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د.مشعان العتيبي

العتيبي: 20 ألف محول كهربائي تشوبها 
المشاكل و5 آالف منها بحاجة إلى استبدال تام

300 مليـون دينار لتحديث وصيانة شـبكة التوزيع لــ »الكهرباء«

أكد استعداد الوزارة الستقبال شهر رمضان

دارين العلي
الوكي���ل املس���اعد  أعل���ن 
للتخطيط والتدريب واملتحدث 
الرسمي في وزارة الكهرباء واملاء 
الوزارة  ان  العتيبي  د.مشعان 
خاطبت وزارة التربية لتأجيل 
تش���غيل التكيي���ف في جميع 
املدارس الى األسبوع الثاني من 
بداية الدراسة حتى 6 سبتمبر 
املقبل في اط���ار خطة الوزارة 
للحفاظ على التيار الكهربائي 
خالل شهر رمضان املقبل. ولفت 
العتيبي في تصريح للصحافيني 
الوزارة لشهر  الى استعدادات 
رمض���ان حيث س���يتم التأكد 
من س���المة احملطات وتوفير 
الوق���ود الالزم وقط���ع الغيار 
التي حتتاجها عمليات الصيانة، 
مش���يرا الى ان جميع قطاعات 
الوزارة ستستنفر استعدادا في 
الفترة من 15 اغسطس وحتى 
10 سبتمبر ملواجهة التحديات 
واألعطال التي قد حتدث خالل 
شهر رمضان، كما ستزيد اجلرعة 
اإلعالمية والرسائل االلكترونية 
اخلاصة بحث املواطنني واملقيمني 

على ترشيد الطاقة.

وأشار الى ان وزارة التربية 
بدأت ف���ي ادخال نظام التحكم 
اآللي في التكييفات في نحو 60 
مدرسة بحيث تطفأ التكييفات 
أتوماتيكيا في حالة خلو املدارس 
من الطالب باعتبار ان التكييفات 
هي املستهلك األكبر للطاقة. وفي 
سياق متصل، قال العتيبي ان 
هناك ثبت وجود مش���اكل في 
احملوالت وبدأت معاجلة املشاكل 
من العام، مشيرا الى ان خطة 
معاجلة مشاكل احملوالت تركز 
على سالمة املواطنني واملقيمني 

ملنع اي اضرار قد حتدث لهم من 
وجود احملوالت داخل املناطق 
الى  العتيبي  السكنية. وأشار 
ان هناك م���ا يقرب من 5 آالف 
محول في حاجة الى استبدال ألن 
هناك نوعيات من احملوالت مت 
ادخالها بعد االحتالل الى البالد 
ال تعمل بالكفاءة املطلوبة، كما 
ان الصيان���ة الت���ي كانت تتم 
الس���ابق للمحوالت كانت  في 
صيانة خفيفة وليست مكثفة، 
كما ان املبالغ التي كانت ترصد 
للصيانة كانت قليلة حيث كان 
يرصد مبلغ 12 مليون دينار فقط 
لصيانة احملوالت على مستوى 
الكويت لكن اآلن يخصص 12 
ملي���ون دين���ار للصيانة في 
محافظتني فقط. ولفت الى انه 
مت تخصيص مبلغ 300 مليون 
دينار ضمن اخلطة اخلمسية 
للدول���ة لتحدي���ث وصيان���ة 
الش���بكة الكهربائية في البالد 
لرفع كفاءته���ا واطالة عمرها 
االفتراضي باعتبار ان عمليات 
املهمة  الصيانة من األولويات 
التي تركز عليها الوزارة خاصة 
فيما يتعل���ق مبحطات القوى 

الكهربائية وتقطير املياه.

)هاني الشمري(

وزير اإلعالم التقى رؤساء التحرير بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية الصحافيين ومدير عام »كونا« بالوكالة

أكد وزير االعالم ووزير النفط الشيخ أحمد 
العبداهلل امس ضرورة التزام اخلطاب االعالمي 
الكويتي مبقتضيات الوحدة الوطنية واحلفاظ 

على عالقات الكويت بالدول االخرى.
وقال الشيخ احمد العبداهلل خالل لقائه رئيس 
مجلس ادارة جمعية الصحافيني احمد بهبهاني 
ومدير عام وكالة االنباء الكويتية )كونا( بالوكالة 
نبيل الياسني ورؤساء حترير الصحف احمللية 
انه التقى اخيرا سمو نائب األمير الشيخ نواف 
االحم���د الذي اكد له ض���رورة التزام الصحافة 
الوطنية وعالقات  الوح���دة  احمللية بعنصري 

