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محمد بن علي الشرهان

عبدالوهاب البدر وعامر لطفي خالل توقيع اتفاقية القرض

لقطة جماعية للوفد السعودي الزائر مع رئيس االحتاد

عبداهلل اجلميل يتلقى التهاني 

يعقوب الكندري وجابر اجلابر بانتظار نتائج التصويت

صندوق التنمية وّقع اتفاقية قرض لتمويل مشروع شبكة مياه في دمشق

والرسوم والفوائد اثناء التنفيذ بنحو 58.3 مليون 
دينار سيغطي قرض الصندوق نحو 26% منها. 
وتبلغ مدة الق����رض 24 عاما مبا في ذلك فترة 
امهال قدرها 6 سنوات ويتم سداد القرض على 
36 قسطا نصف سنوي أما الفائدة فهي بنسبة 
2.5% س����نويا. وبتوقيع اتفاقية القرض يكون 
عدد القروض الت����ي قدمها الصندوق للحكومة 
السورية 28 قرضا كما قدم معونتني فنيتني بقيمة 
اجمالية 625 ألف دينار )ما يعادل مليوني دوالر( 
لتمويل اعداد دراسات اجلدوى الفنية واالقتصادية 
ملشاريع في قطاع املياه. كما قام الصندوق بادارة 
منحة مقدمة من احلكومة الكويتية قيمتها 25.8 
مليون دينار لتمويل مش����روع توسعة محطة 

كهرباء تشرين احلرارية.   

ينصب اآلن في توسعة وتغطية احتياجات املياه 
املس����تقبلية في سورية ككل. واوضح ان هناك 
دراسات كثيرة منها مشروع جر املياه من دجلة 
الى الفرات الذي ميول الصندوق دراسته معتبرا 
املشروع حيويا بالنسبة لسورية في السنوات 
املقبل����ة. واضاف ان مجموع قيمة القرض التي 
قدمها الصندوق للحكومة الس����ورية بلغ نحو 
317 ملي����ون دينار أما املنح فهي مختلفة فهناك 
منح قدمها الصندوق للحكومة السورية بلغ 317 
مليون دينار أما املنح فهي مختلفة فهناك منح 
قدمها الصندوق إلعداد الدراسات بقيمة مليوني 
دينار اضافة الى منحة لتوسعة محطة كهرباء 
تش����رين احلرارية بقيمة 86 مليون دينار قام 

الصندوق بتنفيذها لصالح الكويت.
من جهته قال رئيس هيئة تخطيط الدولة في 
سورية ان التعاون كان ومازال قائما مع الصندوق 
الكويتي للتنمية وسيستمر في تنفيذ مشاريع 
استراتيجية بامتياز وستحتل مكانة مهمة جدا 
في اخلطة اخلمس����ية املقبلة منها مشروع جر 
املياه من دجلة الى املنطقة الشرقية من محافظة 
احلسكة ومش����روع جر املياه من الفرات فضال 
عن دراس����ات حيوية لها عالقة بحياة املواطن 
بشكل مباشر. وأشاد لطفي بالعالقات املتميزة 
بني الصندوق الكويتي للتنمية وسورية مؤكدا 
انها ليست عالقة مصرفية بحتة بل عالقة تأخذ 
بعني االعتبار االمكان����ات املتاحة لدى اجلانب 
السوري في عملية متويل املشروعات احليوية 
القائمة في سورية. واعتبر الشروط التي يقدمها 
الصندوق الكويتي ممتازة لصالح الطرف السوري 
كونها تعطي فترة سماح طويلة دائما ما تغطي 
فترة التأسيس لهذا املشروع. ويهدف املشروع 
الى تلبية الطلب املتزايد على املياه في دمشق 
حتى عام 2025 واحلد من الفاقد واالس����تغالل 

