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الشريعان: ديوان الخدمة يقّر في أول اجتماع مكافآت عمال المحطات واألعمال الشاقة

دارين العلي
فيم���ا توق���ع وزير الكهرب���اء واملاء 
د.بدر الشريعان ان يتم تأخير التشغيل 
التجريبي ملشروع محطة الصبية اجلديد 
حتى 20 ابريل املقبل ألسباب فنية، طمأن 
الشريعان الى ان هذا التأخير لن يؤثر 
على موعد التشغيل الفعلي املتفق عليه 

مع الشركة املنفذة.
وقال الشريعان في تصريح للصحافيني 
على هامش جولة تفقدية مساء امس على 
املشروع للتأكيد على انه سيدخل حيز 
التنفيذ في املوعد املتفق عليه في يونيو 
املقبل، قال ان تش���غيل مشروع محطة 
الصبية اجلديد سيضيف 1300 ميغاواط 
الى إجمال���ي انتاج الوزارة من الكهرباء 
والبالغ 11 ألف ميغاواط ليصبح اإلنتاج 

12300 ميغاواط مع بداية شهر يونيو.
وأضاف أن إنتاج مش���روع الصبية 
اجلديد سيرفع القدرة اإلنتاجية الى %10 
من إجمالي اإلنتاج احلالي، موضحا ان 
نسبة اجناز املشروع اجلديد وصل الى 
75% معتبرا ان دخول املشروع اخلدمة 
وفق اجلدول الزمني يعد اجنازا يحسب 

للوزارة.
وبشر الشريعان العمال بتلقيه وعدا 
من رئيس مجلس اخلدمة املدنية للنظر في 
اقرار مكافأة العاملني في محطات القوى 
الكهربائية الذي���ن واصلوا أعمالهم في 
صيفي 2009 و2010 في أول اجتماع يتم 
عقده. وقال مخاطبا العمال: بهذا الوعد 
يكون قد أخليت مسؤوليتي امامكم حتى ال 
تظنوا ان قيادة الوزارة تتجاهل مطالبكم. 
ولفت الشريعان الى ان مكافأة األعمال 
الشاقة متر مبراحلها األخيرة وهي حتتاج 
الى تنسيق بسيط بني الوزارة ومؤسسة 
التأمينات االجتماعية، مش���يرا الى ان 
حجم العمل الذي يقوم به املهندس���ون 
والفنيون القى تفهما من قبل ديوان اخلدمة 
املدنية إلقرار البدالت التي سبق وقمنا 
بإرسال عدة كتب بشأنها متمنيا اقرارها 

في اقرب وقت.
وأفاد الشريعان بأن مكافآت الترشيد 
ملوظفي الوزارة عن األعمال التي قاموا 
بها في الصيف املاضي مت االنتهاء منها 
ورفعها الى ديوان اخلدمة املدنية بزيادة 

عن مكافآت الصيف الذي سبقه.

نيومكس����يكو � كونا: أقام س����فيرنا لدى الواليات املتحدة 
املكسيكية سميح جوهر حيات وحرمه مأدبة غداء كبرى في 
مقر إقامته وذلك على شرف 14 سفيرا عربيا وأجنبيا مبناسبة 
تقدمي أوراق اعتمادهم للرئيس املكس����يكي فليبي كالديرون 

سفراء جددا لبالدهم لدى املكسيك.
وأعرب الس����فير حيات في كلمة ألقاها بهذه املناسبة عن 
ترحيبه باحلضور، مشيرا إلى تزامن هذه الفرصة السعيدة 
مع االحتفاالت الرسمية التي تقيمها السفارة مبناسبة األعياد 
الوطنية اخلاصة بالذكرى ال� 50 لالستقالل وال� 20 للتحرير 

واخلامسة لتولي صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
مقاليد احلكم. وأكد متانة العالقات الثنائية بني الكويت واملكسيك 
في كل املجاالت واألصعدة، مضيفا ان التطور الذي ش����هدته 
العالقات خالل العام املاضي إلى اآلن كان اجنازا كبيرا وحجر 
أساس لعالقات قوية وحيوية حتقق تطلعات ومصالح البلدين 

