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العتيبي: االنتهاء من خطوط الضغط العالي 
في «املطالع» بداية يونيو

دارين العلي

أعلن الوكيل املساعد لقطاع شبكات 
النقل الكهربائية م.مطلق العتيبي عن إنهاء 
أعمال متديد خطوط الضغط العالي ٤٠٠ 
كيلو ڤولت إلى مدينة املطالع الســكنية 

بداية يونيو املقبل.
وأوضح العتيبــي أنه يتم ايصال ما 
يقارب ٤ أبراج بشكل يومي، حيث تعمل 
الفرق وفق الظروف اجلوية التي تتناسب 
مع تلك األعمال، مؤكدا ان وزارة الكهرباء 
واملاء تعمل على قدم وساق من أجل إجناز 
األعمال الكهربائية املتعلقة مبدينة املطالع 
خاصة فيما يتعلق بخطوط الضغط العالي.

وأشــار الى وجود خطي ضغط عال 
بقدرة ٤٠٠٠ ميغاواط، وجار اســتكمال 
أعمال إيصال وشد املوصالت الكهربائية 
لهمــا، مبينا أن هناك متابعة حثيثة لكل 
تلك األعمال من أجل إجنازها في املواعيد 
احملددة لها، وتوزيع األحمال الكهربائية 

على املطالع كاملة.
وأشار العتيبي إلى أن وزارة الكهرباء 
واملاء تنسق مع «السكنية»، التي وقعت 
حتى اآلن ٩ عقود لربط محطات التحويل 
الرئيســية داخل املنطقة، مؤكدا تكاتف 
جهات الدولة ذات العالقة من أجل إجناز 
جميع أعمال البنية التحتية كاملة داخل 

املطالع.

أعلن عن توقيع ٩ عقود للتمديدات في املنطقة

متديد ساعات العمل مبركزي فحص العمالة في الشويخ وصبحان
حنان عبداملعبود

أعلنــت وزارة الصحة عن متديد ســاعات 
العمل خالل الفترة املســائية مبركزي فحص 
العمالة في الشــويخ وصبحــان لتصبح من 
الســاعة ١ ظهرا إلى ٧ مساء، وذلك اعتبارا من 

أمس األحــد، بهدف التســهيل على املراجعني 
ولتحقيق سالسة تقدمي اخلدمة.

وحددت الوزارة في بيان لها أن تكون اخلدمة 
عبــر هذه املراكــز خالل هذه الفتــرة للعمالة 
األهليــة (مادة ١٨ - شــركات)، كما يشــترط 
على مسؤولي الشركات حجز مواعيد مسبقة 

وذلك عبر املوقع اإللكتروني اخلاص باملركزين 
املذكورين.

وطالبت اجلميــع باحلضور وفق املواعيد 
املقررة عبر آلية احلجز املسبق، تسهيال على 
املراجعني، ومنعا ألي ازدحام، وسعيا لتقدمي 

اخلدمة بكل يسر.

«األوقاف»: السماح بإقامة 
والئم اإلفطار في املساجد وفق ضوابط

أسامة أبو السعود

وزارة  وكيــل  أصــدر 
االوقاف والشؤون االسالمية 
املســاعد لقطاع املســاجد 
م. بــدر العتيبــي تعميما 
إداريا موجهــًا إلى مديري 
إدارات مساجد احملافظات 
بشأن إقامة والئم اإلفطار 

باملساجد.
وجاء في التعميم الذي 
حصلــت «األنبــاء» علــى 
نســخة منه «..اســتعدادا 

الســتقبال شــهر رمضان الفضيل موسم 
اخليــر والبــر واإلحســان، نحيطكم علما 
بأنه قد تقرر السماح بإقامة والئم اإلفطار 

باملساجد، مع التقيد بالضوابط التالية:
١ ـ تتقــدم اجلهــة الراغبــة بإقامــة والئم 
اإلفطــار باملســجد بكتــاب رســمي إلدارة 

