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العلي استقبل القائم باألعمال األميركي وسفير اإلمارات 

األمير عّزى خادم احلرمني بوفاة والدة
 األمير متعب بن عبداهللا بن عبدالعزيز

ولي العهد عّزى خادم احلرمني بوفاة والدة 
األمير متعب بن عبداهللا بن عبدالعزيز

الســمو  بعــث صاحــب 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
ببرقيــة تعزيــة إلــى أخيه 
خــادم احلرمــني الشــريفني 
امللك ســلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود ملك اململكة العربية 
السعودية الشقيقة عبر فيها 
ســموه عن خالــص تعازيه 
وصــادق مواســاته بوفــاة 
املغفور لها بإذن اهللا تعالى 
والدة صاحب السمو امللكي 
األميــر متعــب بــن عبداهللا 
بــن عبدالعزيز آل ســعود، 
سائال ســموه املولى تعالى 
أن يتغمدها بواســع رحمته 
ويسكنها فسيح جناته وأن 
يلهم األسرة املالكة الكرمية 
جميل الصبر وحسن العزاء.

بعــث ســمو ولــي العهد 
األحمــد  مشــعل  الشــيخ 
ببرقيــة تعزيــة إلــى أخيه 
خــادم احلرمــني الشــريفني 
امللك ســلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود ملك اململكة العربية 
الشقيقة ضمنها  السعودية 
سموه خالص تعازيه وصادق 
مواســاته بوفاة املغفور لها 
بإذن اهللا تعالى والدة صاحب 
الســمو امللكي األمير متعب 
بن عبداهللا بــن عبدالعزيز 
آل سعود، مبتهال سموه إلى 
الباري جل وعال أن يتغمدها 
بواســع رحمتــه ويســكنها 

فسيح جناته.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

رئيس الوزراء عّزى خادم احلرمني 
بوفاة والدة األمير متعب بن عبداهللا

بعث ســمو الشــيخ أحمد نواف األحمــد الصباح 
رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية إلى خادم احلرمني 
الشــريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك 
اململكة العربية الســعودية الشقيقة، ضمنها سموه 
خالص تعازيه وصادق مواســاته بوفاة املغفور لها 
بــإذن اهللا تعالى والدة صاحب الســمو امللكي األمير 

متعب بن عبداهللا بن عبدالعزيز آل سعود.

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح

وزير الدفاع: االرتقاء باملنظومة الصحية في القوات 
املسلحة وتنمية اخلبرات العلمية والقدرات العملية

أكــد وزيــر الدفاع الشــيخ 
عبداهللا العلي السعي الدائم إلى 
االرتقاء مبنظومة العمل الصحي 
في القوات املســلحة واحلرص 
علــى تنمية خبراتهــم العلمية 

وتطوير قدراتهم العملية.
جاء ذلك وفق بيان صحافي 
لرئاسة األركان العامة للجيش 
الدفــاع  خــالل زيــارة وزيــر 
امــس لهيئة  التفقديــة صباح 
اخلدمات الطبية، حيث كان في 
اســتقباله لدى وصوله رئيس 
الهيئة الشيخ د. عبداهللا املشعل 

الصباح وعدد من قياداتها.

رئيس مجلس الوزراء ملنتسبي 
هيئــة اخلدمات الطبية على ما 
يقومــون بــه من عمــل متميز 
ومشــاركة فعالة وجهــد وافر 
يســهم بدوره في رفع مستوى 

اخلدمات الصحية في البالد.
وقال إنه حرص على أن تكون 
أولى زياراته التفقدية منذ تسلمه 
مهــام منصبه الــوزاري لهيئة 
اخلدمات الطبية بوزارة الدفاع 
تقديرا منه للدور الكبير واملهم 
الذي تؤديــه واملتمثل في دعم 
ومساندة املنظومة الصحية في 
البالد، داعيا منتسبي الهيئة إلى 

