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حشود هائلة من أبناء اجلالية املصرية شاركوا فيه  

اليوم الثالث من االنتخابات الرئاسية شهد اقبااًل كبيرًا 
ريا�ض عواد 

واصــــل الــنــاخــبــون مــن أبــنــاء 
ــى الــكــويــت،  اجلــالــيــة املــصــريــة ف
توافدهم على مقر السفارة املصرية، 
لالدالء بأصواتهم فى اليوم الثالث 

واألخير لالنتخابات الرئاسية.
ــون الــذيــن  ــب ــاخ ــن ــد ال ــش ــت واح
تزايدت أعدادهم أمس، فى اخليمة 
اخلــارجــيــة الــتــى قــامــت السفارة 
بتشييدها باملالصقة لسورها، 
حلماية الناخبني من أشعة الشمس، 

وسط اجواء احتفالية.
واحتفل الناخبون بذلك العرس 
الدميقراطى، من خالل ترديد العديد 
من األغــانــى واألناشيد الوطنية، 
ـــــادى«،  عــلــى انــغــام »تــســلــم األي
و«بشرة خير«، »والسالم الوطنى« 
ونشيد الصاعقة املصرية »قالوا 
ايـــه«، حاملني األعـــالم الوطنية، 
بينما حرص عدد كبير منهم على 
توثيق تلك اللحظات التاريخية 
عبر هواتفهم احملمولة من خالل 

الصور والفيديوهات.
وواصل الناخبون لليوم الثالث 
على التوالى اصطحاب أطفالهم 
برفقتهم الــى اللجنة االنتخابية، 
وسط كرنفاالت من مالبس األطفال 
الــتــى تنوعت مــا بــني زى الــقــوات 
املسلحة، وزى الشرطة، لبث روح 

الوطنية فى نفوسهم منذ الصغر.
ومــن جانبه، أشــاد سفير مصر 
لدى الكويت طارق القونى، بوعى 
أبناء اجلالية املصرية فى الكويت، 
ودورهم املتميز فى مساندة الدولة 
املصرية، من خالل حسهم الوطنى، 
ــد عــلــى االدالء  ــاش واقــبــالــهــم احل
بأصواتهم فى االنتخابات، مؤكدا 
أن البطل فى العملية االنتخابية هو 
الناخب املصرى، الــذى صمم على 
ممارسة حقه الدستورى واملساهمة 

فى رسم مستقبل وطنه.
ــى، أن اقــبــال  ــون ــق وأضــــاف ال
الناخبني من أبناء اجلالية فى تزايد 
مستمر لليوم الثالث واألخير من 
العملية االنتخابية، مشيدا فى 
الوقت نفسه بــدور جميع أعضاء 
البعثة الدبلوماسية املصرية فى 
ــى سبيل  الــكــويــت، وجــهــودهــم ف
مساعدة الناخبني والتيسير عليهم.

وفد برملاني مصري 
وكــان وفد من البرملان املصري 
ــى دولــة الكويت  ــل مــؤخــرا ال وص
ــاء اجلــالــيــة املصرية  ــن حلــشــد أب

للنزول واملشاركة في االنتخابات .
وقالت النائبة غادة عجمى وكيلة 
جلنة العالقات اخلارجية مبجلس 
الــنــواب، إن كل صــوت للمصريني 
فى اخلارج، ميثل رصاصة فى قلب 
كل إرهــابــى جبان يحاول ترويع 

اآلمنني.
ـــــت عـــجـــمـــى ñ فــى  ـــــاف وأض
ــالل تفقدها،  تصريح صحفي  خ
ووفــد برملانى للجنة االنتخابية 
للمصريني بالكويت ñ إن طوابير 
وحــشــود الناخبني فــى السفارة 
املصرية بالكويت، تدعو للفخر 
والتفاؤل مبستقبل مصر، مؤكدة 

أن تلك احلشود تؤكد مدى ارتباط 
املواطن املصرى فى الغربة ببلده 
األم، وحرصه على رد جميلها عليه.

