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محافظ الفروانية تلقى دعوة رسمية لزيارة القدسمحليات
تلقى محافظ الفروانية الشيخ فيصل احلمود، اتصاال هاتفيا من محافظ القدس م.عدنان 
احلسيني وجه خالله دعوة رسمية حملافظ الفروانية لزيارة مدينة القدس. وقد 
تناول الطرفان األحاديث الودية، ال سيما املتعلقة بعدد من القضايا التي من 
شأنها دعم القضية الفلسطينية.  ومن جهته، أعرب احلسيني خالل املكاملة عن 
تقديره البالغ باهتمام الكويت حكومة وشعبا ودعمها الالمحدود للفلسطينيني 
على مختلف األصعدة. بدوره، توجه الشيخ فيصل احلمود بالشكر إلى 
محافظ القدس على دعوته الكرمية، واعدا بتلبيتها في اقرب وقت ممكن.
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العتل: زيادة عدد املهندسني املقبولني
بالشركات النفطية إلى 50

عاطف رمضان

أكد رئيس جمعية املهندسني م. فيصل العتل 
أن وزير النفط ووزير الكهرباء واملاء م. عصام 
املرزوق قــام برفع عــدد املهندســني الكويتيني 
املقبولــني للعمل في الشــركات النفطية من ٢٠ 
إلى 5٠ مهندسا ومهندسة ممن اجتازوا اختبارات 
التوظيف والبالغ عددهم 9٧ مهندسا ومهندسة.

وأضاف العتــل في تصريــح صحافي عقب 
لقائه وأمني سر اجلمعية م. فهد العتيبي الوزير 
املــرزوق مبكتبه أن املرزوق جتاوب مع مطالب 
اجلمعية بتعيينهم جميعا خاصة أنهم قد جتاوزوا 
االمتحانات، مشيرا الى ان ذلك يحسب للوزير.

وأشــار إلى ان الوزير أبلغ مجلس اإلدارة إن 
»املؤسسة« والوزارة يبحثان آلية لتعيني املتبقني 
من املهندسني واملهندسات في الشركات النفطية 
اخلاصة املتعاقدة مع القطاع النفطي في الكويت.

وبني أن املرزوق أكد أننا لن نتخلى عن أبنائنا 
وســنعمل علــى توظيفهم وإكســابهم اخلبرات 
املطلوبــة في العمل النفطــي. وأضاف العتل أن 
مجلس ادارة »املهندسني« عرض على الوزير أيضا 
حالة عدم اإلنصاف في آلية التوظيف خلريجي 
الهندســة مــن اجلامعات املصنفــة عامليا ضمن 
اجلامعات املتميزة، بحيث تتم االستفادة بشكل 
أفضــل من هؤالء الزمالء الذين يصنف تأهيلهم 

األكادميي عاليا في قوائم التصنيف العاملية.

عصام املرزوق متوسطا فيصل العتل وفهد العتيبي

احتاد التعاونيات: رفع القيمة اإليجارية 
على  اجلمعيات سيرفع األسعار

تعاونية سعد العبداهلل تطلق مهرجانها الصيفي

محمد راتب

احتــاد  رئيــس  أعــرب 
اجلمعيــات التعاونيــة علي 
الكنــدري عن اســتغرابه من 
قرار وزارة املالية رفع القيمة 
اإليجاريــة علــى اجلمعيات 
التعاونيــة مبينــا انه توجد 
تساؤالت كثيرة حول اجلهة 
او اللجنــة التــي قامــت من 
قبــل وزارة املالية بعمل هذه 
الدراســة، وهل اجلهــة التي 
قدمت الدراســة لها خبرة في 

