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وزير الدفاع: األخذ مبالحظات وتوصيات «احملاسبة» 
حرصًا على املال العام وصونًا له من أي جتاوزات

بحث نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
طالل اخلالد مع رئيس ديوان 
احملاســبة فيصــل الشــايع 
الديــوان ســبل  وقيــادات 
تعزيز أوجه التعاون والعمل 
املشــترك بــني وزارة الدفاع 

وديوان احملاسبة.
الشــيخ طــالل  وأعــرب 
اخلالــد، في بيــان صحافي 
صــادر عن رئاســة األركان 
العامــة لــدى زيارته ديوان 
احملاسبة، عن شكره وتقديره 
للدور الكبير الذي يقوم به 
الديوان وتعاونه مع وزارة 
الدفــاع فــي احملافظــة على 

املقدرات املالية للدولة.
وأفاد بأن ديوان احملاسبة 
شــريك في العمــل من خالل 
دعمه وتوجيهه ومســاندته 

باألخــذ بجميــع املالحظات 
الــواردة مــن  والتوصيــات 
الديوان والعمل بشكل جدي 
على تالفيهــا في كل األعمال 
التــي تقوم بتنفيذها حرصا 

منها على املال العام وصونا 
له من أي جتاوزات أو تعديات 
قــد تتعــارض مــع القوانني 
واللوائــح املعمــول بهــا في 

هذا الشأن.

زار «الديوان» وبحث مع رئيسه فيصل الشايع تعزيز التعاون املشترك

الشيخ طالل اخلالد خالل اللقاء مع فيصل الشايع

جلميع ما تقــوم به وزارات 
ومؤسسات الدولة من إجراءات 
وتعامالت تتم وفق اللوائح 
واألنظمة والقوانني املعتمدة.
وأكد اهتمام وزارة الدفاع 

«حقائق وخفايا ذكرياتي».. أمسية ثقافية 
تستعرض مذكرات محمد أبواحلسن

املستشــار  اســتعرض 
في الديــوان األميــري محمد 
أبواحلســن كتابــه «حقائــق 
الــذي  ذكرياتــي»  وخفايــا 
تنــاول األحــداث السياســية 
والديبلوماسية التي عاصرها 
إبان عمله سابقا سفيرا وممثال 
دائما للكويت لدى األمم املتحدة 
خالل أمســية ثقافيــة مميزة 
احتضنتهــا جنبــات مكتبــة 

الكويت الوطنية.
العديد  وتناولت األمسية 
مــن األحــداث التي عايشــها 
أبواحلسن إبان متثيله الكويت 
لــدى األمم املتحــدة (١٩٨١ - 
٢٠٠٣) ووثقها في كتابه حيث 
متت مناقشــة وعرض أهم ما 
تضمنه بشكل عام مع احملاور 

واحلضور.

انضمامهــا إلــى عــام ١٩٦٣ 
وأصبحت العضو الـ ١١١.

وأضــاف أنه عــرض في 
كتابــه تفاصيل العمل الذي 
قام بــه أثناء الغزو العراقي 
آنــذاك للحدث  ومعايشــته 

في نيويورك وقربه الشديد 
مــن ســمو األميــر الراحــل 
الشــيخ جابر األحمد، طيب 
اهللا ثراه، وهو يلقي كلمته 
فــي اجلمعيــة العامة لألمم 
املتحدة في أغســطس ١٩٩٠ 
أمــام ممثلني عــن ١٨٢ دولة 
في قاعة ممتلئة عن آخرها، 
مشيرا إلى ما ترتب بعدها من 
تأثر وتصفيق طويل وحار 

من احلضور بعد الكلمة.
وأفاد بأن األمني العام لألمم 
املتحدة آنذاك خافيير بيريز دي 
كوييار حتدث إلى سمو األمير 
الراحل بعد الكلمة، مبينا له أنه 
يعمل في املنظمة منذ ١٥ عاما 
ومر عليه العديد من الرؤساء 
وهم يتحدثون لكنه لم يشهد 
من قبل تفاعال بهذا احلماس.

