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ريا�ض عواد 

أعلن أمني عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة 
واجلهاز التنفيذي للدولة فوزي املجدلي  ، أن البرنامج 
سيصرف قبل حلول عيد األضحى املبارك أعادة الله 
على اجلميع باخلير واليمن والبركات مستحقات 
تدريب طلبة الصيف لهذا العام استناداً لقرار مجلس 
اخلدمة املدنية رقم 5 لسنة 2004 بشأن تدريب طلبة 
املــدارس واجلامعات وقد بلغ املستحق ) 53.408 ( 
ثالثة وخمسون ألف دينار وأربعمائة وثمان دنانير 
لعدد ) 536 ( طالب وطالبة وزعت على تسعة بنوك 
، كما سيصرف مستحقات مكافآت اخلريجني عن 
الشهر ذاته للطلبة خريجي جامعة الكويت والهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والــتــدريــب واجلامعات 
واملعاهد اخلاصة ، حيث بلغ املبلغ ) 682 ألف دينار 
( ) ستمائة واثنان وثمانون ألف دينار( لعــــــــــــــدد 
) ألفان وتسعمائة طالب وطالبة ( ) 2900 ( طالب 
وطالبه . وأضاف كذلك سيصرف مستحقات صارفي 
العالوة االجتماعية لهذا الشهر ملستحقي العالوة 
االجتماعية وعالوة االوالد والزيادة واملكافآت وعالوة 
غالء املعيشة واملكافآت اخلاص ) 25 % ( للعاملني في 

القطاع اخلــاص حيث بلغ ) 40 مليون دينار ( لعدد 
)ثمانية وخمسون ألف ومائتنا وواحد ( ) 58201 ( 

موظف وموظفة .

2004 5 لسنة  استنادًا لقرار مجلس اخلدمة املدنية رقم 

املجدلي: صرف مستحقات تدريب طلبة 
الصيف لهذا العام قبل حلول العيد 

فوزي املجدلي

بحضور وكيل »الكهرباء واملاء« محمد بوشهري

املرزوق ترأس االجتماع احلادي والثالثني لترشيد استهالك الطاقة 

ريا�ض عواد 

ــر الكهرباء  ــر النفط و وزي ــرأس وزي   ت
ــاء  املهندس عصام املــرزوق  االجتماع  وامل
احلادي والثالثون للجنة التنفيذية لترشيد 
استهالك الطاقة الكهربائية واملــيــاه في 
ــذي عقد صباح يوم  مؤسسات الدولة وال
األثنني املوافق 2017/8/21 بحضور وكيل 
الكهرباء واملــاء املهندس  محمد بوشهري 
وعدد من قياديي الوزارة واألعضاء املمثلني 
لعدد من الــوزارات واملؤسسات احلكومية 

وجمعيات النفع العام ومحافظات الدولة 
استهل  االجتماع باإلشادة بجهود كافة 
أعضاء اللجنة واإلجراءات التي يتم تطبيقها 
في مؤسساتهم مشيدا بضرورة ترجمة هذا 
اجلهد إلى أرقام حتى يوضح كيفية احتساب 
عملية الترشيد في الكهرباء واملــاء وأثرها 
على  فاتورة املستهلك كما أشار إلى التعاون 
مع وزيرة الشئون اإلجتماعية والعمل هند 
الصبيح من خالل تعميم تطبيق االضــاءة 
االوتوماتيكية على الهيئات واملراكز التابعة 
لها .وأشار إلى ضرورة وضع آلية ملتابعة 
استهالك كهرباء املكيفات من خالل التعاون 

مع اجلهات املعنية .
ــدول  ومت بــعــد ذلـــك مــنــاقــشــة بــنــود ج
األعمال واستعراض أعمال اللجنة الفنية 
واإلجنازات الترشيدية للجهات املشاركة ، 

باإلضافة الى تقارير ضباط االتصال .
استعرض  املهندس /ناصر البلوشي  
- مقرر  اللجنة الفنية مشروع ترشيد املياه 
النموذجي الــذي تنفذه مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي  بالتعاون مع وزارة الكهرباء 
واملاء حيث مت استقبال عدد 1200 طلب من 

