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وزارة الكهرباء واملاء

اإعـــــالن

من وزارة الكهرباء واملاء
تعلن وزارة الكهرباء واملاء للمواطنني الكرام باأنها �ستقوم باإجراء 

ال�سيان��ة ال�سرورية ملحط��ات التحويل الثانوي��ة،  مما �سيرتتب 

علي��ه قطع التي��ار الكهربائي ع��ن  بع�ض املناط��ق ح�سب الأيام 

واملواعيد التالية:

والوزارة تهيب باجلميع اإىل التعاون معها من اأجل امل�صلحة العامة.

الوقترقم املحطةالتاريخاليوم

)31( ال�صرة ق 2010/12/53الأحد
من 6 �صباحًا

حتى 12 ظهرًا

)45( ال�صرة ق 2010/12/65الثنني
من 6 �صباحًا

حتى 12 ظهرًا

)33( ال�صرة ق 2010/12/74الثالثاء
من 6 �صباحًا

حتى 12 ظهرًا

)32( ال�صرة ق 2010/12/83الأربعاء
من 6 �صباحًا

حتى 12 ظهرًا

)33( ال�صرة اجلديدة  ق 2010/12/94اخلمي�س
من 6 �صباحًا

حتى 12 ظهرًا

 أسامة دياب
  أعلـــن وكيـــل وزارة األوقاف 
والشـــؤون االســـالمية د.عـــادل 
الفالح عن مشـــاركة الـــوزارة في 
ملتقـــى ومعرض النجاحات األول 
كمشارك رئيســـي، والذي تنظمه 
شركة بيوند للمؤمترات واملعارض 
في اخلامس من ديســـمبر اجلاري 
وبرعاية العضو املنتدب للعالقات 
احلكوميـــة والبرملانية والعالقات 
العامة واالعالم في مؤسسة البترول 
الكويتية الشيخ طالل خالد احلمد 
الصباح. وثمن د.الفالح في تصريح 
املبذولة من  للصحافيني، اجلهود 

قبل اللجنة املنظمة للمؤمتر الذي يهدف الى تسليط 
الضوء علـــى آليات الدعم املجتمعي التنموي وإبراز 
دور الدعم املجتمعي في تنمية املجتمع وجتربة الدعم 
املجتمعي التنموي، وإبراز قـــدرة القطاع احلكومي 
واخلاص على قراءة املستقبل وتسليط الضوء على 
أهم النجاحات التي حققها الدعم املجتمعي التنموي، 
واستعراض التحديات التي تواجه الدعم املجتمعي 
التنموي في تعاقب االدارات. وأشار د.الفالح الى دور 
الوزارة في توجيه املجتمع نحو التخلص من الظواهر 
السلوكية السلبية، الفتا الى ان الوزارة لها دور فعال 
ومؤثر في توجيـــه املجتمع الكويتي نحو التخلص 
من الظواهر السلوكية السلبية. وأضاف: فمن ناحية 
الريادة في تقدمي الفكر اإلسالمي املستنير بالتعامل مع 
مستجدات الفكر والتحاور احلضاري مبا يقدم الصورة 
االيجابية عن الدين اإلسالمي الصحيح للعالم أجمع 

