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»الكهرباء«: االنتهاء من إصالح المغذي 
الواصل بين محطتي الجابرية والروضة

صحيفة أردنية: الكويت حاضنة الثقافة 

أعلنت وزارة الكهرباء واملاء 
أمس عن انتهاء عمليات اصالح 
املغ����ذي الواصل ب����ن محطتي 

اجلابرية )أ( والروضة )أ(.
وقال الوكيل املساعد ملراكز 
املراقبة والتحكم ونظم املعلومات 
والرقابة في وزارة الكهرباء واملاء 
م.علي الوزان ان املغذي الواصل 
بن محطتي اجلابرية )أ( وحولي 
)أ( هو الذي تسبب في قطع التيار 
الكهربائي مساء اخلميس املاضي 
القادسية وعبداهلل  عن مناطق 

السالم والدعية والنزهة.
وأضاف ال����وزان ان الوزارة 

تقوم حاليا بتحديد مكان العطل في املغذي الثاني الواصل بن احملطتن 
الذي خرج عن اخلدمة مساء اخلميس املاضي متهيدا الصالحه وعودته 

للخدمة في اقرب فرصة ممكنة.
وأكد ان برنامج تقوية شبكات النقل الذي سيتم تنفيذه بناء على 
تعليمات وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان سيشمل ادخال )محطة 
حتويل الصديق( الى جهد 132.300 كيلو فولت في مطلع العام املقبل 
والتي من خاللها سيتم نقل بعض محطات التحويل اليها من محطة 

اجلابرية 11.132.300 كيلو فولت من هاتن احملطتن لهذه املناطق.
وذكر الوزان ان برامج الصيانة ستش����مل ايضا عقود الس����تبدال 
املغذيات القدمية بأخرى جافة ذات سعة اكبر في مدن الكويت والساملية 

وحولي.

عمان � كونا: قالت صحيفة »الرأي« األردنية ان الكويت متيزت 
بانها حاضنة للحركة الثقافية العربية وسند مهم للنضال السياسي 

في العالم العربي ورافد قوي القتصاداته.
وقالت الصحيفة في مقال نش���رته امس ان الكويت احتضنت 
احلركة الثقافية العربية من���ذ بداية نهضتها احلديثة واصبحت 
الدوريات الثقافية الكويتية مزودا مستمرا للمكتبة العربية باحدث 

العناوين في مختلف املجاالت العلمية والفكرية.
واشارت الصحيفة الى الدور السياسي الداعم للنضال العربي 
ضد االحتالل االس���رائيلي وقالت ان الكويت قدمت ومنذ انطالقة 
الثورة الفلسطينية مختلف اشكال الدعم املادي واملعنوي للشعب 
الفلسطيني واستوعبت وجودا فلسطينيا له كلفة سياسية دولية 
خاصة مع تبني التنظيمات الفلسطينية منهجية العمل ضد اهداف 

اسرائيلية في مختلف انحاء العالم.

م.علي الوزان

جهود مشكورة للفريق اإلعالمي بشركة خدمات القطاع النفطي
شكر وتقدير إلى رئيس الفريق اإلعالمي بشركة خدمات القطاع 
النفطي الزميل مطيران الشامان واإلعالمي محمد احليان وأعضاء 
الفريق على ما بذلوه من جهد وعلى حفاوة االس����تقبال في غبقة 

الش����ركة بقاعة الراية، علما ان ورود الش����كر في خبر التسرب 
النفطي الذي نش����ر في »األنباء« يوم اجلمعة املاضي جاء بسبب 

خطأ مطبعي.

تركي الفيصل في ضيافة »األڤنيوز«

قام رئيس مجلس إدارة مركز امللك فيصل 
للبحوث والدراس����ات اإلسالمية األمير تركي 
الفيصل بزيارة الى مجمع األڤنيوز خالل زيارته 

مؤخرا للكويت، وكان في استقباله مدير عام 
شركة املباني خالد بن سالمة وعدد من مسؤولي 
املجمع حيث رافقوا األمير تركي الفيصل في 

جولة في أرجاء املجمع واطلعوه على مرافقه 
باإلضافة الى مش����اريع التوسعة املستقبلية 

املتعلقة باملرحلة الثالثة من األڤنيوز.

األمير تركي الفيصل خالل جولة في »األڤنيوز«

الشيخ عزام الصباح متوسطا بعض احلضور

عزام الصباح: أسرتا الصباح وآل خليفة
يغذيهما شريان واحد وهما امتداد لبعضهما

اقام سفيرنا لدى البحرين الشيخ عزام 
الصباح غبقة رمضانية حضرتها شخصيات 
سياس���ية واقتصادي���ة ورج���ال اعمال 

ومستثمرين كويتين في البحرين.
وقال الشيخ عزام الصباح بهذه املناسبة 
ان دوام التواصل العائلي من شأنه ان يسهم 

في تعزيز العالقات املتينة التي تربط بن 
البلدين الشقيقن بخاصة »ان املودة واحملبة 
واملش���اعر الطيبة املتبادلة بن البلدين 

حكومة وشعبا هي ما يجمعنا«.
واكد الشيخ عزام »ان اسرتي الصباح 
وآل خليفة يغذيهما ش���ريان واحد وهما 

امتداد لبعضهما البعض ويشهد التاريخ 
بذلك« مضيفا: »اننا نش���عر بكل الفخر 
والس���عادة الجتماعن���ا ه���ذا في ش���هر 
 اخلير ش���هر رمضان املب���ارك اعاده اهلل

تعال���ى علين���ا جميعا باخلي���ر واليمن 
والبركة«.


