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ولي العهد استقبل ناصر احملمد وفيصل احلمود
استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد، في قصر بيان صباح أمس، سمو الشيخ ناصر احملمد.

كما استقبل سموه، محافظ الفروانية الشيخ فيصل احلمود.

..وسموه مستقبال الشيخ فيصل احلمود  سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال سمو الشيخ ناصر احملمد

اخلالد بحث مع السفير الفرنسي التعاون املشترك
بحــث نائــب رئيــس مجلس 
الــوزراء ووزيــر الدفاع الشــيخ 
محمد اخلالد مع سفير فرنسا لدى 
البالد كريســتيان نخلة التعاون 
املشترك. وقالت مديرية التوجيه 
املعنــوي والعالقــات العامــة في 
وزارة الدفــاع في بيــان صحافي 
إن الوزير اخلالد أكد خالل اللقاء 
عمق العالقات الثنائية بني البلدين 
الصديقني مشيرا إلى أن اجلانبني 
ناقشا أهم األمور واملواضيع ذات 
االهتمام املشترك وسبل تعزيزها 
وتطويرها. حضــر اللقاء رئيس 
األركان العامــة للجيــش الفريق 
الركن محمد اخلضر ورئيس هيئة 
التســليح والتجهيز اللواء الركن 
أحمد العميري وامللحق العسكري 
الشيخ محمد اخلالد مستقبال السفير كريستيان نخلةالفرنسي العقيد باتريك بيكييه. 

افتتاح محمية اجلهراء أمام اجلماهير نهاية اجلاري
وديناران للمواطنني و3 للوافدين رسوم الدخول

دارين العلي

تفتتح في أواخر الشهر 
اجلاري محمية اجلهراء في 
أول توجه من نوعه تنتهجه 
الهيئة العامة للبيئة في فتح 
احملميــات أمــام اجلمهور، 
وهي خطوة تعتبرها الهيئة 
مكمال لسعيها نحو التوعية 
البيئية من منطلق إظهار ما 
تتمتع به الطبيعة من جمال 
ونظافة في حــال حمايتها 

واحملافظة عليها.
وقــد أصــدرت الهيئــة 
متهيدا لهذا االفتتاح الئحة 
برسوم الدخول والتي تعتبر 
رمزيــة جدا، حلــث الناس 
على زيارة احملمية والتمتع 

مبوجوداتها. 

وقــد توزعت الرســوم 
كاآلتي: 

للمواطنــني  دينــاران 
التعــاون  ومواطنــي دول 
الذين تتعــدى أعمارهم ١٠ 
سنوات، ودينار واحد فقط 

ملن هم دون ذلك. 
للمقيمــني  دنانيــر   ٣
ممــن تتعــدى أعمارهم ١٠ 
ســنوات، ودينــار ونصف 
الدينــار ملن هــم دون ذلك.  
الرحالت اجلماعية للمدارس 
واجلامعات اخلاصة دينار 

ونصف الدينار. 
اجلماعيــة  الرحــالت 
واجلامعــات  للمــدارس 

احلكومية مجانا. 
جمعيــات النفــع العام 
دينــار واحد. وفي ســياق 

منفصــل، أعلــن رئيــس 
مجلــس اإلدارة املدير عام 
الهيئة العامة للبيئة الشيخ 
عبداهلل األحمد عن عدد من 
املشاريع القائمة بالتعاون 
مع الشركات النفطية املعنية 
إلعــادة تأهيل التربة جراء 
تلوثها بالبحيرات النفطية 

في عدد من املناطق. 
وقــد جــاء ذلــك علــى 
هامش قيام األحمد بزيارة 
تفقدية إلى حقل برقان في 
أحــد مواقع تأهيــل التربة 
في املنطقــة اجلنوبية بعد 
االنتهاء من إزالة البحيرات 
النفطية فيه من قبل شركة 
koc، حيث متت إعادة تأهيل 
١٣٠ ألف متر مربع من التربة 

امللوثة.

