
برعاية محافظ االحمدي الشيخ فواز خالد 
احلمد الصباح وبحضور وكيل وزارة الكهرباء 
وامل���اء املهندس محمد ب��و ش��ه��ري، والوكيل 
املساعد لشئون املياه بالوزارة املهندس خليفة 
الفريج، وممثل احملافظ مدير ادراة العالقات 
احلكومية مبحافظة االحمدي حامد االبراهيم 
، ومدير ادارة املكتب الفني باحملافظة ابراهيم 
ال��ف��ودري ، ورئيس اللجنة الفنية للترشيد 
في اجلهات احلكومية املهندس علي العيدي ، 
نظمت محافظة االحمدي بالتنسيق والتعاون 
مع وزارة الكهرباء واملاء ندوة موسعة حول 
ترشيد الطاقة الكهربائية واملياه ، وذلك في 
ديوان محمد علي الكندري مبنطقة الصباحية 
، وبحضور حشد غفير من االهالي وقاطني 
محافظة االح��م��دي وممثلي وس��ائ��ل االع��الم 

احمللية .    
   استهل صاحب الديوان محمد علي حسن 
الكندري الندوة بتوجيه الشكر الى محافظ 
االح��م��دي الشيخ ف��واز خالد احلمد الصباح 
لرعايته ملختلف الفعاليات الهادفة الى خدمة 
وتنمية مناطق احملافظة وتوعية اهاليها 
وقاطنيها وربطهم باملستجدات على الساحة 
، ون��دوة ترشيد الطاقة الكهربائية واملياه 
اح��دث االمثلة على ذل��ك ، مرحبا باحلضور 
واملشاركني من مسؤولي محافظة االحمدي 

ووزارة الكهرباء واملاء .
     وحت��دث ممثل محافظ االح��م��دي مدير 
ادارة العالقات احلكومية باحملافظة حامد 
االبراهيم ناقال حتيات الشيخ ف��واز اخلالد 
احلمد الصباح محافظ االحمدي  الى احلضور 
وش��ك��ره  لصاحب ال��دي��وان على استضافته 
هذه الندوة التوعوية، ولوكيل وزارة الكهرباء 
وامل��اء املهندس محمد بوشهري ومسؤولي 
ال��وزارة وتقديره للتعاون املثمر مع محافظة 
االحمدي واللجنة الفنية للترشيد في اجلهات 
احلكومية . واش��ار االبراهيم  الى أن الندوة 
تأتي ضمن اح��د م��س��ارات مشروع محافظة 
األح��م��دي التنموي بعيد امل��دى » محافظتي 
أجمل » ، وانها الندوة الثانية التي تنظمها 
احملافظة بالتعاون مع وزارة الكهرباء واملاء 
للتوعية والترشيد ف��ي االس��ت��ه��الك االمثل 
للطاقة الكهربائية واملياه، وسوف يستمر هذا 
النهج ليصبح لدينا برنامج متكامل في هذا 
املشروع في شراكة فاعلة مع الوزارة ومختلف 

وزارات ومؤسسات الدولة االخرى.  
   وحت��دث احملاضر رئيس اللجنة الفنية 

للترشيد في اجلهات احلكومية املهندس علي 
العيدي معربا عن شكره وتقديره لرعاية 
معالي محافظ األح��م��دي ملثل ه��ذه الندوات 
ال��ت��رش��ي��دي��ة ال��ه��ادف��ة للترشيد واحل���د من 
االس���راف املبالغ فيه في استهالك الكهرباء 
واملياه، وشكر العيدي حضور وكيل الوزارة 
وممثلي محافظة االحمدي وصاحب الديوان 
واحل��ض��ور ال��ك��رمي، وق���ام ال��ع��ي��دي بعرض 
وش��رح مجموعة من الصور ومقاطع فيديو 
التي توضح بعض العادات اليومية اخلاطئة 
والسيئة في استخدام الكهرباء واملاء وكيفية 
جتنبها. كما عرض العيدان أن��واع ووسائل 
االنارة التي ميكنها توفير اكبر قدر من الطاقة 
الكهربائية وتوفير مبالغ مالية طائلة ، وشرح 
العيدان كيفية استهالك املاء بالشكل االمثل عن 
طريق استعمال مرشات للمياه داخل وخارج 

