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ال����زكاة عن  أعل����ن بيت 
انتهائه من تنفيذ مش����روع 
حقيب����ة الطالب للعام 2010 
داخل الكويت والذي بدأ في 
شهر يوليو املاضي حتى شهر 
سبتمبر اجلاري إسهاما من 
البيت ف����ي تخفيف األعباء 
املالي����ة على أرباب األس����ر 
احملتاجة مبناسبة بدء العام 

الدراسي اجلديد.
إدارة  مدي����ر  وص����رح 
املشاريع والهيئات احمللية 
في بيت الزكاة محمد العمران 
ان احلقائب مت توزيعها على 

أبناء األس����ر احملتاجة املسجلة أسماؤها لدى 
بي����ت الزكاة والتي لديها بطاقات متوينية من 
بيت الزكاة من خالل فرعي البيت في الساملية 
والصليبية اعتب����ارا م����ن 25 يوليو املاضي 
وحتى 27 س����بتمبر اجلاري أثناء فترة الدوام 

الصباحية.
وقال العمران إن بي����ت الزكاة قام بتوزيع 
17080 حقيبة مدرسية بتكلفة إجمالية بلغت 
69660 د.ك حيث يتم متويل مشروع حقيبة 
الطالب من أموال صن����دوق الصدقة اجلارية 
وتبرعات احملسنني الكرام وقد استفاد منه 17080 
طالبا وطالبة، الفتا الى أنه قد مت توزيع 15400 
حقيبة مدرس����ية خالل العام املاضي. وأضاف 
العمران أن احلقيبة املدرس����ية صرفت لألسر 
املس����جلة في قسم التبرعات العينية في بيت 

الزكاة وبحد أقصى 7 حقائب 
لألسرة الواحدة التي لديها أبناء 
التعليم االبتدائي  في مراحل 
واملتوس����ط والثانوي، مؤكدا 
أن احلقيبة املدرسية تختلف 
الدراس����ية  باختالف املرحلة 
وجن����س الطالب كما حتتوي 
اللوازم املدرسية  على جميع 
للطالب التي تكفيه طوال العام 
الدراسي.  وأوضح أن املشروع 
يعد واحدا من املشاريع اخليرية 
العديدة التي ينفذها بيت الزكاة 
داخل الكوي����ت منذ عام 1993 
لصالح الفئ����ات احملتاجة في 
املجتمع كمشروع األضاحي ومشروع الكسوة 
ومشروع التبرعات العينية إلى جانب املساعدات 
العمران بإس����هامات املتبرعني  املالية. وأشاد 
واحملسنني الكرام من أصحاب األيادي البيضاء 
الذين تبرعوا ملشروع حقيبة الطالب ملساعدة 
األسر احملتاجة وسد حاجة أبنائها من طالب 
العل����م في هذا املجال مس����اهمة منهم في دعم 

مسيرة العمل اخليري داخل الكويت.
وفي ختام تصريحه ش����كر العمران جميع 
احملس����نني واحملسنات في بلد اخلير والعطاء 
الذين يدعمون بيت الزكاة بزكواتهم وصدقاتهم 
ويش����اركون في تنفيذ مش����اريعه وأنشطته 
املختلفة لصالح خدمة فريضة الزكاة وحتقيق 
مبدأ التكافل االجتماعي بني املس����لمني، فقراء 

وأغنياء.

كونا: اكد معهد الكويت لالبحاث 
العلمية اهمية مش����روع »دراسة 
مقارنة الكف����اءة االنتاجية الربع 
سالالت من الدجاج البياض الذي 
ينتج بيضا بنيا او ابيض« لتحسني 
االستجابة املناعية للدجاج البياض 
وتقدي����ر االحم����اض الدهنية في 
البيض. وقالت مديرة دائرة الزراعة 
في املناطق القاحلة والتخضير في 
املعهد د.عفاف الناصر ل� »كونا« 
امس ان الهدف من املشروع اجراء 
دراس����ة النتاج اربع سالالت من 
الدجاج البي����اض حتت الظروف 
البيئية الكويتية. واشارت الى ان 
االستهالك الس����نوي للبيض في 

