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استقبل رؤساء حترير صحف والرشيد والشارخ

العلي: توزيع القسائم اإلعالمية وفق األطر القانونية
انه ال يغفل دور من سبقوه في 
وزارة االع����ام وان دوره ه����و 
مكمل لهم في النهوض باالعام 
الرس����مي وابراز وجه الكويت 
الريادي متسلحني بالتوجيهات 
السامية لصاحب السمو األمير 
الش����يخ صباح األحمد وسمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد 

حفظهم اهلل ورعاهم.
كما اس����تقبل مدي����ر املعهد 
الديبلوماسي السفير عبدالعزيز 
الش����ارخ الذي قدم التهنئة له 
مبناس����بة نيل����ه ثق����ة القيادة 
السياسية العليا بتوليه حقيبة 
وزارة االعام، متمنيا له التوفيق 
والسداد ملا فيه خير ورفعة الوطن 
العزيز. وقد شكر الوزير السفير 
على مشاعره الصادقة وامانيه 
الطيبة، داعيا الى تضافر اجلهود 
بني املعهد الديبلوماسي ووزارة 
االعام عبر وض����ع خطة عمل 
يتم من خالها تسخير امكانيات 
الوزارة البراز دور وعمل املعهد 
في تهيئة الديبلوماسيني الشباب 
ألداء دوره����م املناط بهم خارج 
الكويت وعم����ل دورات وورش 
عمل اعامية واستقطاب كفاءات 

اعامية لهذا الغرض.
وقال العل����ي ان االعام هو 
الرديف االساسي للديبلوماسية 
الهدف ه����و خدمة دولتنا  وان 
احلبيب����ة مس����تلهمني بذل����ك 
الديبلوماسية  توجيهات راعي 
الكويتية والعاملية صاحب السمو 
األمير الش����يخ صب����اح األحمد 
وسمو ولي العهد الشيخ نواف 

األحمد حفظهما اهلل ورعاهما.

التي من املقرر ان يتم توزيعها 
على الصح����ف احمللية قال انه 
يجب االخ����ذ برأي وزير الدولة 
لشؤون البلدية بصفته مسؤوال 
في هذا اجلانب، مؤكدا انه يجب 
مراعاة االمور القانونية في هذا 
املوضوع وانه سيتابع هذا األمر 

شخصيا.
من جهة أخرى التقى وزير 
االعام في مكتبه مع وزير االعام 
االسبق د.انس الرشيد الذي قدم 
القيادة  اليه لنيله ثقة  التهاني 
السياسية العليا وتوليه حقيبة 
وزارة االع����ام، متمنيا له دوام 
التوفي����ق والس����داد في خدمة 
الكويت الغالية. وقد رحب العلي 
بالوزير االسبق مثمنا له طيب 
مشاعره االخوية الصادقة، مشيدا 
بدوره البارز إبان توليه حقيبة 
االعام، مشيدا باالجنازات التي 

حتققت في عهده.
وقال الشيخ حمد جابر العلي 

عقد الشيخ حمد جابر العلي 
الصباح وزير االعام بحضور 
الش����يخ سلمان  الوزارة  وكيل 
احلمود اجتماعا وديا في مكتبه 
مع مجموعة من رؤساء حترير 
الصحف احمللية، مت خاله بحث 
العديد من القضاي����ا التي تهم 
اجلس����م الصحافي في الكويت 
وسبل التعاون مع وزارة االعام 
فيما يصب في مصلحة الوطن 
ورفعة شأنه. وقد هنأه رؤساء 
حتري����ر الصحف احمللية خال 
االجتماع لنيله ثقة املقام السامي 
وتولي����ه حقيبة وزارة االعام، 
متمنني له دوام التوفيق والسداد 
وان يواص����ل عطاءه في خدمة 
دولتنا احلبيبة الكويت من هذا 

املوقع املهم.
وعبر الوزير عن مدى سعادته 
بوجوده ب����ني اعاميي الكويت 
اصحاب الفكر والرأي احلر، داعيا 
الى تكات����ف اجلهود والنهوض 
باالعام األهلي والرسمي البراز 
دور الكوي����ت الريادي ووجهها 
املتمي����ز على كل  احلض����اري 