أصل 5000 منزل وسيتم عمل مسح ميداني 
لهم وتركيب املرشدات وأخذ قراءات املنازل 

قبل وبعد التركيب .
أشــار املهندس /خليفة الفريج رئيس 
جلنة الترشيد  إلى  مخاطبة  وزارة التربية  
ملشروع ترشيد 2-- والــذي يشتمل زيارة 
عدد )150 ( مدرسة خالل الفصل الدراسي 
الــقــادم  جلميع محافظات دولــة الكويت ، 
ويهدف املشروع إلــى تغطية شريحة من 
املجتمع وهم طلبة املدارس اليصال رسالة 
ــاء وأهمية احملافظة  ترشيد الكهرباء وامل
عليهم مطالبا احملافظات والقطاع النفطي 

للمساهمة في دعم املشروع .
قدمت املهندسة إقبال الطيار رئيس فريق 
الترشيد للقطاع احلكومي واخلاص عرض 
مرئي حــول حمالت الترشيد للمجمعات 
التجارية واجلمعيات التعاونية وزيــارة 
الدواوين بالتعاون مع فريق الدفاع املدني 
جلميع محافظات الدولة وذلك لنشر ثقافة 

الترشيد 
كما قدم املهندس  عبد الله احلبيل ممثل 
مؤسسة البترول الكويتية عــرض مرئي 
ــول  املــؤســســة عــلــى الــشــهــادة  ــص حـــول ح
الذهبية  للمباني اخلضراء وحتقيق أعلى 

املعايير البيئية في منشآتها وفي اجناز فريد 
من نوعة ويعتبر األول على مستوى دولة 
الكويت حصول مجمع القطاع النفطي في 
مايو 2017 على الشهادة الذهبية للريادة 
فــي تصميمات الطاقة والبيئة للمباني 
القائمة LEED  مــن املجلس األمريكي 
للمباني اخلضراء بعدما حصد معدل 67 
نقطة من أصــل 110 نقطة ، مؤكدا أن هذا 
االجناز يعد التزاما على مؤسسة البترول 
الكويتية لتبني وتطبيق املعايير العاملية 
، واملــمــارســات املهمة واحليوية التي من 
شأنها ضمان وتوفير بيئة عمل صحية 
ومثالية للعاملني فــي املجمع النفطي ، 
وتقدمي خدمات ذات جودة عالية ومبستوى 
متميز باستخدام وسائل وأدوات متوافقة 
مع اشتراطات تأهيل املباني عالية اآلداء 
، صديقة للبيئة ، كما يعكس الفوز بهذه 
الشهادة التزام املؤسسة بتنفيذ توجهات 
وسياسات الدولة بشأن ترشيد استهالك 
الكهرباء ، إضافة إلى احلــرص على تنفيذ 
األهــداف واخلطط االستيراتيجية للقطاع 
النفطي الساعية إلى حتويل مباني القطاع 
كافة إلى مباني خضراء ، تساهم في شكل 
كبير في توفير الطاقة وتقلل من استهالك 
املــواد البترولية كما تساهم في احلفاظ 
على البيئة ، مما يعزز جانب املسئولية 

االجتماعية .
 مت توفير نسبة 30 % مــن استهالك 
الكهرباء للفترة مــن 2009 - 2016 من 
خالل استخدام التقنيات الهندسية احلديثة  
املستخدمة فــي ترشيد استهالك الطاقة 

الكهربائية.

جانب من االجتماع

أك�����������د ض����������������رورة ت������رج������م������ة ه�����������ذا اجل�������ه�������د إل�����������ى أرق����������������ام ح�������ت�������ى  ي��������وض��������ح  ك�����ي�����ف�����ي�����ة  اح����ت����س����اب����ه

الفارس اعتمد تعيني 
مديري الشؤون 

التعليمية باملناطق الست 
ريا�ض عواد 

ــر التعليم العالي د. محمد  اعتمد وزيــر التربية ووزي
الــفــارس نتائج مـــدراء الشئون التعليمية فــي املناطق 
التعليمية، حيث تقرر اعتماد  شكرية عبيد السعيدي في 
منطقة الفروانية التعليمية، وندى مطلق املطيري في منطقة 
مبارك الكبير التعليمية، ودالل بجاد الناهض في منطقة 
اجلهراء التعليمية، وعايض محمد السهلي في منطقة حولي 
ألتعليمية وحمد عبدا لرحمن السعيد في منطقة األحمدي 

محمد الفارسالتعليمية.