الكويت مع الدول اخلارجية.
واضاف ان »اهلل تعال���ى انعم على الكويت 
بالدميوقراطية واحلري���ة وهذه الدميوقراطية 
تعني في املقابل االلتزام بالقوانني« مشيرا الى 
ان »االنتقاد الواضح املدعوم باملستندات والبعيد 
عن الش���خصانية هو محل ترحيب من اجلميع 

ويستفيد منه اجلميع«.
وقال »نرجو من اجلميع سواء الصحافة او 
االذاعة او التلفزيون ان يلتزموا بتقاليد ش���هر 
رمضان املبارك خصوصا انه على االبواب الى 
جانب تعاليم ديننا احلنيف« مش���ددا على ان 
»ه���ذه االمور يجب ان يت���م االلتزام بها في كل 

وقت وليس فقط في شهر رمضان«.
وأش���ار إلى ان صاحب السمو األمير الشيخ 
صب���اح األحمد س���يلتقي الرئي���س األميركي 
باراك أوباما وس���يناقش مع���ه خطابه األخير، 
مؤكدا ان اس���قاط الديون العراقية مس���ؤولية 

الس���لطتني.
واشار الشيخ احمد العبداهلل الى انه سيتم 
تقدمي تعديالت مقترحة لقانون املطبوعات واملرئي 
واملسموع في دور االنعقاد املقبل ملجلس االمة 
ودعا رؤساء التحرير الى ابداء مالحظاتهم بشأن 
هذا املوضوع حتى يتم وضعها في عني االعتبار 

عند التعديل.
وطالب الصحف احمللية بأن تساهم في احلملة 
التي تقودها وزارة االعالم من اجل احلفاظ على 
البيئة والتحذير من خطر املخدرات على املجتمع 
مشيرا الى ان الوزارة ستقوم خالل الفترة املقبلة 
بنشر اعالنات حول هاتني القضيتني بهدف نشر 

الوعي بشأنهما.
واع���رب العبداهلل عن رغبت���ه في ان يكون 
اجتماعه مع رؤساء حترير الصحف بشكل دوري 
ومبعدل مرة كل شهر على االقل وان يكون هناك 
تعاون وثيق بني اجلميع من اجل حتقيق مصلحة 

وزيراالعالم ووزير النفط الشيخ احمد العبداهلل مصافحا رئيس التحرير الزميل يوسف خالد يوسف املرزوقالكويت داخليا وخارجيا.

العبداهلل: ضرورة التزام اإلعالم بالوحدة الوطنية والحفاظ على عالقاتنا مع الدول األخرى

إن الدعوة الكرمية من وزير النفط ووزير اإلعالم الش���يخ أحمد 
العبداهلل للزمالء رؤساء التحرير باألمس والرغبة في عقد هذا النوع 
من اللقاءات بشكل دوري تأتيان استمرارا لنهج إيجابي في التواصل 
بني الوزارة ووسائل اإلعالم، ويعتبر قرار الوزير باملضي قدما فيه 
قرارا ممتازا ولفتة جيدة ملا لهذا النوع من االجتماعات من دور في 

تقريب وجهات النظر بني احلكومة واملواطن عبر الصحافة.
وقد تخلل لقاء األمس، الذي اتسم بالصراحة، العديد من القضايا 
املهمة جدا وعلى رأس���ها موضوع الوحدة الوطنية واحلفاظ على 
عالقات الكويت بالدول الشقيقة والصديقة والدور األساسي للصحافة 
واإلعالم في التوعية ح���ول قضايا مهمة، منها احلفاظ على البيئة 

والتحذير من خطر املخدرات على املجتمع وغيرهما.
»األنباء« تتوجه بالشكر والتقدير إلى الوزير الشيخ أحمد العبداهلل 
على دعوته الكرمية، متمنني له كل التوفيق في مهمته مبا تتطلبه 
من مسؤوليات وحتديات هو بال شك أهل لها، وإلعالمنا الذي نفتخر 

بدوره وبأننا جزء منه دوام التقدم واالزدهار.

تواصل مطلوب

الوزير الشيخ احمد العبداهلل ووكيل وزارة االعالم الشيخ فيصل املالك ورئيس جمعية الصحافيني أحمد بهبهاني ومدير عام »كونا« بالوكالة نبيل الياسني في لقطة تذكارية مع رؤساء حترير الصحف وممثليهم 

الكندري: »اسلم« يهدف لدعم قضايا المعلمين العادلة
 والدفاع  عن حقوق المنظمات األعضاء النقابية والمهنية

وزير الشؤون: استحداث وحدات تنظيمية
في »التنمية االجتماعية« و»الرعاية االجتماعية« و»العمل«

عقد املجلس املركزي لالحتاد 
االس����المي للمعلم����ني أعماله في 
املهني  اجتماع استضافة االحتاد 
الس����ودانيني في  العام للمعلمني 
الفترة من 5 إلى 6 يوليو اجلاري 
مبشاركة عدد من منظمات املعلمني 

