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في أداء واجبكم نحو وطنكم

ثالث أيام رمضان

كتب حم�سن الهيلم:

• سمو الشيخ جابر املبارك

مهدي :تقرير آفاق الطاقة منصة
مهمة لتطوير العمل
كتب �أحمد احلربي:

• خالد مهدي متحدثا ً

�أكد الأمني العام للمجل�س الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي ان
تقرير �آفاق الطاقة يف الكويت يعد نقطة انطالق من خالل من�صة مهمة
لتطوير العمل يف متابعة وتنفيذ �سيا�سات الطاقة يف البالد.
جاء ذلك يف ت�رصيح �صحايف ملهدي على هام�ش احلفل اخلتامي لتقرير
�آفاق الطاقة يف الكويت والذي اقيم يف مبنى الأمم املتحدة مب�رشف
بح�ضور مدير عام معهد الكويت لالبحاث العلمية ووكيل وزارة النفط
ونائب املمثل املقيم لربنامج االمم املتحدة االمنائي.
و�أكد مهدي ان اللجنة العليا للطاقة يف الكويت متتلك �آداة مهمة تتمثل يف
تقرير �آفاق الطاقة والذي خرج ب�رشاكات دولية وحملية ومع كافة االطراف
املعنية مبلف الطاقة ،م�شريا الى ان املكونني الرئي�سيني للتقرير هما
ا�صدار التقرير الأول ليكون املن�صة االولى فيما يتعلق بالعر�ض والطلب
للطاقة والتوقعات ب�سيا�ساتها وتعزيز القدرات الفردية وامل�ؤ�س�سية
ل�صناعة هذا التقرير حيث مت تدريب العديد من اجلهات واالطراف ذات
ال�صلة من امل�ؤ�س�سات احلكومية كما مت و�ضع قواعد عامة متعلقة بتعزيز
الدور امل�ؤ�س�سي يف خلق ال�رشاكات .

الصويان :ضرورة تشديد الرقابة لوقف

التجاوزات بمزاد األسماك المستوردة

قال رئي�س االحتاد الكويتي ل�صيادي
الأ�سماك ظاهر ال�صويان تعقيبا على
ما ين�رش ويثار على مواقع التوا�صل
االجتماعي من جت��اوزات �صارخة
مبزاد الفجر «للأ�سماك امل�ستوردة»
وذل��ك بعدم االلتزام بقرار وزارة
التجارة بقطع جزء من ذيل بع�ض
الأ�سماك امل�ستوردة.
وا���ض��اف �أن ع��دم ق�ص ج��زء من
ذي��ل بع�ض الأ���س��م��اك امل�ستوردة
اعطى ال�ضوء االخ����ضر ل�ضعفاء

ال��ن��ف��و���س ل�لا���س��ت��م��رار بالغ�ش
واخللط ببيع الأ�سماك امل�ستوردة
للم�ستهلكني بانها �أ�سماك حملية،
م�شددا على �رضورة مراقبة ال�سوق
من قبل اجلهات املعنية لتطبيق
قرار وزارة التجارة بق�ص جزء من
الذيل يف بلد املن�ش�أ ولي�س بعد
دخوله البالد وعر�ضه بال�سوق كما
ن�شاهده قبل املزاد ،حتى ال تت�رسب
�أطنان من الأ�سماك امل�ستوردة قبل
دخولها ال�سوق وتباع للمواطن

من قبل بع�ض ال�سيارات اجلوالة
والب�سطات على �أنها �أ�سماك حملية.
وطالب ال�صويان اجلهات احلكومية
ب����ضرورة دع���م وح��م��اي��ة املنتج
املحلي،
كما طالب اي�ضا اجلهات املعنية
بالتحرك اجلاد وت�شديد الرقابة،
خا�صة �أن م��ا ُع��ر���ض م��ن م�شاهد
فيديو يثري الده�شة ،بالتعامل
بالأحذية مع الأ�سماك بالأر�ض اثناء
املزاد.