الكويت يعتبر االعلى في العالم مبينة ان صناعة البيض احمللية تغطي 
55 % من االستهالك احمللي والباقي يستورد من اخلارج. واكدت ضرورة 
حتسني كفاءة االنتاج وخفض التكاليف للمنتجني احملليني ليتمكنوا من 
منافسة املنتجات املستوردة ويتم ذلك عن طريق استخدام سالالت عدة 
اهمها ساللة الدجاج املنتج للبيض البني التي لديها معدل انتاج بيض 

عال وذي جودة عالية.
وذكرت ان املشروع يحتوي على جتربتني رئيسيتني، االولى مت فيها 
عمل مقارنة لالداء االنتاجي لساللتي »لوهمان« البياض البني واالبيض، 
والثانية مت عمل مقارنة لالداء االنتاجي لساللتي »الهاي الين« البياض 
البني واالبيض كما متت دراسة تأثير حبة البركة على حتسني اجلهاز 

املناعي لكل من الدجاج البياض البني واالبيض.
واش����ارت الى نتائج املشروع التي اظهرت ان لساللة الدجاج البني 
اداء متمي����زا حتت الظروف احمللية للكويت وان نس����بة صفار البيض 
البني اقل من نس����بة صفار البيض االبيض حيث تكون كمية الدهون 

في البيض البني اقل من االبيض.

ناعم مندى وعندما يصل التراب 
الى منتصف احلف����رة يدك جيدا 
باليد أو األرجل ملنع حدوث جيوب 
هوائية بني التربة وجذع الفسيلة 
ثم يتابع الردم والدك حتى متتلئ 
احلفرة. وأشار الى ضرورة مراعاة 
الغرس  الفسائل قائمة  أن تكون 
وت����رك مس����افات الزراعة بحيث 
تتراوح بني سبعة وعشرة امتار في 
املساحات الكبيرة أما في احلدائق 
املنزلية فال تقل املسافة عن أربعة 
أمتار مع ضرورة العناية بالفسائل 
املنزوعة من حيث الري واحلماية 

من اآلفات واألمراض.
وذكر ان أهم ما يجب مراعاته 
في ري الفسائل هو أن تظل التربة 
رطبة حول اجلذور دون إغراق طيلة 
األسابيع الستة األولى مع تقليل 
املاء تدريجي����ا وعليه فان فترات 
الري حتدد حسب نوعية التربة فقد 
تكون يوميا في حالة التربة الرملية 
ذات الص����رف اجليد أو كل ثالثة 
أيام في حالة التربة الطينية. وعن 
نقل األشجار الكبيرة قال السند ان 
هناك ظروفا عديدة تستدعي نقل 
أشجار النخيل املعمرة من موضع 
الى آخر ويج����ب عند النقل قص 
عدد من السعف اخلارجية وترك 
ما ال يقل عن نصف عدد السعف 
األخضر مبينا انه البد من احلفاظ 
على أكبر كمية من التربة لتنقل مع 

النخلة الى املوضع اجلديد.
وأشار الى انه يفضل ضخ ماء 
داخل احلفرة قب����ل وأثناء ادخال 
النخل����ة بعد وضعه����ا في املكان 
املناسب والتأكد من استقامة ساقها 
عموديا ثم يهال التراب ويتم دكه 
جيدا مع ضخ املاء والتأكد من عدم 
تكوين جيوب هوائية حول جذوع 
النخل����ة. وأضاف انه يجب إعادة 
عملية دك التربة حول اجلذور في 
اليوم الثاني أو الثالث بعد الزراعة 
ويج����ب ان تتواصل عملية الري 
بطريق����ة مكثفة ال تقل عن أربعة 
أس����ابيع وبعدها تروى األشجار 

بالطريقة العادية.

