
 ريا�ض عواد  

أكد وزير الصحة د. جمال احلربي على أنه 
ومنذ منذ توليه حقيبة وزارة الصحة قبل نحو 
8 أشهر حرص على وضع خطة استراتيجية 
لتطوير اخلدمات الصحية بشكل عام وان تكون 

اخلطة ممتدة خلمس سنوات.
واضلللاف احلللربللي خللال مؤمتر صحافي » 
اننا وفللرنللا دورات خاصة للللادارة الصحية 
كذلك سعينا لوضع جهة تراقب خدمات وزارة 
الصحة كهيئة مستقلة للصحة يكون دورها 

رقابي علي وزارة الصحة 
ولفت » انللي قمت بتنظيم العمل من خال 
تطوير خدمة العاج بللاخلللارج كذلك تنظيم 
احلاالت املرسلة العاج باخلارج ودور املكاتب 
الصحية باخلارح مع اعطائهم صاحيات كذلك 

دور اكبر وجيد ملدير ادارة العاج باخلارج 
ولفت » كذلك قمت بدور آخر وهي التدقيق 
علي املكاتب الصحية باخلارج والتعاقد مع 
جهات متخصصة لتنظيم هللذا اجلانب وذلك 

حفاظا علي املال العام
وتابع  احلربي » كما احلنا عدد من املسؤولني 
عن التجاوزات التي جرت في مكتب فرانكفورت 
مبينا ان املمتب زودنا باملستندات كذلك شددت 
علللللي املللكللاتللب الصحية اخلللارجلليللة بللزيللارة 

املستشفيات التي تعالج املرضي هناك
ونوه » كما نظمنا مكتب للتدقيق احملاسبي 
تابع ملكتبي وذلللك تطبيق للوائح والشروط 

املطلوبه من قبل ديوان احملاسبة. 
وزاد« كما قمنا بتزويد ديوان احملاسبة في 
احلساب اخلتامي لوزارة الصحة مبينا انه انهي 
عقد شركة » إتنا » كما شكلت جلنة لبحث هذا 
املضوع  وتابع » وعن مشروع » عافية » طلبنا 
عللدم التجديد وذلللك بسبب وجللود ماحظات 

وطلب طرح مزايدة جديد وفقا للوائح املنطمة  
وعن الرعاية االوليه » لدينا مراكز كثيرة 
موزعه في احملافظات ومنها مايعمل بنظام ال 
٢٤ ساعه والتي تصل الي ٢٥ باملئة منهم مبينا 
اننا حرصنا علي التطوير الفني علي االطباء 
واالنخراط في دورات فنية عالية املستوي وذلك 

لضمان تقدمي خدمة جيدة 
وزاد » كما حرصنا علي توفير أجهزة طبيه 
النعاش القلب مع تدريب االطباء عليها بحيث 
علي ارواح املرضي كون امراض القلب تتسبب 
في الوفاة في حللال عللدم التعامل معها بسكل 
سريع مستطردا كذلك حرصنا علي توفير غرف 

للحوادث في مراكز الرعاية االوليه

واوضح » كما ادخنا دورات جديدة لتطوير 
اجلوانب الفنية الطباء الرعاية االوليه كذلك 
وفرنا اقسام للطب النفسي واقللسللام للعاج 
الطبيعي مشيرا الي ان منطقة الروضة ستشهد 

اول قسم للعاج الطبيعي مخصص لكابر السن
وتابع » كذلك لدينا عدد من املشاريع الصحية 
االنللشللائللات اجلللديللدة والللتللي ستدخل قريبا 
وستساهم في زيادة اخلدمات السريريه بخاف 
مشاريع فنية موازية لهذا العمل كاالعتراف 

واجلودة بالرعاية الصحية 
وبني » كما حرصنا علي توفير رعاية طبية 
حلاالت ذوي االحتياجات اخلاصة وتوفير ما 
يحتاجونه من تخصصات في السمع والنطق 
كذلك في العاج الطبيعي معتبرا اننا ملسنا 
استفادة مللن هللذه اخلللدمللات وانعكاسها علي 

