
أش���اد رئ��ي��س االحت����اد الكويتي 
للمزارعني عبدالله الدماك باجلهود 
ال��ت��ي يبذلها وزي���ر النفط ووزي��ر 
الكهرباء واملاء الدكتور خالد الفاضل 
في دعم إخوانه املزارعني وفتح أبواب 
مكتبه ملجلس إدارة االحتاد كلما طلبنا 
مقابلته ويستمع لهموم ومشاكل 
املزارعني وقبل أيام قليلة كان من أشد 
املساندين والداعمني إلنها مطلبنا 
ف��ي إي��ص��ال ال��دي��زل امل��دع��وم مل��زارع 
ال��وف��رة وال��ع��ب��دل��ي ب��ال��ت��ع��اون مع 
شركة البترول الوطنية الكويتية 
KNPC وال��ي��وم قدمنا له ع��دد من 
املطالب ووعدنا خيرا إن شاء الله بعد 
دراستها وإصدار قرارات وزارية في 
شأنها وبعضها كانت له تعليمات 

مباشرة في شأن حلها جذريا .
ج��اء حديث ال��دم��اك ف��ي تصريح 
للصحفيني بعد لقائه وزي��ر النفط 
ووزي����ر ال��ك��ه��رب��اء وامل����اء ال��دك��ت��ور 
خ��ال��د ال��ف��اض��ل ف��ي مكتبه بحضور 
وكيل وزارة الكهرباء واملاء املهندس 
محمد بوشهري وع��دد م��ن قيادات 
ال��وزارة ومن جانب االحتاد الكويتي 
للمزارعني حضر اللقاء نائب رئيس 
االحت���اد حسني ب��ن صامل العجمي 
وأم��ني السر محمد صنهات العتيبي 
وع��ض��و مجلس االدارة محمد فهد 
املطيري ومدير ادارة العالقات العامة 

باالحتاد أحمد حماد الدماك . 
وأوض��ح الدماك أن مجلس إدارة 
االحتاد بني للوزير الفاضل وقيادات 
ال��وزارة إن انقطاع التيار الكهربائي 
عن املزارع يؤدي إلى سلبيات كثيرة 
ق��د تتسبب ف��ي ك����وارث وخسائر 

للمزارعني خاصة في فصل الصيف 
م��ع إرت��ف��اع درج���ات احل����رارة التي 
ترتفع أحيانا ع��ن اخلمسني درج��ة 
سيليزية  مم��ا يؤثر بشكل مباشر 
على احملاصيل الزراعية واملنتجات 
النباتية، اضافة ال��ى املشاكل التي 
تعاني منها العمالة ال��زراع��ي��ة، و 
حتى أصحابها وأف��راد أسرهم الذين 
ي��ت��واج��دون ب��ش��ك��ل مستمر خ��الل 

العطلة الصيفية
 وأض�����اف ال���دم���اك، أن أع��ض��اء 
م��ج��ل��س اإلدارة ش��رح��وا ل��ل��وزي��ر 
الفاضل خطورة األم��ر بسبب كثرة 
االنقطاع  للتيار من شأنها التسبب 

بخسائر فادحة ألي م��زارع، خاصة 
في احملاصيل املوسمية التي تكلف 
امل��زارع��ني الكثير م��ن امل���ال واجلهد 
وأن م��ن أه��م أس��ب��اب تواصلنا  مع 
وزي��ر النفط وزي��ر الكهرباء وامل��اء 
د.خالد الفاضل بوجود وكيل الوزارة 
املهندس محمد بوشهري وع��دد من 
ق��ي��ادات ال���وزارة للمطالبة بتقوية 
التيار الكهربائي في م��زارع الوفرة 
والعبدلي  ولقد وجدنا تفهم كبير من 
قبل الوزير الفاضل ووكيل ال��وزارة 
ال��ذي��ن أب���دوا تفهما ملطالب مجلس 
إدارة االحت��اد ووعدونا بحل مشكلة 
انقطاع الكهرباء في املناطق الزراعية  