ثقيل حتى ال يؤثر في اجلمارة التي 
هي مركز النمو مشيرا الى اهمية 
زراعة الفسائل بأسرع وقت ممكن 
بعد وصولها إلى املكان املستدمي 
أو املشتل. أما عن مواعيد الزراعة 
فأش����ار الى إمكانية زراعة فسيل 
نخيل البلح في أي وقت من السنة 
عدا أشهر الش����تاء البارد )حيث 
يكون النمو بطيئا( وأشهر الصيف 
املرتفعة احلرارة حيث تس����بب 
جفاف وموت الفس����ائل وجتري 
عمليات الزراعة في املكان الدائم في 
موعدين أساسيني الربيع )مارس 
وأبري����ل ومايو( وأواخر الصيف 
أو اخلريف )س����بتمبر وأكتوبر 
ونوفمبر( مع احلرص على ريها. 
وتابع انه يتم إعداد احلفر )اجلور( 
بطول متر وعرض متر وعمق متر 
ومتأل بالتربة املخلوطة بالسماد 
البلدي املعق����م واملختمر وتعمل 
حفرة وسط اجلورة وتوضع فيها 
قاعدة الفسيلة بحيث يكون أكبر 
قطر جلذع الفسيلة مبحاذاة سطح 
األرض ويردم حول الفسائل بتراب 

ثقيلة حتى يتم االنفصال وترفع 
من اجلذع وتوضع في مكان ظليل 
وترش يومي����ا باملاء حتى تزرع 
بأسرع وقت. وعن ترحيل الفسائل 
بعد أن يتم فصلها من األمهات أكد 
السند ضرورة تغطية اجلزء األعلى 
من الفسائل وكذلك إحاطة قاعدة 
الفسيلة بقطعة من اخليش املبلل 
أثناء الشحن والتفريغ وال يوضع 
اجلزء األعلى من الفسائل حتت وزن 

على فسائل قوية على أال يقل عمر 
الفس����يلة عن ثالث سنوات وأن 
يكون وزنها بني 10 و25 كيلوغراما 
وقطرها بني 15 و35 سنتيمترا وأن 
يكون س����طح االنفصال مستويا 

ونظيفا كي ال تتعفن الفسائل.
الفسائل تثمر  وبني ان بعض 
قبل فصلها من األم ويفضل إزالة 
هذه الثمار في السنة األولى من عمر 

الفسيلة حتى ال جتهدها.
وعن كيفية فصل الفسيلة من 
األم بع����د اختيار املناس����بة منها 
قال السند: ان لعملية الفصل أثرا 
مباشرا في جناح الفسيلة فيجب 
أوال كش����ف قاع����دة االتصال بني 
الفسيلة واألم حتى تظهر اجلذور 
ويحدد موضع اتصالهما ومن ثم 
ازالة الس����عف املتدلية وتقصير 
السعف احمليطة بقلب الفسيلة ثم 
تربط السعف الى بعض. وأضاف 
انه يتم بعد ذلك فصل الفس����يلة 
بالعتلة احلديدية )الهيب( وتوضع 
في مكان اتصال الفس����يلة باألم 
ويطرق عليها مبطرقة خش����بية 

يعتقد ان منطقة اخلليج العربي 
هي املوطن األصلي لشجرة النخيل 
التي تنتشر زراعتها في املناطق 
احلارة اجلافة ويطلق عليها فاكهة 
املناطق االستوائية وتعتبر رمزا 
للبيئة الصحراوية وأكثر النباتات 
تكيفا معها. وقد أكد ذلك املهندس 
الزراعي غامن الس����ند في لقاء مع 
»كون����ا« أمس مبينا ان اش����جار 
النخيل تتحم����ل درجات احلرارة 
املرتفعة واجلفاف وتقاوم امللوحة 
حتى 22500 جزء باملليون. وأضاف 
الس����ند أن النخيل م����ن النباتات 
أحادية الفلقة وشجرة النخيل من 
أهم نباتات العائلة النخلية ويحمل 
اثني عشر نوعا منها نخيل جوز 
الهند ونخيل السكر. وأوضح ان 
عملية زراعة فسائل النخيل جتري 
في موعدين أساسيني في الربيع 
)مارس وابري����ل ومايو( وأواخر 
الصي����ف أو اخلريف )س����بتمبر 
وأكتوب����ر ونوفمبر( كما ان هناك 
العديد من العمليات الزراعية التي 
تتم خالل شهري سبتمبر وأكتوبر 
تتمثل مبتابعة جن����ي األصناف 
املتوس����طة واملتأخرة في النضج 
وميكن القيام في هذه الفترة بعملية 

