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 دارين العلي
  أعلنت املهندســــة فــــي ادارة انارة 
التوزيع  الشوارع في قطاع شــــبكات 
الكهربائية منى احلريص عن مشروع 
حديث تقوم الوزارة بدراسته حاليا في 
التوزيع وهو استخدام  قطاع شبكات 
الطاقة الشمســــية في انارة الشوارع 
 LED واستبدال االنارة احلالية بإنارة
املوفرة للطاقة والتــــي متتاز بعمرها 
الطويــــل، اضافــــة الى انهــــا صديقة 

للبيئة.
  اعــــالن احلريص جاء خالل املؤمتر 
الصحافي الذي عقدته أمس لالعالن عن 
تنظيم الوزارة للمؤمتر السابع للمنظمة 
االقليمية لنظم الطاقة الكهربائية بدول 
مجلس التعاون «سيغري اخلليج» في 
الكويت في نوفمبر املقبل حتت رعاية 
وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان.

  ودعت احلريص وهي مسؤولة تنظيم 
املؤمتر جميع الشركات للمشاركة فيه، 
حيث يهدف الى تسهيل تبادل املعارف 
ويهتم بإقامة عالقات ومشــــاركات بني 
الدول اخلليجية االعضاء في املنظمة 
مع الهيئات واالدارات والشركات ذات 

االختصاص في جميع الدول.
  وأكدت ان املجال مفتوح للمشاركة 
جلميع الشركات احمللية والعاملية التي 
لديها وكالء محليــــون مختصون في 
صناعة الكهرباء ومقاوالتها في رعاية 
هذا املؤمتر، موجهة الدعوة الى جميع 
املختصني من افراد وشــــركات لتقدمي 
أوراق علمية بحتة ستتم دراستها من 
قبل «سيغري» لعرضها في املؤمتر، الفتة 
الى ان املعرض الذي سيصاحب املؤمتر 
ميكن ان تشارك فيه جميع الشركات ذات 
االختصاص. ووجهت احلريص الدعوة 

كذلك للبنــــوك احمللية لرعاية املؤمتر 
متمنية ضرورة االستعجال باالتصال 
بالوزارة حلجــــز موعد واالطالع على 
شروط املشــــاركة في مدة أقصاها ٢٥ 
اجلاري، الــــى ان حجز موعد ال يعني 
وجوب املشــــاركة، بل ميكن للشركات 
دراسة قراراتها باملشاركة حتى نهاية 

فبراير املقبل.
  وبينت ان املؤمتر سيناقش قضايا 
علمية بحتة تتعلق بالتقنيات املستحدثة 
في صناعة الكهرباء بشــــكل عام بدءا 
من بناء احملطــــات الى التوليد والنقل 
والتوزيــــع وإيصال التيــــار والتركيز 
على الطرق احلديثة في نقل الكهرباء 
والتقليل من الطاقــــة املفقودة نتيجة 
النقل، باالضافة الــــى كيفية احملافظة 
على الطاقة أثناء االستهالك والتقليل من 
الهدر عبر إنشاء املباني الذكية واستخدام 

الطاقات البديلة في إنتاج الكهرباء.
  وأكدت ان الوزارة مهتمة وحريصة 
على االطالع على جميع العروض التي 
تهتم بالتقنيات احلديثة مبا يتناسب 
مع جو الكويت ملا فيه حتســــني خدمة 
الكهرباء، الفتة الــــى ان الوزارة تفتح 
أبوابها دائما أمــــام التقنيات اجلديدة 
ونحضر كل املؤمتــــرات املتعلقة بهذا 
الشــــأن بهدف اســــتمرار التحديث في 
الشبكة، مشيرا الى ان الوزارة تشجع 
مهندسيها على تقدمي االوراق العلمية 
للمشاركة في املؤمتر في مختلف األمور 

العلمية اخلاصة بصناعة الكهرباء.
  وللمشاركة في املؤمتر ذكرت احلريص 
عدة وسائل لالتصال وهي رقم الهاتف 
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 اللنقاوي: ٤٩ مليون دينار مديونية «الكهرباء» على مستهلكي «الفروانية»
 خالل اجتماعه مع مختاري المحافظة بحضور الحجي