مســاجد احملافظــة الواقع 
بها املسجد، ألخذ املوافقات 
الرسمية، بعد التنسيق مع 

إمام املسجد.
٢ـ  الســماح بإقامــة والئم 
اإلفطار بســاحات املسجد 
ويتم فرش سفر الوالئم قبل 
األذان بنصف ساعة وإزالتها 

بعد اإلفطار مباشرة.
٣ ـ تقع مســؤولية تنظيم 
والئم اإلفطار على القائمني 
علــى مشــروع اإلفطــار 

وبإشراف إمام املسجد.
٤ـ  ال يسمح بإقامة اخليام الرمضانية داخل 

حدود املسجد.
٥ـ  مينع منعا باتا إيصال التيار الكهربائي 
اخلــاص باملســجد باخليــام الرمضانيــة 
املجاورة ألسوار املسجد، وذلك حفاظا على 

صحة وسالمة املصلني.

مسؤولية تنظيمها تقع على القائمني على املشروع وبإشراف اإلمام

م. بدر العتيبي

فرش السفر بساحات املسجد قبل األذان بنصف ساعة وإزالتها بعد اإلفطار

املسجد حدود  داخـل  الرمضانية  اخليـام  إقامـة  باتـًا  منعًا  مينع 

علي املوسى دشن محطة التحويل 
AX الرئيسية العارضية

دشــن وزير األشــغال العامة ووزير 
الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة م.علي 
املوســى صباح أمس محطــة التحويل 
الرئيسية العارضية AX ٣٠٠ كيلوڤولت، 
وذلك بحضور وكيل قطاع شبكات النقل 
الكهربائية م.مطلــق العتيبي وعدد من 

قيادي الوزارة.
وتعتبــر محطــة العارضيــة AX من 
احملطــات املهمة الســتقرار شــبكة ٣٠٠ 

كيلوڤولــت الكهربائية، ومت تشــغيلها 
عــن طريــق اخلــط الهوائي جهــد ٣٠٠ 
كيلوڤولت من محطــة الدوحة الغربية 
للقــوى الكهربائية وتقطيــر املياه، مما 
يؤدي الى استقرار ورفع كفاءة الشبكة 
الكهربائية لتأمني اســتمرارية توصيل 
التيار الكهربائي للمستهلكني، وباألخص 
قبل بدء موسم الصيف وارتفاع األحمال 

الكهربائية.

من احملطات املهمة الستقرار شبكة ٣٠٠ كيلوڤولت الكهربائية

AX م.علي املوسى وم. مطلق العتيبي وقيادات «الكهرباء واملاء» لدى تدشني محطة التحويل الرئيسية العارضية

وزير اإلعالم البحريني استقبل رؤساء وأعضاء اجلمعيات 
الصحافية اخلليجية: ترسيخ التعاون والتنسيق اإلعالمي 

استقبل وزير شؤون اإلعالم في مملكة البحرين 
الشقيقة علي بن محمد الرميحي أمس األحد رؤساء 
وأعضاء اجلمعيات الصحافية اخلليجية مبناسبة 
زيارتهــم ململكة البحرين للمشــاركة فــي امللتقى 
اخلليجــي للجمعيات الصحافيــة الذي يقام خالل 

الفترة من ٢٧ إلى ٢٨ اجلاري. 
وخالل اللقاء، رحب وزير شؤون اإلعالم البحريني 
برؤساء وأعضاء اجلمعيات الصحافية اخلليجية، 
وأشــاد بجهودهم وإســهاماتهم فــي دعم وتطوير 
العمل الصحافي اخلليجي، مؤكدا أن مشاركتهم في 

امللتقى اخلليجي للجمعيات الصحافية ستسهم في 
ترســيخ وتعزيز التعاون والتنسيق اإلعالمي بني 
اجلمعيات الصحافية، وتطوير آليات العمل املشترك 
مبا يسهم في تعزيز العالقات األخوية التاريخية 

بني دول وشعوب مجلس التعاون.