القانون؟
واضاف ان جدول االسعار 
الذي مت رفعه من قبل وزارة 
املالية حســب القرار االداري 
رقم ٢٠١6/4٠، شمل رفع سعر 
ايجار املتر املربع في السوق 
املركزي من ٢.4٠٠ دينار الى 
3.5٠٠ دينار، واالدارة من 36٠ 
فلســا الى دينــار، واحملالت 
املســتثمرة من قبل اجلمعية 
داخــل مركــز الضاحيــة من 
٢.4٠٠ دينار الى 5.5٠٠ دينار 
واحملالت املستثمرة من قبل 
اجلمعية خارج مركز الضاحية 
مــن ١.٢٠٠ دينــار الى 5٠٠:٢ 
دينار، واملخازن من ٢4٠ فلسا 
الى ٧5٠ فلسا، واملساحات غير 
املستغلة من 3 دنانير الى 5 
دنانير، وصاالت االفراح من 

١٠٠ فلس الى 36٠ فلسا.
وبني الكندري انه بالنسبة 
للمســاحات غيــر املســتغلة 

محمد راتب

أعلن رئيس جمعية سعد 
فــواز  التعانيــة  العبــداهلل 
املطيــري عن اطالق املهرجان 
الصيفي والذي يســتمر حتى 
٢٠ اغســطس املقبــل، حيــث 
يتضمن العديد من االنشــطة 
املميــزة واملتنوعــة والتــي 
تناسب كل الفئات العمرية على 
املستوى الترفيهي او الرياضي 
او التعليمي او تنظيم رحالت 

خارج البالد.
واكد ان املهرجان الصيفي 
لهذا العام مختلف عن السنوات 
املاضية حيث مت التنسيق مع 
جهــات ترفيهية جديدة وذلك 
لتنويع االماكن الهالي املنطقة، 
مشــيرا الــى انــه مت التعاون 
مع منتــزه الوطنيــة لتوفير 
في كل اســبوع ١٠4 شاليهات 
للمســاهمني علــى فترتــني، 
االولى من االحد إلى االربعاء، 
والفترة الثانية من اخلميس 
إلى السبت، وكذلك مت التعاون 
مع فنــدق كوبثورن حيث مت 
توفير خصومات مميزة على 
غرف الفندقية والشاليهات في 

املنتزه. 

فهــذه ليســت احتــكارا وال 
تبــاع وعــدم اســتغاللها من 
قبــل اجلمعيــة جــاء لعــدم 
متلكها القدرة الستغالل هذه 
االرض وعدم وجود امكانية 
مالية الستغاللها، مشيرا الى 
ان هذا االرتفاع سيؤثر سلبا 
على مصروفــات اجلمعيات 
ممــا يؤدي إلى ارتفاع ســعر 
إيجارات االرفف حتى تتمكن 
اجلمعيات من سد هذه املبالغ 
وهــذا االمر ســينعكس على 
التجار ثم يتم رفع سعر املنتج 
وبالنهاية الزيادة ســيدفعها 
املواطــن واملســتهلك. الفتــا 
الــى ان اجلهــات احلكوميــة 
ترفع اســعار االيجارات على 
اجلمعيات في حني يطالبون 
بخفض االسعار للتخفيف عن 
كاهل املواطنني واملستهلكني 

فكيف يتم ذلك.
وتساءل ملاذا يتم رفع قيمة 
احملالت املســتثمرة من قبل 
اجلمعية هل ألنها تؤدي دورا 
خدميا ألهالي املناطق، وملاذا 
التعاونية  تعامل اجلمعيات 
مثل معاملة االسواق املوازية 
وجمعيات النفع العام في حني 
يجب على الوزارات ان تعامل 
اجلمعيات التعاونية معاملة 
خاصة النها املؤسسة الوحيدة 
التــي تدعم الدولة وليســت 
الدولــة التي تقــوم بدعمها، 
مؤكــدا انه ال يخفى على احد 
دور اجلمعيات في املجتمع من 

اما على املستوى الرياضي 
فأوضح املطيري انه مت االهتمام 
باجلانب النســائي والرجالي 
حيث مت التعامــل مع االندية 
الرياضيــة املشــهورة علــى 
مســتوى الكويت، من ابرزها 
نــادي الهالل الصحي، ونادي 
فلكس فتنس النسائي، وكذلك 
مت التعاون ايضا مع اكادميية 
سبورتي لكرة القدم والتي تهتم 
بتدريــب وتعليــم ابنائنا من 
املساهمني، باالضافة الى تنظيم 