املستشار محمد ابواحلسن خالل األمسية

إلى  وتطرق أبواحلســن 
محاوالت الكويت االنضمام 
لــألمم املتحدة مســتعرضا 
الســوفييتي  رفض االحتاد 
الســابق وتدخله باستخدام 
حق الڤيتــو مرتني مما آخر 

وزير اخلارجية حضر عرضًا عسكريًا احتفاًال 
بـ «يوم باكستان» مبناسبة اليوبيل املاسي لالستقالل

شــارك وزير اخلارجية 
الشيخ د. أحمد ناصر احملمد 
الذي  العســكري  بالعرض 
مت في جمهورية باكســتان 
اإلسالمية الصديقة احتفاال 
بـ«يوم باكستان» مبناسبة 
مرورهــا باليوبيل املاســي 
لالستقالل بحضور الرئيس 
الباكستاني ورئيس الوزراء 
ووزراء اخلارجية املشاركني 
في االجتماع الوزاري ملنظمة 
التعاون اإلسالمي باإلضافة 
إلى مشاركة ضيف الشرف 
في االجتماع اإلسالمي وزير 
خارجيــة جمهورية الصني 

الشعبية الصديقة. 
كما التقى وزير اخلارجية 
الشيخ د. أحمد ناصر احملمد 
نائب رئيس الوزراء ووزير 
خارجيــة مملكــة تايلنــد 
الصديقة دون برامودويني 
على هامش أعمــال الدورة 
الـ٤٨ ملجلس وزراء خارجية 
الــدول األعضاء في منظمة 
التعاون االسالمي التي تنعقد 
في العاصمة الباكســتانية 

إسالم آباد.
ومت خــالل اللقــاء بحث 
العالقــات الثنائية الوثيقة 
التي تربط البلدين الصديقني 

إلى مناقشة آخر التطورات 
علــى الســاحتني اإلقليمية 

والدولية.
التقــى الشيــــخ  كمــــا 
د.أحمــد ناصــر احملمد مع 
وزير خارجية اجلمهورية 
التونسية الشقيقة عثمان 
اجلرنــدي. وتنــاول اللقاء 
العالقــات الثنائية الوثيقة 
التي تربط البلدين الشقيقني 
وسبل تطويرها وتنميتها في 
مختلف املجاالت باإلضافة 
إلى مناقشة آخر التطورات 
علــى الســاحتني اإلقليمية 

والدولية. 

والتقى وزير اخلارجية 
الشــؤون اخلارجية  وزير 
فــي  الدولــي  والتعــاون 
اجلمهـوريـــة اإلسالمـيـــة 
الشــقيقة  املوريـتـانـيـــــة 
إسماعيل ولد الشيخ أحمد. 
ومت خــالل اللقاء بحث 
العالقات الثنائية الوثيقة 
البلديــن  تربــط  التــي 
الشقيقني وسبل تطويرها 
وتنميتهــا فــي مختلــف 
املجــاالت باالضافــة إلــى 
مناقشــة آخــر التطورات 
على الســاحتني اإلقليمية 

والدولية.

بحث مع نظرائه في عدد من الدول التطورات اإلقليمية والدولية

وزير اخلارجية الشيخ د. أحمد ناصر احملمد خالل مشاركته في العرض العسكري احتفاال بـ «يوم باكستان»

وسبل تطويرها وتنميتها 
املجــاالت،  مختلــف  فــي 
إلى مناقشة آخر  باالضافة 
التطورات على الســاحتني 

االقليمية والدولية.
والتقى وزير اخلارجية 
الشيخ د. أحمد ناصر احملمد 
مع وزير خارجية جمهورية 
الصديقــة  قيرغيزســتان 

روسالن كازاكباييف.
وتنــاول اللقــاء بحــث 
العالقــات الثنائية الوثيقة 
التي تربط البلدين الصديقني 
وسبل تطويرها وتنميتها في 
مختلف املجاالت باإلضافة 

املسعد لـ «األنباء»: االنتهاء من تركيب آخر قطعة 
Tخرسانية من السقف الداخلي لتوسعة ٢

عاطف رمضان

قالــــت مديـــــر تنفيذ 
الكويــت  مشــاريع مطــار 
الدولي في وزارة االشــغال 
العامــة م. مي املســعد في 
تصريــح لـ«األنباء» إنه مت 
االنتهاء مــن أعمال تركيب 
آخــر قطعة خرســانية من 
الســقف الداخلي ملشــروع 
توسعة مطار الكويت الدولي 
مبنى الركاب رقم ٢، مشيرة 
الى انه مت تركيب آخر لوح 
هيكلي خرســاني من اصل 
٣٦٩٦٤ قطعــة خرســانية 
مسبقة الصب التي تشكل 
كلهــا فيمــا بينها الســقف 

اســتخدام أحدث التقنيات 
واملعدات جلعل مبنى الركاب 
T٢ صرحــا معماريا عامليا 

متميزا.

