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الكويت هنأت ماليزيا وترينيداد وتوباغو بعيديهما

بعث صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد ببرقية تهنئة 
الى امللك الواثق باهلل توانكو ميزان زين العابدين ابن املرحوم 
سلطان محمود املكتفي باهلل شاه ـ ملك ماليزيا الصديقة، عبر 
فيها ســـموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده 

متمنيا جلاللته موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

كما بعث صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد ببرقية 
تهنئة الى الرئيس جورج ماكسويل ريتشارد رئيس جمهورية 
ترينيـــداد وتوباغو الصديقـــة عبر فيها ســـموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده متمنيا له موفور الصحة 

والعافية.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

عملية جراحية 
ناجحة للخالد

اإلدارة  ملديــــر  أجريــــت 
االقتصادية في وزارة اخلارجية 
الشــــيخ علي اخلالد  السفير 
عملية جراحية تكللت بفضل 
اهلل تعالى بالنجاح، ويقضي 
اخلالد حاليا فترة نقاهة بعد أن 

خرج من املستشفى أمس.
 ســــالمات وماتشوف شر 

الشيخ علي اخلالديا بوخالد.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مترئسا االجتماع الدوري ملجلس األمن الوطني

ولي العهد يترأس االجتماع الدوري لمجلس األمن الوطني

الشريعان لتالفي أي معوقات تعّطل مشاريع الكهرباء والماء
دارين العلي

أكد وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان محاسبة 
اي مقصر او متقاعس عن اداء مهامه بالشكل املطلوب 
حاثا العاملني في الوزارة وقيادييها على التزام كل قطاع 
من قطاعات الوزارة باجلدول الزمني في تنفيذ الشق 
املطلوب منه من املشاريع حتى حتتل وزارة الكهرباء 
واملاء املرتبة األولى في نســــبة اجناز مشاريع خطة 
التنمية. ودعا الشريعان خالل ترؤسه االجتماع األول 
للجنة العليا ملتابعة عمل مشاريع الوزارة املرتبطة بخطة 
التنمية مساء أمس األول عددا من الوكالء املساعدين الى 
تسريع وتيرة العمل في مشاريع الوزارة التي تتضمنها 
خطة التنمية وتالفي اي معوقات من شأنها ان تعرقل 
او تعطل تنفيذ هذه املشاريع، مشددا على اهمية ان يتم 

اجناز تلك املشاريع واالنتهاء من تنفيذها قبل ثالثة شهور كحد أقصى 
من مواعيدها املقررة في اجلداول الزمنية خلطة التنمية. وتضم جلنة 
متابعة املشــــاريع في عضويتها كال من الوكيل املساعد ملراكز املراقبة 
والتحكــــم ونظم املعلومات والرقابة م.علي الوزان والوكيل املســــاعد 
ملشاريع احملطات م.حامد اخلالدي والوكيل املساعد لتشغيل وصيانة 
املياه م.عبداخلالق مراد والوكيل املساعد للشؤون املالية نايف الدبوس 
والوكيل املساعد للتخطيط والتدريب د.مشعان العتيبي ومدير ادارة 
الرقابة وضبط اجلودة م.مها العسعوسي. وحتدثت مصادر مطلعة عن 

بعض تفاصيل االجتماع حيث قالت ان الوزير الشريعان 
تطرق الى اخلطوات التي سيتم تنفيذها في مشروع 
تقليل نســــب االنبعاثات الضارة من محطات التوليد 
والتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة، مشيرا الى اهتمام 

سمو رئيس مجلس الوزراء بقضايا البيئة.
ولفتت املصادر الى ان الوزير ناقش مع املجتمعني 
شــــكل تصميم خزانات املياه األرضية التي ســــتقوم 
الوزارة بتنفيذها في املدن السكنية اجلديدة، موضحا 
ان الوزارة ستخاطب املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
بخصوص هذا األمر وستطلعها على شكل التصاميم 
اجلديدة التي ستعتمدها الوزارة في تنفيذ تلك اخلزانات 
التي من شأنها تخفيف احلمل عن الشبكة املائية مقارنة 
باخلزانات العلوية القائمة التي حتتاج الى مضخات 
رفع وغيرها إليصــــال املياه الى املســــتهلكني. وأوضحت املصادر ان 
الوزير حتدث عن أهمية االسراع في تطبيق الدراسات التي مت االنتهاء 
منها في اللجنة الفنية لترشــــيد االستهالك واملتعلقة بلمبات التوفير 
ومرشــــدات املياه، مطالبا بتفعيل الكود املعتمد من قبل معهد الكويت 
لألبحاث العلمية. كما كلف الشريعان ـ وفق املصادر ـ الوكيل املساعد 
لقطــــاع مراكز املراقبة والتحكم ونظم املعلومات والرقابة علي الوزان 
بعمل دراسة تبني حجم كميات الوقود التي سيكون في احتياج لها في 

حال تشغيل وحدات التوليد بنظام الدورة املزدوجة.