مسابقات دينية للمساهمني.
وفيمــا يتعلق باملســتوى 
التعليمي قال املطيري انه مت 
االتفاق مع توب سنتر للتدريب 
االهلي وستانفورد البريطاني 
تعليميــة  دورات  بتوفيــر 
تؤهل ابنــاء املنطقة في عالم 
التكنولوجيــا وعلوم املكتبة 
واللغة االجنليزية واحملاسبة 
وعالقات العامة، وايضا دورات 
خاصة للتاسيس، مضيفا انه 
ايضا مت توظيف ابنائنا خالل 
فترة الصيف وذلك لتأهيلهم 
وكسب اخلبرة في مجال العمل 
سواء على املستوى التسويقي 

والتعامل مع اآلخرين.
واضاف ان هذا العام متت 

انشطة اجتماعية ومساهمات 
فــي املشــاريع الوطنية منها 
مستشفى القلب ومشروع بنك 
الدم وغيرها من دعم املدارس 
واملساجد وكل هذا هو ارباح 
للمســاهمني اخــر العام على 

املشتريات.
انــه  الكنــدري  واضــاف 
يفتــرض علــى وزارة املالية 
مراجعــة هذا القــرار حلماية 
جيوب املساهمني واملستهلكني، 
مبينا ان القرار مت اتخاذه من 
قبل الوزارة ولم تتم استشارة 

التعاونيني فيه.

اضافــة نشــاط مميــز لباقة 
املهرجــان الصيفي ٢٠١٧ وهو 
عمــل خصومات علــى تذاكر 
السفر واالقامة خارج البالد، 
بالتنسيق مع سفريات مساعد 
الصالــح واملرجــاح بأســعار 
مميزة وخاصة ملساهمي اهالي 
املنطقة، وكذلك مت توفير خدمة 

قروبات السفر.

علي الكندري

 فواز املطيري

خالل افتتاح معرض »تحول الطاقة في ألمانيا«

بوشهري: مخزون املياه في أحسن حاالته
ونتوقع أن يصل استهالك الكهرباء إلى 14.300 ميغاواط

آالء خليفة

أكد وكيل وزارة الكهرباء 
واملاء م.محمد بوشــهري أن 
مخــزون امليــاه بالكويت في 
أحسن حاالته، حيث بلغ قرابة 
4 مليارات غالون إمبراطوري، 
الفتا إلــى أن إنتاج املياه مع 
تشــغيل احملطات يــزداد في 
فترة الصيف. جاء ذلك خالل 
افتتاحه معرض »حتول الطاقة 
في أملانيا« والذي اقيم صباح 
امس بــوزارة الكهرباء واملاء 
القائــم  برعايــة وحضــور 
بأعمــال ســفارة جمهوريــة 
أملانيا االحتادية رودجر زيتل 
وبالتعاون مع شركة سيمنز 

الكهربائية.
واوضــح بوشــهري ان 
استهالك املياه حاليا يبلغ 46٠ 
امبراطوري،  مليون غالــون 
واإلنتاج يصل إلى 48٠ مليون 
غالون، وبالتالي يوميا يزيد 

هذا املخزون. 
واشار بو شهري الى إيفاد 
١5 مهندسا ومهندسة من وزارة 
الكهربــاء واملاء للتدريب في 
برلني على استخدامات الطاقة 
املتجددة، وكل ما يتعلق بتلك 
التكنولوجيا، وسيكون لوزارة 
الكهرباء واملاء زيارات أخرى 
إلى أملانيا مــن قبل قطاعات 
أخــرى، مثمنــا قــرار وزير 
التجارة مبنع استيراد ملبات 
الكهرباء املتوهجة، مشيرا إلى 
أن القرار كان نتاج التنسيق 
بــني وزارتي الكهربــاء واملاء 
والتجــارة، وســتكون هناك 
قرارات أخرى تتعلق باألجهزة 

