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دارين العلي

قال وزير النفط ووزير 
الكهربــاء واملــاء د.خالــد 
الفاضل ان املوافقة النهائية 
إليصــال التيــار تتطلــب 
موافقة الــوزارة والرعاية 
الســكنية بعــد التأكد من 
الشــبكة  أعمــال  انتهــاء 
وجهوزيتها لتزويد املباني 
بالطاقة الكهربائية واملائية 

املطلوبة.
وأوضــح الفاضــل، في 

مذكرة وجهها مؤخرا إلى مجلس األمة، أن 
تنفيذ مشاريع الشبكة الكهربائية في املدن 
السكنية يتم بالتنسيق بني وزارة الكهرباء 

واملاء و»السكنية«.
ولفــت إلــى أنه يتــم طلب كتــاب من 
مؤسســة العامة للرعاية السكنية ملعرفة 

أســماء األشــخاص الذين 
صدر تخصيص القســائم 
بأسمائهم من قبل املؤسسة 
ليكون سجل وزارة الكهرباء 
واملــاء مبنيا علــى وثائق 
رسمية صادرة عن اجلهة 
ذات االختصاص، مؤكدا أن 
كتاب املوافقة على إيصال 
التيــار الكهربائي مطلوب 
من أصحاب جميع القسائم 
التابعة للمؤسســة العامة 
للرعاية السكنية. وأضاف 
أنه مت خــالل االجتماعات 
التنســيقية بــني وزارة الكهربــاء واملــاء 
والســكنية االتفــاق علــى شــرط موافقة 
املؤسســة علــى مباشــرة وزارة الكهرباء 
واملاء إجراءات إيصــال التيار الكهربائي، 
حيث ان املؤسســة هي املالك ملواقع املدن 
اإلســكانية وهي اجلهة الرســمية املخولة 

الفاضل: موافقة »الكهرباء« و»السكنية« 
شرط إيصال التيار للمناطق اجلديدة

األحمال الكهربائية تتخطى
احلمل األقصى وتسجل 14040

دارين العلي

تخطت األحمال الكهربائية امس احلمل 
األقصى الذي سجلته العام املاضي بفارق 
4٠، حيث ســجلت رقما قياسيا في معدل 

االستهالك بـ ١4٠4٠ ميغاوات.
وقالت مصادر مطلعة ان زيادة األحمال 
في هــذه الفترة متوقع مع ارتفاع درجات 

احلرارة ووفقا للزيادة السنوية املتوقعة في 
االستهالك. ولفتت املصادر إلى أن الوزارة 
تقوم مبا في وسعها إلعادة الوحدات جميع 
إلى اخلدمة لتغطية الطلب املتزايد إذ يوجد 
عدد من الوحدات في الصيانة حتى اآلن.

وناشــدت املصادر املستهلكني ضرورة 
الترشــيد واســتخدام حاجتهم من الطاقة 

الكهربائية وعدم الهدر.

د.خالد الفاضل

»الشؤون« تكرم موظفي »اإلدارية« املتميزين

الهاجري: سحب ٣٥ صالة أفراح ونقل إدارتها 
إلى »الشؤون« وتوجه لسحب ٥ صاالت جديدة

بشرى شعبان

أشاد الوكيل املساعد لقطاع املالية واإلدارية بوزارة الشؤون 
حمد العنزي بجهود إدارة الشؤون اإلدارية وتطبيقها لكل القرارات 
والتعاميم وآليات العمل الصادرة من ديوان اخلدمة املدنية، وبناء 
على جهودهم حصلت الوزارة على كتاب إشادة من الديوان جاء 
ذلــك في تصريح صحافــي على هامش حفل تكــرمي كوكبة من 
املوظفني املتميزين في إدارة الشــؤون اإلدارية بحضور الوكالء 
املســاعدين وعدد من مديــري اإلدارات وموظفي الوزارة. توجه 
العنزي بالشــكر لوزير الشــؤون ســعد اخلراز حلرصه ودعمه 
الدائم ملســؤولي الوزارة لصالح العمــل.  من جانبه، أثنى مدير 
إدارة الشــؤون اإلدارية صالح العجيــل على جهود فريق العمل 
في إدارة الشؤون اإلدارية ملا يقوم به من جهد وتعاون وإخالص 
في تطبيق القانون، معتبرا أن كتاب الشــكر املوجه من الديوان 
للوزارة هو وسام فخر ملوظفي الشؤون اإلدارية يحثهم على بذل 
املزيد من العطاء خلدمــة الوزارة، حتى تكون على قمة اجلهات 

احلكومية املطبقة للقانون.