كبس التمر كطريقة للحفظ.
وتابع ان الوقت اآلن مناس����ب 
لتجهي����ز احلفر بعمق مناس����ب 
استعدادا لزراعة الفسائل وأيضا 
نقل األشجار الكبيرة وزراعتها وفي 
حالة وجود طبقة )جاتش( فيجب 
تكسيرها بعمق مترين ثم ردمها 
بالتراب الزراعي كي ال تعيق منو 
اجلذور. وأكد أنه البد من العناية 
بخدمة الفسائل في قواعد أمهاتها 
واالحتفاظ بجريدها الى حني قلعها 
الفس����ائل الضعيفة  وايضا خف 
املتزاحمة لتتسع املسافات بينها 

وتقليم جريدها اجلاف والزائد.
وذكر السند انه البد من تربية 
عدد ال يزيد على خمس فسائل في 
قاعدة األم خالل اخلمس سنوات 
األول����ى ومثلها خالل الس����نوات 
اخلمس الثاني����ة وذلك للحصول 

)سعود سالم(املستشار راشد احلماد ود.خالد املذكور وكبار قياديي أمانة األوقاف

افتتح التصفيات النهائية لمسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن

تعتبر رمزًا للبيئة الصحراوية ويعتقد أن منطقة الخليج العربي هي موطنها األصلي

الحماد: األمير لم يتوان في رعاية القرآن ورفعة الدين

السند يُعدّد سُبل العناية بأشجار النخيل 

أسامة أبو السعود
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء 
العدل  القانونية ووزير  للشؤون 
ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية 
املستشار راشد احلماد ان من نعم 
اهلل على الكويت ان وفق أبناءها 
القي����ام على  إلى  منذ تأسيس����ها 
كتاب اهلل حفظا له وعمال بأحكامه 
وإجالال لقدره، فتعاقبت أجيال هذا 
البلد الطيب تتوارث تلك الرحمة 
املهداة، خدم����ة لكتاب اهلل تعالى، 
فعشنا بفضل من اهلل وبثمرة تلك 
اجلهود املباركة على مائدة القرآن 
الكرمي نتفيأ بظالله ونهتدي بنور 
آياته ليصدق فينا قول اهلل تعالى 
)كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس 
من الظلمات إلى النور بإذن ربهم 
إلى صراط العزيز احلميد( مؤكدا ان 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحم����د لم يتوان في رعاية ودعم 
كل ما من شأنه خدمة كتاب اهلل عز 
وجل. جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير 
احلماد في حفل افتتاح التصفيات 
الكبرى  الكويت  النهائية ملسابقة 
حلف����ظ القرآن الك����رمي وجتويده 

احلماد قائ����ال »ان من متام فضل 
اهلل تعالى على امتنا اإلسالمية ان 
اختار منها صفوة قال عنهم رسول 
اهلل ژ »خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه« وه����ؤالء األخيار لم يخل 
منهم عصر من العصور بل توارثت 
أجيال األمة اإلسالمية جيال بعد جيل 
كتاب اهلل الذي انزله على رسوله 
ليخرج به الناس من الظلمات الى 
النور. وأكد احلماد »لقد ش����اءت 
إرادة اهلل ان يظل اخلير موصوال 
على ه����ذه األرض الطيبة املباركة 
ورب����ط حاضرها الزاه����ر بتراثها 
األصيل، فاصدر املغفور له � بإذن 
ربه � الش����يخ جابر األحمد، رحمه 
اهلل تعالى، واسكنه فسيح جناته 
املرسوم األميري رقم 257 بإنشاء 
األمان����ة العامة لألوقاف عام 1993 
وال����ذي كان من بني اختصاصاتها 
تنمية املجتم����ع حضاريا وثقافيا 
واجتماعيا فجعلت من أهم أهدافها 
إقامة صرح ش����امخ هو الصندوق 
الوقفي للقرآن الكرمي وعلومه ليكون 
منارة قائمة عل����ى رعاية وخدمة 

كتاب اهلل تعالى.