الكهربائية وأجهزة التكييف. 
ودعا بوشــهري أصحاب 
العقارات إلــى احلرص على 
احلصول على فواتير وزارة 
الكهربــاء واملــاء التــي تؤكد 
ايصال اخلدمات، خاصة أثناء 

مراحل البناء املختلفة. 
وقال بوشهري من السابق 
ألوانــه أن نتحدث عن ذروة 
األحمال خاصة أننا في ١١/ ٧ 
اجلــاري وصلنا إلى ١3.5٧٠، 
ونتوقع أن نصل إلى ١4.3٠٠ 
ميغاواط استهالك كأعلى معدل 
استهالك، مشيرا إلى أن أي رقم 
دون ذلك يعتبر إجنازا لوزارة 
الكهرباء في ظل ارتفاع درجات 
احلرارة، مشيرا إلى أن الوزارة 
تخطت في حتصيل الفواتير 
منذ احلملة التي بدأت في ١٠/ 

٢٠١٢ مليار دينار. 
وحــول املعــرض، قــال 
بوشــهري اننــا أطلعنا من 
خالل املعــرض على عملية 

تطوير الطاقة املتجددة في 
جمهوريــة املانيا االحتادية 
كمــا مت عــرض العديد من 
التجارب التي مت استخدامها 
فــي أملانيا مــن عــام ١9٧3 
واخلطط القيادية والريادية 
لتطبيــق الطاقــة املتجددة 
وكذلك في مجال اســتخدام 
الطاقــة الشمســية وطاقة 
الريــاح وكيفيــة تشــجيع 
املواطنني في أملانيا لوضع 
اخلاليا الشمسية على أسطح 
املنازل مبا يقلل من االعتماد 
علــى مصادر الطاقــة التي 
تستخدم الوقود االحفوري 
متخصصة في أملانيا، ومتت 
االستفادة من هذه االتفاقيات.
واكــد بوشــهري اهميــة 
الطاقــة املتجددة  اســتخدام 
موضحا ان الساعات الشمسية 
في الكويت تصل الى اكثر من 
3 االف ساعة شمسية وبالتالي 
ميكن االستفادة منها، مؤكدا 

حرص وزارة الكهرباء واملاء 
على توفير طاقم فني متدرب 
في هذا املجــال، الفتا الى ان 
الــوزارة تتعاون مــع املانيا 
من نواح عدة، كما ان شركة 
سيمنز الكهربائية تغطي ما 
يزيــد على 4٠% مــن اجمالي 
الطاقة والتي تنتج من معدات 
الشركة وشبكة النقل من خالل 
محطات التحويل الرئيسية.

من جانبه، اوضح القائم 
باعمال سفارة املانيا رودجر 
زيتل ان بالده متر في مرحلة 
حتول للطاقــة، الفتا الى ان 
عمليــة التحــول التــي بدأت 
في سبعينيات القرن املاضي 
تهدف الى نقل مصادر الطاقة 
االملانية بالكامــل عن طريق 
الطاقــة املتجــددة وتقليص 
استهالك الطاقة بشكل واضح 
والتخلي عن الطاقة النووية 
في آن واحد، مشــيرا الى ان 
املعرض يعد فرصة للحصول 
علــى معلومــات مفصلة عن 
عناصــر مختلفــة وتاريــخ 
حتول الطاقــة كما انه يثبت 
للجميع كيف جنحت املانيا في 
التوفيق بني النمو االقتصادي 
واالمن فــي التزويد بالطاقة 

واالستدامة البيئية. 
واوضــح ان الكويت تعد 
أهم املمثلني في سياسة الطاقة 
الســبب  العامليــة وهي لهذا 
وجهــة رئيســية للمعــرض 
اكبــر دولــة  فهــي ســادس 
منتجــة للنفــط ومتلك ثاني 
اكبر احتياطي في العالم فهي 
حريصة على ادارة مصادرها 
بطريقة مسؤولة ومستدامة.