عبداهلل الراكان 

برعايــة وزيــر الشــؤون 
االجتماعيــة ســعد اخلــراز 
وبحضــــور وكيـــــــل وزارة 
الشــؤون االجتماعية باإلنابة 
هناء الهاجري، افتتحت صباح 
أمس صالة أفراح نهار البغيلي 
في منطقــة النعيم بعد اعادة 
ترميمهــا. وكشــفت الهاجري 
على هامش االفتتاح أن إجمالي 
صاالت األفراح التي ســحبت 
إدارتها خالل الفترة املاضية، 
لتصبــح تابعــة إلدارة تنمية 
املجتمــع في الــوزارة بلغ 35 
صالة تابعة جلمعيات تعاونية 
ومتبرعــني، الفتة إلى أن عدم 
وجود ميزانيــة أوقف عملية 

السحب فترة من الزمن.
وأوضحــت الهاجــري في 
تصريح صحافــي أن الوزارة 
ســوف تعاود عملية السحب 
عقب إقرار ميزانية السنة املالية 
املقبلــة )٢٠٢١/٢٠٢٠( والتــي 
خصصــت فيها بندا إلنشــاء 
وجتهيز الصاالت، كاشفة عن 
توجه لسحب قرابة 5 صاالت 

إدارة  الــوزارة، متمثــال فــي 
اخلدمات العامة، ومهندسوها 
الذيــن قامــوا بإعــادة ترميم 

الصالة كاملة.
ومن جانبها كشفت مديرة 
إدارة تنميــة املجتمــع، فــي 
العازمي، أن  الــوزارة ناديــة 
اللجنة الدائمة للعمل التطوعي 
شــطبت 3٠ فريقــا تطوعيــا 
مبــررة ذلك إلى عــدم فاعلية 
هذه الفرق وعدم حتقيقها أي 

التنميــة  بــإدارة  متمثلــة 
بخصــوص تطويــر وإصالح 
صاالت األفــراح وذلك ملا فيه 
مــن خدمــة ألهالــي املنطقــة 

واحملافظة. 
وأضاف القحص ان صالة 
البغيلــي في حلتهــا اجلديدة 
مــن بني الصــاالت التي قامت 
الــوزارة بتطويرها وهي من 
الصاالت املتميزة في احملافظة 
والتي ستخدم املنطقة، مطالبا 
املســؤولني على هذه الصالة 
بالتقيد باملواعيد وذلك خلدمة 
ابناء املنطقة بشكل عام، وان 
تكون املواعيد للجميع بدون 

استثناء. 
وقال إن الشــؤون تسعى 
جاهدة خلدمــة ابناء اجلهراء 
وذلك من خالل افتتاح وتطوير 
الصــاالت وكل اخلدمات التي 
حتتــاج اليهــا الــوزارة على 
وجه اخلصوص، مشــيرا إلى 
أن اجلهــراء مــن احملافظــات 
الكبيرة ولذلك فهي بحاجة الي 
عدد اخر من الصاالت اجلديدة 
حتى تغطي جميع احتياجات 

احملافظة بشكل عام.

