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الغانم: مشروع »استار أثليت« يهتم بالرياضة 
ويسهم في التنمية االقتصادية بالبالد

خالل مشاركتها في السوق الخيري »تذوق« الذي ينظمه مركز الداون

توقيع اتفاقية توأمة للتعاون المشترك 
وتبادل الخبرات بين الكويت وفرنسا

»الكهرباء« توزع جوائز المسابقة
 الثقافية التاسعة اليوم

الكويت � كون����ا: تنظم وزارة 
الكهرباء واملاء اليوم حفل توزيع 
جوائز املسابقة الثقافية التاسعة 
لطلب����ة املرحل����ة الثانوية وذلك 

برعاية الوزير د.بدر الشريعان.
وقال رئيس مهندسي الوزارة 
م.فؤاد العون ل� »كونا« ان املسابقة 

تقام بشكل سنوي وعلى هامش 
االحتف����ال بي����وم املي����اه العاملي 
وخصصت للمرة التاسعة لطلبة 
املرحلة الثانوية وحملت هذا العام 
شعار )مياه نظيفة من اجل عالم 
صحي(.واضاف ان املسابقة اقيمت 
الكويت  بالتعاون مع مؤسس����ة 

التربية  العلم����ي ووزارة  للتقدم 
مبش����اركة 41 مدرسة ثانوية في 
احملافظات الست موزعة على 83 
بحثا اشترك فيها 87 طالبا وطالبة 
واش����رفت عليها جلنة حتكيمية 
مكونة من 41 محكما مختصا من 

وزارة التربية.

العبداهلل: المعاقون يمتلكون طاقات مبدعة علينا دعمها

 بشرى شعبان
اكدت الشيخة شيخة العبداهلل ان املعاق 
ميتلك طاقة كبيرة علينا دعمها حتى يظهر 

ابداعاته.
وقالت في تصريح صحافي خالل افتتاحها 
سوق »تذوق« اخليري الذي ينظمه مركز 
متالزمة الداون، واالعالن عن مشاركة املركز 
بحملة الترش����يد الستهالك الكهرباء ان ما 
ش����اهدته في املعرض يثلج الصدر ويؤكد 

اهمية التأهيل والتدريب للمعاقني.
وتوجهت بالشكر الولياء امور املعاقني 
عل����ى رعايتهم املس����تمر البنائهم املعاقني 

وتنمية مواهبهم وقدراتهم.
واضافت ان السوق واملعرض يؤكدان 
اهتمام املجتمع بهذه الشريحة العزيزة على 
قلوب اجلميع واشادت الشيخة شيخة بجهود 
املشاركات والقائمني على السوق اخليري.

بدورها توجهت رئيسة مركز الداون حصة 

البالول بالشكر للشيخة شيخة العبداهلل 
على اهتمامها وحرصها الدائم على مشاركة 

ابنائنا املعاقني جميع انشطتهم.
وبينت ان سوق تذوق اخليري يتضمن 
مأكوالت متنوعة وعديدة من صنع امهات 
ابنائنا املعاقني وبناتنا املعاقات وهو اعالن 
عن بداية موس����م االنش����طة الصيفية في 

املركز.
املبيعات يعود  ان م����ردود  واوضحت 

للمشاركات، واوضحت البالول اردنا خالل 
الس����وق اخليري توجيه رسالة للمجتمع 
مساهمة من املركز في حملة ترشيد الطاقة 
الكهربائي����ة وذلك عبر اض����اءات املمرات 
بالش����موع املوضوعة في اكياس صغيرة 
من الرمل اليصال الرسالة وهي اننا نستطيع 
ان منش����ي من دون كهرباء، واشارت الى 
ان الس����وق يس����تمر ليومني خالل الفترة 

املسائية.