قامت األمانة العامة للمجلس 
االعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج 
االمم املــتــحــدة االمنــائــي ومعهد 
الكويت لألبحاث العلمية بتوقيع 
عقد يتضمن قيام املعهد بإعداد 
رؤية الكويت الوطنية للطاقة وذلك 
تفعيال لوثيقة التعاون الوطني ما 
بني االمانة العامة للمجلس االعلى 
للتخطيط والتنمية وبرنامج االمم 
املتحدة االمنــائــي.  ويأتي توقيع 
ــذا العقد تتويجا جلــهــود كافة  ه
األطــراف املشاركة إلعــداد التقرير 
األول لدولة الكويت والذي يعتبر 
األول من نوعه في منطقة اخلليج 

العربي.
ــذا  ــم مـــخـــرجـــات ه ــاه ــس ــت وس
املــشــروع من تفعيل أهــداف خطة 
التنمية لدولة الكويت إلى جانب 
أهـــداف التنمية املستدامة لهيئة 
األمم املــتــحــدة فــي مــجــال الطاقة 
اضافة الى املساهمة في اعداد رؤية 

وطنية مستقبلية مبنية على األدلة 
الواقعية للدولة. 

وفــي بداية احلفل رحــب األمني 
العام للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية الــدكــتــور خــالــد مهدي 
مبدير عام معهد الكويت لألبحاث 

العلمية الــدكــتــورة سميرة احمد 
السيد عمر والــوفــد املــرافــق لها. 
وأشـــار االمـــني الــعــام فــي حديثه 
إلى األهمية املستقبلية ملخرجات 
املشروع واهميتها الستراتيجية 
دولـــة الكويت فــي مــجــال الطاقة 

وما سيترتب عليها من سياسات 
ــن االســـتـــخـــدام  ــم ــض ولــــوائــــح ت
واالستثمار األمثل للطاقة، وسيقوم 
املعهد بإصدار تقارير دورية توفر 
ملتخذي القرار البيانات واملؤشرات 
الدقيقة لوضع الطاقة في الكويت 
احلالي واملستقبلي وهذا سيكون 
بالتنسيق والتعاون مع مختلف 

مؤسسات الدولة املعنية.
ـــت مــديــر عــــام املــعــهــد  ـــرب وأع
الدكتورة سميرة أحمد السيد عمر 
عــن شكرها للثقة العالية التي 
توليها األمانة العامة للتخطيط 
وبرنامج االمم املتحدة اإلمنائي 

ملعهد الكويت لألبحاث العلمي.  
كما بينت السيدة دميا اخلطيب 
نائبة املمثل املقيم لبرنامج األمم 
املتحدة االمنائي في دولة الكويت، 
بأن املشروع ومن خالل الشراكات 
الدولية والعاملية سيقوم ببناء 
وإعـــداد الــقــدرات احمللية من أجل 

إصـــدار هــذا التقرير واالستمرار 
في إصــداره. و إنه سيكون مبثابة 
اخلــطــوة األولـــى فــي إعـــداد قاعدة 
ــة ملــشــاريــع  ــي ــاس ــيــانــات األس ــب ال
ــة الكويت فــي مجال الطاقة.  دول
كما بينت أن جميع مشاريع األمم 
ــي الكويت  ــة ف ــي ــائ املــتــحــدة اإلمن
تشهد دعما كبيرا وتعاونا وثيقا 
لتحقيق األهــداف املنشودة.   كما 
متنت تكرار هذا النوع من التعاون 
املــثــمــر والــــذي يــكــون مبني على 
خبرات املعهد الكبيرة في مجال 
سياسات الطاقة وتقنيات احلفاظ 
على الــطــاقــة والــطــاقــة املتجددة 
جتسيداً لــرؤيــة حــضــرة صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد اجلابر الصباح حفظه الله 
ورعاه، وأوضحت د. سميرة السيد 
عمر ان املعهد في هذا العام يحتفل 
ــرور 50  باليوبيل الذهبي بعد م

سنة على تأسيسه.