اللنقاوي :تعديالت لمسارات خطوط
المياه الرئيسية
كتب فار�س عبدالرحمن:

�أعلن الوكيل امل�ساعد لت�شغيل و�صيانة املياه
ب���وزارة الكهرباء وامل���اء جا�سم اللنقاوي �أنه
بالتن�سيق مع الهيئة العامة للطرق والنقل الربي
وقطاع م�شاريع املياه ب��ال��وزارة مت االنتهاء من
�أعمال حتويل م�سارات خطوط املياه العذبة وقليلة
امللوحة الرئي�سية حيث مت �إن�شاء و�إجناز و�صيانة

www.alshahedkw.com

وزير الداخلية للخريجين الجدد :تفانوا

المبارك يستقبل المهنئين
مبنا�سبة حلول �شهر رم�ضان املبارك ي�ستقبل �سمو ال�شيخ
جابر املبارك ،رئي�س جمل�س ال��وزراء املهنئني يف ديوان
املغفور له ال�شيخ مبارك احلمد ،مبنطقة ال�شعب البحري
بعد �صالة الع�شاء وذلك ثالث �أي��ام �شهر رم�ضان الف�ضيل
�أعاده الله على الكويت و�شعبها والأمتني العربية والإ�سالمية
باخلري واليمن والربكات.

4

محليات

ج�سور وجم��اري �أمطار و�صحية وخدمات �أخرى
للطريق الوا�صل بني ميناء الزور والوفرة ،وتعديل
م�سار خط املياه العذبة قطر 800مم الناقل للمياه
من جممع مياه ال��زور �إلى �أب��راج مدينة اخلريان.
كما مت تعديل م�سار خط املياه قليلة امللوحة قطر
1000م خروج خزان الوفرة الى غرف اخللط واملزج
مبجمعي الزور للمياه العذبة� ،إلى جانب تعديل
العديد من اخلطوط الأخرى.

ا���س��ت��ق��ب��ل ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س
ال��وزراء وزي��ر الداخلية الفريق
م.ال�شيخ خالد اجلراح يف مكتبه
بح�ضور وكيل وزارة الداخلية
ال��ف��ري��ق ع�����ص��ام ال��ن��ه��ام ووكيل
وزارة الداخلية امل�ساعد ل�ش�ؤون
التعليم والتدريب اللواء ال�شيخ
مازن اجلراح ومدير عام �أكادميية
�سعد العبدالله للعلوم الأمنية
بالتكليف اللواء نا�رص بور�سلي
امل�لازم فهد �سعد الغريب خريج
جامعة نورثن �أريزونا بالواليات
امل��ت��ح��دة الأم�يرك��ي��ة تخ�ص�ص
هند�سة كهربائية وامل�لازم مفلح
ال��ر���ش��ي��دي خ��ري��ج كلية �رشطة
�أبوظبي ب��الإم��ارات ،وذل��ك لأداء
ق�سم االنت�ساب ل�سلك ال�رشطة.
وهن�أ ال�شيخ خالد اجلراح �أبناءه
اخل��ري��ج�ين اجل���دد م���ؤك��د ًا �أنهم
�إ�ضافة حقيقية مل�سرية العمل
ا لأمني ،وتوجه لل�ضباط اجلدد
ب�أنهم �أنهوا اجلانب ا لأكادميي
وانتقلوا �إل��ى اجلانب العملي،
وع��ل��ي��ه��م م�����س���ؤول��ي��ة تطبيق
جميع العلوم وامل��ه��ارات التي
اكت�سبوها خالل فرتة درا�ستهم

• الشيخ خالد اجلراح مستقبالً فهد الغريب ومفلح الرشيدي

على �أر�ض الواقع.
وط��ال��ب اجل���راح ال�ضباط اجلدد
ب����أن ي��ك��ون��وا م��ث��ا ًال ي��ح��ت��ذى به
وانعكا�سا حقيقيا ل�صورة رجل
الأمن املثايل ،م�شددا على �رضورة

ال��ت��ع��ام��ل ال���راق���ي م��ع اجلميع
واالبتعاد عن �أي �سلوكيات خاطئة
واحلر�ص على تطبيق القانون دون
حماباة بكل حزم واملحافظة على
هيبة رجل الأمن.