املنازل .
 وتوالت وقائع الندوة حيث حتدث وكيل 
وزارة الكهرباء واملاء املهندس محمد بو شهري 
معربا ع��ن الشكر والتقدير ل��راع��ي الندوة 
محافظ االح��م��دي الشيخ ف��واز خالد احلمد 
الصباح على وقال : نثمن نشاط احملافظات في 
الدواوين لتعزيز ثقافة الترشيد وان الوزارة 
حت��رص على ال��ت��واص��ل م��ع اجل��م��ه��ور، وأن 
الديوانات هي االقرب الى توصيل املعلومات 
للناس من القلب الى القلب ، وان زياراتنا الى 
ال��دوان��ي��ات القينا جت��اوب كبير من االهالي 
وسعة صدر وترحيب فيما يخص الترشيد في 
استهالك الكهرباء واملاء . وتواجدنا اليوم لنشر 
ثقافة الترشيد والتوعية السليمة لالستخدام 
االمثل في استهالك الكهرباء واملاء بالتعاون 
مع جميع احملافظني في كافة محافظات دولة 

الكويت وتبلورت في ديوانيات مبحافظة 
العاصمة واالن في محافظة االحمدي وهذا 
النشاط سوف يستمر الى ان نصل الى الهدف 
املأمول من الترشيد . مشيرا الى وجود تفاعل 
شعبي مع احلملة الترشيدية عبر الديوانيات 
التي نقوم بزيارتها للتوعية وهذا مؤشر طيب 
على وعي ورغبة من املواطنني في تقبل زيارات 
وزارة الكهرباء وامل��اء ونشر ثقافة الترشيد 
،شاكرا الرعايات الكرمية والتعاون املشترك 

بني احملافظني والوزارة.
   واك��د بو شهري ان احلديث عن ترشيد 
الكهرباء وامل��اء يتبلور في شقني أساسيني 
، الشق االول هو توفير م��وارد الدولة حيث 
اننا نستهلك 30 الف برميل نفط يوميا، لذلك 
حرصنا كل احلرص على توعية الناس للحفاظ 
والترشيد ف��ي االس��ت��ه��الك وت��وف��ي االم���وال 

الطائلة التي تصرفها ال��دول��ة على الطاقة 
الكهربائية ، اما الشق الثاني هو هناك فائدة 
بيئة حيث اننا كل ما قللنا في احراق النفط كل 
ما قللنا من انبعاث الغاز الناجت من االحتراق 
النتاج الطاقة الكهربائية والذي يشكل بشكل 
او باخر ض��رر على البيئة . واحل��ف��اظ على 
ترشيد استهالكنا من الكهرباء واملاء  واحلفاظ 

على بيئتنا وعلى موارد الدولة.  
   مستطردا : ان وزارة الكهرباء واملاء لديها 
القدرة على انتاج 16 ال��ف و 700 ميجا من 
الكهرباء وهذا اعلى رقم وصلت اليه الوزارة 
من انتاج الكهرباء في دول��ة الكويت ولدينا 
فائض ، وه��ذه ليست دع��وة ال��ى زي���ادة في 
االستهالك اخلاطئ للطاقة الكهربائية ، وطمأن 
بوشهري اجلميع بأن وزارة الكهرباء واملاء 
لديها القدرة على تلبية احتياجات املستهلك من 

الطاقة الكهربائية.  وقال بوشهري فيما يخص 
انتاج املياه ان الوزارة عندها القدرة ان تنتج 
أكثر من 600 مليون جالون امبراطوري ،وكان 
أعلى استهالك 470 مليون جالون امبراطوري 