الرابعة عشرة والتي انطلقت مساء 
أمس األول حتت شعار »أهل القرآن« 
مبسجد الدولة الكبير بحضور األمني 
العام لألمانة العامة لألوقاف باإلنابة 
إميان احلميدان وعدد من مسؤولي 
األمانة. وقال احلماد في كلمته: »نحن 
اليوم بصدد االحتفال بعرس قرآني 
ألبنائنا وبناتنا ممن أقبلوا على كتاب 

اهلل وجعلوه سويداء قلوبهم تالوة، 
وحفظا وتدبرا ويا لها من عظمة ان 
يكون أبناؤنا وبناتنا من أهل اهلل 
املقرب����ني إليه بذكره وحفظه وفهم 
آياته، وعمال بآدابه، فليس أفضل من 
ترتيل القرآن وحفظه وسيلة للتقرب 
الى اهلل«. وأكد ان كتاب اهلل هو هدية 
منحها اهلل ألمة نبي الرحمة املهداة 

محمد ژ فكان لزاما علينا حفظه 
في قلوبنا وترديده بألسنتنا والعمل 
بأحكامه في كل تصرفاتنا، فهو كتاب 
اهلل فيه خبر ما قبلنا ونبأ ما بعدنا 
وحكم ما بيننا ولنستمع الى قوله 
تعالى )وان هذا صراطي مستقيما 
فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق 
بكم عن س����بيله(.  وأردف الوزير 

د.عبداهلل املعتوق

خالل مؤتمر صحافي إلعالن انطالقه في 11 أكتوبر

»البيت« انتهى من تنفيذ المشروع في سبتمبر الجاري واستفاد منه 17080 طالبًا

اإلبراهيم: المؤتمر النسائي للقيادة والتدريب 
يدعم قدرات المرأة القيادية بشكل علمي

بيت الزكاة: 69660 دينارًا 
تكلفة مشروع حقيبة الطالب

)سعود سالم(احملاضرتان في املؤمتر

جانب من عينات املواد الغذائية التي احتوتها الطرود

رندى مرعي
وصول املرأة الى املراكز القيادية 
واإلدارية املهمة في املجتمع جعلها 
في حالة تطور وارتقاء مس���تمر 
وعليه تنظم شركة اإلبداع األسرية 
النس���ائي األول للقيادة  املؤمتر 
والتدريب وال���ذي ينطلق في 11 
أكتوبر ويستمر حتى 14 منه وذلك 
ألن هذه القيادات بحاجة الى تدريب 
بجانب خبراتها العلمية وجتاربها 
احلياتي���ة ملا في التدريب من أثر 
كبير في تطوير املهارات القيادية 
وحتديث احلصيلة املعرفية ورفع 
الق���درات واإلمكانات  مس���توى 
الذاتي���ة لدى املرأة لتس���اهم في 
حتقيق التنمية في جميع املجاالت 
اإلدارية واالقتصادية واالجتماعية 

والنفسية والتربوية.
وخالل مؤمتر صحافي لإلعالن 
عن املؤمتر النسائي األول للقيادة 
والتدريب، قالت مدير عام شركة 
اإلبداع األسرية ومنظمة املؤمتر 
بثينة اإلبراهيم ان هذا املؤمتر يأتي 
ليتناسب مع تطلعات وطموحات 
املرأة العصرية ويلعب دورا حيويا 