و�شدد على �رضورة االلتزام بالق�سم
و�أن ي�ضعوا �أم��ن وطنهم و�أمانه
�أم��ام عيونهم ،ويتفانوا يف �أداء
واجبهم يف خدمة الكويت و�أهلها
واملقيمني على �أر�ضها الطيبة.

اإلفراج عن الموقوفين انضباطي ًا من قوة الشرطة
كتب حم�سن الهيلم:

�أعلنت وزارة الداخلیة الإفراج عن �أع�ضاء قوة ال�رشطة املوقوفنی
ان�ضباطيا مبنا�سبة �شهر رم�ضان املبارك وذلك بناء على تعلیمات
وتوجيهات نائب جمل�س ال��وزراء وزیر الداخلیة الفریق متقاعد

إصابة مواطنة

في حريق منزل

بالجهراء

كتب فا�ضل الف�ضلي:

�أ�سفر حريق اندلع يف منزل مبنطقة
�سعد العبدالله عن ا�صابة مواطنة,
وكان بالغ ورد الى غرفة عمليات
االدارة العامة لالطفاء يفيد باندالع
ح��ري��ق يف م��ن��زل مبنطقة �سعد
العبدالله حيث توجه على الفور
مركزي اطفاء التحرير واجلهراء
احلريف موقع البالغ.
وعند و�صولهما تبني �أن احلريق يف
الدور االول من املنزل ,ومت اخالء
املنزل ومكافحة احلريق يف وقت
قيا�سي و احلد من انت�شاره ونتج عن
احلادث ت�سجيل ا�صابة واحدة من
قبل �سكان املنزل ومت عالجها من
قبل فنيي الطوارئ الطبية يف موقع
احلادث.

ال�شیخ خالد اجلراح.
وقالت يف بیان �صحايف �أم�س� ،إن وكیل الوزارة الفريق ع�صام �سامل
النهام� ،أ�صدر قرار ًا بالإفراج عن كل �أع�ضاء قوة ال�رشطة املوقوفنی
ان�ضباطي ًا اكتفاء باملدة التي ق�ضاها كل منهم اعتبار ًا من نهاية دوام
�آخر يوم يف �شهر �شعبان  1440هجرية.

القطان :مختبرات الصحة

العامة أجرت أكثر من مليون
فحص «إيدز» العام الماضي
كتب �صالح الدهام:

ك�شفت الوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون ال�صحة العامة رئي�س اللجنة
الوطنية ملكافحة فريو�س نق�ص املناعة املكت�سبة «الإيدز» د.ماجدة
القطان عن اجراء  1.2مليون فح�ص االيدز خالل العام املا�ضي 2018
مبختربات ال�صحة العامة للعمالة الوافدة واملواطنني املتقدمني
للعمل يف اجلهات احلكومية.
و�أك��دت القطان على ا�ستمرار اللجنة الوطنية ملكافحة الإيدز
بحمالتها التوعوية على مدار العام  ،الفتة الى وجود تو�سع م�ستمر
لنطاق خدمات الفح�ص الطوعي وامل�شورة التي متكن ال�شخ�ص
من �إجراء الفح�ص ال�رسيع لفريو�س نق�ص املناعة واحل�صول على
نتيجة فورية ودقيقة ب�رسية وخ�صو�صية تامة ،وقالت« :نركز
على الفئات الأكرث عر�ضة للإ�صابة بالفريو�س مثل فئة املراهقني
«ومتعاطي املخدرات واملثليني وغريهم» علما ب�أن هذا الفح�ص هو
�إ�ضافة �إلى قائمة فحو�صات فريو�س نق�ص املناعة الروتينية التي
جتريها خمتربات وزارة ال�صحة لباقي الفئات.

