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د.رشا الصباح

د.بدر الشريعان

صاحب السمو يتسلم لبنة من كشك الشيخ مبارك الصباح من الشيخة أمثال األحمد

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ أحمد الفهد

السفير محمد خلف خالل مشاركته في تشييع الضحايا

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال السفير الفنلندي

األمير استقبل أمثال األحمد وسفير فنلندا

رشا الصباح: الكويت تؤمن بمد جسور التعاون
وتوطيد العالقات الثقافية والفنية مع جميع الدول

»الكهرباء«: خطة إستراتيجية متكاملة
لتوفير 1300 ميغاواط من إجمالي إنتاج الشبكة

عبدالهادي العجمي
كش���ف مصدر مس���ؤول في 
وزارة الكهرباء واملاء ان الوزير 
بدر الش���ريعان ب���دأ في وضع 
خطة استراتيجية متكاملة تهدف 
مستقبال الى توفير ما يقرب من 
1300 ميغاواط من اجمالي انتاج 
الشبكة احلالي، موضحا ان الوزير 
الشريعان بدأ في وضع اخلطوط 
العريضة خلطته التي سيعتمد 
في تنفيذها على األسلوب العلمي 
لالستفادة من هذه الكمية التي 
تعتبر في حك���م الواقع احلالي 

طاقة مهدرة.
وكش���ف املص���در بع���ض 
اخلطوات التي س���يعتمد عليها 
الوزير الشريعان في تنفيذ خطته 
الرامية الى توفير 1300 ميغاواط، 
قائال ان ابرز هذه اخلطوات تتمثل 
في إلزام جميع املصانع والعقارات 
التجارية واألسواق وغيرها من 
األماكن التي يتجاوز استهالكها 
الرقم الذي حددته وزارة الكهرباء 

خالل املرحل���ة املقبلة تتضمن 
مشروعات للصيانة واستبدال 
محطات حتويل ثانوية وأعمال 
تنظيف ملواقع ومنشآت تابعة 
البالد،  للوزارة على مس���توى 
باإلضافة إلى مشروعات زراعية 
لبعض محطات القوى الكهربائية 

وتقطير املياه.
وأكدت مص����ادر مطلعة أن 
هن����اك مش����روعات مت طرحها 
بتاري����خ 2010/7/11 م����ن خالل 
جلنة املناقصات املركزية منها 
تصني����ع وتوريد واس����تبدال 
محطات حتويل ثانوية قدمية 
جه����د 11/433.0 كيل����و فولت 
باإلضاف����ة الى اعم����ال صيانة 
واصالح لألجه����زة الكهربائية 
واجهزة التحكم بجميع مواقع 
املياه في  قطاع تشغيل وصيانة 
التنظيف  مناطق متفرقة واعمال 
ملواقع املنشآت املائية وملحقاتها 
إلدارة تشغيل وصيانة املياه وإدارة 
احلاسب اآللي ومحطات تعبئة املياه 

من ناحية اخرى قال مصدر 
الغازية اخلاصة  الوح���دات  ان 
مبشروع محطة الصبية اجلديدة 
وصلت امس الى موقع املشروع 
وس���يتم تركيب اول توربينة 
ملش���روع الصبية يوم السبت 

املقبل.
إلى ذلك، تعتزم وزارة الكهرباء 
واملاء تنفيذ العديد من املشروعات 

واملاء في قراراتها التي نش���رت 
في اجلريدة الرس���مية بتركيب 
أجهزة الباور فاكتور املتوقع ان 
توفر للشبكة ما يقارب من 5 إلى 
10% من اجمال���ي االنتاج الكلي 

للمحطات.
وأضاف املص���در ان الوزير 
سيعتمد ايضا على خطة توزيع 
ملب���ات موفرة للطاقة س���تقوم 
الوزارة بتوزيعه���ا مجانا على 

جميع قطاعات الدولة.
وتابع من ضمن بنود اخلطة 
التي سيعتمد عليها الوزير في 
توفير هذه الكمية تشغيل احملوالت 
الكهربائية )املفاعالت املتوالية( 
في محطة الزور اجلنوبية التي 
تفقد انتاج محطة الزور حاليا ما 
يقرب من 560 ميغاواط، مبينا ان 
تنفيذ هذه اخلطوات مجتمعة الى 
جانب بعض اخلطوات األخرى 
التي سيتم الكشف عنها مستقبال 
سيؤدي إلى توفير ما يقرب من 

1300 ميغاواط.