اجناز ملموس يخدم املجتمع 
منذ إشــهارها، فضال عن عدم 
التواصل مع الوزارة، مؤكدة أن 
الوزارة في طور غربلة الفرق 
التطوعية كافة للوقوف على 
مــدى جديتها واخلدمات التي 

تقدمها للمجتمع من عدمه.
مــن جانبه، أشــاد مختار 
منطقــة النعيم طالل القحص 
باجلهود اجلبــارة التي تقوم 
بها وزارة الشؤون االجتماعية 

العنزي أكد أن جهودهم أثمرت كتاب إشادة من »اخلدمة املدنية«

أعادت افتتاح »نهار البغيلي« في منطقة النعيم باجلهراء بعد ترميمها

شيخة العدواني وحمد العنزي وعبدالعزيز الساري ومسلم السبيعي مع عدد من مديري اإلدارات وموظفي الشؤون 
اإلدارية املكرمني 

هناء الهاجري وطالل القحص وعدد من حضور افتتاح صالة البغيلي    )محمد هاشم(

جديدة فــي مختلــف مناطق 
الكويت، عقب إقرار امليزانية.
وذكــرت أن هــذه الصالة 
هي اخلامســة التي تتم إعادة 
افتتاحهــا عقــب االنتهاء من 
عمليات الترميم داخلها لتكون 
على أهبة االستعداد الستقبال 
املناســبات املختلفة، مرجعة 
الفضــل في ذلك إلــى اجلهود 
احلثيثــة املبذولة مــن قطاع 
الشــؤون املالية واإلدارية في 

»التعريف باإلسالم«: أنشطة متعددة للمهتدين اجلدد

»النجاة« بدأت تنفيذ حملة #أبشروا_ باخلير الثالثة

بنك الطعام يطلق مشروع حفر اآلبار في الهند

قال مدير عام جلنة التعريف 
باإلســالم فريــد العوضي انه 
استكماال لدور اللجنة الثقافي 
والتوعوي، نظمنا في عدد كبير 
من أفرع اللجنة املنتشــرة في 
ربوع الكويــت احتفاالت عيد 
الفطر املبارك، وذلك ترســيخا 
ملبدأ التكافل اإلسالمي وحرصا 
منها على إدخال الفرح والسرور 
إلى قلوب املهتدين اجلدد وأبناء 
اجلاليات، وأيضا اشعارهم بأن 
لهــم إخوة يحبونهــم في اهلل 

النجــاة  بــدأت جمعيــة 
اخليرية في تنفيذ ثمار حملة 
# ابشــروا_ باخليــر الثالثة 
والتــي مت طرحهــا باجلمعة 
األولى من شهر رمضان املبارك 
مبجمع 36٠ لسداد اإليجارات 
لألسر املتعسرة التي تعيش 
داخل الكويت، وحققت احلملة 
أكثر من 7٠٠ ألف دينار كويتي 
يستفيد منه قرابة 4٠٠ أسرة 

داخل الكويت.
إداراتــي  مديــر  وقــال 
املســاعدات واأليتام بالنجاة 
اخليرية محمد اخلالدي: بعد 
انتهاء احلملة قمنا على الفور 
باالتصال باألسر املستفيدة 
الســرور  وأدخلنــا عليهــم 

اعلن البنك الكويتي للطعام 
اطالق مشروع حفر اآلبار في 
الهند، بهدف توفير مياه نظيفة 
للتجمعات السكنية التي تعاني 
مــن أمــراض متعلقــة بنقــل 
امليــاه وانقاذ حياة احملتاجني 
مــن األمراض التي تنتقل عن 
طريق املياه، وذلك على اعتبار 
ان مشــاريع شــرب املياه هي 
في صلــب األعمــال اخليرية 

واإلنسانية.
وبهذه املناسبة، قال مدير 
عــام البنك الكويتــي للطعام 
سالم احلمر في بيان صحافي 
ان املشــروع يستهدف توفير 
تبرعات لبناء آبــار في الهند 
كمرحلــة اولــى ضمن خطته 

ويحرصــون على اســعادهم، 
وذلك في إطار سعينا احلثيث 
لتحقيق أحد أهم أهداف جلنة 
التعريــف باإلســالم أال وهــو 
املتكاملــة للمهتدين  الرعايــة 
العوضــي:  اجلــدد. وأضــاف 
نظــم املركز الكويتي الفلبيني 
الثقافــي حفال كبيرا في صالة 
نادي خيطان مبشاركة جميع 
األفرع الدعوية التابعة للجنة 
وال سيما أفرع محافظة العاصمة 
واألحمدي والفروانية واجلهراء، 