ومـــن جــانــبــهــا، قــالــت النائبة 
ــــازر وكــيــل جلنة  مـــارجـــريـــت ع
حقوق االنــســان مبجلس النواب 
إن الناخبني احملتشدين فى جلنة 
الكويت االنتخابية، ميثلون جميع 
أطياف الشعب، من رجــال ونساء 
وشباب وكبار للسن، مشيرة الى 

أن حتى ذوى االحتياجات اخلاصة، 
حــرصــوا على االدالء بأصواتهم 
فى ذلك العرس االنتخابى، اميانا 
منهم بدورهم فى مساندة الدولة 

املصرية.
وأضـــافـــت عــــازر أن األجــــواء 
واالحتفاالت التى شاهدتها داخل 
مقر السفارة املصرية بالكويت، 
ــة االيجابية  ــرؤي تعكس مــدى ال
ــى ظل  ملستقبل مــصــر، خــاصــة ف

ــى حتــقــقــت خــالل  ــت االجنـــــازات ال
ـــوام املــاضــيــة، والتى  ــة أع ــع األرب
كانت حتتاج لعشرات السنوات 
لتحقيقها، لـــوال إرادة الــقــيــادة 
السياسية واصرار الشعب املصرى 

على املضى قدما فى طريق التنمية.
وأشـــــــاد الــــوفــــد الــبــرملــانــى 
ــتــى اتخذتها  بــاالســتــعــدادات ال
السفارة املصرية فى الكويت، فى 
سبيل التيسير على الناخبني من 

أبــنــاء اجلــالــيــة، خــاصــة املتعلقة 
بتوفير حــافــالت لنقل الناخبني 
ــة لــلــتــجــمــع على  ــط ــق ـــن 20 ن م
مستوى الكويت، الى مقر السفارة 
ــــإدالء بــأصــواتــهــم، بــاإلضــافــة  ل
الــى تخصيص مــســارات خاصة، 
ومقاعد متحركة لذوى االحتياجات 
اخلاصة، مثمنني دور سفير مصر 
ــدى الــكــويــت طـــارق الــقــونــى فى  ل

التيسير على الناخبني.

الوفد البرملاني يتفقد جلان االنتخابات 

)تصوير: محمد صابر(  السفير طارق القوني متصفحا الوسط  

إحصائية شهر فبراير إلدارة تراخيص خدمات البلدية باألحمدي

555 رخصة الرفادة: جتديد وإصدار  
كشفت إدارة العالقات العامة 
في بلدية الكويت عن اإلحصائية 
الشهرية الدارة تراخيص خدمات 
ــرع بــلــديــة محافظة  ــف الــبــلــديــة ب
االحــمــدي لشهر فــبــرايــر املــاضــي 
مشيرة إلى إنه قد مت اصدار وجتديد 

555 رخصة .
وفي هذا السياق  استعرض مدير 
إدارة تراخيص خــدمــات البلدية 
بفرع بلدية احملافظة خالد الرفادة 

ــــازات الــتــي حققنها اإلدارة   اإلجن
خــالل شهر قبراير املاضي والتي 
متثلت فــي إصــــدار  27 ترخيصا 
صحيا ، جتديد 68  ترخيصا صحيا 
، اصــدار  8   تراخيص صحية بدل 
فاقد ، إصــدار 131  رخصة إعالن ، 
جتديد 176     رخصة إعالن ، إصدار  
84 رخــصــة إعـــالن ملركبات ، 61 

رخصة مؤقتة للمناسبات.
ودعــت إدارة العالقات العامة 

في بلدية الكويت أصحاب احملالت 
ــدار  الــتــجــاريــة والــراغــبــني فــي اص
تراخيص صحية او إعالنية التقيد 
باشتراطات ولوائح البلدية ، داعية 
إياهم التواصل عبر اخلط الساخن 
139 والذي يعمل على مدار الساعة 
او التواصل عبر مواقع التواصل 
  kuwmun@ االجتماعي للبلدية
فــي حــال وجـــود أي استفسار او 

شكوى تتعلق بالعمل البلدي . خالد الرفادة

النكاس: كل الدعم جلهود الترشيد في وزارة الكهرباء واملاء
ـــد عــضــو مــجــلــس ادارة جمعية  أك
املهندسني الكويتية املهندس عبد العزيز 
النكاس حرص املجتمع املدني الهندسي 
على دعــم جهود وزارة الكهرباء واملــاء 
في مختلف مجاالت احلفاظ على الطاقة 
وترشيد استهالك والكهرباء واملاء ، الفتا 
الى تعاون اجلمعية مع جلنة الترشيد 