الصديقني.
وأشار السفير حيات في هذا الصدد إلى الزيارتني املتتاليتني 
اللتني قام بهما سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
الى املكس����يك خالل شهري يوليو وسبتمبر املاضيني، معبرا 

خالل االحتفال عن متنياته للسفراء اجلدد بالنجاح والتوفيق 
ف����ي مهام عملهم املقبلة في ه����ذا البلد الصديق مبا يصب في 
صالح العالقات الثنائية التي تربط بلدانهم باملكس����يك على 
كل األصعدة. وقد حضر مأدبة الغداء نائب وزيرة اخلارجية 
املكسيكية السفيرة ماريا دي لورديس ارندا بيسوري وعميد 
السلك الديبلوماس����ي العربي واألجنبي في املكسيك السفير 
اللبنان����ي نهاد محمود ورئيس جمعية الصداقة املكس����يكية 
� الكويتي����ة م.كارلوس بيرالتا كينت����ارو وحرمه ومدير عام 
البروتوكول واملراس����م في وزارة اخلارجية السفير خورخي 

كاسترو فاييكوويني واملدراء العامون في الوزارة والسفراء 
العرب وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس األمن الدولي 
وحرم سفيرنا علياء جوهر حيات وأعضاء سفارتنا لدى املكسيك 
السكرتير الثالث مشعل احلبيل وامللحقون الديبلوماسيون 

بدر العدواني وخالد احلملي ومحمد املزين.
يذكر ان احملتفى بهم هم سفراء كل من السعودية واجلزائر 
وفلسطني والدمنارك واندونيسيا وأملانيا وهندوراس واالحتاد 
السويسري وغواتيماال واالوروغواي وجامايكا ونيوزيلندا 

وتايلند والبرتغال 

الكويت وبقيادة نواخذة  وأعالم 
الغوص املشاركني في  وش����باب 

رحالت الغوص السابقة.

من خالل مشاركة سفن الغوص 
املهداة من صاحب السمو األمير 
التي حملت أشرعتها صور سموه 

ومشاركاته املتميزة في احتفاالت 
الى ان  الوطنية، مشيرا  الكويت 
النادي قام بإصدار ملصق خاص 
باملناسبة، كما اعتمد وضع شعر 
االحتفال الوطني لهذا العام على 
جمي����ع إصدارات����ه ومطبوعاته 
ومراسالته فيما شارك مؤخرا في 
االحتف����ال بذكرى حترير جزيرة 
قاروه ورفع العلم الكويتي عليها 
باعتباره����ا اول ارض كويتي����ة 
حتررت في 25 يناير عام 1991 وذلك 

تأتي ذكرى مناسبة تزكية ومبايعة 
سموه وليا للعهد في إطار احتفاالت 
الكويت الوطنية مبناسبة مرور 
الذكرى ال� 50 على االستقالل و20 
عاما على حترير الوطن الغالي، 
ومرور الذكرى اخلامس����ة لتولي 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 

االحمد مقاليد احلكم.
من جانب آخر، أكد اللواء الفهد 
حرص الن����ادي على ان يكون له 
تفاعل����ه اإليجاب����ي وأنش����طته 

البحري  الن����ادي  هنأ رئيس 
الرياضي اللواء فهد الفهد س����مو 
ولي العهد الش����يخ نواف األحمد 
مبناسبة مرور الذكرى اخلامسة 
لتزكية ومبايعة سموه وليا للعهد 
ليكون خير سند لسمو األمير في 
حتمل مس����ؤولية تعزيز مسيرة 
اخلير واألمن واألمان واالستقرار، 
والستكمال مسيرة النهضة املباركة 
ومشوار العطاء والبناء ملا فيه خير 
وصالح الكويت، واالرتقاء بشأنها 

وخلدمة شعبها الوفي.
وذكر اللواء الفهد ان لسمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد مكانته 
الكبيرة والعزيزة، ومشواره الواسع 
وسجله احلافل من العطاء خلدمة 
الوطن ومن خالل مواقع ومناصب 
عديدة، ومهام ومسؤوليات وطنية 
مختلفة، وان من حسن الطالع ان 

توقع تأخر التشغيل التجريبي لمحطة الصبية حتى 20 ابريل المقبل خالل جولة ميدانية على المشروع