ولدينا القدرة على انتاج املزيد .
  واختتم بوشهري بان هناك جهوداً كبيرة 
تبذل وام��واالً طائلة تصرف النتاج الكهرباء 
واملاء ، وان التيار الكهربائي يصل الى املنازل 
عبر ث��الث مراحل املرحلة الولى هي احملطة 
التي تنتج الطاقة الكهربائية واملرحلة الثانية 
هي نقل هذه الكهرباء عن طريق شبكة النقل 
) اب��راج – اس��الك ( واملرحلة الثالثة شبكة 
التوزيع عن طريق احمل��والت امل��وج��ودة في 
كافة مناطق الكويت ومن ثم الكيبالت االرضية 
لتوصيل الكهرباء للمنازل . وان عملية انتاج 

وتوصيل املياه تكاد تكون متشابهة .
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في ديوان الكندري بـ »الصباحية« برعاية اخلالد

»األحمدي« و»الكهرباء« أقامتا ندوة ترشيد استهالك الطاقة واملياه

الكندري يرحب باحلضور جانب من الندوة

افتتح مدير عام الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب د.احمد االث��ري مبنى 
مطبعة ال��ه��ي��ئ��ة اجل��دي��د مبنطقة حولي 
بحضور نائب املدير العام للشؤون االدارية 
واملالية م.حجرف احلجرف و نائب املدير 
العام للتعليم التطبيقي والبحوث بالتكليف 
د.عدنان العلي و نائب املدير العام لشئون 
التدريب م.طارق العميري وعدد من قياديي 
الهيئة. وذل��ك ي��وم االرب��ع��اء امل��واف��ق 2٦-
7- 2017 وبهذه املناسبة اكد د.االث��ري أن 
امل��ع��دات امل��وج��ودة ف��ي املطبعة تعتبر من 
أفضل امل��ع��دات و احدثها ف��ي ه��ذا امل��ج��ال ، 
موضحا انها ستلبي كافة احتياجات قطاعات 

الهيئة املختلفة من املطبوعات ، باالضافة إلى 
امكانية ان تستغل الهيئة املطبعة جتاريا 
لتحصيل اي����رادت ل��ه��ا. وت��ق��دم د. االث��ري 
بالشكر لالدارة الهندسية وجلميع العاملني 
في املطبعة وللشركات التي تعاونت مع 

الهيئة في تصميم وانشاء املبنى. 
بدوره اكد مدير ادارة الشئون الهندسية و 
الصيانة م. فريد العوضي أن املطبعة ستوفر 
جميع احتياجات الهيئة من املطبوعات، 
موضحا انه خالل الفترة القصيرة املقبلة 
سيتم تشغيل جميع اجهزة املطبعة، مهنئا 
جلميع منتسبي الهيئة مبناسبة افتتاح 

املطبعة.

أكد أن أفضل املعدات وأحدثها موجودة فيها 

األثري افتتح املبنى اجلديد ملطبعة »التطبيقي«

بـــــــــوشـــــــــهـــــــــري: تـــــــوفـــــــيـــــــر مـــــــــــــــــــوارد الـــــــــــدولـــــــــــة واحملـــــــــافـــــــــظـــــــــة عـــــــلـــــــى الــــــبــــــيــــــئــــــة غــــــايــــــتــــــنــــــا مــــــــــن الـــــتـــــرشـــــيـــــد

األثري مفتتحاً املطبعة

الطبطبائي: تقدمي الدعم لتنفيذ املشاريع املقترحة

»استكمال الشريعة«: نتعاون 
مع اجلهات احلكومية لتحقيق 

األهداف املنشودة 
 اك��دت اللجنة العليا 
للعمل ع��ل��ى استكمال 
تطبيق احكام الشريعة 
االس��الم��ي��ة ف��ي الكويت 
أم��س االرب��ع��اء حرصها 
وع��زم��ه��ا على االن��ط��الق 
مب�����ج�����ال امل���ت���اب���ع���ة 
وال��ت��ع��اون م��ع اجلهات 
احلكومية ذات الصلة 
خ���الل امل��رح��ل��ة املقبلة 
وت��ق��دمي ال��دع��م لتحقيق 
االهداف املنشودة وتنفيذ 
املشاريع املقترحة. وقال 
رئيس اللجنة الدكتور 

