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الحماد يرعى حفل إعادة تشييد مسجد سليمان العمير

حتت رعاية وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
القانونية ووزير العدل واالوقاف والشؤون االسالمية املستشار 
راشد احلماد يقام حفل افتتاح مسجد سليمان العمير في منطقة 
اليرموك يوم الس���بت املقبل بعد صالة املغرب، وسيشارك 
في احلفل بعض وزراء االوقاف الس���ابقني وعدد من الدعاة 

واملشايخ اضافة الى عدد من ائمة اليرموك واالهالي.
وسيتم خالل احلفل تكرمي عدد من اهالي املنطقة واصحاب 

االسهامات املضيئة في اعادة تشييد املسجد وعدد من املشايخ 
وائمة املساجد.

يذكر ان مسجد سليمان العمير شيد عام 1973 واعيد بناؤه 
من جديد ليكون جاهزا الس���تقبال املصلني مع حلول شهر 
رمضان الفضيل، حيث س���تقام فيه صالة القيام والتهجد، 
ويعتبر املس���جد بعد جتديده االكبر في املنطقة، اذ يحتوي 

على قاعتني كبيرتني للمصلني اضافة الى قاعتني للنساء.

الصقر: »الوطني« ملتزم باتباع سياسة الترشيد
خالل فترة الذروة في جميع فروعه

»الكهرباء«: عمليات صيانة واسعة في محطات
القوى الكهربائية وتقطير المياه لرفع كفاءتها

دارين العلي 
تعتزم وزارة الكهرباء واملاء اجراء عمليات صيانة 
واسعة في محطات القوى الكهربائية وتقطير املياه 
لرفع كفاءته���ا واطالة عمرها االفتراضي ملواجهة 

االعباء واالحمال خاصة خالل فصل الصيف.
وقالت مصادر مطلعة في الوزارة ل� »األنباء« ان 
الوزارة بصدد توقيع عقود بهذا الشأن الفتة الى 
ان الوزارة حصلت على موافقة جلنة املناقصات 
املركزي���ة بالتعاقد مع احدى الش���ركات العاملية 
لتزويدها بخبراء ومتخصص���ني للقيام بأعمال 
الصيانة اجلسيمة ملبدالت اجلهد حملوالت املقطرات 
في املرحلتني االولى والثانية مبحطة الزور اجلنوبية 

لتوليد القوى الكهربائية وتقطير املياه.
وأكدت ان الوزارة س���تتعاقد قريبا من خالل 
الش���ركات احمللية والعاملي���ة لتوريد قطع غيار 
الجراء عمليات احالل وجتديد في جميع محطات 
القوى الكهربائية وتقطير املياه خاصة بعد انتهاء 
العمر االفتراضي لبعض قطع الغيار واملعدات وفقا 
للتقارير الفنية الت���ي يتم اعدادها بصفة دورية 
حلصر قطع الغيار القدمية واملتهالكة التي حتتاج 

الى تبديل وفي هذا الصدد تتعاقد الوزارة مع احدى 
الشركات لتوريد قطع غيار مطلوبة للتوربينات 
البخارية في محطة الزور اجلنوبية مببلغ اجمالي 
281.256 الف دينار باالضافة الى شراء قطع غيار 
لصمامات االمان اخلاص���ة بالبخار ذي الضغط 
املنخفض ملقطرات املرحلة الثانية مبحطة الدوحة 

الغربية مببلغ اجمالي قدره 211 الف دينار.
واشارت املصادر الى ان الوزارة بصدد شراء قطع 
غيار لصمام حتكم قياس 6 بوصة مبحطة الشويخ 
مببلغ اجمالي 32 الف دينار باالضافة الى التعاقد 
لش���راء قطع غيار مطلوبة للغاليات واملساعدات 
)سيارة صغيرة بالبطارية سعة 4 اشخاص مبحطة 

الزور مببلغ اجمالي 15الف دينار.
ولفتت املصادر ال���ى ان الوزارة حصلت على 
موافقة جلنة املناقصات املركزية على متديد عقد 
مناقصة اعمال احلراسة واالمن ملواقع الوزارة الهامة 
ملدة شهر اعتبارا من 2010/7/21 وحتى 2010/8/20 
وذلك مببلغ اجمالي 140الف دينار حلني االنتهاء 
من اجراءات التعاقد وتوقيع عقد املناقصة رقم و 

ك م/ 2010/2009.