األمثل ملوارد املياه احلالية من خالل اعادة تأهيل 
وتوسعة شبكة مياه مدينة دمشق وضواحيها. 
ويتكون املشروع من األعمال التحضيرية واعادة 
تأهيل وتوسعة الشبكة الرئيسية وشبكة توزيع 
املياه احلالية وانش����اء واعادة تأهيل اخلزانات 
ومحطات الضخ ف����ي مركز املدينة وضواحيها 
وأعمال جتهيز وربط اآلبار باملنشآت اخلاصة 
بالشبكة. كما يشمل وحدة التحكم اآللي وأجهزة 
احلد من التسرب ووحدة تنفيذ املشروع والدعم 
املؤسسي وورش متابعة تنفيذ املشروع والتدقيق 
املالي له اضافة الى اخلدمات االستشارية ملراجعة 
التصامي����م التفصيلية وإعادة وثائق املناقصة 
واالش����راف على تنفيذ أعمال املشروع. وتقدر 
تكاليف املشروع اإلجمالية مبا في ذلك الضرائب 

دمشق - هدى العبود
بحث مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية 
عبدالوه����اب البدر مع رئي����س مجلس الوزراء 
السوري محمد ناجي عطري في العاصمة السورية 
دمشق أمس عالقات التعاون بني البلدين الشقيقني 
وآف����اق تطويرها في املجاالت املختلفة. ونقلت 
وكالة األنباء السورية )سانا( ان اجلانبني بحثا 
»دور الصندوق ومس����اهمته في دعم ومتويل 
مشاريع التنمية في س����ورية وخاصة الطاقة 
الكهربائية والري والزراعة ومياه الشرب ومن 
بينها مشروع ري نهر دجلة في محافظة احلسكة 

وجر مياه الفرات الى املنطقة الوسطى«.
وحضر اللقاء سفير الكويت بدمشق عزيز 
الديحاني ووزير املالية السوري محمد احلسني 
ورئيس هيئة تخطيط الدولة في سورية عامر 
حسني لطفي. هذا وقد وقع الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية واحلكومة السورية 
أمس اتفاقية قرض بقيمة 15 مليون دينار )نحو 
52 مليون دوالر( للمساهمة في متويل مشروع 
تأهيل وتوس����عة شبكة مياه الشرب في مدينة 
دمشق وضواحيها بالتعاون مع البنك اإلسالمي 
واحلكومة السورية. ووقع عن اجلانب الكويتي 
املدير الع����ام للصندوق عبدالوهاب البدر وعن 
اجلانب الس����وري رئيس هيئة تخطيط الدولة 
عامر حسني لطفي وذلك بحضور سفيرنا لدى 
سورية عزيز الديحاني واملستشار في السفارة 
خالد الفضلي واملدير العام للش����ركة الكويتية 
املتحدة لالس����تثمار في دمش����ق خالد الشمري 
اضافة الى كبار املس����ؤولني في هيئة تخطيط 
الدولة. وقال البدر ان املشروع الذي وقع أمس 
قام الصندوق بتمويل دراسته الفنية في سنوات 
سابقة واآلن يقوم بتمويل عمليات تنفيذه بعد 
ان استوفى الشروط الالزمة موضحا ان االهتمام 

بقيمة 15 مليون دينار وبالتعاون مع البنك اإلسالمي والحكومة السورية

الهاشم: الصندوق الكويتي للتنمية 
قدم لسورية 28 قرضًا بقيمة 1.1 مليار دوالر

دمش����ق � كونا: قال املدير االقليمي لدول وس����ط وغرب وشرق افريقيا فى 
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية عبدالرحمن الهاشم ان الصندوق 

قدم لسورية 28 قرضا بقيمة إجمالية تصل الى 1.1 مليار دوالر.
وقال الهاش����م في الندوة التي أقيمت أول من أمس ضمن أنش����طة االسبوع 
االعالمي الثقافي الكويتي في س����ورية ان نشاط الصندوق بدأ في سورية عام 
1969 »وقدمنا معونتني فنيتني لدراس����ة جدوى مش����اريع تبلغ قيمتها مليوني 
دوالر، كما أدار الصندوق نياب����ة عن حكومة الكويت منحة بقيمة 25.8 مليون 

دوالر لتنفيذ مشروع محطة كهرباء تشرين«.
واضاف ان الصندوق مول العديد من القطاعات في سورية منها صوامع الغالل 
ومصفاة »بترول حمص« وس����بع قروض حملط����ات كهرباء و6 قروض للطرق، 
اضافة الى مشاريع الري ومعمل غزل »ادلب« ودعم املصادر واالتصاالت الهاتفية 
والسدود والصرف الصحي. وأكد ان الصندوق ومن منطلق اميانه الراسخ بدوره 
العربي في املساهمة باملشاريع التنموية للمنطقة العربية، وبالرغم من االحتالل 
العراقي للكويت فانه وقع اتفاقية مع س����ورية في ديس����مبر عام 1990 لتمويل 

