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م.أحمد اجلسار مع املشاركني في االجتماع

تكرمي أحد اخلريجني

جانب من طابور عرض دفعة املتطوعني رقم 58 خالل حفل تخرجهم

املستشار يوسف غنام الرشيد

ولي العهد استقبل النائب األول

بوظهير: الكويت حريصة على تنمية
عالقاتها مع أوزبكستان في جميع المجاالت

قّدم أوراق اعتماده سفيرًا لدى طشقند

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ جابر املبارك

السفير خلف بوظهير خالل لقائه وزير اخلارجية األوزبكي

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر بيان امس النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك.

نيودلهيـ  كونا: التقى سفيرنا لدى اوزباكستان 
خلف بوظهير بوزير اخلارجية االوزبكي فالدميير 
نوروف وسلمه نسخة من اوراق اعتماده سفيرا 

مقيما للدولة في طشقند.
وقال السفير بوظهير لـ »كونا« في اتصال هاتفي 
من طشقند امس »ان الوزير نوروف رحب به سفيرا 
مقيما للكويت في طشقند مشيدا بالعالقات املتميزة 

التي جتمع البلدين على كل األصعدة«.
واضاف »ان نوروف اكد دعم وزارة اخلارجية 
لسفير الكويت للقيام مبهام عمله مبا يسهم في 
تطوير العالقات بني البلديـــن وتعزيز التعاون 
الثنائي في جميع املجاالت الســـيما السياســـية 

واالقتصادية والثقافية«.
وأشـــار الى إشادة نوروف بالنشاط الكويتي 
الفعال في اوزباكستان السيما ما يتعلق باملشاريع 
التنموية التي نفذت والتي يجري تنفيذها من قبل 
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية ودورها 

في دعم البنى التحتية واالقتصاد في البالد.
وذكـــر »ان الوزير أعرب عن أمنياته بوصول 
العالقات الثنائية الى مستويات عليا حتقق تطلعات 
قادة البلدين في حتقيق املصالح املشـــتركة مبا 

يعود بالنفع على الشعبني الصديقني«.
ونقل بوظهيـــر للوزير نوروف حتيات نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد صباح الصباح، مؤكدا حرص الشيخ د.محمد 
الصباح على تعزيز وتنمية العالقات الثنائية في 
جميع املجاالت مبا يتناسب والتوجيهات السامية 
لقادة البلدين لتحقيق رخاء وازدهار الشـــعبني 
الصديقني. وأشاد بالعالقات املتميزة التي جتمع 
البلدين وبالترحيب الذي لقاه من قبل املسؤولني 

منذ وصوله الى اوزباكستان.
واعرب بوظهير عـــن تطلعه الى لقاء رئيس 
جمهورية اوزباكستان اســـالم كرميوف لتقدمي 

أوراق اعتماده رسميا.

خالل احتفال هيئة التعليم العسكري بتخريج الدفعة 58

أعمال الصيانة تنتهي أواخر مارس تمهيدًا لموسم الذروة في مايو

»الكهرباء« تبّدل 30% من محطاتها الثانوية 
غير القادرة على تحمل الحرارة المرتفعة

»السكنية« توزع 339 قسيمة حكومية في مدينة جابر األحمد
اعلنت املؤسســـة اســـماء املواطنني 
املستحقني لدخول هذه القرعة بناء على 
اولوية طلبهم االســـكاني والتي وصل 
التخصيص لها حتى تاريخ 1995/8/27. 
حيث تعتبر مدينة جابر االحمد ضمن احد 
املشاريع االسكانية اجلديدة ويقع مشروع 
مدينة جابـــر االحمد في اجلهة الغربية 
ملدينة الكويت وتبعد عنها 22 كم، وتقدر 
مساحة املشـــروع 1245هكتارا، ويشمل 
املشـــروع 6679 وحدة سكنية مقسمة 

على 1475 بيتا / 4494 قسيمة مبساحة 
400م2 وعدد 710 شقق مبساحة 385م2. 
وبالنسبة للموقف التنفيذي ملدينة جابر 
االحمد فقد مت توزيع القسائم احلكومية 
على املواطنني في القطاعني B  و A5 لعدد 
1835 قسيمة ومتت مباشرة التنفيذ لعدد 
2659 قسيمة بالقطاعني N1 و N3 في مايو 
املاضي، اضافة الى ذلك فقد مت طرح عدد 
1475 بيتا بالقطاع N2 ومت توقيع العقد 

في شهر سبتمبر.