»الزراعة« تحّذر من حفر 
اآلبار المخالفة

اعلن بنك الكويت الوطني عن 
مواصلة حملته لترشيد استهالك 
الكهرب����اء ف����ي مقره الرئيس����ي 
وجميع فروعه في الكويت، وذلك 
مببادرة منه للمس����اهمة في حل 
أزمة الكهرباء وجتاوبا مع احلملة 

الوطنية لترشيد استهالكها. 
الرئيس  أكد  املناسبة،  وبهذه 
التنفيذي للبنك عصام جاس����م 
الصق����ر أن البنك الوطني يلتزم 
بترش����يد اس����تهالك الكهرب����اء، 
الس����يما خالل فت����رة الذروة في 
فص����ل الصيف، وقد اتخذ جميع 
اخلطوات الالزمة لهذه الغاية في 
مقره الرئيسي وجميع فروعه في 

الكويت.
وأضاف أن إدارة البنك قررت 

حذرت الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية امس 
من حفر اآلب����ار املخالفة وذلك 
لتأثيراتها الس����لبية على املياه 

اجلوفية.
الوفرة  ادارة  واك����د مدي����ر 
الزراعية في الهيئة فرحان النامي 
في تصريح صحافي على هامش 
اجتماع اللجنة املشتركة لدراسة 
اسباب مشكلة ارتفاع منسوب 
املياه اجلوفية مبنطقة الوفرة، 
ان الهيئة قامت بردم أعداد كبيرة 
من اآلبار املخالفة ولم يتبق اال 
اع����داد قليلة يجري العمل على 
ردمها على ان يتم االنتهاء منها 

في االيام القليلة املقبلة.
واوض����ح انه ضم����ن املواد 
املهم����ة في هذا القان����ون املادة 
الثالث����ة التي تنص على ان كل 
بئ����ر جديدة او بديلة انش����ئت 
يتعني ان يك����ون لها ترخيص 
قانوني وان يتم تسجيلها واال 
اعتبرت غير قانونية ويجب على 
صاحب البئر ردمها واال اتخذت 
االجراءات القانونية ضده، الفتا 
ال����ى ان القانون يقضي بتغرمي 
10 آالف دينار ف����ي حال تكرار 

املخالفة.
واختت����م النام����ي قوله بأن 
الهيئ����ة ومن منطل����ق حرصها 
عل����ى املصلح����ة العامة حتذر 
جميع املختصني مبزاولة مهنة 
احلفر من عدم االلتزام بشروط 
وزارة الكهرباء واملاء والقوانني 
املنظمة ملزاولة املهنة، كما حتذر 
املزارعني من الوقوع في مخالفة 
القوانني وتفادي الغرامات التي 

يتم تطبيقها على املخالفني.
م����ن جه����ة اخ����رى، نظمت 
الزراعة  العامة لشؤون  الهيئة 
والثروة السمكية في مقرها امس 
العاملية  بالتعاون مع اجلمعية 
حلقوق احليوان محاضرة حول 
مكافحة احليوانات الضالة حاضر 
فيها مستشار اجلمعية د.ليستر 
فندلي بحضور عدد من املختصني 

واملهتمني.