اعلن رئي���س الهيئة اخليرية 
العاملي���ة د.عبداهلل  االس���المية 
املعتوق ان الهيئة تستعد إلرسال 
5 آالف ط���رد غذائي ضمن حملة 
»الكويت معك���م« الغاثة ضحايا 
فيضانات باكستان، وذلك بالتعاون 
مع جمعية النجاة اخليرية التي 
جهزت الطرود بدعم كرمي من احد 
احملسنني الكويتيني. الى ذلك ثمن 
رئيس الهيئة في تصريح صحافي 
جهود وزارة الدفاع الكويتية وعلى 
رأسها النائب االول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك جلهود الوزارة الطيبة خالل 
هذه الكارثة االنسانية وتسخيرها 
طائرات نقل الس���الح اجلوي في 
دعم حمل���ة اغاث���ة املتضررين. 
وقال د.املعت���وق ان هذه الدفعة 
من املساعدات تأتي في سياق حملة 
التبرع���ات العينية التي اطلقتها 
الهيئة قبل ايام، مش���يرا الى ان 
الطرود املعدة للشحن والتي قامت 
بتغليفها وجتهيزها تبلغ 100 طن، 
ويصل وزن الطرد الغذائي الواحد 
الى 16 كيلو غراما، ويشتمل الطرد 
على مواد غذائية متنوعة من االرز 
واحلليب واملياه املعدنية والسكر 
والشاي والزيت والعدس والتمر 
والبس���كويت وامللح والشوربة 
وغي���ره، ويكفي الط���رد الواحد 
اسرة مكونة من اربعة افراد ملدة 
5 ايام، واضاف د.املعتوق ان حملة 
التي دعا  الهيئة الغاثة باكستان 
اليها صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد مازالت مستمرة، كما 
ان الهيئة تتلقى التبرعات العينية، 
مناشدا احملسنني الكرام مواصلة 

وثمن رئيس الهيئة جهود جمعية 
النجاة اخليرية لدورها االنساني 
العمل اخليري، معربا  الرائد في 
عن ش���كره للمحس���ن الكويتي 
الذي تبرع به���ذه الطرود، وذكر 
ان الهيئة تس���تقبل جميع املواد 
الغذائية كاحلليب املجفف والسكر 
واملياه املعدنية والطحني والزيت 
النباتي والتمر وكذلك املواد غير 
الغذائية كأواني الطبخ والبطانيات 
واملالبس واالحذية ومستلزمات 
الش���خصية كالصابون  النظافة 
واملناش���ف والف���وط الصحي���ة 
النس���ائية وحفاض���ات االطفال 
واالدوية املختلفة كأدوية التيفوئيد 
واملالريا ومضادات سموم االفاعي، 
كما تستقبل املستحضرات الطاردة 
للبعوض وكرميات الطفح اجللدي 
املياه والش���موع  واجهزة فالتر 
والكشافات والبطاريات ومولدات 
الكهرباء. الهواتف اجلديدة للهيئة: 

22274000، فاكس: 22274083.

في تأهيلها لتولي أدوار قيادية.
وتابع���ت: ان ه���ذا املؤمتر 
يتوجه للقيادات النس���ائية في 
كل املجاالت ولكل امرأة ترغب في 
القيادية ورفع  تطوير مهاراتها 
الذاتية إلعداد  مستوى قدراتها 
قيادات نسائية فاعلة في املجتمع 
وتأهيل مدربات محترفات للعمل 

في كل املجاالت التدريبية.
بدورها، حتدثت مديرة برنامج 
املؤمتر الشيخة اسماء الصباح 
عن البرنامج قائلة: انه يشتمل 

على محاض���رات ملجموعة من 
ابرز اخلبراء في مجالي القيادة 
البش���رية وعرض  والتنمي���ة 
جتارب نس���ائية ملجموعة من 
أملع األس���ماء في مجالي القيادة 
النس���ائي وورش  والتدري���ب 
تدريبية عملية يقدمها نخبة من 
أقوى املتخصصني في عالم القيادة 
والتدريب، وتدريبات عملية في 
القيادة ومه���ارات التدريب إلى 
جانب معرض تسويقي وإعالمي 

على هامش املؤمتر.

التبرع م���ن اجل تخفيف معاناة 
املتضررين جراء هذه الفيضانات 
العاتية التي خلفت خسائر فادحة 
وتركت قرابة 20 مليون باكستاني 
الطفل املريض  العراء بينهم  في 
واملرأة احلامل والش���يخ الكبير. 