صحة ذوي االحتياجات اخلاصة

وعن مستشفي جابر » ان هذا املستشفي كبير 
ويحتاج خلطط للبدء في العمل فيه مبينا اننا  
دربنا ٥٠ اداري للعمل فيه كذلك وفرنا ٢٦٠٠ 
ممرض كذلك حرصنا توفير العيادات اخلارجية 
كذلك قمت بتحديد عناصر للتعامل مع املتطلبات 

بدء العمل فيه
وعن خدمة الطوارئ الطبيه » قمنا بتدشني 
فنيني ومسعفني ودربنا وخرجنا عناصر جديدة 
كذلك دشنا االسعاف اجلللوي حيث جري نقل 
١٠٠٠ حالة كذلك وفرنا طائره لنقل احلاالت 

االجاء الطبي للعاج باخلارج
» كذلك سيتم ادخال 79 سيارة اسعاف كذلك 
حرصنا علي سرعة الوصول للحاالت املصابة 

في موقع احلدث
وزاد »حرصنا كذلك علي توسعة اقسام 
احلوادث في املستشفات وتطوير اطباء اقسام 

احلللوادث كما حرصت خال عملي علي توفير 
االدويللة لبرامج الرعاية االوليه كذلك الربط 
االلكتروني فيما بني مراكز الرعاية االوليه 

واملستودعات الطبية لضمان وصول االدويه 
واشللار » كذلك قمت بللزيللارة مدينة صباح 
االحمد والتقيت االهالي هناك ملعرفة طلبات 
السكان مبينا اننا وفرنا مراكز صحية وانها 

ستعمل علي بنظام ٢٤ ساعه
وعلللن مستشفي جللابللر » انللنللا مستعدون 
الفللتللتللاحلله وفلللق خللطللوات وذللللك لكبر حجم 
املللسللتللشللفللي ملللع االحللتلليللاجللات التشغيلية 
للمستشفي كتوفير كلللوادر طبيه الفللتللا اننا 
نحرص علي طلب تخصيص درجللات وظيفية 
مللن اطللبللاء وصيادله وان ومللامت توفيره لنا 

اليكفي وانه سيتم طلب كوادر طبيه اخري
وتابع » ان بدء العمل فيه سيكون متدرج وان 

ذلك سيساهم في عاج النواقص التي سيشهدها 
مشددا اننا ننتظر وصول االحهزة الطبية واننا 
ننتظر موافقة ديللوان احملاسبة عليها مشيرا 
ان سنبدأ العمل فيه تشغيليا في شهر سبتمبر 
القادم وبللني » ان قسم االسنان في مستشفي 
جللابللر جللري افتتاحها موضحا ان االسللتللام 
النهائي لبقية مرافق املشروع عملية استامها 

ستكون وفقا لشروط االطفاء
ونوه عن ادارة مستشفي جابر قال احلربي  
» ان االدارة ستكون كويتية ١٠٠ باملئة مع 
تطعيمها بخبرات اجنبيه مبينا انلله حرص 
علي االستفادة من اخلبرات العامليه في تدريب 

الكوادر الطبية
ونوه احلربي  » ان من مت احالتهم  للتقاعد 
سللابللقللا وهلللم 72 شللخللص مت وفلللق اجللللراءات 
صحيحة ومبوافقة اجلهات احلكوميه واننا 

سننفذ كل االحكام القضائيه التي تصل لنا وذلك 
عقب صدور حكم محكمه الحدهم. 

وبني » احرص علي تطوير اخلدمات الصحية 
بشكل مع اعطاء الثقة لها لكن لن يتم ذلك اال 
وفق خطوات طويله بحيث يتم االستغناء عن 
العاج باخلارج  واوضح احلربي » انه في حال 
تسليم مستشفي جابر ملستشثمر اجنبي سيتم 
تطبيق التأمني الصحي للكويتني وذلك من خال 
جهة مختصة.  وعن التدوير في املناصب » احب 
ان ابحث عن االمللاكللن الشاغرة كذلك احرص 
علي العناصر الفعاله وان فكره التدوير لدينا 
ستكون محدوده وستكون في مللدراء املناطق 
وسيشمل مراكز الرعايه الصحيه االوليه وعن 
التمديد لشركة اخلللدمللات العامه » اننا قمنا 
بالتمديد لها ٦ اشهر وذلك حرصنا علي تقدمي 