وس��وف تكون هناك خطة واضحة 
املعالم  س��واء من خالل تشكيل فرق 
طوارئ من املهندسني لتعديل شبكات 
الكهرباء في مناطق الوفرة والعبدلي، 
وزي���ادة ق��وة حتملها، حتى ال  يتم 
االنقطاع املفاجىء الذي يحدث بكثرة 
ف��ي فصل الصيف ويستمر أحيانا 

ليوم أو يومني أو حتى أكثر إلع��ادة 
التيار الكهربائي لكن اللقاء كان مثمرا 
عن وعود ستجد حلول جذرية لدعم 
امل��زارع الكويتي ليستمر في االنتاج 
على حد قولهم  حتى ال ينقطع التيار 
بسبب الضعف املوجود حاليا وتبديل 

أية شبكات ال تتحمل الضغط. 

بشر الدماك املزارعني بأن مجلس 
إدارة االحتاد الكويتي للمزارعني تقدم 
بطلب للوزير الدكتور خالد الفاضل 
لتقدمي دعم للمزارعني للمياه العذبه 
من قبل وزارة الكهرباء وامل��اء  أسوة 
مبا قامت وزارة النفط في دعم الديزل 
للمزارعني وهو أن تقدم كروت للمياه 
العذبة التي تصرف للمزارعني في 
تعبئة التناكر م��ن مضخات املياه 
بسعر م��دع��وم م��ن وزارة الكهرباء 
ح��ي��ث ي��ت��م تخفيض س��ع��ر الدفتر 
املمنوح للمزارع املنتج بنسبة مئوية 
معينة أقل مما يباع عليه في الوقت 
احل��ال��ي وسيقوم االحت���اد بتوزيع 

كروت املياه العذبه املدعومة كما يتم 
حاليا من تعامل مع الديزل املدعوم من 
خالل وضع ملف لكل مزرعة من خالل 
تزويد امل��زارع ب��األوراق الالزمة من 
إحصائيات وملكية املزرعة وغيرها 
من األوراق ولقد وجدنا تفهما من قبل 
الوزير الفاضل ووكيل ال��وزارة بأنه 
ستتم دراسة هذا الطلب والعمل على 
دعم املزارع الكويتي املنتج في أي أمر 
يحتاجه كونه يسعى دائما من أجل 
توفير األم��ن الغذائي ال��الزم خاصة 
في ظل الظروف اإلقليمية احلالية مما 
يتطلب ض��رورة اإلكتفاء الذاتي من 

الداخل قدر املستطاع . 

رئيس وأعضاء »احتاد املزارعني« التقوا وزير النفط والكهرباء وقدموا بعض املطالب

الدماك: الفاضل و بوشهري أبديا تفهمًا كبيرًا لدعم املزارع الكويتي

جانب من اللقاءد. خالد الفاضل في لقطة جماعية مع أعضاء احتاد املزارعني

مشروع »أمنية« يطلق شراكات 
مجتمعية للحد من التلوث البيئي   

قال مؤسسو مشروع “أمنية” 
البيئي إن الشراكة املجتمعية 
م���ع امل���ؤس���س���ات احل��ك��وم��ي��ة 
واخل��اص��ة م��ت��واص��ل��ة، بهدف 
التقليل من مخاطر التلوث جراء 
األض��رار التي تسببها املخلفات 
ال��ب��الس��ت��ي��ك��ي��ة ع��ل��ى الصحة 
العامة، من خالل االستفادة منها 
بإعادة تدويرها مجددا حتى ال 
يتم رميها في املرادم مما تسبب 
مخاطر بيئية وصحية متعددة 

على املجتمع.
وق��د ثمنت س��ن��اء الغمالس 
مؤسس م��ش��روع “أمنية” عن 
إع��ت��زازه��ا ب��ال��رع��اي��ة الكرمية 
الداعمة واملستمرة من قبل بنك 
ال��ك��وي��ت ال��وط��ن��ي، ال���ذي ب��ات 
شريكا معنا ف��ي عملية نشر 
الوعي البيئي، واحلد من مخاطر 
التلوث، الفتة إلى بهذا اجلانب 
بوضع أربعة ح��اوي��ات بيئية 