الشيخ عبداهلل األحمد 

المرزوق وافق على استقالة باقر من »الشؤون اإلدارية« بدءاً من 24 أكتوبر

ارتفاع عدد المشاركين في ورشة »كفاءة الطاقة« إلى 304 مهندسين

»الكهرباء« تتجه لدمج قطاعي »اإلدارية« و»املالية« 

»املهندسني«: نحتاج إلى املزيد من اإلجراءات 
التنفيذية لتعزيز ترشيد استهالك الكهرباء

دارين العلي 

رجحت مصادر مطلعة 
فــي وزارة الكهرباء واملاء 
أن يصار إلى دمج قطاعي 
الشــؤون اإلدارية واملالية 
في قطاع واحد ضمن توجه 
إلى تقليــل عدد  الــوزارة 
القياديني متهيدا لتحويل 
الوزارة إلى مؤسســة وملا 

فيه مصلحة العمل.
إن  املصــادر  وقالــت 
الــوزارة ســتقدم الطلــب 
إلــى ديــوان اخلدمــة بعد 

انتهــاء األخير مــن النظر 
في طلب الوزارة الســابق 
بدمج قطاعي شبكات النقل 
ومراكــز املراقبة والتحكم 
الذي تنتظر الوزارة املوافقة 
عليه.  وقال املصدر إن دمج 
قطاعــي املاليــة واإلدارية 
القطاعــني  إذ إن  ممكــن، 
يحمالن التوجه اإلداري ال 
العلمي، مرجحا  الهندسي 
أن تتم تسمية وكيل املالية 
شــؤون  إلدارة  احلالــي 
القطاعــني. ويأتــي هــذا 
التوجه عقب موافقة الوزير 

م.عصــام املــرزوق علــى 
الوكيل املساعد  اســتقالة 
للشؤون اإلدارية في وزارة 
الكهربــاء واملاء خالد باقر 
إلى  الذي تقدم باستقالته 
الوزير، بتاريخ ٢8 سبتمبر 
املاضــي، حيث ستســري 
اعتبارا من يوم ٢٤ أكتوبر 
اجلاري، مع قضاء الفترة 
مــن أول أكتوبر إلى موعد 

االستقالة إجازة دورية.
وكان باقــر قــد قال في 
طلــب اســتقالته »أتقــدم 
باســتقالتي من عملي في 

وزارة الكهرباء واملاء، راجيا 
املوافقــة عليهــا، وأســأل 
اهلل أن أكــون وفقــت أمام 
مســؤولياتي جتاه خدمة 
وطني الغالي الكويت من 
خــالل عملي فــي الوزارة 
طوال ٣6 عاما، حظيت بثقة 
ســمو األمير وثقة مجلس 
الــوزراء بتعيينــي وكيال 
فــي وزارة الكهرباء واملاء 
خــالل ١٢ عامــا، باإلضافة 
إلى تدرجي الوظيفي ابتداء 
مــن موظف وباملســميات 
الوظيفية التي كلفت بها«.

قــال عضــو مجلــس 
المهندسين  إدارة جمعية 
الذايــدي  م.عبدالعزيــز 
إن ورشــة »كفاءة الطاقة 
التبريــد«  وتكنولوجيــا 
التي اختتمت أعمالها في 
مقــر الجمعيــة يوم أمس 
حققت نجاحا مميزا الفتا 
لتحقيقها جملة من األهداف 
التي ستساهم في تعزيز 
كفاءة الطاقة في الكويت.

وأوضح الذايدي أن أول 
هذه النجاحات ارتفاع عدد 
المشاركين فيها إلى نحو 
٣٠٤ مهندســين ودراسة 
الكهربــاء والمــاء  وزارة 
إنشــاء مختبــر لكفــاءة 
الطاقة بالتعاون مع القطاع 
الخــاص وفقا لمــا أعلنه 

الوزيــر عصــام المرزوق 
للنــدوة،  افتتاحــه  عنــد 
مضيفا أن الجمعية تقوم 
بأعمال تطوعية في توعية 
المواطنين بأهمية استخدام 
مستلزمات كهربائية ذات 
كفــاءة عالية في الحد من 

االستهالك.
وزاد اننا ال نزال نحتاج 
الــى مزيد مــن االجراءات 
التنفيذيــة  والقــرارات 
الوفــر فــي  لمزيــد مــن 
استهالك الكهرباء والماء، 
مشــيرا الى أنه البد أيضا 
من تفعيــل الدور الرقابي 
للجهــات التنفيذية للحد 
من استنزاف التيار وكذلك 
اصدار تشريعات تعزز دور 
سلطة الكهرباء والماء في 

ترشيد استهالك الكهرباء 
والماء.

