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إعالن
حتديث بيانات املساهمني باجلمعية

الذين لديهم ازدواجية بالعضوية

مع حتيات مجلس اإلدارة

بناء على كتاب وزارة الشؤون االجتماعية والعمل رقم )2015/38459( واملؤرخ بتاريخ 
)2015/12/13(  بشأن اخطار ازدواجية العضوية لدى بعض املساهمني.

تعلن جمعية السرة التعاونية عن بدء استقبال السادة املساهمني )مزدوجي العضوية( 
الراغبني في تعديل اوضاعهم باجلمعية وذلك بانسحابهم من اجلمعيات االخرى وتقدمي 

)شهادة ملن يهمه االمر( تفيد ذلك وتسليمها لقسم املساهمني باجلمعية.
لذا فإننا نرجو ممن يهمه االمر من السادة املساهمني ضرورة  مراجعة اجلمعية )قسم 
املساهمني( خالل الفترة من يوم االحد املوافق)2016/01/10( وحتى يوم الثالثاء 
املوافق)2016/02/09( وخالل املواعيد الرسمية لتعديل اوضاعهم وتقدمي ما يفيد 
انسحابهم من اجلمعيات االخرى او االنسحاب من جمعية السرة التعاونية واستالم شهادة 

تفيد انسحابه من اجلمعية.
مالحظات:

• من لم يقم مبراجعة ادارة اجلمعية من السادة الذين تنطبق عليهم االزدواجية باجلمعيات 
التعاونية ولم يقدم ما يفيد بتسوية وتعديل وضعه القانوني ستضطر إدارة اجلمعية آسفة  

لشطب عضويته من اجلمعية التزامًا بالقرارات الوزارية املنظمة لعمل التعاونيات.
البطاقة  بياناتهم وتقدمي  الذين لم يقوموا بتحديث  املساهمني  السادة  كما نرجو من   •
املدنية الذكية ضرورة مراجعة قسم املساهمني لتحديث بياناتهم  بناًء على تعليمات وزارة 

الشؤون االجتماعية والعمل.
مواعيد العمل:

من يوم االحد الى االربعـــاء من الســـاعـــة )8( – )1( ظهــرا ومــن الساعة )4 (–)7( مساًء
- يوم اخلميس من الساعة )8( – )2( ظهرا .

جمعية �ساحية علي �سباح ال�سامل التعاونية

تعلن
للشركات املتخصصة في جتميل احلدائق

بناًء على موافقة وزارة ال�شئون االجتماعية والعمل بكتابها

رقم )2015/39607( بتاريخ 2015/12/22

عن رغبتها في جتميل )ممشى(
ضاحية علي صباح السالم وتزويده مبا يلزم من ألعاب أطفال

وملحقاتها وگراسي وحاويات للقمامة
فعلى ال�شـــــــركات واملوؤ�ش�شات اأ�شحـــــــاب االخت�شـــــا�ص الراغبني يف تقدمي 

عرو�شهـــــــم مراجعـــــــة اإدارة اجلمعية )ق�شم ال�شكرتاريـــــــة( ال�شتالم كرا�شة 

ال�شروط نظري مبلغ 50 د.ك )خم�شني دينارًا كويتيًا( غري قابلة للرد وذلك 

اأثناء الدوام الر�شمي من ال�شاعة 8 �شباحًا وحتى ال�شاعة 3 ع�شرًا خالل 

الفرتة من يوم االأحد املوافق 2016/1/10 واآخر موعد ال�شتقبال عرو�ص 

االأ�شعار يف اأظرف مغلقة نهاية دوام يوم الثالثاء املوافق 2016/1/19م.

لال�شتف�شار: 23276727 - 23283016 داخلي 200

جمل�ص االإدارة

أعادت املياه للمناطق املتضررة من تسرب »الدوحة«

»الكهرباء« تناقش وجلنة امليزانيات 
مالحظات »احملاسبة« اليوم

دارين العلي

أكدت مصادر مسؤولة في وزارة الكهرباء 
واملاء جهوزية ردودها على االستفس����ارات 
واملالحظات الت����ي وردت في تقرير ديوان 
احملاسبة والتي ستناقشها الوزارة اليوم وغدا 

مع جلنة امليزانيات في مجلس األمة.
وقالت املصادر إن وكيل الوزارة م.محمد 
بوشهري طلب من وكالء القطاعات املختلفة 
جتهيز الردود على تلك املالحظات لتوضيح 
موقف ال����وزارة حيالها، مؤك����دة أن معظم 
املالحظات التي أوردها الديوان في تقريره 