الوزارة تخطت في 
حتصيل الفواتير 

مليار دينار

زيتل: أملانيا 
جنحت في 
التوفيق بني 

النمو االقتصادي 
واألمن في التزويد 

بالطاقة

التقى وفد جمعية هدية وثمّن جهود مجلس إدارتها

 فواز اخلالد: ندعم مساعي التعاونيات  لتحقيق التنمية املجتمعية
أكــد محافــظ األحمــدي 
الشــيخ فواز اخلالــد الدور 
للجمعيــات  احملــوري 
التعاونية االســتهالكية في 
التنميــة املجتمعية  حتقيق 
واحلضارية، منوها بالتجارب 
الناجحــة واحلضور الفاعل 
للعديــد من اجلمعيــات في 
محافظة األحمدي وعلى امتداد 
الكويت، مشــيدا بالشــراكة 
البناءة القائمة بني احملافظة 
التعاونيــة  واجلمعيــات 
العاملة فــي نطاقها اإلداري 
التي تنعكس إداريا على حجم 
ومستوى ونوعية اخلدمات 
املؤداة ألهالي وقاطني املناطق 
التأكيــد  املختلفــة، مجــددا 
علــى حرصه التام على دعم 
جهــود اجلمعيــات فــي هذا 
الصدد وتيسير ادائها ملهامها 
وتذليــل ما قد يعترضها من 
معوقات بالتعاون والتنسيق 

مع مختلــف وزارات الدولة 
احلكوميــة  واملؤسســات 

املعنية.
 جــاء ذلك خــالل لقائه 
رئيس مجلس إدارة جمعية 

جابــر  التعاونيــة  هديــة 
عبــداهلل الكفيــف، ونائــب 
رئيس مجلــس اإلدارة بدر 
الشــمري، ورئيــس جلنــة 
املشــتريات مدعث السهلي، 

مثمنــا اجلهــود املخلصــة 
للقائمــني علــى اجلمعيــة، 
معربا عن ارتياحه ملا اطلع 
عليه من مشروعات حالية 
ومســتقبلية يعكــف عليها 
مجلس اإلدارة والتي تسعى 
لتعزيز اخلدمات للمساهمني، 
وتوفير متطلبات اجلمعية.
وأعــرب جابــر الكفيف عن 
للــدور  الشــكر والتقديــر 
احملوري الــذي تضطلع به 
محافظة األحمدي في تذليل 
العقبــات أمــام اجلمعيــات 
التعاونية العاملة في مناطق 
احملافظة عموما بتوجيهات 
مباشــرة من احملافظ الذي 
يحرص دائما على الوقوف 
من خــالل قطــاع العالقات 
احلكوميــة باحملافظة على 
متطلبات اجلمعيات والدفع 
نحو إجنازها بالتنسيق مع 

اجلهات الرسمية املعنية.

الشيخ فواز اخلالد خالل لقائه وفد جمعية هدية

»السالم اخليرية« تطرح مشاريع خيرية للتخفيف عن احملتاجني
أعلنــت جمعيــة الســالم 
لألعمال اإلنسانية واخليرية 
عن طرح عدة مشاريع خيرية 
على احملســنني الكرام تلبية 
لرغباتهم وتنفيذا الهتماماتهم 
وتعظيمــا لألجــر واملثوبة، 
وتأتي هذه املشاريع متزامنة 
مــع حلــول فصــل الصيــف 
التخفيف عن  إلــى  وتهــدف 
احملتاجني في هذا اجلو القائظ 

شديد احلر.
وقــال مدير عــام جمعية 
السالم اخليرية د.نبيل العون 
ان اجلمعية طرحت باقة مميزة 
من املشاريع في فصل الصيف 
املياه املختلفة  كمشــروعات 
وســقيا املــاء وحفــر اآلبــار 

ومتديــدات املياه مــن أماكن 
توفرها وإلى أماكن احتياجها، 
معلال بأن هذه املشاريع ذات 
قيمة عالية وأهمية مضاعفة، 
خصوصا في هذا الشهر القائظ 
مستشهدا باحلديث )ان امرأة 
دخلت اجلنة بكلب سقته..( 
فكيف مبن يســعى في سقيا 
الناس. وأضاف أن اجلمعية 
طرحــت مجموعــة متنوعة 
من الكفاالت.. ككفالة األيتام 
واملعاقني واألســر الصغيرة 
والكبيرة واحلفظة ومعلمي 
القــرآن الكــرمي وغيرها من 
الكفاالت التي تسعى اجلمعية 
لتسويقها في عدة دول تعمل 
بها حتت شعار الكفالة طريق 