اخلدمة متهيدا لطرح مزايدة جديدة.
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أنهينا  عقد شركة »إتنا«  وشكلنا جلنة لبحث تداعيات املوضوع 

100 في املئة  احلربي: مستشفى جابر سيفتح على مراحل.. وإدارته كويتية 
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قللال وزيلللر االشللغللال العامة املهندس 
عبدالرحمن املطوع ان وزارة الداخلية من 
الللوزارات ننفذ لها العديد من املباني فمنذ 
فترة ليست ببعيدة وقعنا عقد مشروع 
مبنى املباحث اجلنائية واليوم نوقع عقد 
مبنى االدللللة اجلنائية فهذه املباني من 
شانها احداث نقلة نوعية في االداء بالنسبة 
للقطاعات املستفيدة منها مشيرا الللى ان 
وزارة االشغال العامة نفذت 8 مشاريع 
مباني خللال السنوات االخيرة جللاء ذلك 

خال توقيع عقد مبنى االدلة اجلنائية .
وأوضللح املطوع ان اجناز املشاريع في 
وقتها احملدد وبنفس اجلودة يتوقف على 
مدى التعاون بني كافة االطراف املوجودة 
في املشروع املالك املمثل في وزارة االشغال 
واملللقللاول واملستشار واذا كانت العاقة 
تصادمية سللوف يفشل املللشللروع مشيرا 
الللى انلله مت التوصية لللدى كافة الوكاء 
املساعدين العطاء صاحيات ملدير املشروع 
للقضاء على الروتني وتسهيل االجللراءات 
مبا يعود على املللشللروع وسرعة اجنللازه 

بالفائدة .
وتللابللع املللطللوع بللان تصميم مشروع 
مبنى االدللللة اجلنائية جيد ومبهر لكن 
هناك مخاوف في التنفيذ خاصة التصميم 
اخلللارجللي ففيه بعض التفاصيل صعبة 
التنفيذ ونتمنى ال تسبب مشاكل موضحا 
ان املباني التي بها مختبرات من املباني 
الصعبة التي تتطلب مواصفات معينة 
مثل التهوية ونوعية معينة من البايبات 
وغيرها من التفاصيل لذا البد من االستعانة 

بخبرات العاملني في االدلللة اجلنائية في 
مراحل تنفيذ املشروع .

وشلللدد املللطللوع علللللى ضللللرورة تنفيذ 
املشروع وفقا للمواعيد التعاقدية وبنفس 
اجلللللودة مللع علللدم اللللللجللوء اللللى االواملللر 
التغييرية الن هناك توجه لترشيد النفقات 
على مستوى الدولة بسبب انخفاض اسعار 

النفط .
من جانبها قالت وكيل وزارة االشغال 
الللعللامللة املللهللنللدس عللواطللف الللغللنلليللم في 
تصريحات على هامش احلفل اكدت خالها 
على ان الوزارة بصدد طرح حزمتني ملواقف 
السيارات والللطللائللرات في مبنى الركاب 
اجلديد بكلفة تقديرية 500 مليون دينار 
وسللوف تخاطب الللوزارة اجلهاز املركزي 

للمناقصات العامة لطرح املشروعني في 
اكتوبر املقبل .