إق�رار مكافآت »الترش�يد« عن الصيف الماضي ورفعه�ا إلى الديوان محطة الصبية ستضيف 1300 ميغاواط لإلنتاج.. والتشغيل في يونيو

د.بدر الشريعان خالل جولته في محطة الصبية

ملصق النادي مبناسبة االحتفاالت الوطنية

الطابع الذي اعتمده النادي على جميع مراسالته وإصداراته

اللواء فهد الفهد

جانب من اجلولة جولة داخل احملطة

سفيرنا لدى المكسيك أقام مأدبة غداء على شرف 14 سفيرًا عربيًا وأجنبيًا

الفهد: ولي العهد صاحب سجل حافل
من العطاء في خدمة الوطن وتعزيز استقراره

النادي البحري أصدر ملصقًا خاصًا وطابعًا بمناسبة االحتفاالت الوطنية

اتفاقية تعاون بين الصندوق وبلديات صور 
إلنشاء مركز إنمائي في شمع

بتكلفة تصل إلى 3 ماليين دوالر

بيروت � أحمد منصور
وقع ممثل الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 
نواف الدبوس، ورئيس احتاد بلديات قضاء صور عبداحملسن 
احلسيني في إطار وضع اللمسات االخيرة إلنشاء مركز إمنائي 
في بلدة شمع املمول من الكويت، اتفاقية طرح مناقصة تنفيذ 
املشروع خالل اللقاء الذي عقد في مقر احتاد بلديات صور في 
حضور رئيس بلدية صور حس���ن دبوق، ورئيس بلدية شمع 
عبدالقادر صفي الدين، ورئيس بلدية قانا محمد عطية ومنسق 
مشاريع الصندوق م.علي خليفة. وذلك بتكلفة تصل إلى 3 ماليني 

دوالر ضمن منحة خصصتها الكويت للبنان عام 2006.
واعتبر الدبوس ان اللقاء هو للمشاركة في مشروع تنموي 
اجتماعي ثقافي في بلدة شمع والقرى احمليطة يهدف الى دعم 
وتثبيت املواطن في اجلنوب وفي قضاء صور، كما يهدف الى 
ايجاد فرص عمل للشباب، مشيرا الى حرص الصندوق الكويتي 
على دعم املشاريع التي تس���اهم في دعم التنمية االقتصادية 
العربي���ة وحرصا من صاحب الس���مو األمير على الوقوف مع 
لبنان ومساندة االخوة فيه، وقال نتمنى لكم كل اخلير ونحن 
جاهزون ألي طلب واي مساعدة في اعادة االعمار، الفتا الى ان 

مشروع بلدة شمع سيبصر النور في اقرب وقت ممكن.
بدوره، رحب احلسيني بالوفد باسم االحتاد، وتوجه بالشكر 
الى الكويت، ممثلة بالصندوق الكويتي وبشخص مديره في لبنان 
م.دبوس، كما وجه ش���كره الى حكومة الكويت وشعبه وعلى 
رأس���ه صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد الذي نقدره 
ونحبه ملا يربطنا به من عالقات منذ عشرات السنوات وستبقى 
هذه العالقة ما بقي الدهر، مشيرا الى اهمية هذا املشروع الذي 
يثبت املواطن اجلنوبي في ارضه خصوصا ونحن في منطقة 

جغرافية على متاس مع العدو االسرائيلي.
واض���اف ان الكويت كانت من اولى ال���دول الداعمة ألبناء 
اجلنوب بخاصة واللبنانيني بعام���ة بعد عدوان يوليو 2006 
من خالل تقدمي املس���اعدات على كل االصعدة والتزال السباقة 

في هذا املضمار.
ونوه رئيس بلدية شمع بجهود الكويت الداعمة احلقيقية 
للبنان عموما وللجنوب خصوصا، مثمنا الدور الريادي الذي 
يواصله الصندوق الكويتي في تنمية وتعزيز املناطق اجلنوبية 
التي تعاني من اهمال ذوي القربى منذ عش���رات السنني، آمال 
في املزيد من املشاريع التي من شأنها تثبيت املواطن اجلنوبي 

في ارضه.

)محمد ماهر(د.الشريعان يستمع إلى شرح حول عمل احملطة