العوائل اتصــاالت اجلمعية 
بالشكر هلل جل وعال ثم الدعاء 
للكويت وأهلها باألمن واألمان 

واخلير واإلميان.
وأوضح اخلالدي: إن لدى 
النجاة اخليرية إدارة خاصة 
حلملة ابشروا باخلير يتم من 
خاللها فرز واستكمال الطلبات 
اإللكترونية من املستفيدين، 
ومن ثم دراســتها واالتصال 
على األسر الســتكمال باقي 
األوراق اخلاصة بالتسجيل 
في احلملــة، وبعدهــا يقوم 
فريــق العمل بعمــل البحث 
وقد يقــوم ببعض الزيارات 
امليدانية للمستفيدين، والتأكد 
من صحة األوراق الرســمية 

توفير املياه الصاحلة للشرب، 
مشــيرا إلــى أن تكلفــة البئر 

الواحدة تبدأ من 5٠ دينارا.
وأوضح احلمر أن ســكان 
املناطــق النائية في الهند من 
املسلمني في حاجة ماسة إلى 
حفر آبار املياه العذبة، مبينا 
أن هؤالء السكان كانوا يعانون 
أشد املعاناة في احلصول على 
قطرة املياه، ولكن بفضل اهلل 
وبجهود أهل اخلير وأصحاب 
األيادي البيضاء وذوي القلوب 
الرحيمــة مــن أهــل الكويت 
يقــوم بنــك الطعــام بتنفيذ 
اكبــر املشــاريع شــرب املياه 
عــن طريق حفــر اآلبار وذلك 
لتخفيــف املعاناة عــن كاهل 

الفئات وغير دلك من األنشطة 
والفعاليات. واستشهد العوضي 
حديث الرسول ژ »أحب الناس 
إلى اهلل أنفعهم، وأحب األعمال 
إلى اهلل عز وجل سرور تدخله 
على مسلم«، شاكرا كل داعمي 
جلنة التعريف باإلسالم، مشيدا 
بدورهم احلثيث جتاه تعريف 
غير املسلمني باإلسالم، وكذلك 
رعاية وتعليم املهتدين اجلدد 
وغيرهــا مــن أنشــطة اللجنة 

املستمرة طوال العام.

نعمل وفــق قاعدة »األشــد 
احتياجا هو االولى« وكذلك 
وفــق املوارد ماليــة املتاحة 
لنا. ونحرص خالل زياراتنا 
وتوثيقنــا للحــاالت حفــظ 
كرامة هذه األســر والعوائل 
الكرمية وعدم عرض الصور 

واألسماء.
وأكد اخلالــدي في نهاية 
تصريحه إن حملة ابشــروا 
باخلير واحدة من أهم احلمالت 
اإلنســانية التــي تقــوم بها 
النجاة اخليرية داخل الكويت، 
للتواصل مع النجاة اخليرية 
االتصــال علــى ١8٠٠٠8٢ أو 
زيارة حسابات اجلمعية عبر 
منصات التواصل االجتماعي.

أو مدينــة، موضحا أنه ميكن 
التبــرع لهذه املشــاريع عبر 
موقع بنك الطعام اإللكتروني 
او بواســطة التبــرع في مقر 
البنك االلكترونى أو االتصال 
على اخلط الساخن او زيارة 
مقر البنك الكويتي للطعام في 

منطقة قرطبة.
وأعرب عن امله في ان تصل 
احلملــة الى مرادهــا وهدفها، 
خصوصــا وان أهــل الكويت 
ســباقون في مشــاريع حفر 
اآلبار، معبرا في الوقت نفسه 
عن سعادته بنجاح كل األعمال 
التي يقوم بها بنك الطعام التي 
تخدم احملتاجني سواء بالكويت 

او شتى انحاء العالم.