ويحقق السلوك االيجابي في املجتمع 
ويعزز القيم االيجابية لتكون بدال 

عن السلبية واالغتراب.
  وقال د.الفـــالح: نظرا للتقارب 
اإلعالمـــي القائم في ظـــل مفهوم 
العوملة وانتشـــار استخدام شبكة 
املعلومات وسرعة تدفق املعلومات 
وازديـــاد أثر الفضائيات على نقل 
األخبار واألحداث والتدفق الهائل في 
التحليالت، وجب علينا في الوزارة 
ان نتماشـــى مع تلك املستجدات 
ايجابي  متأثرين ومؤثرين بشكل 
يحقق برنامج الوزارة املستمد من 
توجيهات رســـالة صاحب السمو 
األمير واخلاصة باحملافظة على هوية املجتمع اإلسالمية 
والبعد عن األفكار املتطرفة والغلو وتطوير اخلطاب 
الديني ونشـــر الفكر الثقافي اإلسالمي في كل فئات 
وشـــرائح املجتمع، ومن هنا تبرز أهمية التعامل مع 
قطاعات التأثير في الفكر اإلسالمي املرتبطة بالوزارة، 
واالهتمام باخلطاب الديني باملساجد والقطاع اإلعالمي 
والثقافي وتطوير أداء قطاع األئمة واخلطباء واستخدام 
األساليب العلمية احلديثة في طرح املفاهيم في خطب 
اجلمعة والدروس واحللقات والوعظ بشـــكل يحقق 
الغاية املرجوة، والنظر في املشاريع واملواد املتعلقة 
بنشاط اإلعالم الديني والبرامج الثقافية وتطويرها 
وفق برامج علمية واالستفادة من جتارب الدول ذات 
السبق في هذا املضمار واألخذ بكل الوسائل واألساليب 
اإلعالمية احلديثة وحتقيق مفهـــوم اإلعالم القيمي 

في املجتمع.

 د.عادل الفالح

 أعلن مشاركة الوزارة في ملتقى ومعرض النجاحات األول

 الفالح : لـ «األوقاف» دور مؤثر في توجيه 
المجتمع نحو التخلص من الظواهر السلبية

 بحث االستعدادات والترتيبات الجارية المتعلقة بالمناسبة

 الروضان ترأس اجتماعًا للجنة التحضير لالحتفاالت باألعياد الوطنية
  وأمثال األحمد طالبت بإنجاز العمل بالشكل المطلوب في أسرع وقت

 قامت رئيسة اللجنة اإلعالمية 
املنبثقــــة مــــن اللجنــــة العليا 
الذهبي  لالحتفــــاالت باليوبيل 
لالستقالل ومرور ٢٠ عاما على 
التحرير، الشيخة أمثال األحمد، 
بجولة تفقدية أمس على موقع 
االحتفاالت في منطقة الصبية.

  وتأتي هذه اجلولة التفقدية 
اثر االجتماع التحضيري للعرض 
اقامته في  العســــكري املزمعة 
فبراير املقبل ملناقشة االستعدادات 
والترتيبات األولية لعمل املنصة 
الرئيســــية وطريق استعراض 

اآلليات ومنطقة اجلمهور.
  وضم االجتمــــاع فضال عن 
الشــــيخة أمثال األحمد، رئيس 
اللجنة العسكرية معاون رئيس 
األركان لهيئة العمليات واخلطط 
اللواء الركن عبدالرحمن العثمان 

وأعضاء اللجان املشاركة.
  واستمع احلضور الى شرح 
مفصــــل من مهندس املشــــروع 
م.جنيب بســــتكي من هندسة 
املنشآت العسكرية عن األعمال 
التحضيرية واالنشائية واملباني 
ومناطق الضيوف وجميع األمور 
واملتطلبــــات االدارية من اعمال 

احلفر والبناء.
  وقدمت الشيخة أمثال بعض 
التوجيهات واالرشادات للقائمني 
العمل، مشــــددة على  على هذا 
ضرورة تضافر وتعاون جميع 
العاملني بوزارات ومؤسســــات 
الدولة في هذه اللجان لســــرعة 
اجنــــاز وامتام العمل بالشــــكل 
املطلــــوب الظهــــاره بالصورة 
النهائيــــة املرجــــوة قبل املوعد 

احملدد للعرض العسكري. 
  من جهة اخرى ترأس وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
ورئيس اللجنة العليا للتحضير 
الذهبي  لالحتفــــال باليوبيــــل 
لالســــتقالل ومــــرور ٢٠ عاما 
الكويت روضان  على حتريــــر 
الســــيف  الروضــــان في قصر 
امــــس االجتمــــاع الرابع للجنة 
بحضــــور اعضاء اللجنة. وقال 
بيان صحافي صادر عن اللجنة 
ان االجتماع بحث االستعدادات 
والترتيبات اجلارية لالحتفال 
الوطنيتني  املناســــبتني  بهاتني 
واستعرض اهم االنشطة املقرر 
تنظيمها واقامتها من قبل اجلهات 
احلكومية او مؤسسات وشركات 
القطاع اخلاص واالهلي وسبل 
توفير كل املقومات الالزمة إلجناح 
هذا االحتفال واظهاره باملستوى 
الذي يليــــق به واعطاء اجلهود 
املبذولة بهذا اخلصوص كام ل 