ديفون لي بان )فرنسا( � كونا: وقع محافظ األحمدي 
الشيخ د.ابراهيم الدعيج اتفاقية تآخ )توأمة( للتعاون 
المش����ترك وتبادل الخبرات مع عمدة مدينة ديفون 

الفرنسية اتيان بالن.
وقال محافظ األحمدي الشيخ د.ابراهيم الدعيج 
ل� »كونا« ان توقيع االتفاقي����ة يؤكد عمق العالقات 
بين الكويت وفرنسا بشكل عام ومحافظة األحمدي 

ومحافظة االين بشكل خاص.
وأضاف الش����يخ د.ابراهيم الدعيج ان الهدف من 
االتفاقية هو التواصل مع البلديات المحلية واالطالع 
على مالديها من خبرات في استثمار المياه وتوفير 
الطاقة الكهربائية والتنمية البيئية وذلك من خالل 
االجتماعات المقرر عقدها مع المسؤولين في االيام 

المقبلة.
من جانبه اكد عمدة ديفون اتيان بالن في تصريح 
مماثل ل� »كونا« عمق العالق����ات بين مدينة ديفون 
والكويت منذ سنوات عديدة السيما ان هناك العديد 

من العائالت الكويتية تصطاف س����نويا في ديفون 
ويمتلك غالبيتهم منازل خاصة بهم في المدينة.

وأعرب عن أمله في ان يتمكن خالل األعوام األربعة 
المتبقية له في مهام عمله كعمدة للمدينة من إعطاء 
األولوية لموضوع البيئة السيما ان القرن ال� 21 يشهد 
العدي����د من الكوارث البيئية وتل����وث الهواء والماء 

واألرض وانقراض بعض الكائنات الحية.
وأضاف ان االتفاقية ستساعد على تبادل الخبرات 
في مجال البيئة واإلنارة، مشيرا الى وجود خزانات 
جوفية للمياه في ديف����ون وحوالي 1500 هكتار من 
المحميات الطبيعي����ة قائال: اننا نعمل بالتعاون مع 

سويسرا في مجال تحسين نوعية المياه.
وحض����ر حفل توقيع االتفاقية الذي اقيم في احد 
المباني التابعة لبلدية ديفون الفرنسية النائب االول 
للعمدة غيني ميشال ونائب العمدة للتخطيط المدني 
فيسن سكالوال ونائب العمدة للشؤون االقتصادية 

غرو فيليه.

وفد من »األشغال« زار محطة »شان جي« 
لمعالجة مياه الصرف الصحي في سنغافورة

سنغافورة � كونا: قام وفد 
وزارة االش���غال ف���ي الكويت 
المش���ارك في مؤتم���ر المياه 
الدول���ي »س���نغافورة 2010« 
بزيارة الى محطة »شان جي« 
لمعالجة مياه الصرف الصحي 
لالط���الع على اح���دث النظم 

المستخدمة فيها.
وقال مستشار قطاع الهندسة 
الصحية بالوزارة م.حس���ين 
ملك ل� »كونا« امس ان الزيارة 
الخبرات  تأتي بهدف تب���ادل 
بين سنغافورة والكويت في 
المتبادلة بين  ظل االتفاقيات 

البلدين.
واضاف ملك ان الوفد اطلع 
خ���الل زيارته عل���ى محطات 

المعالجة والتنقية ومحطات 
المرتبطة  العميق���ة  الض���خ 
باالنفاق مش���يرا الى ان الوفد 
اطلع على التجربة السنغافورية 
في عملي���ة التنقية ومعالجة 

الروائح.
وبين ان وزارة االش���غال 
تحرص م���ن خ���الل زيارتها 
التنقية  الى مرافق محط���ات 
والمعالج���ة عل���ى رفع كفاءة 
المهن���دس الكويت���ي وتبادل 
الخب���رات في مج���ال تنقية 

ومعالجة المياه.
واوضح ان الوفد اطلع من 
خالل عرض مرئي على عملية 
تصميم محطة »ش���ان جي«، 
موضحا انه���ا صممت بدرجة 

عالية بش���كل يس���هل عملية 
الصيانة عند حدوث طارئ.