خفيفة وميكن الرد عليها بسهولة.
ولفتت املصادر إلى أن الوزارة عملت خالل 

العامني الفائتني على تالفي عدد من املالحظات 
التي كانت تتكرر بشكل سنوي وجنحت في 

تقليص عدد املالحظات للحد األدنى.
وفي سياق منفصل، متكنت فرق الطوارئ 
في السادسة من مساء أمس من إعادة املياه 
تدريجيا للمناطق التسع التي تضررت لعدم 
وصول املياه لها نتيجة كسر اخلط الرئيسي 
اخلارج من محطة ضخ الدوحة املغذي لتلك 

املناطق.
وقال����ت املصادر إن الوزارة جتاوبت مع 
معظم الشكاوى التي كانت ترد عبر اخلط 
الساخن لتوضيح سبب املشكلة واجلهود 
التي تقوم بها الوزارة إلعادة املياه في أسرع 

وقت.

عبدالرحمن املطيري

أكثر من 250 شاباً وشابة قدموا أعماالً للتنافس في مجاالت اجلائزة العشرة

إقبال متميز على التسجيل في جائزة التميز واإلبداع الشبابي
للمشاريع الصغيرة ومؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي ومركز 
العمل التطوعي وذلك لتقييم 
املش����اركات الشبابية. واعتبر 
املطيري أن التنسيق والتعاون 
بني تلك اجلهات جتسيد جديد 
لدور وزارة الشباب في خدمة 
الش����باب الكويت����ي من خالل 
تنس����يق اجله����ود الوطني����ة 
بتشجيع وإطالق االستراتيجيات 
والسياسات واملبادرات والبرامج 
التكاملية والشمولية لضمان 
مشاركتهم املجتمعية ومتكينهم 
من القيادة والريادة اإلبداعية.

وأشار إلى أن اطالق الوزارة 
هذه اجلائزة التي تلقى دعما 
واهتماما كبيرين من وزير االعالم 
ووزير الدولة لشؤون الشباب 
الشيخ سلمان احلمود الصباح 
رئيس اللجنة املنظمة العليا 
للجائزة يؤكد حرص الدولة 
على دعم الشباب ومشروعاتهم 
وإعطاء طموحاتهم األولوية 
في عمل احلكومة باإلضافة إلى 

تنمية طاقاتهم وإبراز إبداعاتهم 
باعتبارهم مستقبل الكويت 
وثروتها احلقيقية. ولفت إلى 
أن من أهداف اجلائزة تعزيز 
اجلوانب الوطنية واملعنوية 
لدى الشباب ونشر ثقافة التميز 
واإلبداع والتشجيع على االبتكار 
واحلفاظ على الهوية الكويتية 
وتراثها إضاف���ة الى تكوين 
وتهيئة بيئة ثقافية ومعرفية 
إلثراء املجتمع الكويتي بعناصر 
وأعمال علمية وإبداعية متميزة. 
كما أكد أن اجلائزة ستساهم 
ف���ي إذكاء روح التنافس بني 
الشباب الكويتي خللق جيل 
واع على قدر من العلم واملعرفة 
فضال عن إسهامها في إضفاء 
التقدير على األعمال واملشاريع 
الب���ارزة والرائدة للش���باب 
الكويتي ودعم مجاالت اجلائزة 
باعتبارها سبيال لتعزيز التقدم 
احلضاري واإلنساني من خالل 
نش���ر األعمال الفائزة في كل 

مجال لالستفادة منها.

اجلائ����زة على ه����ذا الكم من 
املجاالت يتيح للشباب املبدع 
الفرص الكاملة إلبراز مهاراتهم 
وابداعاتهم، كل في مجاله، الفتا 
إلى أن االقبال على اجلائزة يؤكد 
متيز الشباب الكويتي وامتالكهم 
لروح اإلبداع والريادة. وأوضح 
أن الشباب الكويتي قادر على 
تقدمي إجنازات تسهم في إثراء 
املجتمع الكويتي »متى ما تهيأت 
لهم البيئة املناسبة لذلك« داعيا 
الشباب املبدع بني أعمار 14 و34 
عاما إلى التسجيل باجلائزة على 
موقع الوزارة قبل انتهاء املدة 
احملددة لنهاية التسجيل في 14 