االصعدة.
وقال اننا جميعا في مركب 
واحد وحتت راية واحدة وانه 
سيتعاون مع اجلميع، مسخرا 
جميع االمكاني����ات لتذليل أي 
ق����د تعت����رض طريق  صعاب 
الصحافة احمللية من أداء رسالتها 
السامية وان اجتماعنا اليوم هو 
اجتماع ابناء الكويت واجتماع 
اللحمة الواحدة الذي جبل عليه 

اهل الكويت منذ القدم.
وبخصوص القسائم االعامية 

الشيخ حمد جابر العلي مستقبا د. أنس الرشيد

بقصر الس���يف ظهر أمس بدر 
الزوير، حيث قدم كتابًا بعنوان 
»ذكرى مرور مائة عام على إنشاء 
املدرسة املباركية«، وذلك إلهدائه 
الى صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد.

سموه كتابا بعنوان »في رحاب 
علم الفلك« وقد شكرهما سموه 

متمنيا لهما التوفيق والنجاح.
من جهة أخرى، استقبل نائب 
وزير ش���ؤون الديوان األميري 
الش���يخ علي اجلراح في مكتبه 

يتفضل صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد فيشمل 
برعايته وحضوره حفل مؤسسة 
العلمي لتوزيع  الكويت للتقدم 
اجلوائز وشهادات التقدير على 
الفائزين بجوائز املؤسسة لعام 
2010 وذل���ك في متام الس���اعة 
العاش���رة والنصف من صباح 
الي���وم )األربع���اء(، وذلك على 
مسرح وصالة سلوى الصباح 

بفندق املارينا.
من جهته، استقبل سمو ولي 
العهد الشيخ نواف االحمد في 
السيف صباح  بقصر  ديوانه 
امس بدر عبداهلل الزوير حيث 
اهدى س���موه كتاب���ا بعنوان 
»ذك���رى م���رور 100 عام على 
انشاء املدرسة املباركية« والذي 
يتضمن مس���يرة التعليم في 
اول مدرسة  املاضي من خال 
الكويت  في  انش���ئت  نظامية 
والتي تعتبر عامة بارزة في 
تاريخنا وما واكبته من اجنازات 
وعطاءات خال الفترة املاضية، 
وقد شكره س���موه متمنيا له 

التوفيق والنجاح.
كما استقبل سموه بدر بوهندي 
وعبدالعزيز بوهندي حيث اهديا 

سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد يتلقى اإلهداء

ولي العهد يتلقى »100 عام على إنشاء املدرسة املباركية«

األمير يرعى تكرمي الفائزين بجوائز »التقدم العلمي« اليوم

الكهرباء: انخفاض معدل انفجار احملوالت

»احلرس« يحتفل بتخريج دفعة جديدة من األمن العسكري

»التواصل« توزع مالبس الشتاء للمحتاجني

بسبب احلرارة خال الصيف 
او الطلب املتزايد على الكهرباء 
لكن قد تكون بسبب خلل معني 

في احملول نفسه.
وأشار التركي الى ان القطاع 
يقوم بعم���ال صيانة دورية 
للمحوالت حيث بلغت اعداد 
احمل���والت الت���ي مت صيانتها 
حتى شهر اكتوبر 999 محوال 
ومن املتوقع الوصول الى 1200 
محول بنهاية العام احلالي 2011 
وتعد ه���ذه الزيادة امللحوظة 
ثمرة جهود العاملني في اإلدارات 

املختلفة في القطاع.
دارين العلي  ٭

مع حلول الليل يبدأ اآلالف 
م���ن عمال النظاف���ة مهامهم 
اليومية املرهقة التي تستمر 
حتى ساعات الصباح الباكر 
متعرضني جلميع الظروف 
املناخية الصعبة حتى بات 
فصل الشتاء يشكل لهم كارثة 
حقيقية، وأكثر هؤالء العمال ال 
ميلكون حتى عود ثقاب يقيهم 

البرد القارس الذي ينخر في 
عظامهم.