وافللادت الغنيم ان نحن في انتظار رد 
مجلس الوزراء على مقترح وزير االسكان 
ياسر ابل بتنفيذ  مشروع مجمع الوزرات  
في املطاع بدال من اجلهراء تنفيذ مشروع 

مجمع الوزرات .
وذكرت الغنيم ان الوزارة املالية طلبت 
منا التنسيق معها فيما يتعلق مبشروع 
مستشفى الشرطة واملللشللاريللع اخلاصة 
بالوزارة وحتديد االولويات خال املرحلة 
املقبلة وسيتم االجتماع مع املالية االسبوع 

املقبل .
وقللالللت الغنيم انلله بالنسبة لتعديل 
الهيكل التنظيمي بالوزارة فلقد مت تكليف 
الللوكللاء بللاجللراء مللقللتللرحللات بخصوص 
كل قطاع وحللال انتهاء الوكاء من وضع 
املللقللتللرحللات سيتم عللقللد اجللتللمللاع للجنة 
التخطيط ومناقشة املقترحات واقرار ماهو 
مناسب منها . من جانبه قال  وكيل مساعدا 
لشؤون االمن اجلنائي اللواء خالد الديني 
نثمن جهود قطاع املشاريع االنشائية الذي 
ياخذ على عاتقه انشاء املباني للجهات 
احلكومية والللوزرات فلقد كان لي جتربة 
جدية مع املباني احلديثة التي تشيدها 
وزارة االشغال العامة من خال املؤسسات 
االصاحية خاصة مراكز االحتجاز والتي 
رفعت مللن رصيد الكويت على املستوى 
الللدولللي فللي مجال حقوق االنللسللان لذلك 
نتمنى التوفيق للجميع فللي انللشللاء هذا 

املبنى .
واوضح الوكيل املساعد لقطاع االنشائية 

في وزارة االشغال العامة املهندس غالب 
شلللاش ان االشللغللال قللامللت بتنفيذ 18 
مشروعا لصالح وزارة الداخلية خال 
السنوات االخيرة منها املبنى الرئيسي في 
صبحان وكلية الشرطة وادارة الهجرة و5 
مديريات امن باالضافة الى املخافر وعدد 
من املباني االخللرى كما هناك 8 مشاريع 
اخرى في مراحل مختلفة منها حتت التنفيذ 

والطرح والترسية .
وافللاد صفوق ان االدارة العامة لادلة 
اجلنائية من االدارات الهامة في وزارة 
الداخلية والتي شهدت تطور اداري منذ 
60 عاما وحتى االن واملبنى اجلديد املزمع 
انشاؤه سوف يخدم كافة اهداف االدارة في 

املرحلة املقبلة .
وقال مدير ادارة االدلة اجلنائية باإلنابة 
العميد حماد العنزي ان جميع موظفي 
االدلة اجلنائية سعداء بتوقيع عقد املبنى 
اليوم ويعتبرونه يوم مشهود في تاريخ 
االدارة فهذا املبنى باشك سوف يسهم في 
تطوير االداء مبا يخدم العدالة من خال 
االعمال والتقارير التي تقوم بها االدارة 
باالضافة الى انها سوف تسهم في ضبط 
االداء واجلللودة وبالتالي ستحدث مراحل 
مللتللطللورة فللي كشف اجلللرميللة خللاصللة ان 
املبنى به قسم للطب الشرعي والذي يحتاج 

الى مواصفات خاصة في املبنى .
جدير بالذكر ان التكلفة االجمالية لتنفيذ 
املشروع 49.681 مليون دينار كما بلغت 
تكلفة اتفاقية االشللللراف 1.836 دينار 
وبلغت تكلفة اتفاقية التصميم 1.196 

مليون دينار

»األشغال«: طرح حزمتني ملواقف السيارات والطائرات في مبنى الركاب اجلديد 

املطوع: مشاريع مباني »الداخلية« ستحدث نقلة نوعية في األداء 

جانب من املؤمتر الصحافي احلربي متوسطاً احلضور

م.عبدالرحمن املطوع
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اكدت الوكيل املساعد للتعليم العام فاطمة الكندرى 
على مدى جاهزية قطاع التعليم العام  واستعداده 
الستقبال العام  الللدراسللي اجلديد بعقد اجتماعات 
مللع اللللوكلللاء املللسللاعللديللن وملللللدراء عللمللوم املناطق 
التعليمية ومللدراء الشؤون الهندسية والتواصل مع 

جميع  قطاعات الوزارة .
كللمللا أشللللارت  الللكللنللدرى إللللى  اسللتللعللداد الللللوزارة 

الفتتاح  ثاث مدارس جديدة للعام  الدراسي القادم   
2018/2017 مدرستني في منطقة صباح األحمد 
التابعة ملنطقة األحمدي التعليمية  ابتدائي ومتوسطة 
بنني , و مدرسة متوسطة بنني في منطقة الفروانية 
والذي سيتم افتتاحها مع بداية العام الدراسي اجلديد.