في الدول العربية واإلسالمية.
وقال رئيس االحتاد االسالمي 
العاملي عبداهلل الكندري ان االجتماع 
مدد املهلة املمنوحة جلمعية املعلمني 
لثالثة اشهر اخرى للبت في مقر 
لالحتاد في الكويت كما ان املجلس 
اعتمد الالئحتني الداخلية واملالية 
لالحتاد. وذكر الكندري ان املجلس 
حدد نهاية االس����بوع األخير من 
أكتوبر 2009 موعدا الجتماع املكتب 
التنفيذي وبداية مايو 2010 موعدا 
لدورة املجلس املركزي السنوية. 
الكويت  الى ان  الكندري  واش����ار 

 بشرى شعبان
أصدر وزير الشؤون د.محمد 
العفاس���ي عدة قرارات وزارية 
باستحداث معدات تنظيمية في 
كل من قطاع التنمية االجتماعية 
والرعاي���ة االجتماعية والعمل، 
وجاء في القرار: استحداث وحدات 
تنظيمية جديدة مبستوى مراقبة 
في ادارة تنمية املجتمع التابعة 
لقطاع التنمية االجتماعية وتتبعها 
االقس���ام املوضحة ف���ي الهيكل 
التنظيمي املرافق للقرار: وحدة 
مراقبة صاالت االفراح والتسلية 
اخلاصة واملسمى الوظيفي لشاغل 
املنصب هو مراقب صاالت االفراح 

والتسلية اخلاصة.
ووحدة مراقبة مراكز التنمية 
الوظيفي  االجتماعية املس���مى 
لشاغل املنصب هو مراقب مراكز 

التنمية االجتماعية.
باالضافة الى استحداث مراكز 
تنمية املجتمع التالية )في ادارة 
تنمية املجتم���ع(: مركز تنمية 
القيروان، مركز تنمية  املجتمع 
املجتمع علي صباح السالم، مركز 
تنمي���ة املجتمع اليرموك، مركز 

املنظمات االعضاء وتوجيهها نحو 
خدمة العم����ل التربوي واالرتقاء 
به وتبادل اخلب����رات في مختلف 
مجاالت العمل التربوي مبا يوحد 
الرؤي����ة التربوية ب����ني املنظمات 
االعض����اء وتعزي����ز العالقات بني 
املنظم����ات االعضاء وال����وزارات 
املعنية بالتربية والتعليم في الدول 
االعض����اء والتعاون مع املنظمات 
الدولية واالقليمية املعنية بالتربية 
والتعليم مبا يحقق اهداف االحتاد 
واملساهمة في وضع معايير اختيار 
املعلمني واعداده����م قبل اخلدمة 
وتطوير ادائهم في املجاالت التي من 
شأنها االرتقاء مبستويات املعلمني 

مهنيا واجتماعيا واقتصاديا.
وقال ان االحتاد يسعى لتحقيق 
اهدافه من خالل وسائل عدة منها 
عقد املؤمترات والندوات التربوية 

واملسمى الوظيفي مراقب شؤون 
النزالء والعاملني، وفي ادارة رعاية 
املس���نني وحدة مراقب���ة رعاية 
املسنني واملسمى الوظيفي مراقب 
رعاية املس���نني ووحدة مراقبة 
مراكز اخلدمة املتنقلة للمسنني 
واملسمى الوظيفي مراقب مراكز 
املتنقلة للمسنني، وفي  اخلدمة 
مركز االرشاد النفسي واالجتماعي 
وحدة مراقبة االرش���اد النفسي 
الوظيفي  واالجتماعي واملسمى 
لشاغلي املنصب مراقب االرشاد 
النفسي واالجتماعي، وفي ادارة 
العامة واالعالم وحدة  االنشطة 
مراقبة االنشطة العامة واالعالم 
واملسمى لشاغل املنصب مراقب 
االنش���طة العامة واالعالم، وفي 
الرعاي���ة  ادارة خدم���ات دور 
االجتماعية وحدة مراقبة متابعة 
اخلدمات االجتماعية واملس���مى 
الوظيفي مراقب متابعة اخلدمات 

االجتماعية.
وفي قط���اع العم���ل، اصدر 
العفاسي قرارا باستحداث وحدات 
تنظيمية جديدة مبستوى مراقبة 

ايض����ا الى املس����اهمة في صياغة 
املناه����ج الدراس����ية وفق منظور 
اس����المي أصيل ومتط����ور وبناء 
عالقات تضامن وتعاون متبادل بني 
املنظمات االعضاء وجتميع جهود 