في أماكن متفرقة من البالد.
وأشارت املصادر إلى أنه من بني 
املشروعات التي تنفذها الوزارة 
خالل املرحلة املقبلة مشروع اعمال 
التعدي���الت والصيانة اجلذرية 
ملركز التحك���م الفرعي باملدينة 
والقيام بأعمال االصالح والصيانة 
والط���الء اخلارج���ي خلزانات 
االرضية واالبراج اخلاصة باملياه 
القليلة امللوحة من اخلرس���انة 
املسلحة في مناطق متفرقة من 
البالد عالوة على مشروع لتزويد 
وتركيب معدات املراقبة والتحكم 
حملطات حتويل الساملية واملدينة 

والصباحية الطبية.
ولفتت املص���ادر الى ان كل 
املشروعات مت طرحها من خالل 
جلنة املناقصات املركزية لتأهيل 
الشركات احمللية والعاملية لها من 
خالل اإلجراءات واخلطوات التي 
تعمل من خاللها اللجنة باعتبارها 
جهة االختصاص بطرح وتأهيل 

وترسية املشاريع احلكومية.

أصيلة )املغ���رب( � كونا: 
ألقت ممثل سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد في 
افتتاح منتدى أصيلة الثقافي 
الدولي في دورت���ه ال� 32 في 
املغرب املستشار بديوان سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخة 
د.رشا الصباح كلمة هذا نصها: 
األمني العام ملؤسس���ة منتدى 
أصيل���ة الثقاف���ي والضيوف 
واحلض���ور، أحييك���م أطيب 
حتية وأزكاها ويس���رني في 
البداي���ة أن أنقل إليكم حتيات 
س���مو رئيس مجلس الوزراء 
بالكويت الشيخ ناصر احملمد 
الذي كلفني وش���رفني في آن 
واحد بتمثيل س���موه في هذا 
الدولي وحملني أمانة  امللتقى 
نقل شكره وتقديره العاليني الى 
أمني عام مؤسسة منتدى أصيلة 
واجلهات املنظمة والى اململكة 
املغربية الشقيقة ملكا وحكومة 
وشعبا على رعاية واحتضان 

هذا امللتقى العريق.
ومم���ا يدع���و ال���ى الفخر 
واالعت���زاز ان ه���ذا املهرجان 
الذي  الكبير  العامل���ي  الثقافي 
نشهد انطالقة أنشطة دورته 
ال� 32 قد حت���ول الى احتفال 
س���نوي كبير مع كل عش���اق 
الفن���ون مبختل���ف أش���كالها 
وأنواعها وجميع املؤمنني بحوار 

الثقافية  قيمة مضافة للحياة 
التعددية وان هذه املدينة العربية 
الساحلية اجلميلة قد أصبحت 
طرفا فاع���ال في بناء العالقات 
احلوارية والتواصلية اجلادة 
ما بني الشعوب واألمم وستظل 
أصيلة إحدى املراكز املش���رقة 
للثقافة العربية ومنارة عريقة 
لإلبداع الفكري والفني وساحة 
رحبة للتبادل والتفاعل الثقافي 
واحلضاري عل���ى الصعيدين 

العربي والعاملي.
إن الكويت تؤمن إميانا عميقا 
وراسخا بضرورة مد جسور 
التعاون وتوطيد العالقات بني 
الشعوب السيما في املجاالت 

الثقافية والفنية.
والشك ان وجودنا في هذه 

احلضارات والثقافات.
إن هذه احلقيقة وهذه النقطة 
املضيئة متنح احلق ملؤسسي 
هذه التظاهرة العاملية ومنظميها 
وداعميها ومسانديها لالفتخار 
مبا مت اجنازه على أيديهم وإعالن 
البهجة والفرح ببلوغ املنتدى 