مبستشفى جابر األحمد للقوات 
املسلحة التابع لهيئة اخلدمات 
الطبية، اطلع خاللها على طبيعة 
ســير العمل هناك واملهام التي 
يقــوم بهــا منتســبو الهيئتني 
الطبيــة واإلداريــة، إضافة إلى 
سلسلة االجراءات املتبعة ضمن 
التطويــر والتحديــث  خطــط 

اجلاري تنفيذها بالهيئة.
وســأل املولى عــز وجل أن 
يوفق اجلميــع للبذل والعطاء 
خلدمة وطننــا املعطاء في ظل 
القيادة احلكيمة لصاحب السمو 
األمير وسمو ولي عهده األمني.

احملافظة على متيزهم وتفوقهم. 
وأعــرب عــن فخــره واعتزازه 
بجهود العاملني فيها وبعطائهم 
الزاخر بالوفاء واإلخالص للوطن 
«فهم أصحاب املواقف املشهودة 
واألعمال املتميزة احملمودة من 
خالل تقدميهم خلدمات الرعاية 
الصحيــة والطبيــة مبختلــف 
اختصاصاتها ملنتسبي القوات 
املســلحة وللمدنيــني العاملني 

بوزارة الدفاع وذويهم».
بعــد ذلك قام وزيــر الدفاع 
بجولة شــملت بعــض املرافق 
والوحدات واألقســام الصحية 

أعرب خالل زيارته التفقدية لهيئة اخلدمات الطبية عن فخره واعتزازه بجهود العاملني فيها

جانب من جولة وزير الدفاعالشيخ عبداهللا العلي خالل تفقده هيئة اخلدمات الطبية

وفي مستهل زيارته استمع 
الشيخ عبداهللا العلي الصباح 
إلــى إيجاز مفصــل عن طبيعة 
اخلدمــات التي تقدمهــا الهيئة 
ملنتسبي القوات املسلحة وذويهم 
والدور الذي تؤديه في دعم جهود 
الدولــة عموما وجهــود وزارة 

الصحة خصوصا.
ونقل حتيات وتقدير صاحب 
الســمو األميــر القائــد األعلى 
للقوات املســلحة الشيخ نواف 
األحمد وسمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد وســمو الشيخ 
أحمــد نــواف األحمــد الصباح 

وزير الدفاع مستقبال السفير اإلماراتي الشيخ عبداهللا العلي مستقبال القائم باألعمال األميركي

بحث وزير الدفاع الشيخ عبداهللا العلي 
مــع القائــم باألعمال فــي ســفارة الواليات 
املتحدة األميركية الصديقة لدى البالد جيمس 
هولتسنايدر وسفير دولة اإلمارات العربية 
املتحدة الشــقيقة لدى البــالد د.مطر حامد 
النيادي كل على حدة املوضوعات املشتركة 

والعالقات الثنائية بني بلديهما والكويت.
وقالت رئاســة األركان في بيان صحافي 
إنــه مت خــالل اللقاءين مناقشــة أهم األمور 
واملوضوعات ذات االهتمام املشــترك وسبل 
تعزيز أواصر التعاون والعمل املشترك بني 
الكويت والدول الشقيقة والصديقة، إضافة 
إلى بحث آخر التطورات واملســتجدات على 

الساحتني اإلقليمية والدولية.

النادي الكويتي الرياضي ينظم مهرجان 
السيارات الكالسيكية واملعدلة اليوم

وزير اإلعالم بحث مع فريق «إكسبو ٩٦٥» 
احلفاظ على التراث الكويتي

ينظم النادي الكويتي الرياضي لسباق 
الســيارات الكالسيكية اليوم اجلمعة وفي 
الثالثة عصرا مهرجان الكويت للســيارات 
الكالسيكية واملعدلة ٢٠٢٢، وذلك في مواقف 
سيارات أبراج الكويت. يقام املهرجان بحضور 
رئيس النادي الشيخ علي اخلالد، وتشارك 
في رعايته وتنظيمه شــركة املشــروعات 

السياحية وعدد من اجلهات الفاعلة.