وشــملت األنشطة على برامج 
رياضيــة وأخــرى ترفيهيــة 
ومســابقة ثقافية وغيرها من 
الفعاليات األخرى. وتابع: كذلك 
نظم فرعا اجلهراء والعاصمة 
احتفاال مماثال اســتضافا عدد 
كبير من املهتدين اجلدد وأبناء 
اجلاليات، اشــتمل احلفل على 
العديــد من النشــاطات ضمن 
العيــد، منها  برنامــج صــالة 
املســابقات الرياضية لألطفال 
واملســابقة الثقافيــة جلميــع 

املرفقة واالطالع عن كثب على 
أحوالهم، وبعدها يتم العرض 
على جلنة البحث في احلملة 
ألخذ املوافقة على استحقاق 
األســرة لصرف املســاعدة، 
وبعدها يصدر »شيك« باسم 
صاحب العقار يدفع له اإليجار 
على فترات مرة كل 3 شهور، 
بحد أقصى ١8٠٠ دينار، وذلك 
لضمــان وصول املســاعدات 

ملستحقيها.
وتابــع اخلالــدي: تقــدم 
للحملــة أكثــر مــن ١3 ألف 
الفئــات  شــخص مــن كل 
والشــرائح داخــل الكويت، 
وبدورنا نتمنى أن نســاهم 
في دعم كل املستحقني، ولكننا 

هؤالء الســكان في احلصول 
على املياه العذبة.

وأضاف أن بنك الطعام لن 
يتوانى في تقدمي الدعم والعون 
واملساعدة للمسلمني في العديد 
من الدول اإلســالمية الفقيرة 
وخاصة الدول الفقيرة، مشيرا 
إلى أن بنــك الطعام نفذ عدة 
مشــاريع خيرية في مختلف 
العربية واإلســالمية  الــدول 
خالل األشهر املاضية كان لها 
بالــغ األثر في العمل اخليري 

واإلنساني.
وذكر ان هناك آبار ارتوازية 
عمالقة تغطي مناطق بأكملها، 
وهذه اآلبار ذات تكلفة عالية 
نظــرا لتغطيتهــا قرية كاملة 

فريد العوضي

محمد اخلالدي 

سالم احلمر 

لالنتشــار فــي جميــع أنحاء 
العالــم لتغطيــة احتياجات 
األسر الفقيرة من مواد أساسية 
تساعدهم على املعيشة بجانب 

وســاهمنا فــي رفــع معاناة 
توفير قيمة اإليجار لعام كامل 
عن هذه األسر الكرمية، بحد 
أقصى ١8٠٠ دينار واستقبلت 

الشاهني: »كان« مستمرة في التوعية 
بأهمية اتباع منط حياة صحي

حنان عبداملعبود

نظمت احلملة الوطنية للتوعية مبرض 
السرطان )كان( فعالية توعية وترفيه في 
مجمع البيرق، وذلك مساء أمس األول، حتت 
شعار »عيدنا أحلى.. مع حملة كان«، وذلك 
للتوعيــة بأهمية اتباع منط حياة صحي، 
والتشجيع على التغذية الصحية السليمة 
ومحاربة الوجبات الســريعة وخطورتها 
على صحة اإلنسان، مؤكدة استمرار حملة 
)كان( في التوعية حول أهمية اتباع منط 

حياة صحي.
وأكدت عضو مجلس إدارة »كان« د.حصة 
الشــاهني، أهمية تشــجيع األهل ألبنائهم 
وحرصهم علــى أن يتناولوا غذاء صحيا، 
ويبتعدوا عن الوجبات السريعة التي غزت 
مجتمعاتنا وأصبحت مصدر خطورة كبيرة 
على صحتنا، وخاصة صغار السن الذين 
ينجذبون إلى هذه النوعية من األطعمة غير 
مدركني خلطورتهــا وأضرارها وارتباطها 

بالعديد من األمراض.
وأشارت إلى أنه من هذا املنطلق تنظم 
احلملة مثل هذه الفعاليات، التي تستهدف 

الوصول إلــى األهل واألطفــال في الوقت 
نفسه، لتوعية كل منهم بالطريقة املناسبة 
جتاه أهميــة التغذية الصحية، فضال عن 
التشــجيع على ممارسة النشــاط البدني 
باســتمرار نظرا لدورهــا املهم في حتويل 