اجلاري. 
وبني أن اللجنة العليا املنظمة 
للجائزة تشكلت بالتعاون مع 
عدة جهات ف����ي الدولة بينها 
وزارات التربي����ة واألوق����اف 
واإلع����الم والصح����ة وجامعة 
الكويت واملجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب والهيئة العامة 
للرياضة والصندوق الكويتي 

اعلنت وزارة الدولة لشؤون 
الشباب ان اإلقبال على التسجيل 
بجائزة الكويت للتميز واالبداع 
الشبابي كان متميزا من خالل 
تقدمي أعمال ابداعية في املسابقة 
األولى من نوعها لتلك الفئة على 
مستوى الوطن العربي. وقال 
الوكيل املساعد لقطاع تنمية 
الشباب في الوزارة عبدالرحمن 
املطيري في تصريح صحافي 
إن اكثر من 250 ش����ابا وشابة 
قدموا أعماال للتنافس في مجاالت 
اجلائزة العشرة املقررة وبينها 
ريادة األعمال والتعليم واإلعالم 
والعم����ل التطوع����ي والعلوم 
والتكنولوجيا والرياضة وتعزيز 
الصحة والعمارة والتخطيط 
العمراني واالس����كان والعلوم 
الشرعية إضافة الى مجال الثقافة 

والفنون واآلداب.
وأضاف املطيري أن شمول 

الشيخة د.سعاد الصباح مستقبلة وفد الرابطة

تقديراً لدورها في مؤازرة العمل الثقافي محلياً وعربياً

إطالق اسم سعاد الصباح على مسرح رابطة األدباء

في هذه الهيئة األدبية.
وأفاد بأن د.س����عاد شددت 
العطاء والعمل  على مواصلة 
بهدف رفع اسم الكويت عاليا 
ف����ي احملافل الثقافي����ة وإبراز 
اإلسهامات القيمة التي تقدمها 
الكويت منذ القدم خلدمة الثقافة 

العربية.
اللقاء جاء مثمرا،  أن  وبني 
اذ هدف ال����ى إقامة العديد من 
االنشطة األدبية املشتركة بني 

الرابطة ودار سعاد الصباح التي 
تعتبر منارة أدبية حتمل اسم 
الكويت وس����اهمت في الكثير 
من األنشطة ودعم املسابقات 
عبر سنوات طويلة من العطاء 
والتميز. وأشار إلى أن الرابطة 
تعمل على توطيد صالتها مع 
املؤسسات الثقافية في الكويت 
الكويت����ي لدى  لنش����ر األدب 
اجلمه����ور وتنظيم الكثير من 
االنش����طة التي تخدم احلركة 
األدبية بالشكل املناسب، مؤكدا 
أن عددا من فعاليات الدار ستقام 
على مس����رح س����عاد الصباح 
في رابط����ة األدباء خالل العام 
احلالي. وتكون وفد الرابطة إلى 
جانب األمني العام أمني الس����ر 
أمل عب����داهلل وأمني الصندوق 
خلف اخلطيمي ورئيس اللجنة 
الثقافية محمد البغيلي ورئيس 
اللجنة اإلعالمية حياة الياقوت 
ود.نواف اجلحمة وعبدالوهاب 
السيد الرفاعي ومشرف الدورات 
األدبي����ة خل����ف العصيم����ي، 
كما حض����ر اللق����اء مدير دار 
س����عاد الصب����اح الكاتب علي 

املسعودي.

اإلسهامات التي تقدمها في دعم 
احلراك الثقافي في البالد.

وذكر أن د.س����عاد الصباح 
هنأت خ����الل اللق����اء الرابطة 
مبناسبة حصولها على منصب 
األمني العام املس����اعد لشؤون 
أدب اخلليج العربي في االحتاد 
الع����ام لألدباء والكتاب العرب 
الذي عقد أخي����را في اإلمارات 
املتح����دة، وهو أعلى  العربية 
الرابطة  منصب حتصل عليه 

أعلن����ت رابط����ة األدب����اء 
الكويتيني إطالق اسم الشاعرة 
د.س����عاد الصباح على مسرح 
الرابطة بشكله اجلديد املواكب 
للمسارح احلديثة وذلك تقديرا 
لدورها في مؤازرة العمل الثقافي 

