراء بريطانيا 
الس���ابق توني بلير في 
منتجع صحارى الكويت. 
وكان���ت في اس���تقبالهم 
الع���ام لش���ركة  املدي���ر 
الكوي���ت العقارية نبيلة 
العنج���ري، حيث رحبت 
بالضيوف واصطحبتهم 
في جولة بني ربوع املنتجع 
قدمت خاللها شرحا عن 
مميزات���ه، باعتباره أحد 
معالم الكويت السياحية 
التي يقبل على  احلديثة 
زيارتها كبار الشخصيات. 
وعقب الغداء قامت امللكة 
األم نتومبي وتوني بلير 
بغرس شجرتني في ربوع 

املنتجع.

)أسامة البطراوي(النواخذة واملجدمية الشباب يجهزون الطالء الالزم للسفن

تنـــويــــه
جمعية �ضاحية عبداهلل املبارك التعاونية

مت متديد فرتة

طرح املحالت امل�ضتثمرة
وحتى تاريخ الثالثاء املوافق 2010/7/13

نظراً لعطلة الإ�ضراء واملعراج املوافق الأحد 2010/7/11