ترأس سمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد االجتماع الدوري 
ملجلس االمن الوطني بحضور 
نائب رئيــــس احلرس الوطني 
الشيخ مشــــعل االحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشــــيخ 
ناصــــر احملمــــد والنائب االول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 

الدفاع الشيخ جابر املبارك.
حيث مت خالل االجتماع بحث 
آخــــر التطورت واملســــتجدات 
احمللية واالقليميــــة والدولية 

التي متر بها املنطقة.
وقد حضــــر االجتماع نائب 
رئيــــس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
ونائب رئيــــس مجلس الوزراء 
للشــــؤون االقتصادية ووزير 
التنمية ووزير  الدولة لشؤون 
الدولة لشؤون االسكان الشيخ 
احمد الفهد ووزير الداخلية الفريق 
ركن الشيخ جابر اخلالد ووزير 

النفط ووزير االعالم الشيخ احمد 
العبداهلل ووزير املالية مصطفى 
الشــــمالي ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء روضان الروضان 
ووزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالــــي د.موضي احلمود ووزير 
الكهرباء واملاء د.بدر الشــــريعان 

ورئيس جهاز االمن الوطني الشيخ 
محمد اخلالد ورئيس ديوان سمو 
ولي العهد الشيخ مبارك الفيصل 
الســــعود ووكيل وزارة الداخلية 
الرجيب ورئيس  الفريق احمــــد 
جهاز امن الدولة الشيخ عذبي الفهد 
ونائب رئيس االركان الفريق خالد 

اجلراح ونائب رئيس جهاز االمن 
الوطني الشيخ ثامر العلي ومعاون 
العمليات  رئيس االركان لهيئــــة 
واخلطط اللواء ركن عبدالرحمن 
العثمان ومدير مكتب سمو ولي 
العهد د.فهد املصيريع واملقدم محمد 

الكندري.

د.بدر الشريعان

جانب من املساعدات الكويتية للشعب الباكستاني

طائرتان كويتيتان محملتان 
بالمساعدات تتوجهان إلى باكستان

توجهت طائرتان كويتيتان محملتان مبساعدات إنسانية أمس من 
قاعدة عبداهلل املبارك اجلوية لتقدميها لصالح ضحايا الفيضانات 

في باكستان.
وقال مديـــر ادارة الكوارث في جمعية الهالل األحمر يوســـف 
املعراج في تصريح صحافي ان املســـاعدات عبارة عن مواد إغاثة 

مختلفة كالبطانيات واخليم واملواد الغذائية املختلفة.
وذكر ان هاتني الرحلتني هما: السابعة جلمعية الهالل األحمر في 
نقل وإرسال املساعدات واملعونات اإلنسانية، والثامنة من اجلسر 
اجلوي بني الكويت وباكســـتان على طائرات النقل التابعة للقوة 

اجلوية الكويتية بالتنسيق مع الهالل األحمر.
وأشاد املعراج بجهود وإشـــراف النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشـــيخ جابر املبارك على تســـيير اجلسر 

اجلوي االغاثي لباكستان من قاعدة عبداهلل املبارك اجلوية.
وأشار الى إشراف الفريق امليداني جلمعية الهالل األحمر وسفيرنا 
لدى باكستان نواف العنزي على جميع العمليات املساندة للجسر 
اجلوي االغاثي املستمر وعلى عملية توزيع املساعدات وتوصيلها 

الى املتضررين من الفيضانات في أنحاء مختلفة من باكستان.
وقال املعراج ان الفريق امليداني للجمعية في باكســـتان يعمل 
بالتعاون مع السلطة الوطنية إلدارة الكوارث والسفارة الكويتية، 
حيث يقوم بتقدمي املساعدات للمتضررين بشكل متواصل في عدد 

من األقاليم الباكستانية منذ وقوع كارثة الفيضانات.
وأضاف ان فريق اجلمعية ســـيعزز مـــن تواجده امليداني في 
املناطق املنكوبة وذلك لإلشراف على توزيع مواد اإلغاثة املختلفة 
وتلبية احتياجات املنكوبني وتعزيز جهود السلطات الباكستانية 

ملؤازرة األسر املتأثرة في ظل الظروف القائمة.
وأكد املعراج تواصل املساعدات الكويتية لباكستان واستمرارها 
إلغاثة ضحايا الفيضانات، مشـــيرا الى ان هذه املساعدات ترجمة 
إلميـــان الكويت بإغاثة املنكوبني في كل بقاع العالم كما انها تأتي 
تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو األمير الذي أمر بتقدمي مساعدات 

عاجلة للشعب الباكستاني.