ومت تزويد جميع امللللدارس اجلللديللدة واملللوجللودة 
منها  من جميع االحتياجات  ونقل الهيئة اإلشرافية 
و نقل الهيئة التعليمية مللن معلمني ومعلمات في 
فترة نهاية شهر مايو2017  للوظائف اإلشرافية 
التي تشمل فئة مدير ومدير مساعد ورئيس قسم 
ومللوجلله فني ومللشللرف فني , مضيفة بأنه مت عمل 
لقاءات مع مللدراء عموم املناطق التعليمية و ومدراء 
الشؤون الهندسية  ومدراء اإلدارات املركزية و إدارة 
التوريدات واملللخللازن و إدارة التقنيات التربوية و 
إدارة نظم املعلومات باإلضافة إلى إدارة اخلدمات 
العامة للوقوف على مدى جاهزية  ما حتتاجه املدارس 

اجلديدة واملوجودة في املناطق التعليمية .
كما أشللارت الكندرى بأنه من خللال اللقاءات مت 
مناقشة بعض املعوقات واملشاكل والتي من أهمها 
مشكلة الصيانة  وإيجاد احللول لها باإلضافة  إلى 
مناقشة األمور التي تخص توزيع الكتب والتي جاري 
توزيعها مع بداية االسبوع أما بالنسبة للكتب املعدلة 
أو اجلديدة سيتم نقلها من املطبعة إلى إدارة التوريدات 

ومنها إلى املدارس .
وعن دورات املعلمني اجلدد أوضحت الكندري انه 
سوف تبدأ الللدورات في في 5 سبتمبر القادم  وتهدف 
هذه الللدورات لتزويد املعلمني اجلدد باجلانب الفني 
وكيفية التعامل مع الطلبة و امليثاق األخاقي و ومالهم 
من حقوق وما عليهم من واجبات قبل استئناف العام 

الدراسي اجلديد.
وقللدمللت الكندري الشكر لللوزيللر التربية ووزيللر 
التعليم الللعللالللي د. محمد الللفللارس على اهتمامه 
ومتابعته لكل االملللور والقضايا املتعلقة بالعام 
الدراسي اجلديد وإيجاد احلل ملشكلة الصيانة باقصى 
جهد والشكر موصول  لوزارة التربية وجميع املناطق 
التعليمية  متمنية ألبنائنا الطلبة والطالبات التوفيق 

والنجاح في  هذا العام الدراسي.

الكندري: »التربية« جتري 
استعداداتها  الستقبال العام اجلديد

أعلنت منطقة األحمدي التعليمية انطاق مشروع 
املدارس الصديقة للبيئة العام الدراسي )2017-
2018( بناء على الللهللدف االستراتيجي األول 
للوثيقة الوطنية للشباب )الكويت تسمع( الذي 

يشمل قضايا الصحة والعمل التطوعي.
وقال املدير العام للمنطقة وليد العومي لوكالة 
األنباء الكويتية )كونا( اليوم األربعاء إن وزارة 
التربية عموما واملنطقة خصوصا تسعى إلى إيجاد 
أنشطة وبرامج هادفة حتقيقا لتوصيات وثيقة 
)الكويت تسمع( سريعة التنفيذ الللصللادرة عن 

املؤمتر الوطني للشباب 2013.
وأكد العومي احلرص على حتقيق األفضل لنمو 
املجتمع الطابي وتعزيز دور الطلبة في خدمة 
بلدهم عما بتوجيهات سمو أمير الباد الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح بضرورة االهتمام 