هذا العمر الرشيد.
والكويت إذ تشارك في هذه 
الدورة كما شاركت في دورات 
سابقة بعدد من كتابها ومفكريها 
وفنانيه���ا حرص���ا منها على 
جناح الدورة احلالية وضمانا 
الستمرارية املهرجان وإميانا 
منها باملكانة العالية التي يحظى 
بها هذا امللتقى كمركز إشعاع 
عاملي لتؤكد ان أصيلة � في أصلها 
وأصالتها وتواصلها � قد حققت 

الكبرى  العاملي���ة  التظاه���رة 
يأت���ي تأكي���دا عل���ى حرص 
الكويتية  السياس���ية  القيادة 
على أهمي���ة التواجد الكويتي 
العربية والعاملية  في احملافل 
حيث نستطيع من خاللها نقل 
ثقافتنا والتعريف بحضارتنا 
وبيئتن���ا فضال ع���ن التعرف 
عن كثب على ما توصلت إليه 
املجتمعات األخرى في مختلف 

املجاالت.
أما فيما يتعل����ق بالعالقات 
الثنائية الكويتي�����ة � املغربية 
فه���ي من���وذج يحت��������ذى 
ومث�������ال ف���ي العالم العربي 

لالحت�����رام.
فالرؤى واملواقف متطابقة 
والعالق���ات احلميم���ة تتمتع 

بخصوصي���ة ممي���زة جتمع 
البلدي���ن الش���قيقني ف���ي كل 

املجاالت.
والكويت لم تتوان على مر 
تاريخها عن املشاركة في كل ما 
من شأنه توطيد وتفعيل تلك 
العالقات حيث ان الرصيد الكبير 
من التعاون بينهما يعكس رؤية 
إستراتيجية استقرت في قلوب 
أبن���اء الكوي���ت أن كل ازدهار 

للمغرب هو ازدهار للكويت.
وعليه فإن مش���اركتنا في 
منت���دى أصيل���ة العاملي يعد 
س���مة م���ن الس���مات املميزة 
التي تربط  للعالقات األخوية 
البلدي���ن وتقديرا خاصا لهذه 
املدينة العربية األصيلة وأهلها 
واعت���زازا مبا وصلت إليه من 
مكانة مرموقة على كل األصعدة 

واملجاالت.
وفي اخلتام أتوجه بالشكر 
والثن���اء والتقدير مرة أخرى 
ألمني عام مؤسسة منتدى أصيلة 
والقائمني عليه ملا بذلوه من جهد 
موفق في إعداد وتنظيم الدورة 
العريق،  املنت���دى  ال� 32 لهذا 
كما أنقل لك���م جميعا حتيات 
س���مو رئيس مجلس الوزراء 
الش���يخ ناصر احملمد ودعاءه 
لكم بالسداد والتوفيق والنجاح. 
والس���الم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته«.

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
بقصر السيف صباح امس سمو ولي العهد الشيخ نواف 

االحمد.
كما استقبل سموه بقصر السيف صباح أمس رئيس 
مجلس ال���وزراء باإلنابة ووزير الدفاع الش���يخ جابر 

املبارك.
واستقبل س���موه بقصر السيف صباح امس رئيس 

مجلس األمة باإلنابة محمد احلويلة.
واستقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر السيف صباح امس رئيس اللجنة اإلعالمية املنبثقة 
عن اللجنة العليا للتحضير لالحتفال بالذكرى اخلمسني 

الس���تقالل الكويت والذكرى العش���رين لعيد التحرير 
الشيخة أمثال األحمد حيث أهدت سموه لبنة من كشك 
املغفور له بإذن اهلل تعالى الشيخ مبارك الصباح، طيب 

اهلل ثراه، والواقع في منطقة املباركية.
واستقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر السيف صباح امس سفير جمهورية فنلندا لدى 
الكويت مارتي ايسوارو وذلك مبناسبة انتهاء فترة عمله 

سفيرا لبالده.
حضر املقابلة نائب وزير ش���ؤون الديوان االميري 

الشيخ على اجلراح.
الى ذلك بعث صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح 

االحمد ببرقية تعزية الى الرئيس يوري كاغوتا مسفيني 
رئيس جمهورية اوغندا الصديقة عبر فيها عن خالص 
تعازيه وصادق مواساته بضحايا االنفجارات التي وقعت 
في العاصمة كمباال وأودت بحياة العشرات من الضحايا 
واملصابني، مؤكدا سموه استنكار الكويت لهذه األعمال 
اإلرهابية التي اس���تهدفت أرواح األبرياء اآلمنني والتي 
تتنافي مع األعراف والقيم اإلنس���انية، متمنيا س���موه 

للمصابني سرعة الشفاء والعافية.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الش���يخ ناصر احملمد ببرقيتي 

تعزية مماثلتني.