ضبط سوري

ٍ
تعاط
في حالة
بالفنطاس

كتب فا�ضل الف�ضلي:

�ألقى رجال الأمن القب�ض على وافد
«���س��وري» متعاط وبحوزته مواد
خم���درة خ�لال م���روره على نقطة
تفتي�ش يف منطقة الفنطا�س.
وقال م�صدر امني لـ «ال�شاهد» �إنه
خالل اقامة رجال �أمن الأحمدي نقطة
تفتي�ش يف منطقة الفنطا�س �صادف
م��رور �سيارة «يابانية» ال�صنع
يقودها �شخ�ص ظهر عليه عالمات
اخلوف واالرتباك وبعد الطلب منه
التوقف على جانب الطريق والنزول
تبني انه متعاط ،وباال�ستعالم عنه
ات�ضح انه وافد «�سوري» اجلن�سية
وبتفتي�ش �سيارته عرث على كي�س به
مادة «�شبو» وادوات تعاط ،فتمت
احالته �إلى اجلهات املخت�صة.

بورسلي :إنشاء وحدة

متخصصة لمرضى الثالسيميا
بادرة طيبة من وزير الصحة
كتب �صالح الدهام:

�أعلنت رئي�سة رابطة الثال�سيميا الكويتية باجلمعية الطبية د .مها
برو�سلي ،عن �إن�شاء وحدة متخ�ص�صة ملر�ضى الثال�سيميا يف م�ست�شفى
ال�صباح اجلديد ،وذلك بعدما تبنى وزير ال�صحة ال�شيخ الدكتور با�سل
ال�صباح ،طلب الرابطة ب�إن�شاء الوحدة ،م�شيدة بهذه البادرة الطيبة
منه ،م�ؤكدة �أن هذه الوحدة تعود بالكثريمن الفوائد على مر�ضى
الثال�سيميا.
و�أ�ضافت يف ت�رصيح �صحايف لها على هام�ش االحتفال الذي نظمته
الرابطة باليوم العاملي للثال�سيميا يف اجلمعية ،والذي ي�صادف
 8مايو من كل عام ،ان الرابطة لطاملا نادت ب�أن يكون هناك مركز
متخ�ص�ص ملر�ضى الثال�سيميا يف الكويت ،م�شرية �إلى �أن عر�ض وزير
ال�صحة ب�إن�شاء وحدة يف م�ست�شفى ال�صباح اجلديد بادرة �أمل جديدة
لإن�شاء مركز متخ�ص�ص.

• جانب من االحتفال باليوم العاملي للثالسيميا

المهلهل« :عمار يا كويت» أحيت ليلة قريش
كتب �ضاحي العلي:

• تكرمي أحد املشاركني في االحتفالية

هن�أ من�سق عام حملة عمار يا كويت نا�رص املهلهل �صاحب
ال�سمو امري البالد و�سمو ويل عهده الأم�ين ورئي�س جمل�س
الوزراء بحلول �شهر رم�ضان الكرمي معلنا انطالق فعاليات
حملة عمار يا كويت الرم�ضانية من خالل حفل قري�ش برعاية
جمعية املهند�سني الزراعيني وبح�ضور رئي�س اجلمعية علي
الغيث وع�ضو جمل�س االدارة حممد اﻻبراهيم ونائب رئي�س
جمعية النجاة اخلريية د.جا�سم ال�شطي و�سفرية النوايا
احل�سنة �أم ريكان ال�صباح و�أخ�صائي الطب البديل ماهر
البتديني ور�ؤ�ساء وافراد الفرق التطوعية والعديد من كوادر
العمل اخلريي التطوعي.
و�أكد املهلهل ان الفعالية ت�ضمنت يوما �أ�رسيا تراثيا با�ستقبال
�شهر اخلريات والرحمة �شهر رم�ضان املبارك مت خالله تقدمي
العديد من الفقرات الوطنية والرتاثية �شارك بها عنا�رص من
الفرق التطوعية ا�ضافة الى فقرة تقدمي االطباق الاليف واختيار
�أف�ضل الأطباق ب�إ�رشاف رئي�سة فريق قول وفعل رويدة عدنان.