المحطة  ان  ال���ى  واش���ار 
تستخدم مستوى عاليا من درجة 
االمان مبينا انه تم تصميم وبناء 
محطة احتياطية بديلة تعمل في 
حاالت الطوارئ وحاالت توقف 

المحطة الرئيسية.
وقال ان المحطة تعتبر من 
اكبر محطات تنقية المياه في 
العالم وصمم���ت لتعالج 800 
الف متر مكعب من المياه منها 
230 ال���ف متر مكعب بطريقة 
الرباعية »التناضح  المعالجة 
العكسي« للحصول على مياه 

عالية الجودة.
واضاف ان المياه المنتجة 

من المحطة تستخدم في عمليات 
الصناعة وجزء منها يحول الى 
المخزون االستراتيجي لمياه 

الشرب.
واشاد ملك بمساهمة القطاع 
الس���نغافوري في  الخ���اص 
مشاريع تنقية ومعالجة المياه 
مبينا ان مساهمته تساهم في 
رفع جودة المياه وتقلل التكلفة 

على الدولة.
الزام  وطال���ب بض���رورة 
الشركات الكويتية في القطاع 
الخاص بتدريب وتأهيل الكوادر 
الجهات  الكويتية في مختلف 
للعمل مع بداية كل مش���روع 
حكومي ترسو مناقصته على 

القطاع الخاص.

تعتبر من كبرى محطات تنقية المياه في العالم

أكدت الناشطة السياسية والمستشار اإلداري 
والمدير العام لمركز الغانم لالستشارات »شيخة 
الغانم« ان مشروع »استار اثليت« الوطني الدولي 
يعتبر من أضخم وأكبر المشاريع التي تستوعب 
وتهتم بالرياضة كما وكيفا من ناحية المسابقات 
والبط���والت المتعددة الت���ي تنظمها وأيضا من 
ناحية الشرائح المستهدفة بهذه األنشطة والتي 
تهدف في األساس ألبعاد عظيمة تكرس وتؤصل 
لمفهوم الرياضة في المجتمع بأبعادها االجتماعية 
واإلنس���انية والرياضية واالقتصادية في وقت 
واحد.وأعربت الغانم عن تفاؤلها بنجاح المشروع 
الذي يخدم أهم القضايا الملحة في الكويت ودول 
العالم بصفة العموم بحيث انه يساهم مستقبال 
في التنمية االقتصادية في البالد وسيكون موردا 

مس���اعدا للثروة بجانب البترول المورد الوحيد حتى اآلن، وقالت 
ان المشروع سيمثل أداة تكافلية بالنسبة للكثير من الدول الفقيرة 
ودول العالم الثالث تحديدا باإلضافة الى انه يعد من األهمية بمكان 
في توفير األجواء المناس���بة للش���باب من الجنسين في ممارسة 
رياضاته���م المحببة بصورة تنافس���ية منظمة وصحيحة ويمنح 
األطفال والشباب درجة عالية من االهتمام والرعاية باإلضافة لصقل 

المواهب وتبنيها وتطويرها.
وأضافت الغانم في حديثها ان مش���روع »استار اثليت« يخدم 
التطور الرياض���ي في الكويت بصفة خاص���ة من حيث النهوض 
بالوعي الثقافي الرياضي لكل الفئات بالمجتمع والمساعدة والعمل 

على اعتالء منصات التتويج بعد ان ابتعدت عنها 
الكويت كثيرا وبالتالي ابتعدت عن أهدافها الطموحة 
بسبب مشاكل الوس���ط الرياضي المزمنة التي 
ال تخفى على احد مما س���بب تراجعا مخيفا في 
المستوى العام بحيث يهدف المشروع الوطني 
الدولي لتنقية هذا الوسط من الشوائب المتراكمة 
عليه طوال السنوات الماضية على مستوى األندية 
واالتحادات والتي باتت شبحا مخيفا يهدد النشاط 

الرياضي باستمرار حتى هذه اللحظة.
وأش���ارت الغانم في حديثها الى ان الفرصة 
اصبحت مواتية من خالل هذا المشروع الوطني 
الدولي »استار اثليت« المتكامل لمحو كل اآلثار 
السلبية التي علقت برياضتنا ونقطة االنطالق 
لغد مش���رق مليء باالنجازات والنجاحات التي 
ستغير الواقع الرياضي واالجتماعي واالقتصادي الى ما نصبو اليه 
ونبتغيه وأعربت عن أملها ان يعي الناس المعنى الحقيقي ألبعاد 
هذا المشروع ويلتفوا حوله، مشيرة الى ان رعاية المشروع ليست 
مقصورة على الجهات الحكومية فقط بل يشمل أيضا المؤسسات 