للجنات وترضي رب السموات.
الــى أن  العــون  ولفــت 
اجلمعية تســتقبل تبرعات 
الكرام ملشــروع  احملســنني 
حج الفقراء من باب حتقيق 
أمنيتهــم في حــج بيت اهلل 
العتيق، مشيرا الى أن كفالة 
احلجاج باب عظيم من أبواب 
األجر، علما بأن اجلمعية تقوم 
بالتركيز علــى احلجاج من 
جمهورية قرغيزيا وسورية 
ووسط آسيا والفلبني لوجود 
شــريحة منهم ذات احتياج 
كبير.  وأشــار الــى الوقف 
الذي فتحت اجلمعية أبوابه 
مشــرعة وفي عــدة أغراض 
وفي عدة مجاالت كاألضاحي 

وبــر الوالدين واملياه وبناء 
املســاجد وكفالــة املعاقــني 
واأليتام واحلــج واإلغاثات 
وغيرها مــن مجاالت اخلير 
الواســعة واملتعــددة. كمــا 
حث احملســنني على التبرع 
لصالح مشــروع األضاحي 
الذي تنفذه اجلمعية هذا العام 
في املناطق األشــد احتياجا 
كاليمن وسورية وقرغيزيا 
وطاجيكســتان  والفلبــني 
وبورمــا وغيرها من البالد. 
وقــال العــون ان اجلمعيــة 
بصدد إطالق قافلتها التاسعة 
لســورية لتنفيذ العديد من 
اإلغاثات ملصلحة األشقاء من 

احملتاجني السوريني.

د.نبيل العون

)متني غوزال( م.محمد بوشهري ورودجر زيتل في افتتاح املعرض بحضور وكالء الوزارة املساعدين 

السفارة التركية أحيت ذكرى شهداء 15 يوليو
أحيت السفارة التركية لدى 
الكويت الذكرى األولى النتصار 
الدميوقراطية واحلرية، حيث 
أجهض الشعب التركي محاولة 
االنقالب الفاشلة التي قام بها 

اتباع فتح اهلل غولن.
وقالت الســفارة في بيان 
لها: نذكر وبكل احترام شهداءنا 

في ١5 يوليو، حينما أفشلت 
األمة التركية محاولة انقالب 
دبرهــا أتباع فتح اهلل غولن 
الــذي يعتبــر نفســه »إمام 
الكون«، والذين اندســوا في 
القوات املسلحة وفي الهيئات 

واملؤسسات األخرى.
وأوضح البيان أن ما حدث 

في تلــك الليلــة كان هجوما 
إرهابيــا ضخما لم ير تاريخ 
اجلمهورية التركية مثيال له 
حيث استشهد ٢5٠ وأصيب 
أكثر من ٢٠٠٠ مواطن، الفتا إلى 
أن الشعب التركي واجه بقلب 
واحــد االنقالبيني بشــجاعة 
كبيرة. وقفــوا أمام الدبابات 

بأيديهــم املجردة، جعلوا من 
أجســادهم دروعــا ليمنعوا 
الدولة.  ســقوط مؤسســات 
وأظهــروا جليا بأن الشــعب 
التركي لن يسمح بأي تدخالت 
خــارج إطــار الدميوقراطية. 
وأثبتــوا أن مســتقبل تركيا 
حتدده إرادة الشــعب احلرة 

وليس املجموعات املسلحة.
نذكــر شــهداءنا األعــزاء 
الذين فقــدوا حياتهــم أثناء 
نضالهــم البطولي دفاعا عن 
ومســتقبل  الدميوقراطيــة 
دولتهــم ونطلب لهم الرحمة 
ونعبر عن مشــاعر الشــكر 

واالمتنان ملصابينا.