صاحب السمو التقى ولي العهد ورئيس الوزراء والحويلة

خالل افتتاح منتدى أصيلة الثقافي الدولي ممثلة لرئيس الوزراء

تشمل توزيع لمبات موفرة للطاقة وتركيب أجهزة الباور فاكتور في بعض العقارات والمصانع

ولي العهد استقبل المبارك والحويلة و4 وزراء

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد في 
ديوانه بقصر السيف أمس رئيس مجلس الوزراء 
باإلنابة ووزير الدفاع الش���يخ جابر املبارك، كما 
استقبل سموه بقصر السيف صباح أمس رئيس 

مجلس األمة باإلنابة د.محمد احلويلة.
واستقبل س���موه بقصر السيف صباح أمس 

نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون 
اإلسكان الشيخ احمد الفهد ووزير النفط ووزير 
اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء روضان الروضان ووزير الصحة 

د.هالل الساير.

سريبرينيتسا )البوسنة والهرسك( � كونا: 
أعرب س���فيرنا لدى البوسنة والهرسك محمد 
خلف أمس عن تعاطف وتضامن الكويت قيادة 
وشعبا مع أهالي ضحايا مجازر سريبرينيتسا 
التي ش���يع أهلها أمس األول رفات 775 شهيدا 
اعدموا على أيدي القوات الصربية صيف عام 

.1995
واضاف السفير خلف في حديث ل� »كونا« في 
سريبرينيتسا ان «مأساة أهالي سريبرينيتسا 
ستبقى حية في ضمير البشرية جمعاء وخاصة 
أولئك الذين مروا بتجارب مش���ابهة«، مشيرا 
الى الش���هداء الكويتيني الذين سقطوا ضحية 
للغزو الصدامي الغاش���م للكويت قبل عقدين 

من الزمن.

وأعرب السفير خلف الذي شارك في اجلنازة 
اجلماعية ع���ن تعازيه احلارة لرئيس مجلس 
الرئاس���ة البوسنية حارث سياليجيتش الذي 
شارك في التش���ييع، إضافة الى ع����دد كبير 
من القادة الدوليني واإلقليميني، م����ؤكدا دعم 
ومساندة الكويت ملسيرة البالد السلمية باعتبارها 
اخليار املثالي لتحقيق األمن واالس���تقرار في 

املنطقة.
وأكد خلف ان الكويت س���تبقى الى جانب 
البوس���نة والهرسك كما كانت من قبل، مشيرا 
الى ان إعادة الالجئني املسلمني الذين فروا من 
ديارهم الى بلدة سريبرينيتسا هي أيضا احد 
السبل املهمة إلعادة املياه الى مجاريها في البلدة 

املنكوبة.

المطيري نقل دعوة صاحب السمو 
للرئيس الجورجي لزيارة البالد

سفيرنا في البوسنة شارك في تشييع
775 من ضحايا مجزرة سريبرينيتسا

سميرة عمر نائبة لرئيس 
المجلس التنفيذي في منظمة المرأة

دانيا شومان
ادارة  انتخبت مدي�������رة 
الغ���ذاء والعل�����وم  م���وارد 
البحري���ة مبعه���د الكوي���ت 
العلمية د.س���ميرة  لالبحاث 
الس���يد عمر نائب���ا لرئيس 
املجل���س التنفي���ذي وممثال 
لالقليم العربي في منظمة املرأة 
في مجال العلوم للدول النامية 
وهي منظمة اهلية عاملية غير 
حكومية تتبع »اكادميية العلوم 
الثال���ث« غير هادفة  للعالم 
الرئيس  للربح، ويقع مقرها 