محمد الطبطبائي ل�)كونا( عقب زيارته معهد )سعود الناصر 
الصباح( الدبلوماسي التابع لوزارة اخلارجية ان مجال التعاون 
مع املؤسسات سيكون عبر خطة عمل تسهم في حتقيق االه��داف 
املنشودة. واض��اف الطبطبائي انه مت التباحث مع املسؤولني في 
املعهد حول سبل التعاون واالستفادة من االبحاث ذات الصلة التي 
تعود بالنفع على الوطن. واشاد مبا يقوم به املعهد من دور ريادي 
في التثقيف والتأهيل للعاملني في الكادر الدبلوماسي وما يقدمه من 

جهود مخلصة في خدمة الوطن.
واك��د ان اللجنة اعلنت ه��ذا العام حتقيق اجنازاتها واالنتهاء 
من املهمة املباركة املوكلة اليها في مراجعة القوانني ذات الصلة 
بالشريعة االسالمية. ولفت ال��ى انها وضعت خطة مبنية على 
السماحة والتيسير لتهيئة االج��واء من خ��الل استراتيجية عمل 
وانطالقة جديدة استطاعت من خاللها مراجعة تلك القوانني بفترة 
قياسية. يذكر أن اللجنة االستشارية العليا للعمل على استكمال 
تطبيق احكام الشريعة االسالمية التابعة للديوان االميري اسست 
عام 1991 وتتولى وضع اخلطط وتهيئة االجواء الستكمال تطبيق 

احكام الشريعة االسالمية مع مراعاة واقع البالد ومصاحلها.

اإلبـــــــراهـــــــيـــــــم: مــــســــتــــمــــرون فــــــي نــــهــــج الــــتــــوعــــيــــة ضــــمــــن مــــشــــروعــــنــــا الــــتــــنــــمــــوي »مــــحــــافــــظــــتــــي أجــــمــــل«

توزيع هدايا رمزية على احلضور كلمة خليفة الفريج

ص��رح وك��ي��ل وزارة الداخلية املساعد 
لشؤون التعليم والتدريب ال��ل��واء الشيخ 
فيصل ن��واف األح��م��د الصباح، بأنه بناًء 
على توجيهات معالي الشيخ خالد اجلراح 
الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية، بإتاحة الفرصة كاملة للشباب 
الكويتي لالنضمام إل��ى السلك العسكري 
تقرر متديد فترة استالم طلبات الراغبني في 
االلتحاق مبعهد ضباط الصف بدورة الرقباء 
األوائ��ل الدفعة )23(، حتى ي��وم اخلميس 

املوافق 2017/8/3.
وأوض��ح أن ذلك يأتي بناًء على اإلميان 
بأن خدمة الوطن حق مكفول للجميع في حال 
توافر الشروط العامة واخلاصة في املتقدم 
وأن قواعد القبول تطبق على أبنائنا جميعاً 

مبسطرة واحدة.
وأض�����اف أن ت��س��ج��ي��ل ط��ل��ب��ات دف��ع��ة 
الرقباء األوائ��ل سوف تتم من خالل املوقع 
االلكتروني )www.moi.gov.kw(  كذلك 
اإلعالن في وسائل اإلعالم املرئية واملقروءة 
واملسموعة من إذاعة وتلفزيون وفضائيات 
وص��ح��ف محلية وال��ك��ت��رون��ي��ة وم��واق��ع 
التواصل االجتماعي حتى يتمكن الراغبون 
في االلتحاق واالطالع على الشروط العامة 
واخلاصة وإج��راءات التسجيل واملستندات 
املطلوب احضارها إلدارة التسجيل والقبول 
بعد التسجيل عبر املوقع االلكتروني لوزارة 

الداخلية املشار اليه.
وذك��ر أن الشروط العامة للتقدم هي أن 
يكون املتقدم كويتي من ابوين كويتيني، 

وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، 
وأال يكون قد سبق احلكم عليه في جناية أو 
جنحة مخلة بالشرف واألمانة، وأال يكون 
ق��د سبق فصله م��ن خدمة احلكومة بحكم 
أو بقرار تأديبي نهائي، أال يكون قد سبق 
فصله تأديبيا ً من أحد األجهزة التعليمية 
باألكادميية أو من أي جهة تعليمية أخرى، 
وأن يكون الئقا صحيا للخدمة النظامية، وأال 
يقل طول قامته عن )170( س���م، وأن يجتاز 
الطالب املقابلة الشخصية، وأن يكون حاصالً 
على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها 
وان ال يقل النسبة عن 60، واال يزيد سنه عن 
)سبعة وعشرين( سنة ميالدية، ويحسب 
سن الطالب في أول أغسطس من العام الذي 

يتقدم فيه لاللتحاق بالدراسة.
وأبرز اللواء الشيخ فيصل نواف الصباح 
أن م��دة ال��دراس��ة )عامان دراس��ي��ان( يتلقى 
خاللها الطالب مكافأة شهرية مقدارها )250( 
دي��ن��ار كويتي للسنة األول���ى، 275 دينار 
للسنة الثانية، ومينح اخلريج شهادة دبلوم 
في علوم الشرطة، على أن يعني اخلريج بأول 

مربوط رتبة رقيب أول.
وأمل���ح إل��ى أن إج����راءات التسجيل تتم 
التسجيل للراغبني بااللتحاق بدورة الرقباء 
األوائ��ل من خالل املوقع االلكتروني لوزارة 
الداخلية )www.moi.gov.kw(، وأن 
الفترة احمل��ددة لتسليم الطلبات ومراجعة 
إدارة التسجيل والقبول تبدأ يومياً من متام 
الساعة 8:00 صباحا ً حتى الساعة 12:00 
ظ��ه��راً. وأن املستندات املطلوب احضارها 
إلدارة التسجيل والقبول بعد التسجيل عبر 
املوقع االلكتروني لوزارة الداخلية هي طلب 
االلتحاق وفقا للنموذج املعد لذلك، وشهادة 
اجلنسية الكويتية األصلية وص��ورة عنها، 
وش��ه��ادت��ي اجلنسية اخل��اص��ة بالوالدين 
وصورة عنهما، والنسخة االصلية للمؤهل 
العلمي املطلوب معتمدا من اجلهة املختصة، 
وشهادة امليالد االصلية وثالثة صور عنها، 
والبطاقة املدنية االصلية وثالث صور عنها، 
وكتاب من دي��وان اخلدمة املدنية )شهادة 
تسجيل ال��ق��وي ال��ع��ام��ل��ة( جميع الصور 
املطلوبة تكون على ورق قياس A4، وعدد 
 )6X4( ص��ورة أمامية حديثة قياس )12(

للمتقدم مكشوف الرأس.

بناًء على توجيهات الشيخ خالد اجلراح

النواف: متديد تسلم طلبات دورة الرقباء 
207/8/3 األوائل حتى اخلميس 

اللواء فيصل النواف

خالل جولة فيها

ضمن جهود اإلدارة العامة للمرور للحفاظ على 
سالمة مستخدمي الطريق والعمل على تطبيق 
قانون املرور، نفذ قطاع املرور عدة حمالت مرورية 
مفاجئة على جميع محافظات دولة الكويت خالل 

الفترة من 7/16 وحتى 2017/7/22.
وق��د أس��ف��رت ع��ن حت��ري��ر )36075( مخالفة 
مرورية متنوعة وحجز )1120( مركبة، ودخول 
)59( شخصاً لنظارة امل��رور الرتكابهم مخالفات 

جسيمة وإحالة وافدين لإلبعاد لقيادتهم مركبة 
دون احلصول على رخصة سوق .  وتهيب اإلدارة 
العامة للعالقات واإلع��الم األمني بضرورة التزام 
مستخدمي الطريق بقانون املرور حيث أن القانون ما 

وضع إال لسالمة اجلميع، وتؤكد اإلدارة استمرارية 
حمالتها التوعوية بالتعاون مع جميع وسائل 
اإلعالم املختلفة ووسائل التواصل االجتماعي من 

اجل حتقيق الهدف املنشود .

36075 مخالفة مرورية متنوعة  »املرور« تسجل 

د. محمد الطبطبائي