 م.جاسم اللنقاوي ومحافظ الفروانية خالل االجتماع

 دارين العلي
الوكيل املســـاعد    كشـــف 
لشؤون املستهلكني في وزارة 
الكهرباء واملاء م.جاسم اللنقاوي 
ان حجم مديونية الوزارة في 
الفروانية وحدها ما  محافظة 
يقارب ٤٩ مليون دينار وهي 
فواتير متراكمة على املستهلكني 
هناك سواء السكن اخلاص أو 

االستثماري والتجاري.
  كالم اللنقـــاوي جاء خالل 
اجتماع جمعه أمس مع مختاري 
مناطق محافظة الفروانية في 
مقر احملافظة بحضور احملافظ 
عبداحلميد احلجي حيث يعتبر 
االجتماع مقدمة في سلســـلة 
اللقاءات التي يحضر لها قطاع 
شؤون املستهلكني مببادرة منه 
بهدف االطالع على متطلبات 
وأفكار جمهور املستهلكني فيما 
التي  خص حتســـني اخلدمة 
يقدمها القطاع بهدف احلد من 
تراكم الفواتير والهدر في املال 

العام.
  وقال اللنقاوي خالل اللقاء 
ان الســـنوات املقبلة ستشهد 

وغيرهــا.
  وقدم اللنقاوي درعا تذكارية 
للمحافظ شاكرا إياه على تنظيم 
اللقـــاء األول للقطـــاع بهدف 
خدمة املواطنـــني والتواصل 
معهم عن قرب ملا فيه مصلحة 

اجلميــع.
  بدورهم، أشـــاد املختارون 
باخلطوة اجلريئـــة التي قام 
بهـــا اللنقاوي حيـــث تعتبر 
هذه اللقاءات األولى من نوعها 
بني الوزارات سعيا للتواصل 
املباشـــر مع املواطنني بهدف 
التعـــرف على املشـــاكل التي 
تواجههم في االســـتفادة من 
اخلدمات التي تقدمها وزارات 

الدولة. 
  ومتنـــى املختـــارون على 
اللنقاوي تكرار الزيارة مداورة 
بعد االنتهاء من جميع احملافظات 
بهدف استمرار التواصل لكي 
تصبح هـــذه الزيارات دورية 
يستطيع من خاللها املواطن 
وعمـــوم املســـتهلكني ايصال 
شكاويهم للشـــخص املعني 

مباشرة. 

تطورا كبيرا في عملية حتصيل 
الوزارة ملستحقاتها خصوصا 
مع اعتماد العدادات الذكية داعيا 
املختارين حلث املواطنني على 
دفع فواتيرهم جتنبا للتراكم 
في الفواتير الذي يشكل عقبة 

في طريـــق تطـــور اخلدمة. 
اللنقاوي املســـتهلكني  ووعد 
الـــى ايجاد كل  بعمل القطاع 
الوسائل حلل املشاكل وازالة 
املعوقـــات التي حتـــول دون 
دفع الفواتير وايجاد الوسائل 

التي تتمتع بالســـهولة وعدم 
تكبد املتاعب ملشقات ومتاعب 
حتى يســـدد فواتيـــره عبر 
وضـــع نظم متطورة للجباية 
وغيرها كنظـــام الدفـــع عبر 
االنترنت واالستعالم الصــوتي 

 د.بدر الشريعان مستقبال وزير التخطيط الفيدرالي في األرجنتني

 الشريعان بحث مع وزير 
التخطيط األرجنتيني القضايا 

ذات االهتمام المشترك
  

  اســـتقبل وزير الكهربـــاء واملاء د.بدر 
الفيدرالي  التخطيـــط  الشـــريعان وزير 
واالســـتثمارات العامـــة واخلدمـــات في 

األرجنتني.
  وقد مت خالل اللقاء تبـــادل االحاديث 
الودية ومناقشـــة عدد مـــن القضايا ذات 
االهتمام املشـــترك بني البلدين الصديقني 
التي يشهدها  التطورات  والتباحث حول 

العالم في مختلف املجاالت. 