في ايطاليا.
وج���اء انتخ�����اب د.عم���ر اثن�����اء انعقاد 
اجتم����اع اجلمعية العمومية الرابع للمنظمة 
الدولية للعالم الثالث للمرأة في مجال العلوم 

واملؤمتر الدولي للمنظمة حتت 
شعار »املرأة العاملة في العالم 
املتغير« وذلك في االكادميية 
الصيني���ة للعل���وم في بكني 
بالص���ني مؤخرا، ش���ارك في 
املؤمتر اكثر من 600 شخص 
م���ن 55 دولة، قدم���وا اوراقا 
املرأة  علمية حول مساهمات 
في مجال العل���وم، وتركزت 
الت���ي طرحت في  املواضيع 
اربعة محاور رئيس���ية هي: 
العاملة ومس���تجدات  امل���رأة 
العلوم، املرأة العاملة والتغير 
العاملي، املرأة واالبداع والقيادة 
وحتفيز التنوع واملشاركة في املجتمع العلمي 
العامل���ي، كما مت تنظيم منت���دى خاص للمرأة 

العاملة الشابة.

� كونا: قالت  بوخارس���ت 
جورجي���ا ان الكوي���ت حتتل 
موقع���ا متمي���زا ومتقدما في 
سياس���تها اخلارجية، معربة 
عن األمل ف���ي تواصل تفاعل 
العالق���ات ب���ني البلدين على 
جميع املس���تويات السياسية 

واالقتصادية والتجارية.
وقالت سفارتنا لدى رومانيا 
في بيان ان الرئيس اجلورجي 
ميخائيل ساكاش���فيلي لدى 
استقباله سفيرنا برومانيا 
فهد املطيري مبناسبة تقدمي 
أوراق اعتماده سفيرا محاال 
ف���ي جورجيا عبر  للكويت 
عن شكره وتقديره ملا قدمته 

الكويت من مساعدات إنسانية 
للشعب اجلورجي بعد احلرب 
الروس���ية � اجلورجية في 

اغسطس عام 2008.
وأضاف البيان ان الرئيس 
اجلورجي أكد ان تلك املساعدات 
كان لها التأثير األكبر والعميق 
في نفوس املواطنني اجلورجيني 
وأظهرت موقف الكويت الثابت 
ومس���ارعتها دائما فى تقدمي 
العون واملس���اعدة لألصدقاء 

في أوقات محنهم.
وذكر الرئيس ساكاشفيلي 
ان غرف���ة التجارة اجلورجية 
تنوى تنظيم زيارة لوفد من 
رجال األعمال اجلورجيني الى 

الكويت في بداية اخلريف املقبل 
بهدف حتقيق التواصل وتطوير 
العالقات مع نظرائهم في الكويت 

في القطاعات االستثمارية.
وابل���غ الرئيس اجلورجي 
سفيرنا حتياته وحتيات الشعب 
اجلورجي لصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، متمنيا 

له دوام الصحة والعافية.
وق���ال البيان ان الس���فير 
املطي���ري نقل ال���ى الرئيس 
اجلورج���ي حتي���ات صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحمد ومتنيات���ه مبزيد من 
االزده���ار والتقدم جلمهورية 

جورجيا.

قّدم أوراق اعتماده سفيرًا محااًل في جورجيا

الجطيلي سّلم رسالة 
من المحمد لرئيس الوزراء الڤيتنامي

كواالملبورـ  كونا: سلم سفيرنا لدى هانوي حمد اجلطيلي 
ــمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ  ــالة خطية من س امس رس
ــر احملمد الى رئيس الوزراء الڤيتنامي جنوين تن زونغ.  ناص
ــفير  ــدى هانوي ان الس ــفارتنا ل ــان صادر عن س ــاد بي واف
اجلطيلي التقى ظهر امس رئيس الوزراء الڤيتنامي حيث قام 
ــالة والتي تتناول تطوير العالقات املميزة بني  ــليم الرس بتس

الكويت وڤيتنام وسبل تعزيزها في جميع املجاالت.

د.سميرة السيد عمر