مشروع الصرف الصحي ملدينة دمشق بقيمة 94 مليون دوالر.
واضاف ان الصندوق س����اهم في متويل مشروعات اخرى في سورية وكلها 
مهمة وحيوية ومنها »سد تشرين« مع نهر الفرات في عام 1993 بقيمة 65 مليون 
دوالر. وأوضح الهاش����م ان الصندوق مّول كذلك مشروع توسيع محطة كهرباء 
»الناصرية« في عام 2001 وس����بقته املرحلة االولى من هذا املش����روع عام 1993 
بقيمة 13 مليون دوالر ومش����روع طريق الرقة دير الزور � احلسكة ومت متويله 
عن طريق قرضني، االول كان عام 1999 مببلغ 20 مليون دوالر والثاني كان في 

عام 2008 بقيمة 21 مليون دوالر.
وردا على سؤال ل� »كونا« قال الهاشم ان »الصندوق ال يقوم بتمويل املشاريع 
الس����ياحية في سورية او غيرها من الدول إلتاحة الفرصة أمام القطاع اخلاص 

للمساهمة في هذه املشاريع احليوية القتصادات الدول«.

الدويهيس: ال إمكانية إلنشاء مساكن تعاونية في الكويت

بشرى شعبان
أكد رئيس احتاد اجلمعيات التعاونية االستهالكية 
د.حسني الدويهيس ان التعاونيني في الكويت يتطلعون 
الى مزي���د من التواصل مع أش���قائهم التعاونيني في 
اململكة العربية السعودية مبا يحقق االستفادة للبلدين 
الش���قيقني، وقال في كلمة ألقاها أثناء استقباله وعدد 
كبير من رؤس���اء اجلمعيات التعاونية لوفد سعودي 
تعاوني يزور البالد برئاس���ة وكي���ل وزارة التجارة 
والصناعة ورئيس جلنة التعاون االستهالكي صالح بن 
موسى اخلليل وعضوية رئيس مجلس ادارة اجلمعيات 
في اململك���ة العربية الس���عودية د.ناصر بن ابراهيم 
آل ت���ومي ومدير عام الدراس���ات والبحوث في وزارة 
البلدية والقروية د.خالد ب���ن مطلق النفاعي وعضو 
مجلس ادارة اجلمعيات ماجد عبداهلل العتيبي ومدير 
اجلمعيات التعاونية االس���تهالكية لعمليات اخلفجي 
املش���تركة عبدالرحمن حبيب محم���د البلوي ومدير 
اجلمعية التعاونية االستهالكية جلامعة امللك سعود 
علي بن سالم باعشن، انه ملن دواعي السرور ان أتوجه 
بأطيب التحية ألش���قائنا أعضاء اللجنة االستهالكية 
باململكة العربية السعودية الشقيقة وان أعرب لهم عن 
بالغ س���عادتي لزيارتهم لبلدنا الكويت ومبنى احتاد 

اجلمعيات التعاونية االستهالكية.
وأضاف قد ال تسعفنا العبارات املالئمة للتعبير عن 
مدى ما نشعر به من سعادة غامرة بتواجدكم بيننا في 
الكويت، ما يزيد من ترس���يخ وتوطيد أواصر احملبة 
واإلخاء بينكم وبني أش���قائكم في الكويت، مشيرا الى 
انه مما ال ش���ك فيه فإننا جميعا بحاجة الى مثل هذه 
الزيارات البناءة التي حتقق العديد من الفوائد اإليجابية 
في تنمية العالقات وتعزيز س���بل التعاون بيننا في 

األمور ذات االهتمام املشترك.