ويساهم نادي السيارات الكالسيكية في 
بناء مجتمع أفضل يعمه السالم، من خالل 
تعليم الشباب الرياضة التي تتم ممارستها 
طبقا للقواعد اخلاصة باالحتادات الدولية 
املعنية باللعبة، عن طريق رسم السياسة 
العامة التي حتقق وتعزز ممارسة ونشر 
الوعي برياضة السيارات والدراجات النارية 

الكالسيكية لرفع مستواها.

التقى وزير اإلعالم والثقافة ووزير الدولة 
لشؤون الشــباب عبدالرحمن املطيري وفدا 
من مؤسســي وأعضاء فريق «اكسبو ٩٦٥» 
للمعــارض التراثيــة واحلرفيــة واملبدعني 

الكويتيني.
وذكرت الوزارة في بيان صحافي، أنه جرى 
خالل اللقاء مناقشة عدد من القضايا واملشاريع 
ذات العالقة باحلفــاظ على التراث الكويتي 
وتكثيــف البرامج الثقافية التي تؤصل لهذا 

الهدف وتؤكد علــى الهوية الكويتية إضافة 
الى بحث سبل التعاون املشترك بني الوزارة 

وفريق «اكسبو ٩٦٥».
وأشــارت إلــى أنه مت خــالل اللقاء أيضا 
مناقشــة الوضع القائم للحرف اليدوية في 
الكويت وطرق تطويرها لتسهم بشكل عملي 
في رفع مستوى الدخل الفردي واألسري اضافة 
الى مساهمته الفاعلة في زيادة الناجت الوطني 
مبا يتوافق مع رؤية «كويت جديدة ٢٠٣٥». 

بحضور رئيسه الشيخ علي اخلالد ومبشاركة «املشروعات السياحية» وجهات فاعلة

جانب من السيارات الكالسيكيةالشيخ علي اخلالد

عبدالرحمن املطيري مستقبال وفدا من مؤسسي وأعضاء فريق «اكسبو ٩٦٥»

الفريج: ٢٩٪ نسبة إجناز صيانة الوحدات الكهربائية و٣١٪ للمقطرات
دارين العلي

أعلن وكيل وزارة الكهرباء 
واملــاء والطاقــة املتجــددة 
الفريج  بالتكليــف م.خليفة 
أن برنامج الصيانة السنوي 
يسير وفق اجلدول املخطط 

له.
ولفت الفريج في تصريح 
صحافي الى أن نسبة إجناز 
الصيانات للوحدات الكهربائية 
التــي انتهت املوجودة حتت 

الصيانة بلغت ٢٩٪.
فيما بلغت نســبة إجناز 
الصيانات لوحــدات تقطير 
املياه التــي انتهت املوجودة 
حتت الصيانة ٣١٪، وأشــار 

وفــي ســياق متصــل، 
حتــدث الفريــج عــن النمو 
العــام لالســتهالك مــوردا 

ســاعة وإجمالي االستهالك 
الكهربي لعــام ٢٠٢٢ والذي 
بلغ ٢٦٫٦٤٣ غيغاوات ساعة، 
موضحا إجمالي االستهالك 
لعامي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بـ ٥٢٫٤٨٣

غيغاوات ساعة وبنسبة منو 
٣٪ لعام ٢٠٢٢.

وكان الفريــج قــد حضر 
أمس حفل تكرمي موظفي فرق 
التشــغيل بعد انتهاء أعمال 
الصيانــة للوحدات وعددهم 
٨٣ مــن املهندســني والفنيني 
في محطات القوى الكهربائية 
وتقطير املياه وشملت محطات 
الصبيــة، الــزور اجلنوبية، 
الدوحــة الغربيــة، الدوحــة 

الشرقية والشعيبة.

مقارنة إلجمالي االســتهالك 
الكهربائي لعام ٢٠٢١ والذي 
غيغــاوات   ٢٥٫٨٤٠ بلــغ 

حضر تكرمي موظفي احملطات من «فرق التشغيل بعد انتهاء أعمال الصيانة للوحدات»

م.خليفة الفريج مع موظفي فرق التشغيل

إلــى أن االعتمــاد الكلي على 
العنصر الوطني في تشغيل 

الوحدات بعد الصيانة.