مؤخرا.
وأض����اف����ت إل�����ى أن ت��ل��ك 
احلاويات البيئية مت وضعها في 
مواقع مختلفة للبنك الوطني في 
مركز الراية، واملبنى الرئيسي، 
وم��ب��ن��ى امل��ب��ارك��ي��ة، وم��ب��ن��ي 
مستشفي البنك ال��وط��ن��ي في 

منطقة الصباح الصحية.
وعبرت الغمالس عن شكرها 

وتقديرها وفخرها بالشراكة 
املجتمعية م��ن قبل املواطنني 
واملقيمني بالتفاعل وم��واك��ب 
م��ش��روع��ن��ا ال��ب��ي��ئ��ي، وه���ذا ما 
يدفعنا نحو امل��ض��ي ق��دم��ا في 

املزيد من املبادارات واملشاريع 
البيئية خ��الل الفترة القليلة 
املقبلة التي تهدف بإيجاد بيئية 
صحية سليمة في بلدنا احلبيب 

الكويت.

حاويات أمنية البيئية

»بيت الزكاة« يستلم شيك
زكاة جمعية اليرموك 

زار وفد بيت الزكاة برئاسة مدير إدارة تنمية 
امل����وارد ن��اي��ف ش��اي��ع اجل��ي��م��از وب��ع��ض��وي��ة كال 
من مراقب شئون امل��راك��ز اإلي��رادي��ة عبداللطيف 
البصيري ورئيسة قسم خدمة الشركات أب��رار 
الياسني جمعية اليرموك التعاونية في إطار مسعى 
بيت الزكاة للتواصل مع الشركات واملؤسسات 

واجلمعيات التعاونية.
وك��ان في استقبال الوفد  رئيس مجلس ادارة 
اجلمعية أح��م��د عبدالله ال��ق��ص��ار  وام���ني السر 
عبدالرحمن الرميح ، وام��ني الصندوق سعود 
الدواس  وكل من أعضاء مجلس اإلدارة عبدالرحمن 

بن سالمة، ماجد البليهيس و نواف فهد النويف.
وقد قام رئيس جمعية اليرموك التعاونية أحمد 

القصار _بتسليم شيك زكاة اجلمعية البالغ قدرها 
73350 د.ك _ فقط ثالثة و سبعون الفا و ثالثمئة 
و خمسون دينار _ إل��ى مدير إدارة تنمية امل��وارد 
نايف اجليماز ، الذي ثمن الثقة الغالية التي توليها 
جمعية اليرموك  التعاونية لبيت الزكاة و حرصهم 
على تطبيق الشريعة اإلسالمية من خالل اخراج 
الزكاة لتحقيق التكافل األمن االجتماعي في الدولة.

وفي ختام الزيارة قام وفد بيت الزكاة بتقدمي 
درع تذكاري الى ممثلي اجلمعية  مؤكدا ان ثقتهم 
بالبيت وسام اعتزاز و شرف  للبيت و لكل العاملني 
فيه وال��ذي��ن سيسعون جاهدين خلدمة فريضة 
الزكاة ملا لها من أهمية كبيرة في حتقيق التكافل 

واألمن االجتماعي .

جانب من تسلم الشيك

»البلدي« يوافق على مشروع معاجلة النفايات اإلنشائية
واف���ق امل��ج��ل��س ال��ب��ل��دي ف��ي جلسته 
الرئيسية أم��س االث��ن��ني برئاسة أسامة 
العتيبي على مشروع معاجلة النفايات 

اإلنشائية واالستفادة منها.
ووافق املجلس على تخصيص وتطوير 
وحتديث النقعة القائمة مبنطقة الفنطاس 
ب��ال��ش��ري��ط ال��س��اح��ل��ي )ج( اض��اف��ة ال��ى 
موافقتها على تخصيص م��وق��ع بديل 
مناسب للنقع ودي��وان��ي��ات الصيادين 
املنتشرة على ط��ول الساحل الكويتي 