وتابع الدويهيس اننا كتعاونيني نتطلع الى مزيد 
من التواصل مع أشقائنا التعاونيني في اململكة العربية 
السعودية، مش���يرا الى ان تبادل اخلبرات والتجارب 
التعاوني���ة في بلدينا يحقق االس���تفادة الكاملة التي 
تساهم في النهوض مبستوى العمل التعاوني وترسيخ 
مفاهيمه ومبادئه السامية التي تزيد من انتشار الوعي 
والثقاف���ة التعاونية وتعميق اإلدراك بأهداف املجتمع 
وقضاياه الرئيسية وحتقيق التكامل بني الفكر والتطبيق 
لالرتقاء مبستوى القياديني والتنفيذيني التعاونيني من 
الناحيتني الفكرية والثقافية وتزويدهم بالقدر الكافي 
م���ن املعلومات واألفكار ملزاولة نش���اطهم االجتماعي 

واالقتصادي.

تطبيق مشروع التعاون اإلسكاني

وعلى صعيد آخر، قال انه من الصعب تطبيق مشروع 
التعاون االسكاني في الكويت ألسباب عديدة منها غالء 
أسعار العقار، فضال عن ان املواطن ال يرغب في البناء 
االفقي الذي قد يتناسب مع مواطني بعض الدول االخرى 
التي تطبق مش����روع التعاون االسكاني ومنها: مصر 
وس����ورية وغيرهما من الدول االخرى، مشيرا الى ان 
مثل هذا املشروع قد يطبق في املستقبل امنا في الوقت 
احلاضر، فمن الصعب جدا تطبيقه في ظل تبني احلكومة 

تخصيص السكن وفق آلية محددة وضوابط.
وحول امكانية دعم املنتجات الزراعية في اجلمعيات 
التعاونية، ذكر الدويهيس: نحن حريصون على دعم 
هذه املنتجات وسنسعى لتخصيص مواقع للمزارعني 
في اجلمعي���ات التعاونية إلدارته���ا ادارة ذاتية لبيع 

املنتجات الزراعية.
من جانبه، قال رئيس الوفد السعودي وكيل وزارة 
التجارة ورئيس جلنة التعاون االستهالكي صالح بن 

موسى اخلليل: اننا وفد من مجلس اجلمعيات التعاونية 
السعودية »جلنة التعاون االستهالكي«، مشيرا الى ان 
الهدف من اختيار الكويت لهذه الزيارة انها متثل منوذجا 
رائعا للعمل التعاوني االس���تهالكي، مشيرا الى ان ما 
شاهدناه خالل الزيارة فاق كل توقعاتنا ونعتبرها زيارة 
ناجحة بكل املقاييس واستفدنا منها استفادة كبيرة، 
خصوصا ان لديها جتربة رائدة وثرية في مجال العمل 

التعاوني وتشكل 80% من سوق التجزئة في البالد.
وتابع: نش���كر رئيس واعضاء احت���اد اجلمعيات 
التعاونية على ما ملسناه من حفاوة االستقبال منذ ان 
وطئت أقدامنا مطار الكويت ووصلنا الى هذه الدولة 
العزيزة على قلوبنا، حيث لم يبخلوا علينا بأي معلومة 
وتعرفنا على التجربة التعاونية الكويتية الناجحة، 
ونتمنى أن نستفيد منها في تطوير اجلمعيات التعاونية 

االستهالكية في اململكة العربية السعودية.
وكشف اخلليل عن صدور قانون للجمعيات التعاونية 
في اململكة العربية الس���عودية ومن ثم انشاء مجلس 
اجلمعيات التعاونية الذي تعمل ثالث جمعيات تعاونية 
حتت مظلته منذ ما يق���ارب العام، معربا عن أمله أن 
يتم انشاء املزيد من اجلمعيات التعاونية االستهالكية 
على ان تالقي نفس النجاح الذي حققته نظيراتها من 

اجلمعيات التعاونية في الكويت.
وحول زيارة الوفد للمسؤولني في وزارتي التجارة 
والصناعة والشؤون االجتماعية والعمل قال اخلليل: لقد 
سعدنا بلقاء وزير التجارة ووكيل وزارته، باالضافة الى 
لقاء وكيل وزارة الشؤون، واصفا لقاء وزير التجارة 
باملثمر والذي شرح عمل اجلمعيات التعاونية وايجابياتها 
وبعض الس���لبيات ان وجدت، مش���يرا الى ان الهدف 
من هذه الزيارة هو االس���تفادة من التجربة الناجحة 

والثرية في الكويت.