محليا وعربيا.
العام للرابطة  وقال األمني 
ط����الل الرميضي، في تصريح 
صحاف����ي عقب لق����اء وفد من 
الرابطة مع د.سعاد الصباح، 
ان الرابطة حرصت على جتسيد 
تقديرها للدكتورة سعاد الصباح 
كشخصية أدبية مبدعة شجعت 
الكويتية عبر  احلركة األدبية 
أكث����ر من ربع ق����رن من خالل 
إطالق اسمها على املسرح وذلك 
لترسيخ العطاء في ذهن األدب 
واألدباء وليكون ش����اهدا على 

اإلبداع الكويتي املميز.
وأضاف الرميضي أن عطاء 
د.سعاد الصباح املتجدد يعتبر 
قدوة ومنارة لألجيال األدبية 
الش����ابة وخير س����فير لألدب 
الكويتي، مشيرا إلى أن دعمها 
للرابطة عب����ر تكفلها بترميم 
مسرح الرابطة يعد منوذجا من 

اللواء خالد الصقلي مع عبداحلميد الرفاعي

مشاركة ناجحة لقسم الطيران في »األسترالية« 
بامللتقى السعودي األول للتدريب في الطيران

شارك قسم هندسة صيانة 
الطائرات لدى الكلية االسترالية 
في الكويت بنجاح الى جانب 
اكثر م����ن 30 أكادميية وجهة 
تدريبية توفر خدمات التدريب 
في مجال الطيران ضمن فعاليات 
امللتقى السعودي األول للتدريب 
في الطيران الذي أقيم في مدينة 
جدة حت����ت رعاي����ة صاحب 
السمو امللكي األمير محمد بن 
سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي 
الثاني لرئيس  العهد والنائب 
مجلس ال����وزراء وزير الدفاع 
الركن  الل����واء طيار  وافتتحه 
خالد بن محمد الصقلي مدير 
ادارة تدري����ب القوات اجلوية 
الس����عودية بحض����ور رئيس 
املدني  العامة للطيران  الهيئة 
املركزي����ة نعيم بن  للخدمات 

عبدالعزيز الشبانة.
ممثال الكلية االسترالية في 
امللتقى حضر كل من رئيس قسم 
هندسة صيانة الطائرات كابنت 
الرفاعي وم.جمال  عبداحلميد 
الفودري مدير التدريب للقسم 
ال����ذي أيض����ا ق����دم محاضرة 
متخصصة خ����الل فترة إقامة 
الكلية  أن  امللتقى اوضح فيها 
الوحيدة  االسترالية قد تكون 
في الشرق األوسط ان لم تكن 
عل����ى املس����توى العاملي التي 
حتمل 4 اعتمادات دولية وهي 
وكالة سالمة الطيران األوروبية 
)EASA(، اإلدارة العامة للطيران 
املدني للكويت )DGCA( والهيئة 
العام����ة للطيران املدني بدولة 
اإلم����ارات العربي����ة املتح����دة 
الطيران  )GCAA(، ومنظم����ة 
املدني الدولي )ICAO(. وبالتالي 
اس����تكمال برنام����ج هندس����ة 
صيان����ة الطائرات لدى الكلية 
مينح الطالب ش����هادة الدبلوم 
وش����هادة اعتماد من الوكاالت 
املذك����ورة والتي هي  الدولية 
املؤهل املطلوب للعمل كمهندس 
صيان����ة الطائرات لدى جميع 
ش����ركات الطيران. هذا وميكن 
للطال����ب بع����د حصوله على 
الدبلوم استكمال بكالوريوس 
تكنولوجيا الهندسة � ميكانيكية 
أو إلكترونية. كما تقدم الكلية 
ايضا برامج أخرى في هذا املجال 
كالطيران التجاري وغيرها من 

الدورات التخصصية.
وق����د حظ����ي وف����د الكلية 
االسترالية بترحيب خاص من 
قبل مسؤولي امللتقى كما حظي 
الكلي����ة بزيارة خاصة  جناح 
من قبل الل����واء خالد الصقلي 
والسيد نعيم بن عبدالعزيز فيما 
الفريق املمثل لألسترالية  أكد 
التعليمي  إعجابه باملس����توى 
الس����عودي وخصوصا سالح 
الطيران وأعرب عن رغبته في 
حتقيق املزيد من التعاون املثمر 
في مجال الطيران مع اجلانب 

السعودي.

اجلائزة تهدف 
إلى تعزيز اجلوانب 
الوطنية واملعنوية 

لدى الشباب

الرميضي: عطاء 
سعاد الصباح 

املتجدد يعتبر قدوة 
ومنارة لألجيال 

األدبية الشابة