بهذه الفئة املهمة في املجتمع.
ولفت إلى وجود ثاثة مشاريع قيمية على عاقة 
بأنشطة الطاب واإلدارة املدرسية والتعليمية ككل 
أولها مشروع املللدارس الصديقة للبيئة وتتواله 
مجموعة من موجهي ومدرسي العلوم وقد حقق 
جناحا طيبا منذ انطاقته واملنطقة مستمرة في 
تطويره. وأوضلللح أن املللشللروع يهدف بالدرجة 

األولى إلى تثقيف الطلبة والتعرف على رؤاهم في 
حتويل املدرسة إلى صديقة للبيئة من خال صناعة 
السماد العضوي حيث يتم دفللن أوراق األشجار 
املتساقطة والللنللواجت عن تقليم األشللجللار وتركه 
مدة شهر تقريبا بعد وضع املياه عليها ليتحول 
الى سماد عضوي. وبني أنه بذلك يتحقق عدد من 
األهداف منها إيجاد سماد طبيعي غير مكلف وخال 
من الروائح يستخدم في تشجير املدرسة وزرع 
أشجار من البيئة احمللية الكويتية كالسدر وأشجار 

األعشاب الطبية مقابل اقتاع األشجار الضارة.
وأشار العومي إلى أن ذلك يساعد في غرس قيم 
العمل التطوعي في نفوس األبللنللاء حتقيقا ألحد 
أهللداف الوثيقة املعنية بشؤون الشباب املتطوع 
والفرق التطوعية في مجال البيئة منوها في الوقت 
نفسه بجهود محافظ األحمدي الشيخ فواز اخلالد 
الصباح على رعايته ودعللملله وحللرصلله ملشروع 
امللللدارس الصديقة للبيئة. وأوضللح أن املشروع 
الثاني هو تشكيل فللرق عمل تطوعية من الطلبة 
من خللال إنشاء فريق تطوعي على سبيل املثال 
للمحافظة على املمتلكات العامة من خال عمليات 
الترشيد واحملافظة على خفض استهاك الكهرباء 

واملاء مبختلف الوسائل املتاحة.

»األحمدي التعليمية«: مشروع 
املدارس املعززة للصحة العام املقبل 
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فاطمة الكندري

790 طالبًا  »التطبيقي«: تخريج 
في »التدريب املنتهي بالتوظيف« 

أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الكويتية أنه سيتم 
تخريج 790 طالبا فللي ختام الللعللام الللدراسللي 2017/2016 بعدد من 
التخصصات الفنية التي تقدمها الهيئة من خال مشروع التدريب املنتهي 

بالتوظيف.
وقال مدير إدارة تخطيط وتنسيق الدورات اخلاصة بالهيئة هادي احلربي 
في بيان صحافي للهيئة أمس األربعاء إن مشروع التدريب املنتهي بالتوظيف 
يتم تنفيذه جلميع أجهزة الدولة بالتعاون مع ديوان اخلدمة املدنية الذي 

يعتمد املسميات والدرجات الوظيفية ملخرجات هذه البرامج التدريبية.
وأضاف احلربي أن مشروع التدريب املنتهي بالتوظيف يعد من املشاريع 
املتميزة على مستوى دول مجلس التعاون اخلليجي ملا يوفره من وظائف 

مصممة وفق احتياجات اجلهة الطالبة.
وأوضح أنه يتم تدريب وتعليم الطالب عمليا وميدانيا باالشتراك مع جهة 

العمل وإحلاقه مباشرة بعد تخرجه في الوظيفة دون طوابير انتظار.
وذكر أن املشروع يأتي تنفيذا لرؤية وأهللداف الهيئة في سد احتياجات 
سوق العمل وتوفير العمالة الوطنية املدربة واملعدة بأعلى معايير اجلودة 
ألداء مهامها الوظيفية في مستويات العمل املختلفة في القطاعني احلكومي 

واخلاص.
وبني أن برامج التدريب يتم تصميمها وتنفيذها خصوصا ملصلحة اجلهات 
احلكومية إذ تتحمل الهيئة كامل تكاليفها من خال ميزانيتها التزاما منها في 

املضي قدما بتنفيذ رسالتها الوطنية.
وقال احلربي إن املخرجات األخيرة من تلك البرامج كانت ملصلحة عدد 
من اجلهات وهي وزارات الصحة والداخلية والتجارة والصناعة والشؤون 
االجتماعية والعمل والكهرباء واملاء واألوقاف والشؤون االسامية إضافة 

إلى بلدية الكويت واإلدارة العامة لاطفاء واإلدارة العامة للجمارك.