إلى أن  الذايدي  وأشار 
ورشة العمل ساهمت في 
التعــرف على سياســات 
وتجربــة االتحاد األوربي 
في رفع كفاءة الطاقة بدول 
االتحــاد والتــي وصلــت 
الى وضع أهــداف وقيود 
ملزمة ما ساهم في تحقيق 
وتطبيق اســتراتيجيات 
الطاقة  االتحــاد لخفــض 
بنســبة ٢٠% حتــى عــام 

.٢٠٢٠
وذكــر أن طموحاتنــا 
كبيرة فــي أن تكون هذه 
الورشــة ونقــل الخبرات 
فيهــا وتدريــب نحو ١6٠ 
مهندسا ومهندسة من خالل 

يومهــا التدريبــي الثاني 
دافعــا لمزيد مــن األعمال 
التي تقوم الدولة بدعمها 
المجتمــع  لتعزيــز دور 
المدني، متوجها بالشــكر 
لوزير الكهرباء والماء على 
رعايته واهتمامه بالورشة 

ونتائجها.
وقد قــام الذايــدي مع 
رئيس الجمعية م.فيصل 
دويح العتل وأمين السر 
م.فهــد العتيبــي وأميــن 
المســاعد م.سالم  الســر 
الهديــة بتكريــم الوزيــر 
المرزوق لدعمه  م.عصام 
العمل التطوعي وأنشطة 
المهندســين وحرصهــم 
على رعايتهــا والدفع بها 

الى األمام.

التقى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وزير الديوان األميري استقبل رئيس نقابات »احلكومي«

اســتقبل وزيــر شــؤون 
الديوان األميري الشيخ ناصر 
صباح األحمد يوم أمس رئيس 
احتــاد نقابــات العاملني في 
القطاع احلكومي وليد املطيري 
يرافقه رئيس جلنة املطالب 
خالد العتيبي وسكرتير عام 

االحتاد فهد العنزي.
كما التقى الشــيخ ناصر 
صبــاح األحمــد فــي وقــت 
الحــق رئيس مجلــس إدارة 
اجلمعية الكويتية للمشروعات 
الصغيرة واملتوســطة داود 
معرفي يرافقــه نائب رئيس 
حمــود  الشــيخ  اجلمعيــة 
الشــمالن وأعضــاء مجلــس 

اإلدارة.

الشيخ ناصر صباح األحمد مستقبال داود معرفي والشيخ حمود الشمالن وأعضاء مجلس إدارة اجلمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة واملتوسطة 

الشيخ ناصر صباح األحمد مستقبال وليد املطيري وخالد العتيبي وفهد العنزي 

خالل استقباله السفير محيي الدين سالم والوفد المرافق

اجلراح تسلم رسالة وزير الداخلية السوداني
استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
الشــيخ خالد اجلراح في مكتبه أمس ســفير جمهورية 
السودان الشقيقة لدى البالد محيي الدين سالم والوفد 
املرافق له. وسلم السفير محيي الدين الوزير الشيخ اجلراح 
رسالة خطية من وزير داخلية السودان الفريق شرطة 
د.حامد امليرغني تتعلق بالتعاون الثنائي املشترك. وقد 
رحب اجلراح بضيفه مؤكدا عمق العالقات والتعاون بني 
البلدين الشقيقني ومت خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية 
وبحث عدد من املوضوعات ذات االهتمام املشــترك. من 
جانبه، أعرب السفير السوداني عن تقديره لدور الكويت 
في تعزيز األمن في املنطقة، مشيرا إلى أهمية املوضوعات 
التي متت مناقشــتها في إطار سبل تعزيز العالقات بني 
البلديــن وما لقيه من توافق في الرؤى ما يدعم االجتاه 

الشيخ خالد اجلراح مستقبال السفير محيي الدين سالم والوفد املرافق مبزيد من التعاون والتنسيق بني البلدين الشقيقني.