وتسليمها ملؤسسة املوانئ الكويتية.
كما واف��ق على طلب وزارة الشؤون 
االجتماعية بتحويل ص��االت االف��راح من 
امالك دولة خاصة الى امالك دولة عامة 
تتبع ال����وزارة ال��ى جانب امل��واف��ق��ة على 
طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري 
تخصيص م��س��ار ص��رف أم��ط��ار وموقع 
جورة لتجميع مياه األمطار مبنطقة صباح 

األحمد السكنية.
وواف��ق املجلس على طلب تخصيص 
موقع لبيت الزكاة ضمن مركز الضاحية 
مبنطقة )صباح السالم( قطعة محافظة 
مبارك الكبير كما وافق على طلب الهيئة 
العامة للرياضة جت��دي��د ق���رار املجلس 
البلدي اخل���اص بتوسعة امل��ق��ر اجلديد 
ل��الحت��اد ال��ك��وي��ت��ي للسباحة وزي���ادة 
االرتفاع. كما وافق على طلب الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي وال��ت��دري��ب بإنشاء 
مبنى معهد التدريب املهني بنني ضمن 
ح��دوده مبنطقة )جابر األحمد( بارتفاع 
خمسة طوابق. ووافق املجلس على اقتراح 
وضع لوائح تنظيمية خاصة باملعارض 
وامل��ه��رج��ان��ات امل��ؤق��ت��ة داخ���ل وخ���ارج 
املباني املغلقة ومنها مشروع الئحة خيام 
املناسبات امل��ؤق��ت��ة وملحقاتها وايضا 

“البلدي”مشروع الئحة املعارض املؤقتة. جانب من جلسة 

ط����ال����ب����ن����ا ب����ت����ق����وي����ة ال�����ت�����ي�����ار ال����ك����ه����رب����ائ����ي ف��ي 
م���������������زارع ال���������وف���������رة وال������ع������ب������دل������ي وت���خ���ف���ي���ض 
س�������ع�������ر ك�����������������روت امل����������ي����������اه أس�����������������وة ب�������ال�������دي�������زل
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تتمات

طالبوا احلكومة
وأضافوا: نرفض كل ما تسفر عنه أعمال االجتماع 
من نتائج من شأنها أن تساهم في تضييع احلقوق 

العربية واإلسالمية التاريخية في فلسطني احملتلة.
وذك��روا أن الكويت كانت تاريخياً مناصرة على 
الدوام للحقوق الثابتة واملشروعة للشعب الفلسطيني 
مبينني أن التطبيع مع الكيان الصهيوني مناهض 

للثوابت واملواقف والتشريعات الكويتية.
واعتبروا أن “ورشة املنامة املزمع عقدها مبشاركة 
صهيونية ت��ه��دف إل��ى تكريس االح��ت��الل واض��ف��اء 
الشرعية عليه وحتميل ال��دول اخلليجية والعربية 

نفقات وأعباء تثبيته”.
وأش��اروا إلى املوقف الشعبي الكويتي الذي عبرت 
عنه النخب السياسية والتجمعات النقابية ومؤسسات 
املجتمع املدني املختلفة م��رارا وت��ك��رارا عن الرفض 

“القاطع” ألي محاولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
وقد جدد الشيخ صباح اخلالد نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية التأكيد على متسك الكويت 
بالثوابت األساسية في سياستها اخلارجية بدعم 

القضية الفلسطينية والقبول مبا يقبله الفلسطينيون.
 وقال الشيخ صباح اخلالد: إن احلكومة استمعت 
باهتمام إل��ى البيان وتؤكد على متسكها بالثوابت 
والركائز األساسية في سياستها اخلارجية بدعم 

القضية الفلسطينية.
وأعرب عن األمل أن “يقوم أصدقاؤنا في الواليات 
امل��ت��ح��دة األم��ري��ك��ي��ة املعنيني ب��إي��ج��اد ح��ل للقضية 
الفلسطينية مع األخذ بعني االعتبار الركائز األساسية 
في ق��رارات الشرعية الدولية ومجلس األم��ن وخطة 