لقطة جماعية

بني »التخطيط والتنمية« و«االمم املتحدة االمنائي« و«الكويت لألبحاث العلمية« 

توقيع عقد إعداد رؤية الكويت الوطنية للطاقة 

جانب من توقيع االتفاقية

لقطة اخرى من توقيع االتفاقية

ــى رئــيــس فــريــق وزارة  ــق ــت ال
األوقـــاف والــشــؤون اإلسالمية في 
بعثة احلج الكويتية سطام املزين 
ومسؤول مسار احلج اإللكتروني 
عبدالرحمن املطيري بوكيل وزارة 
احلج والعمرة في اململكة العربية 
السعودية املشرف العام على مسار 
ــارج اإللكتروني محمد  حجاج اخل
البيجاوي.  وقال املزين في تصريح 
صــحــافــي: مت التباحث مــع وكيل 
وزارة احلــج السعودي حــول آلية 
تسجيل حجاج املقيمني بصورة غير 
قانونية »الــبــدون«، ومت التوصل 
إلى احللول املناسبة، واالتفاق على 
ادخالهم في مسار حجاج اخلــارج 

اإللكتروني عبر اإلدخال اليدوي.
 وأوضح: إن اللقاء وضع الكثير 
ـــروف، وكــان  ــوق احل مــن النقاط ف
يــهــدف فــي املــقــام األول التسهيل 
والتيسير على املقيمني بصورة غير 
قانونية، ال سيما بعد صدور املوافقة 
الرسمية من قبل اململكة العربية 
السعودية فــي السماح لهم ألداء 

مناسك احلج هذا املوسم 1438هـ.

وتابع: إن فريق وزارة األوقاف، 
ــــادات وتعليمات  ــالل إرش ــن خ وم
رئيس البعثة الكويتية خليف مثيب 
األّذينة، كانت حريصة على متابعة 
ـــور اخلــاصــة باملقيمني  جميع األم
بــصــورة غير قانونية، ومسابقة 
الزمن، حتى ال تكون هناك أي مشاكل 
أو عراقيل تقف حج عثرة في أدائهم 

ملناسك احلج.
وشكر املزين وكيل وزارة احلج 

والعمرة السعودي على تعاونه 
مع وفد البعثة الكويتية في مختلف 
األمور، وعلى رحابة صدره وحسن 
تفهمه لقضية املقيمني بصورة غير 

قانونية.
ــد املطيري عدم  ــن جانبه أك وم
وجـــود أي مــالحــظــات على مسار 
احلج اإللكتروني السعودي، وإمنا 
كان سهالً، وميسراً ولم تكن هناك 

أي صعوبات في طريقة استخدامه.

املزين: إدخال »البدون« في مسار احلج اإللكتروني يدويًا

وكيل وزارة احلج والعمرة السعودي 
أبدى تعاونه مع وفد البعثة الكويتية

لقطة جماعية

تتماتتتمات

مكرمة أميرية
ــد السفير  ــد أك ولــيــد العلي وفــهــد احلسيني وق
استعداد السلطات في بروكينا فاسو للتعاون مع 

السلطات الكويتية في هذا املجال.
ــر اخلارجية لشؤون  حضر اللقاء مساعد وزي
ــاري العجران ومساعد وزيــر  املــراســم السفير ض
اخلارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير ايهم 

العمر.
وفي هذه األثناء، أحاط سمو رئيس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك، مجلس الوزراء مبكرمة سمو األمير بأن 
يعامل ذوو الشهيدين وليد العلي وفهد احلسيني 
معاملة شهداء الكويت الذين يتمتعون برعاية مكتب 

الشهيد التابع للديوان األميري.
ــوزراء اجتماعه األسبوعي أمس  وعقد مجلس ال
في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو 
الشيخ جابر مبارك احلمد الصباح رئيس مجلس 
الــوزراء وبعد االجتماع صرح وزير الدولة لشئون 
مجلس الوزراء ووزير اإلعالم بالوكالة الشيخ محمد 