أكد أن ملتقاهم يعزز العالقات األخوية التاريخية بني دول وشعوب مجلس التعاون

وزير شؤون اإلعالم البحريني علي بن محمد الرميحي ورئيس جمعية الصحافيني الكويتية الزميل عدنان الراشد ورؤساء وأعضاء اجلمعيات الصحافية اخلليجية في لقطة جماعية

هيئة القّصر حتقق أرباحًا قياسية بنسبة ١٤٫٧٪ لعام ٢٠٢١
وتعتمد ١٠٪ توزيعات ألرصدة املشمولني بالوصاية

ليلى الشافعي

أقــر مجلــس إدارة الهيئة 
العامــة لشــؤون القصر، في 
اجتماعه برئاسة وزير األوقاف 
والشــؤون اإلسالمية عيسى 
الكندري أرباح الهيئة البالغة 
١٤٫٧٢٣٪ عن العام ٢٠٢١، كما 
أقــر توصية جلنــة التدقيق 
وتقريــر التدقيــق اخلارجي 
بشــأن احلســاب اخلتامــي 
للمشــمولني بوصاية الهيئة 
ونســبة توزيع األرباح على 
األرصــدة بنســبة ١٠٪، مــع 
حتويل باقي األرباح ونسبتها 
٤٫٧٢٣٪ ألرصدة املشــمولني 

بالوصاية.
وأوضــح الوزير عيســى 
الكنــدري في بيــان صحافي 
أن الهيئــة جنحــت وبفضل 
توجيهــات مجلــس إدارتهــا 
وجلانها املتخصصة وجهود 
إدارتها التنفيذية في حتقيق 
تلك األرباح القياسية، وذلك 
رغم التداعيات السلبية التي 
شــهدتها االســواق احملليــة 
انتشــار  والعامليــة نتيجــة 
ڤيــروس كورونا املســتجد، 

وضع الهيئة وطبيعة عملها.
وأضاف الكندري أن املجلس 
استعرض التقرير السنوي عن 
نتائج أعمال الهيئة لعام ٢٠٢١ 
وقام باعتماده، كما اعتمد عددا 
من تقارير أعمال وتوصيات 
اللجــان املنبثقــة من مجلس 

إدارة الهيئة.
وفي مجال االستثمار، قال 
مدير عام الهيئة باإلنابة م.حمد 
البرجــس ان املجلس ناقش 
اخلطة االستثمارية السنوية 

دوري تطورات أداء محفظتها 
االســتثمارية وتبحث فرص 
التخارج وفرص االســتثمار 
املعروضة وذلك بعدما جنحت 
خالل الفترة األخيرة في تنفيذ 
برنامج إلعادة هيكلة محفظتها 
االستثمارية جغرافيا وقطاعيا 
وحســب اآلجــال واألدوات 
االســتثمارية والعمــالت مبا 
يتناســب وطبيعــة مواردها 
املاليــة  وأهدافهــا  وعملهــا 
واحتياجاتها النقدية الدورية 
وذلــك فــي ضــوء الضوابط 
والشــرعية  االســتثمارية 

املعتمدة.
أن  البرجــس  وأوضــح 
التنفيذيــة وقطــاع  اإلدارة 
تنميــة أمــوال القصر بصدد 
إعــداد اســتراتيجية جديدة 
لالستثمار للفترة املقبلة تركز 
على حتقيق عائدات مناسبة 
وفــق سياســة اســتثمارية 
متحفظة تراعي خفض املخاطر 
ألدني مســتوى ممكن، وذلك 
مــع توفير اإلمكانــات املادية 
والبشرية واإلجرائية الالزمة 
للبدء في التنفيذ دون عوائق 

أو حتديات.