ويشـــتمل املشـــروع على اخلدمات 
واملرافـــق العامة مثل املدارس مبختلف 
مراحلها 37 مدرســـة، و32 مسجدا، و4 
مراكـــز ضاحية، 1 مجمـــع حكومي، 18 
محال جتاريا، 3 مراكز صحية، 2 مخفر 
شـــرطة، 4 أفرع غاز. باالضافة الى ذلك 
يشتمل املشـــروع على املباني واملرافق 
العامة: خدمـــات تعليمية: منها )الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي، جامعة خاصة( 
وخدمات صحية منها )مستشفى خاص، 

مركز صحي(.
خدمـــات جتاريـــة: منها )اســـواق 
ومجمعات جتارية وادارية، صالة افراح، 

افرع بنوك(.
القرية االوملبية: وتشتمل على )ناد 
رياضي، مجمع صـــاالت العاب، مجمع 
االســـكواش، مجمع التنـــس واملالعب 
املفتوحة، مجمع صاالت العاب متنوعة، 
مجمع السباحة االوملبي، قاعة انشطة، 

مركز طبي رياضي(.

عودة التيار لمنطقة الفردوس بعد انقطاعه بسبب تعطل إحدى المحطات الفرعية

القالف لخريجي »المتطوعين«: ترجموا ما تعلمتموه 
لتحقيق أعلى درجات الجاهزية للدفاع عن الوطن

احتفلت هيئة التعليم العسكري ممثلة 
مبعهد تدريب ضباط الصف واألفراد بتخريج 
دفعة املتطوعني الـ )58( الذين انهوا فترة 
التدريب األساســـي بنجاح قبل االلتحاق 
بوحدات اجليش وذلـــك برعاية وحضور 

رئيس الهيئة اللواء الركن حامد القالف.
واســـتعرض آمر مدرسة تدريب االفراد 
في كلمته في حفـــل التخرج امس املناهج 
والدروس والتدريبات العملية التي تلقاها 
منتسبو الدورة أثناء فترة تدريبهم التي 
شملت دروسا عســـكرية نظرية وعملية 

أساسية.
بعد ذلك بدأت مراســـم طابور العرض 
باملرور أمـــام املنصة الرئيســـية قبل ان 
يؤدي اخلريجون القسم القانونية بعدها 
قدمت مجموعـــة من اخلريجني عرضا عن 

حركات الفصيل الصامت للقدرات العسكرية 
ومهارة امليدان. ومن ثم قام اللواء القالف 
بتوزيع الشهادات واجلوائز على اخلريجني 
واملتفوقني منهم مهنئا اياهم بهذه املناسبة 
وناقال اليهم حتيات ومباركة رئيس األركان 

العامة للجيش ونائب رئيس األركان.
واثنى اللواء القالف على اجلهود التي 
تبذل من قبل معهد تدريب ضباط الصف 
واالفراد في رفع قدرات وكفاءت منتسبي 
التوفيق  الدورات، متمنيا للخريجني  هذه 
والنجاح وأن يترجموا ما تلقوه من علوم 
ودروس عسكرية الى واقع عملي في حياتهم 
العملية لتحقيق أعلى درجات اجلاهزية في 

الدفاع عن الوطن.
حضر حفل التخريج عدد من قادة اجليش 

وجمع من أهالي اخلريجني.

دارين العلي
أعلنت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء واملاء ان 
الوزارة استبدلت ما نسبته 25% من محطات التحويل 
الثانوية التي وصفت الصيف املاضي بالرديئة لعدم 
قدرتها على حتمل احلرارة املرتفعة التي شهدتها البالد 

يونيو املاضي وتخطت الـ 60 درجة مئوية.
ولفتت املصادر الى ان هذه النسبة سترتفع حتى 
نهاية موســـم الصيانة الى 30% من مجمل احملطات 
سابقة الذكر والتي يبلغ عددها حوالي 5 آالف محطة 

في مختلف محافظات البالد.
وأوضحت املصادر ان الوزارة ستنهي أعمال الصيانة 
نهاية شهر مارس املقبل متهيدا لتهيئة وحداتها استعدادا 
للدخول في موســـم الذروة املقبـــل، والذي يبدأ من 
منتصـــف مايو حتى بداية اكتوبر من كل عام، مؤكدا 

ان نهاية مارس ستتم الوزارة عمليات الصيانة على 
التوربينات واحملطات الرئيسية واحملوالت في مختلف 