 الحريص: دراسةإلنارة الشوارع بالطاقة الشمسية 

 شيخة العبداهللا لتفعيل مواد قانون المعاقين بأسرع وقت

 بشرى شعبان
  طالبت الرئيس الفخري لنادي 
الكويت الرياضي للمعاقني الشيخة 
شيخة العبداهللا بضرورة العمل 
لتفعيل كل بنود قانون املعاقني 
مشيرة الى ان اقرار قانون على 
هذه الدرجة من التقدم كان مبنزلة 
احللـــم للمعاقني وبفضل جهود 
السلطتني التشريعية والتنفيذية 

اصبح حقيقة.
  وقالت في تصريح صحافي 
اثناء رعايتها للندوة واملعرض 
اللذين نظمهما املشروع الكويتي 
لذوي االحتياجات اخلاصة (نحن 
لها) ان القانون يتضمن الكثير 
من املواد التي تخدم فئة املعاقني 
ونأمل مع الوقت ان يتم تفعيل 

كل املواد.
الكويت    واشـــادت بجهـــود 
واهتمامها بهذه الفئات مشـــيرة 
الـــى ان رقي الدول يقاس مبدى 
اهتمامهـــا بتنمية البشـــر قبل 
احلجر، واحلمد هللا الكويت مهتمة 
بأبنائها. وقالت ان ما شـــاهدته 
اليـــوم من تكاتـــف وتكامل بني 
مؤسسات املجتمع املدني واجلهات 
احلكومية والقطاع اخلاص يؤكد 
مدى اهتمام املجتمع الكويتي بكل 

اطيافه بتطوير أبنائه.

اخلاصـــة في منطقـــة االحمدي 
التعليميـــة د.هدى احلمدان عن 
معنى كلمـــة معاق معتبرة انها 
تعني االندماج والعمل والعطاء 
باإلضافة الى االصرار والتحدي 

والقيمة في اثبات الوجود.
  واضافـــت ان ادارة التربيـــة 
اخلاصة قائمة فـــي كل املناطق 
التعليمية على دمج املعاق وتبني 
التعامل معـــه مطالبة  كيفيـــة 
املعاقني انفســـهم بان يكون لهم 
بصمة فـــي املجتمع، مؤكدة كما 
لهم حقوق على املجتمع عليهم 

ايضا واجبات.
الرعاية  ادارة    وقدمت مديرة 
الكويت  االجتماعية في جامعة 
فاطمة عبداملجيد شرحا تفصيليا 
ملا تقدمه جامعة الكويت ممثلة 
في إدارة الرعاية االجتماعية وما 
تقوم به لعام ٢٠١٣ لدخول فئة 

الصم الى اجلامعة.
  كاشـــفة عن الســـعي الدائم 
لتوفيـــر اجهـــزة كمبيوتـــرات 
شخصية على الطلبة من مختلف 

فئات املعاقني.
  وكان جنم احلفل هو طالب في 
جامعة الكويت من فئة املكفوفني 
متعب الفضلي الذي ابهر احلضور 

باملعزوفات التي قدمها. 

  وأضافت ان تنظيم مثل هذه 
الندوات وامللتقيات يســـاهم في 
ابراز حقوق وواجبات املعاقني، 
ونحـــن اليوم هنـــا لنقول لهم 
كمـــا ان لكم حقوقا عليكم ايضا 
واجبات جتـــاه املجتمع كل في 
مجال عمله، الطالب في سنوات 

دراسته واملوظف في عمله.
  ويكفي املعاق شرفا انه رفع 
علم الكويت عاليا في شتى احملافل 

الدولية.
الشـــيخة بالشكر    وتوجهت 
والتقدير الى فندق الشيراتون على 

اهتمامه املميز بفئات املعاقني.
  وبـــدوره قـــال منســـق عام 
املشروع ملك صبحي ان مشروع 
«نحن لها» ينظم للسنة الرابعة 