في وزارة الكهرباء والماء. 
وقــال النكاس : أنــه  نرحب بدعوة 
الوكيل املساعد لقطاع تشغيل وصيانة 
املياه ورئيس الترشيد في وزارة الكهرباء 
واملاء املهندس خليفة الفريج للتعاون مع 
جلنة الترشيد في الوزارة واملساهمة في 
نشر ثقافة الترشيد بني اوساط املجتمع 
املدني ، مبديا  استعداد اجلمعية لتسخير 
كافة امكانياتها الجنــاح املشاريع التى 
تخدم البالد وحتقق رؤية صاحب السمو 

جلعل الكويت مركزا ماليا. 
وأشار النكاس الى امكانية االستفادة 
من خبرات وجتار باملهندسني وخاصة 
في العمل التطوعي حيث كانت اجلمعية 
ـــذه املــشــارعــي  ــق مــثــل ه ــل أول مـــن أط
التوعوية الهادفة الى تعزيز الوعي لدى 

النكاس مختلف شرائح املجتمع. الفريج مستقبالً 

دينار  مليون   38 بـ  عقدين  يوقع  الكهرباء  وزير 
لصيانة محطتي الصبية والزور 

ريا�ض عواد

وقع وزير النفط ووزيــر الكهرباء واملــاء املهندس 
بخيت الرشيدي عقد خاص بأعمال الصيانة السنوية 
للمعدات امليكانيكية فــي محطات توليد القوى 

الكهربائية وتقطير املياه ) محطة الصبية  ( .
ويهدف املشروع إلى إجراء أعمال الصيانة الدورية 
واجلذرية للمعدات امليكانيكية للوحدات الكهربائية 
ووحــدات التقطير واملساعدات باحملطة مع استبدال 
قطع الغيار االستهالكية للمعدات لضمان حتقيق 
مرونة أداء عالية للتشغيل اآلمن واملستقر للوحدات ، 
والذي ينعكس بدوره على استقرار الشبكة الكهربائية 

في البالد .
و تبلغ قيمة العقد ) -/17.766.550 ( ديناراً 
كويتياً ) سبعة عشر مليون وسبعمائة وستة وستون 
ألف وخمسمائة وخمسون دينار كويتي ( ، على أن 
يتم تنفيذ أعمال العقد خالل مدة أقصاها 60 شهراً من 

تاريخ التوقيع .
كما وقع وزيــر النفط ووزيــر الكهرباء واملــاء عقد 
خاص بأعمال الصيانة السنوية للمعدات امليكانيكية 
في محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير املياه ) 

محطة الزور اجلنوبية  ( .
ويهدف املشروع إلى إجراء أعمال الصيانة الدورية 
واجلذرية للمعدات امليكانيكية للوحدات الكهربائية 
ووحــدات التقطير واملساعدات باحملطة مع استبدال 
قطع الغيار االستهالكية للمعدات لضمان حتقيق 
مرونة أداء عالية للتشغيل اآلمن واملستقر للوحدات ، 
والذي ينعكس بدوره على استقرار الشبكة الكهربائية 

في البالد .
و تبلغ قيمة العقد ) -/20.749.993 ( ديناراً 
كويتياً ) عشرون مليون وسبعمائة وتسعة وأربعون 
ألف وتسعمائة وثالثة وتسعون دينار كويتي ( ، على 
أن يتم تنفيذ أعمال العقد خالل مدة أقصاها 60 شهراً 

من تاريخ التوقيع.

املهندس بخيت الرشيدي

احتاد »التعاونية«: ال صحة الختالف أسعار 
بعض املنتجات في اجلمعيات

ــاد اجلمعيات التعاونية االستهالكية   نفى احت
ــد صحة مــا يتم تــداولــه بشأن  الكويتية الــيــوم األح
اختالف اسعار بعض املنتجات في اجلمعيات مؤكدا 
انه لم يصدر اي تعميم يتعلق بزيادة االسعار خالل 

العام ونصف العام املاضي.
ــال رئيس االحتــاد علي الكندري في تصريح  وق
للصحفيني على هامش افتتاح املعرض الدولي لألغذية 
الزراعية الذي تنظمه شركة أرض املعارض الدولية 
الكويتية إن أسعار املنتجات املتوفرة في اجلمعيات 
التعاونية »ثابتة« باستثناء املنتجات غير اخلاضعة 