املناطق.
مـــن جانب آخر، أصاب اخلـــط الفرعي من محطة 
التحويل الرئيسية التي تغذي منطقة الفردوس عطل 
أدى الى تعطل إحدى احملطات الفرعية وانقطاع التيار 
الكهربائي من اجزاء من منطقة الفردوس استمر من 
الساعة 1 إلى 2 بعد الظهر، عملت خاللها فرق الطوارئ 
بالوزارة على إصالح اخللل وإعادة التيار الكهربائي 

للمناطق املتضررة.
من جانب آخر، عقدت اللجنة االستشارية والتنظيمية 
للربط الكهربائي اخلليجي أمس اجتماعها برئاســـة 
وكيل وزارة الكهرباء واملاء م.أحمد اجلسار وبحضور 
ممثلني من جميع دول املجلس، حيث متت مناقشـــة 

بنود مشروع الربط الكهربائي التي تهدف الى حتسني 
خدمات الكهرباء ورفع كفاءتها، وذلك استكماال لالجنازات 
السابقة للمشروع الذي يعد هدفا استراتيجيا يستحق 
العمل من أجل دعمه واستمراره لتنمية دول املجلس 

وحتقيق الرفاهية لشعوبها.
والشـــك ان اتفاقية تبادل الطاقـــة الكهربائية بني 
دول املجلس تعود بالنفع والفائدة البالغة من خالل 
ربطها بشبكة واحدة، وان هذه االجتماعات تهدف الى 
تكثيف التعاون والتنسيق املشترك وتبادل اخلبرات 
بني دول املجلس، األمر الذي يسهم بال شك في حتقيق 
االستفادة من املوارد املتاحة لكل دولة وتعزيز قدراتها 
من خالل تشجيع الدول األعضاء لتبادل الطاقة فيما 
بينها، مما يعكس عوائد اقتصادية على الدول املشاركة 

في املشروع.

الحمود أولم على شرف الدعيج:
نتمنى لكم كل التوفيق سفيرًا للكويت باألردن

الرشيد استقبل مجلس إدارة الجمعية: تعاون 
بين رجال القضاء و»المحامين« ألداء رسالتهم

التقى رئيس املجلس األعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز 
واحملكمة الدستورية املستشار يوسف غنام الرشيد مبكتبه 
بقصــــر العدل امس مجلــــس ادارة جمعية احملامني تقدمهم 
رئيــــس املجلس احملامي خالد الكنــــدري وأعضاء املجلس، 
وقد تناول اللقاء جانبا من املوضوعات املتصلة باحملامني 
وبعض املعوقات التي تواجههم في أدائهم لرسالتهم، وهنأ 
املستشــــار يوسف غنام الرشــــيد رئيس وأعضاء املجلس 
اجلديد، متمنيــــا لهم التوفيق، ومؤكدا على أهمية التعاون 
بني رجال القضاء واحملامني وتهيئة األجواء املناسبة ألداء 
رســــالتهم العدلية على الوجه األكمل، وبدوره أشاد رئيس 
مجلس ادارة اجلمعية خالد الكندري باحلفاوة التي قوبل بها 
وأعضاء املجلس من قبل املستشار يوسف الغنام وحرصه 
على تهيئة جميع األجواء املناسبة ألدائهم لعملهم وإشادته 

بدورهم في خدمة العدل والعدالة.

الشيخ فيصل احلمود خالل لقائه السفير د.حمد الدعيج

استقبل سفيرنا لدى األردن 
الشيخ فيصل احلمود في مكتبه 
بديوان أبوحليفة د.حمد الدعيج، 
واعرب السفير احلمود عن دعمه 
للسفير الدعيج في مهمته اجلديدة 
ليبقى األداء بنفس املستوى الذي 
كان عليه خالل السنوات املاضية. 
ومتنى للسفير د.الدعيج النجاح 
فــــي مهمته اجلديدة،  والتوفيق 
مشيرا الى اهمية وطبيعة العمل 
في الساحة االردنية. ومن ناحيته 
اشاد السفير الدعيج بجهود الشيخ 
العالقات  التي اوصلــــت  فيصل 
الثنائية بني الكويت واالردن الى 
ما وصلت اليه من متيز. كما اقام 
الشيخ فيصل مأدبة عشاء على 
شرف د.الدعيج حتدث خاللها عن 

جتربة عمله في األردن.