منط حياة اإلنسان إلى النمط الصحي.
وبينت د.حصة أنــه مت خالل الفعالية 
التوعية بأهمية تناول حصص من الغذاء 
الصحــي والتركيــز على تنــاول الفواكه 
واخلضراوات، فضال عن تنظيم مســابقة 
رســم للغذاء الصحي لألطفال لزرع منط 
احلياة الصحي والتغذية الســليمة لديهم 
منذ الصغــر، موضحة أنه مت أيضا تكرمي 
األطفال املشاركني في املسابقة لتشجيعهم 

على تناول األطعمة الصحية.
وأشارت إلى أن الفعالية شهدت مشاركات 
متميزة من مجموعة من املتعافني من مرض 
السرطان، إضافة إلى توزيع الهدايا وكتيبات 
التوعية على اجلمهور، مؤكدة أن الفعالية 
القت استحسان وإشادة اجلمهور، معربة 
عن شــكرها للقائمني علــى مجمع البيرق 
على تعاونهم املستمر مع احلملة وحرصهم 
على تذليل كل العقبات إلجناح الفعالية.

جانب من حملة التوعية في مجمع البيرق

أبحاث »دسمان« تعرض في مؤمتر 
رابطة السكر األميركية العاملي

حنان عبداملعبود

علمــي  وفــد  يشــارك 
وطبــي مــن معهد دســمان 
للســكري، والذي أنشــأته 
مؤسســة الكويــت للتقــدم 
العلمي، في املؤمتر التاسع 
والســبعني لرابطة الســكر 
األميركيــة واملنعقــد فــي 
سان فرانسيسكو مبشاركة 
وحضور املدير العام للمعهد 
الدويــري، والذي  د.قيــس 
حــرص أن يتواجــد هنالك 
لتقدمي الدعم للمشاركني من 

املعهد، وكذلك بحضور د.إباء العزيري املدير 
التنفيذي للقطاع الطبي في املعهد وغيرهم 
من الباحثني وافراد الطاقم الطبي من املعهد.
وصرح املديــر التنفيذي لقطاع األبحاث 
في معهد دسمان للسكري البروفيسور فهد 
املال بأن الفريق املشــارك مــن املعهد في هذا 
املؤمتر العاملي، قد قدم ستة بوسترات بحثية 
مت قبولهــا مــن قبل جلنة املؤمتــر حيث لم 
يســبق وأن قبل هذا العدد من البوســترات 
مــن جهة واحدة للمشــاركة في هذا املؤمتر، 
ويعد هذا إجنازا مهما يضاف لرصيد املعهد 
احلافل في اإلجنازات املشرفة على املستويني 
احمللي واإلقليمي في مجال البحوث العلمية 
الرائدة. وقد متحورت هذه البوسترات حول 
عدة مواضيع من بينها اكتشاف عالمات حيوية 
جديدة من قبل باحثي املعهد مرتبطة باحتمالية 
اإلصابة مبرض الســكري من النوع الثاني، 
والبوستر الثاني حول مؤشرات الضطرابات 

د.قيس الدويري خالل مشاركته في املؤمتر

ايضية من خالل التحكم باستجابات مناعية 
محددة في اجلسم توصل اليها فريق من باحثي 
املعهد من شأنها التحكم باالمراض الناجمة 
عن مرض السكري لدى البدناء ومرضى النوع 
الثاني من السكري، أما البوستر الثالث فكان 
حول حتديد مسببات اللتهابات ايضية تلعب 
دور رئيســي في اإلصابة بالنوع الثاني من 
السكري ومقاومة االنسولني لدى البدناء، وكان 
البوستر الرابع حول حتديد مسار دوائي من 
شأنه منع مقاومة االنسولني ودرء مستويات 
الدهون غير الطبيعية لدى مرضى السكري، 
أما البوستر اخلامس، فقد كان حول اكتشاف 
فريق من باحثي املعهد لبروتني محدد يعزز 
التئام اجلروح واالستجابة املناعية لدى مرضى 
السكري والبدناء. وأخيرا، بوستر حول توصل 
فريق من باحثي املعهد لطريقة مســتحدثة 
لتحديد والوقاية من مضاعفات العظام لدى 

مرضى النوع الثاني من السكري.

ملشاهدة الڤيديو