تطبيق إجراءات صارمة لترشيد 
اس����تهالك الكهرب����اء على جميع 
مستويات البنك وفي جميع الفروع 

بهدف توفير الطاقة، خاصة أثناء 
فترة املساء، كما يقوم البنك بإرسال 
رس����ائل توعي����ة دورية جلميع 
موظفيه على مختلف املستويات 
لتعريفهم بسبل ترشيد استهالك 

الطاقة في العمل واملنازل.
وأوضح الصقر أن هذه املبادرة 
الداخلية التي قام بها البنك جتسد 
أهمي����ة دور مؤسس����ات القطاع 
اخلاص في التفاعل مع املش����اكل 
والتحديات التي يواجهها املجتمع، 
وتأتي انطالقا من إميان بنك الكويت 
الوطني بضرورة املشاركة البناءة 
ملواجهة ه����ذه التحديات وإيجاد 
احللول العملية لها، وتعزيزا لروح 
املسؤولية االجتماعية في جميع 

مؤسسات وقطاعات املجتمع.

عصام الصقر
عبدالرحمن الغنيم عبدالعزيز الغنام

مواعيد زيارة الدواوين في شهر رمضان المبارك
أكد عبدالعزيز الغنام وعبدالرحمن 
الغنيم انه مت تنقي���ح جدول مواعيد 
زيارات الدواوين في شهر رمضان املبارك 
وتعديله، وذلك بحسب املالحظات التي 
وردت الينا من مختلف االخوة اصحاب 
رواد الدواوي���ن منذ عام 2007 وحتى 

عام 2010.
وذكرا ان هذا اجلدول جاء من احلرص 
على تنظيم الزيارات في شهر رمضان 
املبارك وتسهيل التواصل ونشر احملبة 

في مجتمعنا الكرمي.
وفيما يلي جدول مبواعيد زيارات 
الدواوين في شهر رمضان املبارك، بعد 

إجراء التعديالت عليه:

استقبال صاحب السمو األمير حفظه اهلل ورعاه وأسرة آل الصباح الكرام املهنئني في األول والثاني من أيام الشهر

الدائرة 
األولى

اليوم األول والثاني والثالث
الشرق � دسمان � املطبة � بنيد القار � الدسمة � الدعية � الشعب � النقرة � حولي � بيان � مشرف � مبارك عبداهلل اجلابر � 

سلوى � الساملية الرأس � الرميثية � البدع

الدائرة 
الثانية

اليوم الرابع واخلامس
عبداهلل السالم � الشامية � الشويخ

واليوم السادس والسابع
الفيحاء � النزهة � القادسية � املنصورية � الصليبخات � غرناطة � الدوحة � القيروان � املرقاب � القبلة

الدائرة 
الثالثة

اليوم الثامن والتاسع
اخلالدية � كيفان � العديلية � اليرموك � قرطبة

واليوم العاشر واحلادي عشر
الروضة � السرة � اجلابرية � ابرق خيطان � خيطان اجلديد � الصديق � السالم � حطني � الشهداء � الزهراء

الدائرة 
الرابعة

األسبوع األول
جميع مناطق اجلهراء السكنية � الصليبية � اشبيلية � الفروانية � العمرية � الرابية � الفردوس � الرحاب � جليب الشيوخ 

� العارضية � األندلس � صباح الناصر � عبداهلل املبارك � النهضة

الدائرة 
اخلامسة

األسبوع األول
املسيلة � الفنيطيس � الفنطاس � املهبولة � املنقف � الفحيحيل � صباح السالم � أبو حليفة � العدان � القرين � القصور � 

مبارك الكبير � العقيلة � جابر العلي � هدية � الرقة � فهد األحمد � الظهر � الصباحية � األحمدي � علي صباح السالم

أما ما تبقى من أيام الشهر املبارك فيكون حسب النظام املتبع لكل ديوان، سواء كان االستقبال يوميا او اسبوعيا.
وألصحاب الدواوين الذين يرغبون في االستمرار على األيام املعتادة لدواوينهم في اول الشهر فاننا نهيب بهم التواجد كذلك ضمن 

اجلدول املقرر والتأكيد عليه عند السؤال.