عبد الله املبارك الصباح مبا يلي:
أعــرب مجلس الـــوزراء في مستهل اجتماعه عن 
احلزن واألســى لوفاة املواطنني الكويتيني الدكتور 
وليد العلي إمــام وخطيب مسجد الــدولــة الكبير 
واملواطن فهد احلسيني اللذين استشهدا في الهجوم 
اإلرهــابــي اآلثـــم على أحــد املــطــاعــم فــي العاصمة 
واغادوغو بجمهورية بوركينا فاسو خالل تواجدهما 
في رحلة دعوية وقد استنكر املجلس بشدة هذا العمل 
اإلجرامي الذي استهدف أرواح األبرياء اآلمنني والذي 
يتنافى مع كافة الشرائع والقيم اإلنسانية واملجلس 
يتقدم بخالص العزاء وصــادق املواساة ألسرتيهما 
الكرميتني مبتهال إلى الباري جل وعال أن يتغمدهما 
بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهما فسيح جناته 
ويجزيهما خير اجلزاء على كل ما قاما به من أعمال 
خيرية وأن ينزلهما منازل الشهداء واألبــرار ويلهم 

أسرتيهما الكرميتني وذويهما جميل الصبر والسلوان 
وحسن العزاء.

ــوزراء عن ترحيبه بالزيارة  كما أعــرب مجلس ال
التي يعتزم القيام بها للبالد نائب رئيس مجلس 
الــوزراء جلمهورية الصني الشعبية تشانغ قاو لي 
مؤكدا على ما متثله هذه الزيارة من أهمية كبيرة في 
تدعيم التعاون الثنائي القائم بني البلدين الصديقني 
في شتى املجاالت وما متثله من فرص لتبادل وجهات 
ــول القضايا مــوضــع االهــتــمــام املشترك  النظر ح
واجلهود الدولية الرامية لتعزيز األمن واالستقرار 
في املنطقة والعالم اجمع متمنيا للضيف الكبير 

والوفد املرافق له طيب اإلقامة في البالد.
ـــوزراء ووزيــر  ــاط نائب رئيس مجلس ال ثــم أح
الداخلية الشيخ خالد اجلراح الصباح مجلس الوزراء 
علما بشأن إلقاء القبض على أحد احملكومني نهائيا 
فيما يسمى بخلية العبدلي إنــفــاذا حلكم محكمة 
التمييز وقد عبر مجلس الوزراء عن شكره وتقديره 
للجهود املخلصة التي قام بها رجال األمن ومتكنهم 
من القبض على أفراد هذه اخللية اإلرهابية سائال الله 
تعالى أن يدمي على بلدنا نعمة األمن واالستقرار في 
ظل القيادة احلكيمة حلضرة صاحب السمو األمير 

وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما.
كما اطــلــع مجلس الــــوزراء على توصية جلنة 
الشئون االقتصادية بشأن توصيات جلنة رفع كفاءة 
العمل باملوانئ واخلاصة بتحويل بعض اخلطوط 
املالحية من ميناء الشعيبة إلى ميناء الشويخ وقيام 
اجلهات املسئولة عن اإلفراج اجلمركي وهي )الهيئة 
العامة للصناعة والهيئة العامة لشئون الزراعة 
والثروة السمكية والهيئة العامة للبيئة ووزارة 
الصحة وبلدية الكويت والهيئة العامة للغذاء 
والتغذية ووزارة اإلعـــالم( بتكليف موظفي هذه 
اجلهات املسئولة عن اإلفــراج اجلمركي في املوانئ 
بالتواجد على مــدار )24( ساعة وتكون التبعية 
الفنية لهؤالء املوظفني لالدارة العامة للجمارك كما 

كلف اجلهات املسئولة عن اإلفراج اجلمركي لألغذية 
)الهيئة العامة للغذاء والتغذية وبلدية الكويت( 
باستخدام املختبرات املتنقلة املتوفرة لدى اإلدارة 
العامة للجمارك حلني استكمال مختبراتها في املوانئ 
ــي عن  باإلضافة إلى تخصيص قطعتني من األراض
طريق الهيئة العامة للصناعة األولى خارج املنطقة 
األمنية الستخدام احلاويات الفارغة والثانية جنوب 