وفد تعاوني سعودي يزور الكويت برئاسة وكيل وزارة التجارة

المرشود: أمسية شعرية للراوي محمد الشرهان في تعاونية مشرف
محمد راتب

صرح رئيس مجلس ادارة تعاونية مشرف م.أحمد املرشود 
بأن مجلس االدارة مقبل على مرحلة مهمة من البناء والتطوير 
من حيث املش���اريع اخلدماتية للمنطقة وبامج املهرجانات 
والعروض اخلاصة وان جميع ادارات اجلمعية ستشهد نقطة 
نوعية في تطوير األداء، وسيتم تطبيق واسع لنظام االعتماد 

على الالمركزية في التعامل مع الشركات واملوردين.
وأشار الى ان هناك توجها لتنفيذ مشاريع قائمة خلدمة 
املنطق���ة وأبنائها ونعكف حاليا عل���ى االنتهاء من جتهيز 
وتأثيث فرعني في منطقة مبارك العبداهلل والبدء في مشروع 
حضانة مشرف ومتت املوافقة على مشروع صالة أفراح في 
منطقة مشرف وس���يتم البدء في تنفيذ املشاريع مع بداية 
العام 2010، كما يجري العمل على اإلعداد للهيكل التنظيمي 

للجمعية. وقال املرشود: هناك بوادر كبيرة بدأت في كشف 
النتائج املالية بنجاح كبير سنعلن عنها قريبا ونسعى الى 
طموحات اكبر وعلينا بذل ما نستطيع من جهد لالجناز وان 
مشاريعنا تسير وفق اخلطة املوضوعة لها بوجهة صحيحة 

بل وعلى نحو افضل مما توقعنا.
وتابع ان طموحاتنا كبيرة وعلينا متابعة مسيرة التعاون 
باذلني ما نستطيع من جهد لالجناز مبزيد من التمسك واحملبة 

والتعاون في العمل ليستمر التطوير.
وأضاف: فإن من األنشطة االجتماعية والثقافية التي تقيمها 
جمعية مشرف التعاونية امسية شعرية ادبية للراوي الشاعر 
الكبير محمد بن علي الشرهان وستكون اليوم األربعاء في 
مركز عبدالعزيز حسني الثقافي مبنطقة مشرف في الساعة 

السابعة مساء.

المعراج يطالب »الزراعة« باالهتمام بحديقة 
الدسمة باعتبارها المتنفس ألهالي المنطقة

قائمة »الجميع« تحقق فوزاً كاسحًا 
في انتخابات جمعية الزهراء التعاونية

محمد راتب
أسفرت نتائج انتخابات جمعية 
الزهراء التعاونية التي جرت مساء 
أول من أمس عن فوز ساحق لقائمة 
اجلميع، والتي تضم كال من عبداهلل 
اجلميل )249 صوت����ا(، يعقوب 
الكندري )235 صوت����ا(، وجابر 
اجلاب����ر )238 صوتا(، مما يعطي 
داللة واضحة على اإلقبال املكثف 
وعلى االلتزام بالتصويت جلميع 
أف����راد القائمة، من قبل الناخبني، 
والذي����ن أعربوا ل����� »األنباء« عن 
اهتمامهم الشديد بهذه االنتخابات 
أمال في أن تس����هم هذه املنافسة 
في خدمة املنطقة وحتقيق األرباح 
للمساهمني. وقبيل إعالن النتائج 
بشكل رسمي، أكدت قائمة اجلميع 
أنها ستفوز في االنتخابات، وأعربت 
عن بهجتها بذلك، حيث فازت على 
قائمة الزهراء والتي تضم كال من 
حمد الصالح وعادل العجمي، وذلك 
بفارق 100 صوت، ما يعطي هذه 
النتيجة صفة الفوز الكاسح على 
مس����توى املنطقة، وتعكس رضا 
أهالي املنطقة عن أداء مجلس اإلدارة 
السابق وإنتاجيته املثمرة في إدارة 
اجلمعية. وب����دوره، أعرب عضو 
القائمة املنتخبة م.جابر يوسف 
اجلابر، عن سعادته الغامرة، معتبرا 
أن جناحه يعتبر مسؤولية كبيرة 
حمله إياها أهالي منطقة الزهراء، 
وقال: أسأل اهلل أن أكون على قدر 
هذه املسؤولية التي حملنا إياها 
املساهمون وأن يستمروا معنا على 
تواصلهم في إبداء املقترحات واآلراء 
والتي س����تكون محركا ملس����يرة 