»األبحاث«: دراسة الكفاءة اإلنتاجية
ألربع سالالت من الدجاج البياض

د.عفاف الناصر

»الديوان« يدعو 26 مواطنة لمراجعته غدًا الخميس
أعلن ديوان اخلدمة املدنية أس�ماء 26 مواطنة مدعوات ملراجعته غدا اخلميس الس�تكمال مستندات 

التوظيف، وفيما يلي األسماء:

حترير حسن يوسف حسن  ٭
غدير مسعود شبيب الرشيدي  ٭

مستورة نهار بجاد املطيري  ٭
اقبال مطلق عبداملنعم العتيبي  ٭

أماني ظاهر محمد الفضلي  ٭
زهراء محمد زيد محمد فالح  ٭
شاهة سعود غدير احلسيني  ٭
شيخة محمد عبداهلل البناي  ٭
عايشه ناصر مريف ضبيعي  ٭

علي���ه مرزوق عل���ي املهيمزي   ٭
الرشيدي

فايزة ضيف اهلل املطيري  ٭
فايزة نهار بداح نهار  ٭

ليال صياح شايع أبو شيبة  ٭
ليني فهد جواد الصفار  ٭

مراحب سعد تركي العنزي  ٭
مرمي احمد عايد اخلالدي  ٭
مرمي ياسني موشى زاده  ٭

منى جاسم محمد العمر  ٭
منيرة محمد فالح العجمي  ٭

موضي سعود غدير احلسيني  ٭
جنال عازب محمد العجمي  ٭

نور هليل مهدي العنزي  ٭
هبة ابراهيم الدعيج  ٭

وداد فهد عبدالرحمن الدويش  ٭
وضحة فالح حمد الهاجري  ٭

وضحة محمد عبيد العتيبي  ٭

محمد العمران

أكد أن حملة »الكويت معكم« مستمرة لتخفيف معاناة المنكوبين

المعتوق: 5 آالف طرد غذائي لمتضرري 
فيضانات باكستان بالتعاون مع جمعية النجاة

د. غامن السند

أهل الكويت يحرصون على االهتمام بزراعة أشجار النخيل

»الكهرباء«: لجنة لدراسة مشاكل تغذية القسائم القديمة
دارين العلي

الكهرباء واملاء  شكلت وزارة 
جلنة لدراس����ة مش����اكل تغذية 
القدمية املطلوب فرزها  القسائم 
من قب����ل بلدي����ة الكويت بهدف 
وضع آلية ضوابط س����يتم على 
القسائم  ضوئها حصر وحتديد 
ادارة  املراد تغذيتها. وقال مدير 
التوزيع م.عبدالوهاب  ش����بكات 
التركي ان الوزارة ارتأت تشكيل 
هذه اللجنة بعد ارتفاع عدد طلبات 
القسائم املراد فرزها إليجاد احللول 
الناجعة ورفع التوصيات النهائية 
الت����ي متكن الوزارة من فرز هذه 
القسائم، خصوصا التي تقع في 
أماكن مزدحمة شريطة اال تؤثر في 

النهاية على حمل شبكة التوزيع. 
من جه����ة أخرى، تعق����د اللجنة 
التنظيمية لهيئة الربط الكهربائي 
التعاون اخلليجي  لدول مجلس 
اليوم في الكويت اجتماعها الثالث 
ملناقشة األمور التنظيمية والفنية 
التي مت إجنازها منذ انطالق مشروع 

الربط الكهربائي اخلليجي.
وكش����ف مص����در مطلع في 
وزارة الكهرباء بعضا من تفاصيل 
املواضيع التي س����تتم مناقشتها 
خالل االجتماع. وقال »سيناقش 
اعضاء الهيئة اليوم أهم األعمال 
الفنية املرتبطة بالنظم التشغيلية 
في محطة الزور اجلنوبية وما مت 
التوصل اليه من حلول باعتبار 

محطة الزور نقطة ربط، مضيفا 
ان االعضاء سيناقش����ون ايضا 
مدى التطورات اإلنشائية لالعمال 
الكهربائية ف����ي دولتي االمارات 
العربية وس����لطنة عمان ومدى 
جاهزيتهما لالنضمام لهيئة الربط 
في مرحلتها الثانية املتوقع ان يتم 
تشغيلها في أواخر العام املقبل«. 
ولفت املصدر الى ان اللجنة سترفع 
توصياتها التي سيتم التوصل اليها 
لوزراء كهرباء دول مجلس التعاون 
اخلليجي لبحثها ومناقشتها خالل 
انعقاد مؤمتر وزراء كهرباء دول 
مجل����س التعاون اخلليجي الذي 
ستس����تضيفه الكويت في 8 من 

الشهر املقبل.