ولفتــت الــى انــه بذلك 
يكون قــد مت االنتهــاء من 
املرحلة االساسية من عمر 

املشروع.

من أصل ٣٦٩٦٤ قطعة خرسانية تشكل السقف الداخلي للمبنى

جانب من املشروعم. مي املسعد

الداخلي للمبنى.
وأضافت املسعد انه مت 
تصنيع وصب وتركيب هذه 
القطع اخلرسانية من خالل 

الكويت والسعودية تتبادالن اخلبرات 
حول «العدادات الذكية»

وزارة  وكيــل  اســتقبل 
الكهربــاء واملــاء والطاقــة 
املتجددة بالتكليف م.خليفة 
الفريــج وفــدا ســعوديا من 
وزارة الطاقة وهيئة تنظيم 
املــاء والكهربــاء والشــركة 
الســعودية للكهرباء واملاء، 
لالطالع على مشروع العدادات 
الذكية في الكويت واالستفادة 
من التجربة الســعودية في 
هذا الشأن، وذلك انطالقا من 
التعاون املشترك بني وزارة 
الكهربــاء واملــاء والطاقــة 
املتجددة ونظيرتها في اململكة 
العربية السعودية الشقيقة 
في مجاالت الكهرباء واملاء. 

وســيمكث الوفــد ملــدة 
يومــني لعــرض التجربــة 
السعودية لتركيب العدادات 
الذكيــة والتحديــات التــي 
واجهتهم باملشــروع ونقل 

الوفد ورشة فحص واختبار 
العدادات الذكية، وسيعرض 
الوفــد الســعودي جتربتــه 
في تركيب العــدادات الذكية 
واخلطط املستقبلية اخلاصة 
باستبدال العدادات امليكانيكية 

بأخرى ذكية على مســتوى 
مناطق اململكة.

ويضم وفد الوزارة الوكيل 
املساعد لقطاع خدمات العمالء 
الرشــيدي ومديري  م.أحمد 

القطاع.

م.خليفة الفريج خالل استقباله الوفد السعودي بحضور م.أحمد الرشيدي

التجربة للكويت.
إذ حترص الــوزارة على 
تبادل اخلبرات واالستفادة من 
جتارب دول مجلس التعاون 

لدول اخلليج العربية.
املقــرر أن يــزور  ومــن 

العتيبي: محطة كهرباء العارضية تدخل 
التشغيل التجريبي بطاقة ٧٢٠ ميغاوات

دارين العلي

الوكيــل املســاعد  أعلــن 
النقــل  شــبكات  لقطــاع 
الكهربائية م.مطلق العتيبي 
عن قيام القطاع بالتشــغيل 
التجريبــي حملطــة حتويــل 
العارضية الرئيسية AX جهد 
اليــوم  ٣٠٠/١٣٢/٣٣/١١ ك.ڤ 
اخلميــس بهدف رفــع كفاءة 
محطــة العارضيــة وبطاقة 

تصل إلى ٧٢٠ ميغاوات.
وقــال العتيبــي إن هــذه 

احملطة تعتبــر من احملطات 
املهمة التي تعمل على زيادة 
الكهربائية،  القدرة بالشبكة 
وجار العمل على تشــغيلها 
عــن طريــق حتويل مســار 
اخلط الهوائي ٣٠٠ كيلوڤولت 
الواصل بــني محطة حتويل 
الدوحــة الغربيــة ومحطــة 
حتويل الصديق w مما يزيد 
مــن مرونة وكفاءة الشــبكة 
الكهربائية. وأشار إلى أنه من 
املقرر أن تدخل احملطة اخلدمة 
األحد املقبل، وذلك من شأنه 

تقوية شــبكة الـــ ٣٠٠ ك.ڤ 
وشبكة الـ ١٣٢ ك.ڤ مبنطقة 
العارضية وكذلك تعزيز شبكة 
الـ ٣٣ ك.ڤ املغذية للمنطقة 
الصناعية بالعارضية، إضافة 
إلى تخفف ضغط األحمال على 

.w محطة العمرية
وبــني أن تكلفــة إنشــاء 
احملطــة تبلــغ ٢٢ مليــون 
دينار وتربط منطقة الدوحة 
والصديــق، وتاريــخ بدايــة 
عقد املشــروع كان في شهر 

أغسطس ٢٠١٧.

تدخل إلى اخلدمة الفعلية األحد املقبل

م. مطلق العتيبي