الى وحدة ضاحية عبداهلل املبارك 
االجتماعية.اما في قطاع الرعاية 
االجتماعي���ة فقد اص���در قرارا 
باس���تحداث وحدات تنظيمية 
جدي���دة مبس���توى مراقبة في 
الرعاية  ادارات قط���اع  بع���ض 
االجتماعية وتتبعها االقس���ام 
التنظيمي  الهيكل  املوضحة في 

املرافق للقرار.
في ادارة رعاية االحداث وحدة 
مراقبة شؤون النزالء والعاملني 

تترأس االحتاد االس����المي العاملي 
للمعلمني »اس����لم« بعد تأسيسه 
واش����هاره فيها في العام املاضي 
والذي يهدف الى دعم قضايا املعلمني 
العادلة والدفاع عن حقوق املنظمات 
االعضاء النقابية واملهنية وتعزيز 
الس����الم والدميوقراطية،  مبادئ 
والعدالة االجتماعية واملس����اواة 
جلميع الشعوب في العالم ودعم 
وتعزيز احلريات املهنية للمعلمني، 
وحق منظماتهم في املشاركة في 
وضع السياسات التربوية وتطبيقها 
والعمل على رفع شأن مهنة التعليم 
والنه����وض مبس����تواها وقواعد 
تنظيمه����ا ومزاولتها ف����ي الدول 
األعضاء وتبني املبادئ االسالمية 
السمحاء في محاربة جميع أشكال 
العنصري����ة واالنحياز والتمييز. 
وذكر الكن����دري ان االحتاد يهدف 

تنمية املجتمع  سعدالعبداهلل.
الى جانب تعديل مسمى مراكز 
تنمية املجتمع التالية )في ادارة 

تنمية املجتمع(:
1 - مرك���ز تنمي���ة املجتمع 
القرين الى مركز تنمية املجتمع 

اجلابرية.
2 - مرك���ز تنمي���ة املجتمع 
مشرف الى مركز تنمية املجتمع 

عبداهلل املبارك.
ثالثا: تعديل مسمى الوحدات 
ادارة  التالي���ة )في  االجتماعية 

الرعاية االسرية(:
1 - وحدة فيلكا االجتماعية الى 

وحدة القيروان االجتماعية.
2 - وحدة كيفان االجتماعية 
الى وحدة ضاحية سعد العبداهلل 

االجتماعية.
3 - وحدة حولي االجتماعية 
الى وح���دة ضاحية علي صباح 

السالم االجتماعية.
الرميثي���ة  وح���دة   -  4
الى وح���دة مبارك  االجتماعية 

الكبير االجتماعية.
5 - وحدة الدعية االجتماعية 

الدورية واملش����اركة في االنشطة 
الدولية  التربوي����ة والتعليمي����ة 
وتنظيم االتصاالت واللقاءات بني 
االحتاد واملنظمات احلكومية وغير 
احلكومية املش����رفة على شؤون 
املعلمني في العالم وتبادل الزيارات 
واخلبرات مع املنظمات األخرى ذات 
العالقة للعمل على رفع مستوى 
التعليم في دول املنظمات االعضاء 
ونشر املعلومات التربوية والبحوث 
العلمية وانشطة املنظمات االعضاء 
الوسائط االعالمية املختلفة  عبر 
ووضع ميثاق شرف ملزاولة مهنة 
التعلي����م وفق منظور اس����المي 
تربوي وتأسيس مراكز تدريبية 
وتأهيلية للمعلمني في املنظمات 
االعضاء تتول����ى تدريب وتأهيل 
املعلمني والتعاون مع املؤسسات 

ذات االختصاص في هذا املجال.

في بعض االدارات. في ادارة عمل 
العقود واملشاريع احلكومية وحدة 
مراقبة التقييم واملتابعة واملسمى 
الوظيفي لشاغل املنصب مراقب 
التقييم واملتابعة ووحدة مراقبة 
الوظيفي  االستخدام واملس���مى 
لشاغل املنصب مراقب االستخدام 
ووحدة مراقبة تسجيل البيانات 
واملسمى الوظيفي لشاغل املنصب 
مراقب تس���جيل البيانات، وفي 
ادارة عمل محافظة مبارك الكبير 
وحدة مراقبة التقييم واملتابعة 
واملسمى الوظيفي لشاغل املنصب 
مراقب التقييم واملتابعة ووحدة 
مراقبة االس���تخدام واملس���مى 
الوظيفي لشاغل املنصب مراقب 
االستخدام ووحدة مراقبة تسجيل 
البيانات واملسمى الوظيفي لشاغل 
املنصب مراقب تسجيل البيانات، 
وفي ادارة عالقات العمل وحدة 
العمل )وحدة  مراقبة عالق���ات 
مبارك الكبير( واملسمى الوظيفي 
لش���اغل املنصب مراقب عالقات 

العمل )وحدة مبارك الكبير(.

عبداهلل الكندري

 د.محمد العفاسي