ب���دء فصل  ومبناس���بة 
الش���تاء، صرح مدير مبرة 
التواص���ل اخليري���ة احمد 
ابوحمادة ب���أن املبرة قامت 
بتوزيع مابس شتوية على 
عمال النظافة داخل الكويت، 
التخفيف  ب���اب  وذلك م���ن 

الفقراء  على هؤالء العم���ال 
ودعمهم وإش���عارهم بأنهم 
ليسوا وحيدين في ظل هذه 
الظروف القاسية التي يعانون 
من���ها، وإعماال حلديث رسول 
اهلل ژ: »مث���ل املؤمنني في 
توادهم وتراحمه���م كم��ثل 
اجل��سد الواحد إذا اش��تكى 
منه عضو تداعى له س���ائر 

اجلس���د باحلمى والسهر«. 
وتعد هذه األنشطة من أهم 
األنشطة االجتماعية اخليرية 
للمبرة داخل الكويت. وأشار 
أبوحمادة الى ان املبرة بصدد 
تنفيذ مشاريع اخرى سيكون 
لها اكب���ر األثر داخل كويتنا 

احلبيبة.
ليلى الشافعي  ٭

واوض���ح الترك���ي ف���ي 
تصريح للصحافيني ان انفجار 
احملوالت من االمور املزعجة 
لكل العاملني في القطاع بصفة 
خاصة ووزارة الكهرباء بصفة 
عامة ألنها تعرض جهودهم 
املضنية في العمل خاصة ان 
احداث االنفجارات في احملوالت 
جتد تركيزا اعاميا ش���ديدا 
خاصة خال فصل الصيف 
لذا هناك اهتمام كبير داخل 
القطاع بإمتام عمليات الصيانة 
الى  اكمل وجه، مشيرا  على 
انفجار احملوالت  ان اسباب 
ليست بالضرورة ان تكون 

كش���ف الوكيل املس���اعد 
لش���ؤون ش���بكات التوزيع 
ف���ي وزارة الكهرب���اء واملاء 
م.عبدالوه���اب الترك���ي عن 
انخف���اض مع���دل انفج���ار 
احملوالت س���نويا، مؤكدا ان 
العام احلالي 2011 شهد انفجار 
محول���ني فقط خ���ال فصل 
العام  الصيف في حني شهد 
املاضي 2010 انفجار 13 محوال 
مرجعا ذلك للجهود املبذولة 
في اعم���ال صيانة احملوالت 
بصف���ة عام���ة واالداء الفني 
املتميز خال االعمال اجلارية 

في مراحل الصيانة.
م.عبدالوهاب التركي

التدريبية  الوسائل  الريادة في 
النجاح  والتعليمي����ة لتحقيق 
املأمول على جميع املستويات، 
مضيفا ان اخلريجني تلقوا خال 
فترة التدريب العلوم واملعارف 
النظرية والتطبيقية التي ستكون 
عونا لهم ف����ي أداء عملهم على 

أكمل وجه.
الدورة  ون����وه مبنتس����بي 
والقائمني عليه����ا وحثهم على 
بذل اجله����د والعط����اء وصقل 
اخلبرات في مختلف التدريبات 
لتنفيذ مهامهم في مجال األمن 
واالستخبارات وحتليل املعلومة 

بكفاءة واقتدار.

الوطني  احتف����ل احل����رس 
بتخريج دفعة جديدة من دورة 
األمن العسكري اخلاصة لضباط 
الصف واألفراد وذلك بحضور 
مدير األمن العسكري باحلرس 
العقيد ركن فه����د عبدالرحمن 
التي  ال����دورة  املجحم. وتهدف 
عقدت في مديرية األمن العسكري 
مبعسكر الصمود ضمن انشطة 
املوسم التدريبي احلالي الى إعداد 
كوادر أمنية قادرة على التعامل 
مع معطيات املعلومات األمنية 

بالطرق العلمية الصحيحة.
العقي����د املجحم ان  وق����ال 
احل����رس الوطني يس����عى إلى 

تكرمي أحد اخلريجني 