الدعم والرعاية.
العليا  اللجنة    وانبثق عــــن 
عدد مــــن اللجان الفرعية حيث 

فقد قامت بتشكيل جلنة تنسيق 
وترتيب مشاركات ومساهمات 
القطاع اخلاص واالهلي في هذا 
االحتفال برئاسة الشيخة أمثال 
االحمد بهدف ازالة اي معوقات 
او عراقيل قد حتول دون تفعيل 

هذه املشاركة.
  وعقدت هذه اللجنة العديد من 
االجتماعات واللقاءات مع بعض 
االحتادات االهلية واملؤسسات 
والشــــركات واالفراد ملناقشــــة 
تصوراتهــــم ومرئياتهم حيث 
قطعت شوطا كبيرا في حتديد 
وترتيب االنشطة املزمعة اقامتها 
خالل فترة االحتفال مع تهيئة 

الظروف واملناخ املناسب لها.
  ومت تشــــكيل جلنة خاصة 
باالحتفاالت العسكرية برئاسة 
معاون رئيــــس االركان العامة 
للجيش لهيئة العمليات واخلطط 
اللواء الركن عبدالرحمن العثمان 
بهدف تنظيم العرض العسكري 
البري واجلــــوي والبحري الى 
جانب اعداد املنصة االميرية في 

موقع املعرض.
  كما مت تشكيل جلنة تنفيذية 
العبداهللا  برئاسة الشيخ خالد 
وعضوية رؤساء اللجان الفرعية 
ووكيل الشؤون احمللية بديوان 
سمو رئيس مجلس الوزراء نايف 
الركيبي وامني سر اللجنة العليا 
محمــــد احمد االحمــــد للبت في 
االمور العاجلة ومتابعة وتنفيذ 
االنشــــطة مع اجلهــــات املعنية 
اوال بأول. واكدت اللجنة العليا 
العمل  الفرعية وفرق  واللجان 
املكلفة استعدادها لتلقي االفكار 
والتصورات واملقترحات من كل 
اجلهات الراغبة في املشاركة في 
االحتفال داعية املولى ان يكلل 
اعمال وجهود اجلميع بالنجاح 
والتوفيق ملــــا فيه خير ورفعة 
الكويت في ظــــل قيادة ورعاية 
الســــمو األمير وسمو  صاحب 
ولي العهد وسمو رئيس مجلس 

الوزراء. 

املهام واملسؤوليات  مت حتديد 
واالختصاصات املنوطة بهذه 
الفرعية بهدف تغطية  اللجان 
كل اجلوانب التنظيمية والفنية 
والبروتوكولية واألمنية لتتولى 
عمليــــة االعــــداد والتحضير 
والتجهيــــز لألنشــــطة املقررة 

اقامتها في هذا االحتفال.
اللجــــان    وباشــــرت هــــذه 
الفرعية فور تشــــكيلها اعمال 
االعــــداد والتحضير لالحتفال 
وتواصلــــت جهودها بشــــكل 
الفتــــرة املاضية  مكثف خالل 

الجنــــاز املهــــام املطلوبة منها 
وتنفيذ املسؤوليات املنوطة بها 
حيث عقدت عدة اجتماعات مع 
املسؤولني واملعنيني في وزارات 
وهيئــــات ومؤسســــات الدولة 
واملهتمني في القطاعني اخلاص 
واالهلــــي لبلــــورة التصورات 

والرؤى اخلاصة باالحتفال.
  وقامت هذه اللجان الفرعية 
وفرق العمل املنبثقة منها بزيارة 
وتفقد املواقع املقترحة لألنشطة  
العتماد املناســــب منها واجراء 
الترتيبات الســــتكمال تأهيل 