امليناء لعمل بوابات ذكية لدخول الشاحنات.
كما بحث مجلس الــوزراء الشئون السياسية في 
ضوء التقارير املتعلقة مبجمل التطورات الراهنة في 
الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي 
حيث أدان مجلس الــوزراء حادث الدهس في مدينة 
برشلونة مبملكة إسبانيا مؤخرا وحادثتي الطعن 
اإلرهابي في إحــدى املــدن الروسية ومدينة توركو 
الفنلندية والتي أسفرت عن وقــوع قتلى وإصابة 
العديد من األبــريــاء وقــد أعــرب املجلس عن إدانته 
الشديدة لهذه األعمال اإلرهابية الشنيعة مجددا 
موقف دولة الكويت الثابت واملبدئي املناهض للعنف 

واإلرهاب في كافة صوره وأشكاله.

سبعة مصارف
وبينت الدراسة ان االمارات احتلت املرتبة االولى 
عربيا بدخول 21 مصرفا اماراتيا القائمة العاملية ثم 
السعودية ب 12 مصرفا فالبحرين وقطر ولبنان ب 
10 مصارف في كل منها ثم الكويت بسبعة مصارف.

وافادت بان املصارف السعودية تصدرت القائمة 
ــذي بلغ  بالنسبة ملجموع رأس املــال االســاســي وال
نحو 1ر90 مليار دوالر تليها املصارف االماراتية 
)6ر78مليار دوالر( فالقطرية )8ر39 مليار دوالر( 

ثم الكويتية )4ر22مليار دوالر(.
واحتلت املــصــارف االمــاراتــيــة الــصــدارة عربيا 
بالنسبة حلجم املــوجــودات االجمالي والــذي بلغ 
حوالي 9ر622 مليار دوالر تلتها املصارف السعودية 

)4ر590 مليار دوالر( ثم القطرية )2ر383 مليار 
دوالر( فالكويتية )5ر205 مليار دوالر(.

قرقاش
من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف”. 
ودانــت اجلامعة االنتهاكات االسرائيلية بحق دور 
العبادة واألماكن املقدسة املسيحية واالسالمية وفي 
مقدمتها املسجد األقصى املــبــارك وكذلك التهجير 
القسري للمقدسيني اضافة الى مواصلة اطالق العديد 

من املشاريع االستيطانية في املدينة املقدسة.
وقالت إنه بالرغم من القرارات الدولية العديدة 
التي اعتبرت القدس مدينة محتلة وان احلرم القدسي 
الشريف مكان مخصص للمسلمني آخرها قرار منظمة 
األمم املتحدة للثقافة والعلوم )اليونسكو( اال أن 
احلكومة اليمينية االسرائيلية املتطرفة تواصل 

مضيها قدما لفرض واقع جديد في املسجد األقصى.

الشرطة اإلسبانية
ورفضت شرطة كاتالونيا القول إن كان الرجل 
الــذي أطلق عليه الرصاص في سوبيراتس غربي 

برشلونة قتل أو أصيب.
وذكــر التلفزيون اإلسباني نقال عن مصادر في 
التحقيق أن الرجل الــذي أطلق عليه الرصاص هو 
يونس أبو يعقوب الذي قالت الشرطة في وقت سابق 
اليوم إنه سائق السيارة الفان الذي قتل 13 شخصا 
فــي شـــارع الس رامــبــالس املــزدحــم فــي برشلونة 
األســبــوع املــاضــي. وقــالــت صحيفة ال باجنوارديا 
اإلسبانية، إن السلطات اعتقلت، اليوم االثنني، يونس 
أبو يعقوب )22 عاما(، املشتبه به الرئيسي في هجوم 
السيارة الفان في برشلونة، الذي أسفر عن مقتل 13 
شخصا األسبوع املاضي، وذلــك في منطقة سانت 

سادورني دي نويا غربي برشلونة.