للهيئة لعــام ٢٠٢٢ واملوازنة 
نفســه  للعــام  التقديريــة 
واعتمدهمــا، مشــيرا إلى ان 
املجلس ناقش أيضا التقارير 
املرفوعة من عدة جلان وأهمها 
التــركات والتدقيق واألثالث 
اخليرية وتنمية أموال القصر.
وشــدد البرجس على أن 
الهيئــة ومن خالل توجيهات 
إداراتهــا وجلانهــا  مجلــس 
إدارتها  املتخصصة وأعمــال 
التنفيذيــة تتابــع وبشــكل 

الكندري: منو األرباح يعكس سالمة السياسات واإلستراتيجية االستثمارية

عيسى الكندري خالل االجتماع مع مجلس إدارة هيئة القصر

وهو ما يعد تأكيدا على سالمة 
سياستها االستثمارية وجناح 
اســتراتيجيتها االستثمارية 

املمتدة حتى عام ٢٠٢٢.
وذكر ان الهيئة تستهدف 
باملقــام األول تعزيز ســالمة 
املالــي  مركزهــا  ومتانــة 
االســتثمارية  وسياســتها 
والسعي لتحقيق أعلى العوائد 
املمكنــة لصالــح املشــمولني 
برعايتها، في ضوء الضوابط 
التي تتناســب وخصوصية 

النيابة تطعن بحكم 
«صندوق اجليش»

جتديد عقود 
االستثمار بالتعاونيات

عبدالكرمي أحمد

تلقت محكمة التمييز أمس 
طعنا مقدما من النيابة العامة 
بحكم محكمة الوزراء املتعلق 
بقضية  «صندوق اجليش».

بشرى شعبان

أصــدر وزيــر الشــؤون 
االجتماعية والتنمية املجتمعية 
وزير الدولة لشؤون اإلسكان 
مبــارك العــرو قــرارا وزاريا 
بتعديــل نص املــادة (١٨) من 
القرار الوزاري رقم ٧٥/أ لسنة 
٢٠١٩ لتصبح على النحو التالي: 
مــادة (١٨) لصاحب العمل 
أن يحصل على عقد استثمار 
احملــل باجلمعية ملــدة خمس 
سنوات قابلة للتجديد شريطة 
تقدمي صاحب العمل دعما ماليا 
للجمعية يحــدد باالتفاق مع 
مجلس اإلدارة وفقا للضوابط 
الواردة في املادة (٣٩) من القرار 
الوزاري رقم (٤٦/ت لسنة ٢٠٢١ 
بشــأن إصدار الئحــة تنظيم 

العمل التعاوني وتعديالته.

«الزراعة»: تقي لـ «السمكية» ومحسن وأحمد 
املطيري لـ «احليوانية» و«املالية واإلدارية»

محمد راتب

أصــدر وزير األشــغال العامة ووزير 
الكهرباء واملاء والطاقة املتجددة ورئيس 
مجلــس الهيئة العامــة للزراعة م. علي 
املوســى قرارات بنــدب ناصر تقي مدير 
إدارة املشــاريع الهندسية باإلضافة إلى 
عمله القيــام بأعمال نائــب املدير العام 
لشؤون الثروة السمكية، وندب محسن 
محمد املطيري مدير إدارة الوفرة الزراعية 
باإلضافة الى عملــه القيام بأعمال نائب 
املدير العام لشــؤون الثروة احليوانية، 
ونــدب أحمد طراد املطيــري مدير إدارة 

الشــؤون القانونية باإلضافة إلى عمله 
القيام بأعمال نائب املدير العام للشؤون 

املالية واإلدارية.
وعلمت «األنباء» من مصادر مطلعة 
أن تعيني مدير عام الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية خلفا للشيخ 
محمــد اليوســف الــذي انتهــى العمل 
مبرســوم تعيينــه ٢٦ مــارس اجلاري 
بانتظــار قــرار مجلــس الــوزراء وأن 
املنصــب اليزال شــاغرا، في حني متت 
إعادة م. مشعل القريفة مديرا لإلنتاج 
احليوانــي، وم. ومــرزوق الهبي مديرا 

إلدارة التراخيص السمكية.

القريفة لإلنتاج احليواني والهبي لـ«التراخيص السمكية»