السالم العربية”.
ورف��ض الشيخ صباح اخلالد التشكيك مبواقف 
احلكومة الكويتية قائال “أرجو عدم التشكيك مبواقفنا.. 
احلكومة لن تقبل بأي تشكيك” مشددا على أن “الكويت 
فوق كل اعتبار ونحن نعرف كيفية تنفيذ السياسة 

اخلارجية الكويتية”.
وق��د واف��ق مجلس األم��ة في امل��داول��ة الثانية على 
م��ش��روع ق��ان��ون بتعديل ق��ان��ون املناقصات العامة 

مبا يشمل األفضلية ألصحاب املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة عند ترسية العطاءات وتشجيع املبادرين 
على املشاركة في أكبر عدد ممكن من املناقصات وقرر 

إحالته إلى احلكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في 
جلسة مجلس األمة اخلاصة أمس مبوافقة 47 عضوا 
وعدم موافقة اثنني من إجمالي احلضور البالغ عددهم 

49 عضوا.
واعتبر وزي��ر التجارة والصناعة ووزي��ر الدولة 
لشؤون اخلدمات خالد ال��روض��ان أن إق��رار مشروع 
القانون يشكل ب��داي��ة ج��دي��دة للمشاريع الصغيرة 
واملتوسطة وذلك بتوجيه جزء من اإلنفاق احلكومي 
بغرض “التنويع ألصحاب الشركات الصغيرة حتى 
تأخذ جزءا من هذه املناقصات لتساهم في االقتصاد 

الوطني وتنمية هذا البلد”.
كما واف��ق مجلس األم��ة أم��س باملداولتني األول��ى 
والثانية على مشروع قانون بشأن إعادة تعيني أعضاء 
هيئة التدريس السابقني بجامعة الكويت والهيئة 

العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى العمل.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في 
جلسة املجلس اخلاصة مبداولته األولى مبوافقة 44 
عضوا وعدم موافقة تسعة أعضاء من اجمالي احلضور 

البالغ عددهم 53 عضوا.
وأظهرت نتيجة التصويت على مشروع القانون 
مبداولته الثانية موافقة 46 عضوا وعدم موافقة تسعة 

أعضاء من اجمالي احلضور البالغ عددهم 55 عضوا.
ووافق مجلس األمة في املداولتني األولى والثانية 
على مشروع قانون بشأن إصدار قانون حقوق املؤلف 
واحلقوق املجاورة والذي يضفي احلماية على األعمال 
املبتكرة في مجاالت اآلداب والفنون والعلوم لتشجيع 

اإلنتاج الفكري اإلنساني.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في 
املداولة األول��ى مبوافقة 46 عضوا ورف��ض عضوين 
اثنني من اجمالي احلضور البالغ عددهم 48 عضوا.
وأظهرت نتيجة التصويت على مشروع القانون في 
املداولة الثانية موافقة 46 عضوا ورفض عضوا واحدا 

واجمالي احلضور البالغ عددهم 47 عضوا.

هايف يستجوب
من جانبه قال وزير املالية د. نايف احلجرف إن وزارة 
املالية  ال متلك إسقاط فوائد االستبدال واحلديث عن ربط 

هذا املوضوع باالستجوابات هو عار عن الصحة.
وأض��اف احلجرف عقب انتهاء جلسة مجلس األمة 
أمس إنه مت االتفاق على أنه خالل اخلمس األسابيع املقبلة 
ستقدم مؤسسة التأمينات وجهة نظرها في االقتراحات 

املقدمة حتى يتم دراستها بشكل صحيح. 
وأض��اف: ناقشنا في اللجنة املالية مقترحات تخص 

االستبدال وأؤكد ال بد من مناقشة كلفة كل  املقترحات.