وصيانة املواقع االخرى.
  وفــــي ضوء النتائــــج التي 
اسفرت عنها االعمال واجلهود 
املبذولة فقــــد اعتمدت اللجنة 
العليا البرنامج الرسمي لالحتفال 
والى جانب ذلك ستقوم بعض 
الوزارات والهيئات احلكومية 
بتنظيــــم عــــدد من االنشــــطة 
والبرامج في مواقع مختلفة سيتم 
االعالن عنها للجمهور في حينها. 
وانطالقا من حرص اللجنة العليا 
على اشراك كل قطاعات املجتمع 
في هاتني املناسبتني الوطنيتني 

 الشيخة أمثال األحمد  روضان الروضان

 جنالء النقي
 يكرم الليلة ملتقى جنالء النقي 
خالـــد اخلويلدي احلميدي رئيس 
املنظمة العاملية للســـلم والرعاية 
واالغاثة والذي يعد ابرز الشخصيات 
املهمـــة والناشـــطة فـــي االعمال 
االنســـانية وذلك في السابعة من 

مساء اليوم اخلميس في سلوى.
 

 ٩٢٨ استفادوا من خدمات 
«رعاية المسنين»

  بلغ املجموع الكلي للمستفيدين 
من خدمات دور الرعاية االجتماعية 
التابعة الدارة رعاية املعاقني (٩٢٨)، 

مقسمة على النحو التالي:
  دار رعاية املعاقني نساء واطفاال 
(١٦٠) حالة، دار رعاية املعاقني رجاال 
ــة، دار التأهيل االجتماعي  (١٢٠) حال
ــاال (١٤١)، دار التأهيل  ــاء واطف نس
االجتماعي رجاال (١٦٦) حالة، مركز 
ــة (٩٣) حالة، مركز  ــة النهاري الرعاي
التدخل املبكر (١٤١) حالة، املركز الطبي 
التأهيلي (٨١) حالة. اما بالنسبة لعدد 
النزالء املستفيدين من خدمات ادارة 
ــية، فبلغ  رعاية املعاقني تبعا للجنس
ــال كويتيا، (٧٣) نزيال من  (٦٥٨) نزي
دول مجلس التعاون، (٧١) نزيال من 
فئة غير محددي اجلنسية، (٩٣) نزيال 

من الوافدين، (٨) اخرى.

 ملتقى نجالء النقي يكرم 
الخويلدي الحميدي الليلة

 اللجان الفرعية
  جلنة املراسم والضيافة والبرامج برئاسة رئيس املراسم 
والتشريفات األميرية الشيخ خالد العبداهللا واللجنة اإلعالمية 
برئاسة رئيسة مركز العمل التطوعي الشيخة أمثال األحمد 
ــة وكيل وزارة الداخلية الفريق أحمد  واللجنة األمنية برئاس
ــل وزارة املالية خليفة  ــة وكي الرجيب واللجنة املالية برئاس
ــة وكيل وزارة  ــطة واالحتفاالت برئاس حمادة وجلنة األنش
التربية متاضر السديراوي. ومت اختيار األمني العام لشؤون 
ــر اللجنة العليا للتحضير  احملافظات محمد األحمد أمني س
ــتقالل ومرور ٢٠ عاما على  لالحتفال باليوبيل الذهبي لالس

حترير الكويت. 

 البرنامج الرسمي لالحتفالية 

 بدء انطالق احتفالية جزيرة قاروه (أول أرض كويتية  الثالثاء املوافق ٢٥ يناير ٢٠١١م 
محررة). 

 األربعاء املوافق ٢٦ يناير ٢٠١١م 

 - مراسم رفع علم البالد من قبل صاحب السمو األمير إيذانا 
ببدء االحتفاالت الرسمية.

  - االحتفال برفع العلم على جميع مرافق الدولة في جميع 
احملافظات. 

 اجلمعة املوافق ٢٥ فبراير ٢٠١١م 

 - وصول أصحاب اجلاللة والفخامة والسمو واملعالي ضيوف 
صاحب السمو األمير وضيوف الدولة.

  - مهرجان لأللعاب النارية يصاحبها عروض الليزر واإلضاءة 
واإلبهار البصري بجانب أبراج الكويت. 