مجلس اإلدارة اجلديد.
م����ن جهته، أكد عض����و قائمة 
أن  اجلمي����ع، عب����داهلل اجلميل، 
املجلس بعد عمل سنتني من إجناز 
تعاونية الزهراء أسفر عن صدى 
طيب، وقبول ورضا أهالي املنطقة 
جميعا، وذلك من خالل تناس����ق 
أعضاء املجلس والذي ساهم في 
التقدم في هذه االنتخابات بعد فضل 
اهلل تعالى، مشيرا إلى أن املجلس 
اجلديد سيمشي على إستراتيجية 
املجلس السابق ويكمل مسيرته، 

وقال: وهلل احلم����د فإن تعاونية 
الزه����راء متقدمة عل����ى كثير من 
اجلمعي����ات بالتصمي����م ووجود 
أحدث األجه����زة واألنظمة اآللية، 
وسنسعى إلى أن تكون هي اجلمعية 
النموذجية م����ن جميع النواحي. 
وحذر اجلميل من وقوف النواب 
مكتوفي األيدي أمام قانون التعاون 
اجلديد ال����ذي أقر من قبل اللجنة 
الصحية في مجلس األمة، مشيرا 
أنه قانون »عقيم« وسيكتب  إلى 
نهاية للحركة التعاونية في الكويت 
بعد أن مضى على جناحها 50 عاما، 
حيث إن العمل التعاوني متوارث 
عن األجيال وليس عمال جتاريا، 
منتقدا اقتراح األعضاء اخلمسة بدال 
من تسعة، وقال: إن األعضاء اجلدد 
قد ال يكون لديهم خبرة تعاونية 

وبالتالي فسيكون على مر السنوات 
فشل في احلركة التعاونية، محمال 
مسؤولية ذلك للجنة الصحية التي 
أقرت هذا القانون والذي يرمي إلى 
التعاونيات،  التمهيد خلصخصة 
وهي نظرة من قبل التجار املتحكمني 

واملتنفذين.
من جانبه، أك����د عضو قائمة 
اجلميع، يعقوب الكندري، أن مجلس 
اإلدارة اجلديد سيمشي على خطى 
مجلس اإلدارة السابق، والذي أثبت 
جدارته في إدارة اجلمعية، مشيرا 
إلى أن الطاقم اجلديد سيعمل على 
االرتقاء باجلمعية والوصول بها 
إلى مصاف اجلمعيات األولى على 
مستوى الكويت، وذلك من خالل 
املتميز  السعي إلى حتقيق األداء 

والعطاء املثمر.

محمد راتب
ناش����د رئيس مجلس ادارة جمعية الدس����مة وبنيد القار التعاونية 
احمد املعراج، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية باالهتمام 
بحديقة املنطقة الواقعة في قطعة 3، نظرا ملا تشهده من االهمال وعدم 
املتابعة، والذي جتلى في صور واضحة، منها تكس����ر السور اخلارجي 
للحديقة. ودعا هيئة الزراعة � باعتبارها اجلهة املختصة في هذا املجال 
� الى االهتمام باحلديقة والتي تعتبر متنفسا الهالي املنطقة، مؤكدا في 
الوقت نفسه على ان جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية على استعداد 
تام لتطوير احلديقة واالهتمام بها ووضع ألعاب األطفال فيها، اذا وافقت 
اجلهات املعنية على ذلك. واشار الى ان اجلمعية ستتقدم بخطاب رسمي 
في هذا اخلص����وص للحصول على اخطار بإمكانية القيام بهذه املهمة، 
والتي س����تصب في خدمة املنطقة وأهاليها الكرام، الفتا الى ان مجلس 
االدارة وضع هذا االمر نصب عينيه، وس����يبذل قصارى جهده لتطوير 

مرافق املنطقة وخدمتها واحلفاظ على جماليتها.

النتيجة تعكس رضا أهالي المنطقة عن مجلس اإلدارة السابق

أحمد املعراج