تتماتتتمات

261 نزيال
وهنأ وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون املؤسسات 
اإلصاحية وتنفيذ األحكام اللواء عبدالله املهنا جميع من 
شملهم العفو األميري سواء باإلفراج الفوري أو تخفيض 
العقوبة أو رفللع سابقة اإلبللعللاد وأيللًضللا أهالي وذوي 

املشمولني بالعفو األميري.
وقللدم اللواء املهنا الشكر لكل من ساهم في مشروع 
العفو االميري واللجان املتخصصة في هذا الشأن من 
وزارة العدل وسلك القضاء والنيابة العامة والديوان 
األميري. كما شكر اإلدارة العامة لتنفيذ األحكام واإلدارة 
العامة للمؤسسات اإلصاحية واإلدارات التابعة على 
دورهللا املتمثل برعاية النزالء واألنشطة التي كان لها 
الدور في اإلصاح واحملافظة على النزالء ودور وزارة 
األوقلللاف والللشللؤون اإلسللاملليللة واملللراكللز التابعة لها 
واللجان التطوعية, داعيا الله أن مين على كل من حاز هذه 

املكرمة بالنجاح والتوفيق في حياتهم املقبلة. 
وحضر مراسم العفو وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون املؤسسات اإلصاحية وتنفيذ االحكام اللواء 
عبدالله املهنا, ومساعد مدير عام اإلدارة العامة لتنفيذ 
األحكام اللواء سالم احليمر, ومدير عام اإلدارة العامة 
للمؤسسات اإلصاحية باإلنابة العميد عادل االبراهيم, 
ومدير إدارة مكتب وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
املؤسسات اإلصاحية وتنفيذ األحكام العميد عبدالعزيز 
التوره, وعللدد من مديري اإلدارات ومساعديهم بقطاع 

املؤسسات اإلصاحية وتنفيذ األحكام.

رفع إنتاج النفط
انشاء ثللاث وحللدات لانتاج املبكر بطاقة انتاجية 
100 مليون قدم مكعبة من الغاز و40 الف برميل من 
النفط اخلفيف لكل منها متوقعا تدشني الوحدة االولى في 
سبتمبر املقبل تليها الوحدتني الثانية والثالثة في اكتوبر 

وديسمبر املقبلني.
واشللاد بللدور مجموعة تطوير الغاز التابعة لشركة 
نفط الكويت التي تعمل على تطوير حقول الغاز بهدف 
سد حاجة الدولة من الغاز الطبيعي في ضوء تزايد الطلب 
على الغاز في فصول الصيف احلارة لايفاء مبتطلبات 

محطات توليد الطاقة التابعة لوزارة الكهرباء واملاء.
وذكر ان شركة نفط الكويت تعكف حاليا على دراسة 
امكانية زيادة الطاقة االنتاجية عن طريق اضافة وحدات 
اخللرى قبل عللام 2020 مؤكدا انها تسير بخطى ثابتة 
لتحقيق استراتيجيتها النابعة من استراتيجية مؤسسة 
البترول الكويتية الهادفة لرفع الطاقة االنتاجية للغاز 

الطبيعي على املديني القريب والبعيد.
وبني ان )نفط الكويت( بصدد طرح مناقصة منشأه 
الغاز اجلللوراسللي بطاقة انتاجية تبلغ 500 ألللف قدم 
مكعبة من الغاز احلر و200 ألف برميل من النفط اخلفيف 

ضمن اخلطط االستراتيجية املستقبلية.
وأعللرب عن “تطلع دولة الكويت لتطوير حقل الدرة 
لزيادة طاقتها االنتاجية من الغاز بالتعاون مع االشقاء 
في اململكة العربية السعودية في ظل العاقات التاريخية 

واالخوية التي تربط البلدين«.