على التوالي واحلمد هللا استطعنا 
ان نحقق االهداف في ابراز طاقات 

املعاقني في شتى املجاالت.
  وهذا العام اردنا ان نركز على 
اهميـــة التدخل املبكر في تعليم 
وتأهيـــل االطفـــال مـــن الفئات 

اخلاصة.
  وكانت الندوة نوعا من املناداة 
لطرق واساليب تعليم االطفال 
ومدى تأثير التدخل املبكر على 

سلوكيات الفرد.
  كاشـــفا ان الندوة واملعرض 
املرافق لها سيستمران ملدة يومني 

تتخللهما العديد من االنشطة.
  وزاد صبحي لقد حرصنا هذا 
العام على مشـــاركة العديد من 
املؤسســـات احلكومية واالهلية 

الكهرباء ومؤسســـة  من وزارة 
البترول، ووزارة التعليم العالي، 
ومؤسسة التقدم العلمي، ووزارة 
االعالم وكونا والصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية واالجتماعية، 
ومؤسسة انتاج البرامج املشتركة 
ملجلس التعاون وهيئة الزراعة 

وحضانة البستان.
  وأما مدير العالقات العامة في 
الشركة املنظمة رأفت صبحي فقال 
اننا نحاول من خالل هذه االنشطة 
الشراكة االجتماعية بني  تفعيل 
القطاعني احلكومي واخلاص ومدى 
تكامل االدوار فيما بينهما في مجال 
دعم القضايا املجتمعية، ونأمل 

ان نكون قد وفقنا في ذلك.
التربية    وحتدثـــت مراقبـــة 

 أعلنت عن تنظيم الوزارة للمؤتمر السابع لمنظمة «سيغري الخليج» في نوفمبر 

 «نحن لها» تنظم معرضاً وملتقى لدعم ذوي االحتياجات الخاصة للعام الرابع على التوالي 

 «الوزارة» تشارك في منتدى «مشاريع التنمية بوابة مستقبل الكويت» اليوم

  العتيبي: حملة للتبرع بالدم في «الكهرباء» اليوم 

 القليش: إطالق مهرجان البنشر
  في «تعاونية الفيحاء» بأسعار تنافسية 

 محمد راتب
  أعلن رئيس مجلس ادارة جمعية الفيحاء 
التعاونية فيصل القليش ان اجلمعية اطلقت 
مهرجانا للبنشر يشمل خصومات خاصة على 
كل املنتجات (الزيوت واالطارات والبطاريات 
وقطع الغيار وغيرها)، الفتا الى انه سيستمر 

حتى يوم ١٠ مارس املقبل.
  وقال القليــــش ان اجلمعية حرصت دائما 
على تقدمي افضل اخلدمات وبأسعار تنافسية 
الهالي املنطقة واملساهمني واملقيمني وتسعى 

دائما لتقدمي اخلدمة املميزة للعمالء من خالل 
توفير العمالــــة الفنية املدربــــة، الفتا الى ان 
اجلمعية حترص على تقدمي خدماتها باستخدام 
االجهزة احلديثة واملتطورة ذات التقنية عالية 

اجلودة.
  واضــــاف القليش ان اطــــالق هذا املهرجان 
يهدف الى توفير جميع املنتجات جيدة السمعة 
وذات اجلــــودة العالية لتكون مبتناول جميع 
اهالي املنطقة واملقيمني واملساهمني وبأسعار 

تنافسية. 

 دارين العلي
  اعلن الوكيل املساعد للتخطيط 
والتدريب والتنسيق واملتابعة في 
الكهرباء واملاء د.مشعان  وزارة 
العتيبي عن حملة للتبرع بالدم 
العامة  العالقات  ادارة  تنظمهــــا 
في الــــوزارة ابتداء من ٩ صباح 
اليوم بالتعاون مع بنك الدم بهدف 
ترسيخ اجلانب االنساني في عمل 
الوزارة، داعيــــا جميع املوظفني 
للمساهمة في احلملة االنسانية 