له.
وأضــاف الكندري أن االحتــاد يقوم بعمل موازنة 
دورية لألسعار وأنه لن يسمح بأي زيادة فيها مبينا 
أنه مت تشكيل جلنة ملراقبة أسعار املنتجات اخلاضعة 
وغير اخلاضعة في االحتاد لوقف أي زيادة تطرأ من 

قبل أي شركة.
وأفاد بأن االحتاد سيعقد اجتماعا خالل األيام املقبلة 
مع إحدى الشركات الكبرى لتخفيض 15 في املئة من 
هامش الربح لدعم املنتجات وتخفيف األعباء على 

املواطنني.وأكد أهمية اإلطالع على األصناف واملنتجات 
املــشــاركــة فــي املــعــرض مــن أجــل تنويع الشركات 
ملنتجاتها وفتح باب املنافسة الفتا إلى مشاركة 35 

شركة متنوعة في املعرض متثل 11 دولة.
وفــي السياق ذاتــه ذكــرت شركة أرض املعارض 
الدولية الكويتية في بيان صحفي أن دولــة الكويت 
تسعى ألن تكون عاصمة األغذية العاملية بحلول عام 
2030 وهي رؤية تتطلب إطالق أحداث ذات صلة تدعم 
أجندة التنمية الوطنية مثل معرض الكويت الدولي 

لألغذية الزراعية.
وتوقعت أن يشهد قطاع األغذية واملشروبات مزيدا 
من النمو خاصة مع ارتفاع الطلب احمللي في الكويت 
ودول مجلس التعاون اخلليجي الذي يغذيه ارتفاع 

الدخل والنمو السكاني.
ويشهد املــعــرض الـــذي يــقــام ليومني على أرض 
املــعــارض الدولية مشاركة واســعــة مــن قبل الــدول 
وقطاع شركات الغذاء والزراعة الوطنية والدولية إذ 
يركز على مختلف القطاعات املعنية مثل املشروبات 
ومصادر األسماك والضيافة والتموين وإنتاج األغذية.

جانب من املعرض الدولي لألغذية الزراعية

اليحيا: نفذنا حصتنا كاملة من املنحة 
اخلليجية املخصصة للمغرب

أكد سفير دولــة الكويت لدى املغرب عبداللطيف 
اليحيا أول أمس أن دولة الكويت نفذت حصتها كاملة 
من املنحة اخلليجية للمغرب موضحا أن هذه املنحة 

تقدر قيمتها مبليار و250 مليون دوالر.
ــك فــي تصريح أدلـــى بــه السفير اليحيا  ــاء ذل ج
ــذي جمع مدير عام  ل )كــونــا( على هامش اللقاء ال
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 
عبد الوهاب البدر بوزير االقتصاد واملالية املغربي 
محمد بوسعيد لتقييم املشاريع املمولة من الصندوق 

باملغرب والسيما تلك املمولة من املنحة الكويتية.
وذكــر اليحيا أن املنحة الكويتية مت صرفها عبر 
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 
مــن خــالل متويل العديد مــن املشاريع االقتصادية 
واالجتماعية التي من شأنها تعزيز الوضع االقتصادي 
واالجتماعي وحتسني مستوى العيش لــدى فئات 

واسعة من الشعب املغربي.
وأوضح أن دعم دولة الكويت للمشاريع اإلمنائية 

باملغرب لم ينقطع منذ الستينيات من القرن املاضي 
مؤكدا التزام الكويت مبواصلة هــذا الدعم في إطار 
عالقات األخوة والتعاون التي تربط البلدين الشقيقني 
حتت قيادة حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحــمــد اجلــابــر الصباح وأخــيــه امللك محمد 

السادس.
وأجــرى املدير العام للصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية في وقــت سابق اليوم لقاء مع 
وزير االقتصاد واملالية املغربي لتقييم املشاريع املمولة 
باملغرب من املنحة الكويتية حيث أعرب اجلانبان عن 

ارتياحهما لتنفيذ التزاماتهما املشتركة.
يذكر أن دولة الكويت قدمت للمغرب منحة مالية 
بقيمة مليار و250 مليون دوالر في إطار التزام دول 
مجلس التعاون اخلليجي بدعم مشاريع التنمية 
االقتصادية واالجتماعية باملغرب وعهد إلى الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية لتنفيذ حصة الكويت من 

املنحة اخلليجية.

سفير الكويت خالل لقاء سابق برئيس احلكومة املغربية سعد الدين العثماني