ارتفاع التضخم
وأضافت أن الرقم القياسي ملجموعة امل��واد الغذائية 
ارتفع في مايو املاضي بنسبة 03ر1 في املئة مقارنة 
بالشهر ذات��ه م��ن ال��ع��ام امل��اض��ي ف��ي ح��ني ارت��ف��ع الرقم 
القياسي ألسعار املجموعة الثانية )السجائر والتبغ( على 

أساس سنوي بنحو 08ر1 في املئة.
وأوض��ح��ت أن مؤشر األرق���ام القياسية للمجموعة 
الثالثة )الكساء وامللبوسات( ارتفع بنسبة 66ر0 في 
املئة على أساس سنوي في مايو املاضي في حني انخفض 

مؤشر مجموعة )خدمات املسكن( بنسبة 52ر0 في املئة.
وذك��رت أن معدل التضخم في املجموعة اخلامسة 
)مفروشات منزلية وصيانة( ارتفع بنسبة 14ر2 في املئة 
كما ارتفعت أسعار املجموعة السادسة )الصحة( بنسبة 
28ر2 في املئة وأسعار املجموعة السابعة )النقل( بنسبة 

60ر1 في املئة.
وبينت أن أسعار املجموعة الثامنة )االتصاالت( قفزت 
بنسبة 37ر5 في املئة على أساس سنوي في حني ارتفع 
معدل التضخم في املجموعة التاسعة )الترفيه والثقافة( 
بنسبة 82ر1 في املئة وارتفعت أسعار املجموعة العاشرة 

)التعليم( على أساس سنوي بنسبة 85ر1 في املئة.
وقالت إن الرقم القياسي ملجموعة )املطاعم والفنادق( 
شهد انخفاضا على أساس سنوي في مايو املاضي بنسبة 
17ر0 في املئة كما شهدت مجموعة )السلع واخلدمات 

املتنوعة( انخفاضا سنويا بنسبة 19ر0 في املئة.

تتمات

2020/2019 في جامعة الكويت بدء عملية التسجيل للطلبة املقيدين للفصل الدراسي األول 
أعلن عميد القبول والتسجيل بجامعة 
الكويت ال��دك��ت��ور علي املطيري أن��ه قد 
حددت الفترة من 6/25 – 2019/7/6 
إلجراء عملية تسجيل الطلبة املستمرين 
ملقرراتهم الدراسية للفصل الدراسي األول 
2020/2019، وستكون عملية التسجيل 
وفقا ملواعيد محددة لكل طالب، ويكون 
احل��د األقصى املسموح بالتسجيل فيه 
خالل هذه الفترة هو 14 وحدة دراسية 

ماعدا الطلبة املتوقع تخرجهم سيسمح 
لهم بالتسجيل ف��ي امل��ق��ررات املتبقية 
ل��ه وفقا مل��ا تسمح ب��ه الئحة امل��ق��ررات، 
وسيسمح لسائر الطلبة بالتسجيل في 
احلد األقصى من الوحدات الدراسية التي 
تسمح ب��ه الئحة نظام امل��ق��ررات خالل 
فترة السحب واإلض��اف��ة وفقا ملواعيد 
محددة أي��ض��ا.  وأوض��ح أن��ه لكل طالب 
موعد محدد يبدأ ب��ه عملية التسجيل، 

وأن عمادة القبول والتسجيل سترسل 
رس��ال��ة قصيرة لكل ط��ال��ب عبر هاتفه 
النقال املسجل ضمن بياناته اجلامعية 
إلبالغه مبوعد دخوله لنظام التسجيل، 
كما ميكن معرفة ه��ذا امل��وع��د م��ن خالل 
نظام التسجيل . وميكن للطالب بعد إمتام 
عملية تسجيله الدخول لنظام معلومات 
الطالب مرة أخرى لالطالع على جدوله أو 
تعديله طوال اليوم فترة املواعيد احملددة 

للطلبة ف��ي بعض أي��ام فترة التسجيل 
املبكر. وأضاف أن أولوية حت�ديد مواعيد 
التسجيل تكون للطلبة ذوي االحتياجات 
اخلاصة فالطلبة املتوقع تخرجهم للفصل 
األول ثم الطلبة املتفوقني احلاصلني على 
معدل عام ثالث نقاط فأكثر ومجت�ازين 
30 وحدة دراسية فأكثر، ثم حتدد مواعيد 
سائر الطلبة تنازليا حسب عدد وحداتهم 

املجتازة. 