الخاصة وشركات القطاع الخاص.
وأكدت الغانم ان كل المعلومات الخاصة بقبول المشاركين موجودة 
باس���تمارة التسجيل بالنسبة لالعبي األندية الخاصة والحكومية 
واألنشطة الرياضية المدرس���ية والجامعية والموهوبين الذين ال 
ينتمون لألندية باإلضافة لكل الجاليات بالكويت والمشاركين من 
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الشيخ د.إبراهيم الدعيج وعمدة ديفون خالل توقيع االتفاقية

)أسامة البطراوي( جولة داخل املعرض   الشيخة شيخة العبداهلل وحصة البالول تفتتحان املعرض

شيخة الغامن

جمع التبرعات في المساجد من اختصاص »األوقاف«

العمار: السماح للجمعيات الخيرية بجمع التبرعات عبر الـ »كي نت«
 بشرى شعبان

أعلن مدير إدارة اجلمعيات اخليرية واملبرات 
ناصر العمار ان جمع التبرعات داخل املساجد 
م����ن اختص����اص وزارة األوقاف والش����ؤون 

اإلسالمية.
وقال في تصريح صحافي ان وزارة الشؤون 
لم تتلق حتى اآلن أي طلب من وزارة األوقاف أو 
غيرها بشأن جمع التبرعات في املساجد مؤكدا 
ان عملي����ة جمع التبرعات وفقا لقرار مجلس 
الوزراء ستكون مقتصرة على االستقطاعات 
البنكية في مراكز اجلمعيات اخليرية واللجان 
التابعة لها.وكشف عن قيام الوزارة بتوجيه 
كتاب الى اجلمعيات اخليرية املشهرة واملعتمدة 
لدى الوزارة تدعوها فيه الى القيام بتقدمي طلب 
لوزارة الشؤون تطلب فيه السماح لها بالقيام 
بجمع التبرعات عن طريق ال� »كي نت« التي تعد 

الوسيلة األولى املعتمدة كبدائل جلمع التبرعات 
النقدية وذلك بعد موافقة وزير الشؤون على 

استخدام الكي نت في جمع التبرعات.
وأضاف العمار ان جمع التبرعات بواسطة 
»الكي نت« يتضمن حق املراقبة واالشراف على 
املوارد املالية الداخلية في احلسابات املعتمدة من 
قبل الوزارة العائدة جلمعيات النفع اخليرية.

وأوضح العمار انه بعد منح الوزارة التصريح 
للجمعيات اخليرية بجمع التبرعات بواسطة ال� 
»كي نت« تقوم مبخاطبة البنوك احمللية املعتمدة 
العائدة للجمعيات اخليرية  في احلس����ابات 
تطلب فيه السماح للجمعيات باستخدام هذه 
الوس����يلة، على ان تقوم اجلمعيات فيما بعد 
بتزويد الوزارة بالتقرير املالي الذي يتضمن 
ايرادات اجلمعي����ات عبر ال� »كي نت« وطرق 
صرفها.وأك����د العمار حرص وزير الش����ؤون 

د.محمد العفاسي على أهمية الدور املجتمعي 
الذي تقوم به اجلمعيات اخليرية في مساعدة 
احملتاجني وحتقيق املس����ؤولية االجتماعية 
والتنمية االجتماعية عبر الشراكة االجتماعية 
املتكاملة.وقال ان هدفنا الذي نسعى لتحقيقه 
هو زيادة ايرادات اجلمعيات اخليرية وحمايتها 
ومس����اندتها في وجه كل م����ا تتعرض له من 

هجوم اعالمي خارجي.
كما ان وزير الشؤون وجه باالستمرار في 
الدعم املتواصل لعمل هذه اجلمعيات واملبرات 
املشهرة. وعن شمول املبرات اخليرية في جمع 
التبرعات، أوضح العمار استنادا لقانون اإلشهار 
ال يحق للمبرات اخليرية القيام بجمع التبرعات 
وبالتالي جميع القرارات املتعلقة بالس����ماح 
بجمع التبرعات تخ����ص اجلمعيات اخليرية 

ناصر العمارواللجان التابعة لها.