بدء مشروع تعزيز شبكة الربط اخلليجي بني الكويت والسعودية
دارين العلي

كشــفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء واملاء 
والطاقة املتجددة عن بدء تنفيذ مشروع تعزيز منظومة 
الربط اخلليجي ببدء تنفيذ البنية التحتية حملطة الربط 
اجلديدة ضمن منظومة الربط اخلليجي في منطقة الوفرة 
وحتديدا بني الكويت واململكة العربية السعودية. ولفتت 

املصادر الى انه بعد ان مت تسلم االراضي على مساحة 
٦٢ ألف متر مربع سيتم البدء بتنفيذ االعمال الى تشمل 
متديد خطوط نقل هوائية جهد ٤٠٠ كيلوفولت بطول ٢٥٥

كيلومترا لربط احملطة اجلديدة مبحطة حتويل الفضلي 
في اململكة العربية السعودية. وقالت املصادر ان هذا 
املشروع يخدم ايضا التبادل الكهربائي مع العراق حيث 
سيتم متديد خطوط نقل هوائية جهد ٤٠٠ كيلوفولت 

من محطة الوفرة إلى محطة الفاو في العراق بطول ٢٩٥
كيلومترا. وقالت مصادر ان املشروع من شأنه ان يزيد 
قدرة وكفاءة الشبكة الكهربائية لدى الدول األعضاء في 
هيئة الربط وستكون الكويت أكبر املستفيدين منه، إذ 
سيتم رفع السعة االستيعابية الداعمة لشبكة الكهرباء 
في الكويت بحوالي ٢٥٠٠ ميغاواط، وقد تصل إلى ما 

يزيد عن الـ ٣٠٠٠ ميغاواط.

ملشاهدة الڤيديو

السفير بدر العوضي: الكويت قيادة وشعبًا تعتز 
بالشراكة التاريخية اإلستراتيجية مع بريطانيا

لندن - (كونا): قدم السفير بدر العوضي 
أمس اخلميس أوراق اعتماده سفيرا للكويت 
لدى اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا 
الشــمالية إلى العاهل البريطاني امللك تشالز 
الثالث. وجرت مراســم تقدمي أوراق االعتماد 
في قصر باكنغهام، حيث نقل السفير العوضي 
حتيات صاحب الســمو األمير الشــيخ نواف 
األحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد.

وأعــرب العوضي في تصريــح لـ (كونا) 
بهذه املناســبة عن تشــرفه بنيل ثقة القيادة 

السامية وتعيينه سفيرا للكويت في لندن.
وأكــد على تقدير واعتــزاز الكويت قيادة 
وشــعبا بالشــراكة التاريخية االستراتيجية 

العريقة مع اململكة املتحدة والتي يزيد عمرها 
عــن ١٢٣ عامــا، معربــا عن تطلعــه لالنتقال 
باملســتوى املرموق لهذه لعالقــات الوطيدة 

إلى آفاق أرحب على األصعدة كافة.
يذكر أن العوضي أصبح ثامن سفير للكويت 
معتمد لدى بالط (سانت جيمس) وأول سفير 
عربي يقدم أوراق اعتماده للملك تشالز الثالث 

بعد اعتالئه العرش.
واحتفاء بهذه املناسبة أقام السفير العوضي 
حفل اســتقبال فــي مقر إقامتــه حضره عدد 
من كبار املســؤولني البريطانيني والســفراء 
والديبلوماسيني املعتمدين إلى جانب أعضاء 
البعثة الديبلوماسية الكويتية ورؤساء املكاتب.

السفير بدر العوضي يقدم أوراق اعتماده إلى امللك تشالز الثالث

قدم للملك تشالز الثالث أوراق اعتماده سفيرًا لدى اململكة املتحدة