 السبت املوافق ٢٦ فبراير ٢٠١١م 

 - العرض العسكري (البري واجلوي) على طريق الصبية 
بحضور صاحب السمو األمير ومشاركة بعض قادة ورؤساء 
الدول الشقيقة والصديقة حيث مت بالفعل خالل األيام القليلة 
املاضية إرسال دعوة صاحب السمو األمير الى عدد من امللوك 

والقادة والرؤساء، هذا باإلضافة الى دعوة عدد من كبار 
الشخصيات العربية والدولية التي كان لها موقف مشرف 

وداعم للحق الكويتي إبان العدوان العراقي ومساهمة متميزة 
في حترير الكويت.

  - وفي مساء هذا اليوم سيتم عرض األوبريت الوطني على 
مسرح قصر بيان. 

 سيقام مهرجان  كرنڤالي على شارع اخلليج العربي تشارك  األحد املوافق ٢٧ فبراير ٢٠١١م 
فيه العديد من اجلهات احلكومية واألهلية واخلاصة. 

 سيقام صباحا عرض عسكري بحري في مرسى املارينا مول.  االثنني املوافق ٢٨ فبراير ٢٠١١م 

 «المرشدات» بالمدينة الترفيهية ٣ الجاري 
 صالة التزلج الصغرى تعتذر عن عدم استقبال زوارها

 أنور النصف جاسم الشميس

الــــدور االجتماعي  إطــــار   في 
الذي يعد من اهم اهتمامات شركة 
المشروعات الســــياحية اكد انور 
ادارة  النصــــف مدير  عبدالوهاب 
العمليات واالنشــــطة على حرص 
المواطنـين  الشركة على مشاركة 
والمقيمين ســــواء كانوا افرادا او 
ضمن هيئــــات وجهات رســــمية 
في مختلف المناســــبات للتعاون 
والتواصل الدائم معهم حيث تستقبل 
المدينة الترفيهية جمعية المرشدات 
الكويتية يوم الجمعة ٣ديسمبر من 
العاشــــرة صـباحا وحتى الثانية 
ظهرا القامة االحتفال الخاص بيوم 
المرشدة العربية بصفة عامة ويـوم 
الكويتية بصـفة خاصة  المرشدة 
والذي يـشــــترك فـيه ماال يقل عن 
٥٠٠٠ مرشــــدة وزهرة. وســــيبدأ 
الحفــــل خالل الفتــــرة الصباحية 
وستقتصر الزيارة خالل تلك الفترة 
على اعضاء الجمعية والمرشدات 
والزهرات المشاركين من الكويت 
والدول الخليجية والعربية، واضاف 
النصف، ان ادارة المدينة الترفيهية 
تعتذر عن استقبال زوارها في تلك 
الفترة على ان تعاود المدينة استقبال 
زوارها خالل الفترة المسائية من 
الساعة الثانية ظهرا وحتى العاشرة 

مساء، مشيرا الى دعم الشركة لتلك 
العالقات والمبادرات الطيبة التي 
من شــــأنها توطيد اواصر المحبة 
وتقوية العالقات االجتماعية بين 
الشركة وروادها في جميع مرافقها. 
الى ذلك اكد مديــــر ادارة الحدائق 
وصالة التزلج بشركة المشروعات 
السياحية جاســــم الشميس على 
تواصل مرافق الشركة مع زوارها 

في مناسباتهم المختلفة.
اطــــار اهتمامات  فــــي    وقــــال 
الشركة بتقديم الخدمات الترفيهية 
والترويحية وبالتنسيق مع سمير 

العلمي مدير عام شــــركة ريـتش 
الستضافة فرقة العاشقين للدبكة 
الفلسطينية  الشــــعبية  والفنون 
لتقديم عروضها ولوحاتها الشعبية 
الفلسطيني  التراث  والتي تعكس 
وذلك يومي ٢ و٣ ديسمبر في صالة 
التزلــــج الصغرى التي تعتذر عن 
استقبال زوارها خالل تقديم عروض 
فرقة العاشقين، واضاف نعمل اآلن 
وبالتنسيق مع شركة ريتش على 
اعداد صالة التزلج الصغرى وعمل 
التجهيزات الالزمة الستقبال الفرقة 

ومحبيها وزوارها. 