البحتة.
  الى ذلك أعلنت وزارة الكهرباء 
واملاء عن مشاركتها في منتدى 

االستثمار في مشاريع التنمية حتت شعار «مشاريع 
التنمية بوابة مســـتقبل الكويـــت» الذي تنظمه 
شركة «كويت اكسبو» اليوم برعاية نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 

الشيخ احمد الفهد.
  وقال الوكيل املساعد للتخطيط والتدريب في 
وزارة الكهرباء واملاء د.مشعان العتيبي في تصريح 
صحافي أمس ان اخلطة التنموية للوزارة حتتوي 
على ٢٠٠ مشروع بقيمة إجمالية تقدر بحوالي ٦ 

مليارات دينار على مدى ٤ سنوات.
  وأضاف ان من بني هذه املشاريع زيادة الطاقة 
اإلنتاجية حملطات الكهرباء واملاء في البالد بحوالي 
٥٠٪ مشيرا إلى ان الوزارة ستعمل على حتقيق 
هذه الزيادة من خالل البدء في عدد من املشروعات 
أولها مشـــروع محطة الصبية الذي مت توقيعه 
بالفعل في ســـبتمبر ٢٠٠٩ ومتوقعا بدء تشغيل 

احملطة في شهر يونيو املقبل.

العتيبي ان وزارة    وأوضح 
الكهربـــاء واملاء بـــدأت تقطف 
الثمار األولى للخطة التنموية 
حيث ان مشروع محطة الصبية 
التنموية  هو باكورة املشاريع 
العمالقة التي بدأت في تنفيذها، 
مبينا ان التحوالت الرئيســـية 
التي تضمنتها خطة التنمية هي 
إفســـاح املجال للقطاع اخلاص 
احمللي للمشـــاركة في مشاريع 

الكهرباء واملاء.
  وقال العتيبي ان املشـــروع 
الزور  سيتضمن إنشاء محطة 
البـــدء في مراحل  ومت بالفعل 
إنشـــاء هذه الشـــركة ومت حاليا االنتهاء من كل 
األمـــور اخلاصة بإعداد الوثائـــق للمزايدة التي 
ستطرح للمستثمرين والتي سيقوم بها اجلهاز 

الفني لدراسة املشروعات التنموية واملبادرات.
  وعن املشـــاريع الطموحة التي تخطط وزارة 
الكهرباء واملاء لتنفيذها خالل الفترة املقبلة قال 
ان الوزارة تعمل حاليا على تقوية وحتديث شبكة 
الكهرباء واملاء حيث ان شبكة النقل والتوزيع مر 

عليها سنوات وحتتاج إلى حتديث.
  وبني ان الوزارة ســـتعمل علـــى تطوير هذه 
الشـــبكات ورفـــع قدرتها واســـتبدال احملوالت 

الكهربائية مع تكثيف أعمال الصيانة الدورية.
  وعن أهم املشـــاريع التي ســـتقوم الوزارة 
بتوقيعها خالل العـــام احلالي قال العتيبي ان 
الوزارة لديها الكثير من املشاريع أهمها إنشاء 
محطة لتحلية املياه ومشروع رفع كفاءة وزيادة 
إنتاجية مشـــروع محطة الزور باإلضافة إلى 

مشاريع النقل والتوصيل. 

   صبحي: إشراك القطاع الخاص مع الجهات الحكومية في دعم األنشطة االجتماعية

 لألسرة والمدرسة دور في إعداد المعاق
 ركزت الشيخة شيخة العبداهللا على أهمية 
التكامل بني دور األســـرة واملدرسة في تعليم 
وتأهيل املعاقني مشددة على أنه كما لألسرة دور 
كبير في إعداد ابنائها تقع على عاتق املدرسة 
(املدرسة واملشـــرفني) مسؤولية مشابهة في 

دعم وتأهيل املعاق في إبراز مواهبه.
  كما أشادت بجهود ابطال الكويت من فئات 
املعاقني في شـــتى املجاالت السيما في املجال 
الرياضي، حيـــث حققوا الكثير من البطوالت 

على مستوى العالم. 

 (كرم ذياب)  فيصل القليش يفتتح املهرجان 

 د.مشعان العتيبي


