
الخميس 30 يوليو 2009   15محليات
»الوطني« يطلق حملة خاصة لترشيد الكهرباء خالل الصيف اليوم

يطلق بن���ك الكويت الوطني، اكبر بنك في الكويت واالعلى 
تصنيفا في الش���رق االوس���ط، حملة توعوية خاصة لترشيد 
اس���تهالك الكهرباء حتت ش���عار »حافظ على الطاقة بأقصى 
طاقتك« والتي تشتمل على توزيع مصابيح فلورسنت موفرة 
للطاقة مجانا للجمهور من رواد األڤنيوز ابتداء من اليوم وحتى 

1 اغسطس.
وتس���تهدف احلملة التي تأتي في اط���ار حملة »الوطني« 
للتوعية البيئية الشاملة واملتواصلة حتت شعار »فكر فيها«، 
ترويج السلوكيات الترشيدية على صعيد استهالك الطاقة وحفز 
اجلمهور على االستفادة من مزايا مصابيح االنارة املوفرة للطاقة 
التي تولى متطوعون من موظفي البنك والطلبة املشاركني في 
برنامج التدريب الصيف���ي توزيعها مجانا على اجلمهور. وقد 
اشتملت حملة »حافظ على الطاقة بأقصى طاقتك« على توزيع 
هدايا اخرى مثل حقائب تسوق معدة خصيصا لالستخدام املتكرر 

ومظالت سيارات جميعها مصنعة من مواد معاد تصنيعها.
وقد اثبتت مصابيح الفلورسنت املوفرة للطاقة فعاليتها في 
تخفيف االحمال الزائدة عن محطات وشبكات الكهرباء وكونها 

اقل ضررا على البيئة من االنواع املس���تخدمة االخرى، وقالت 
منال املطر مديرة العالقات العامة في بنك الكويت الوطني انه 
انطالقا من الت���زام بنك الكويت الوطني بقضايا حماية البيئة 
التي تهم كل شرائح املجتمع »فقد قررنا ان جنعل من األڤنيوز 
منصة انطالق حلملتنا اجلديدة لترشيد استهالك الطاقة نظرا 
لتنوع وضخامة مختلف الفئات العمرية التي ترتاده بصورة 

يومية«.
ويأتي اط���الق هذه املبادرة تتويجا لسلس���لة من البرامج 
واحلمالت املبتكرة والناجحة التي اطلقها بنك الكويت الوطني 
خالل السنوات القليلة املاضية في مجال حماية البيئة واحلفاظ 
على املوارد البيئية االساسية، مبا في ذلك مشاركته في احلمالت 
الوطنية املختلفة لترشيد استهالك املاء والكهرباء، الى جانب 
مش���اركته الفعالة في حمالت تنظيف الشواطئ وحملة اعادة 
استخدام املخلفات الورقية في املكاتب، وإطالقه حلملته البيئية 
الس���نوية التوعوية حتت عنوان »فكر فيها« والتي اش���تملت 
على العديد من االنشطة التي تستهدف حماية البيئة وحتقيق 

التنمية املستدامة.

العفاسي بحث مع نظيره اليمني تطوير العالقات
اس���تقبل وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
الفري���ق د.محمد العفاس���ي في مكتب���ه اللواء 
احمد مساعد حسني وزير شؤون املغتربني في 
جمهورية اليمن الشقيقة ود.خالد راجح شيخ 
سفير اجلمهورية اليمنية بالكويت ود.عبدالقادر 
محمد اخلراز مدير عام العالقات العامة بوزارة 

املغتربني وحيدر علي ناجي مدير عام الشؤون 
الثقافية والتعليمية بوزارة املغتربني في جمهورية 
اليمن الشقيقة، حيث تبادل مع الضيوف سبل 
توطيد أواصر العالقات املش���تركة بني البلدين 
الش���قيقني، متمنيا لهم طيب اإلقامة في بلدهم 

الثاني الكويت.

يتيح له االستقاللية وتحسين األداء

العبيد: اقتراح لتعديل القانون
64/31 إلنشاء ديوان المحاسبة

أكد رئيس اجلمعية الكويتية للدفاع عن املال العام احمد العبيد 
أهمية ودور ديوان احملاس����بة كمؤسسة مستقلة مناط بها الرقابة 
املالية وجهاز أساس����ي يس����اعد مجلس األمة في الرقابة املرتبطة 

باألموال العامة وسبل حمايتها من التبديد او التفريط.
وأشاد العبيد بحيادية ومهنية التقارير السنوية التي يصدرها 
ديوان احملاس����بة والتي تساهم بشكل واضح في كشف االختالالت 
والتج����اوزات واألخطاء في املواقع املختلف����ة وحتقق رقابة فاعلة 
على األموال العامة وذلك عن طريق ممارسة االختصاصات املخولة 
لديوان احملاس����بة مبقتضى قانون إنش����ائه. وأشار العبيد الى انه 
حتقيقا أله����داف اجلمعية الكويتية للدفاع ع����ن املال العام ومنها 
إعداد الدراسات واالقتراحات مبشاريع القوانني واللوائح التي متنع 
استمرار التعدي والتجاوز على املال العام وتالفي الثغرات القانونية 
او االدارية او احملاسبية فقد تقدمت اجلمعية الكويتية للدفاع عن 
املال العام باقتراح لتعديل القانون رقم 31 لسنة 1964 إلنشاء ديوان 
احملاس����بة ومت إرساله ألعضاء مجلس األمة كما مت االلتقاء ببعض 
النواب لش����رح فكرة املقترح وأهدافه وذلك للعمل على مناقش����ته 
بش����كل موسع ليأخذ حقه من البحث والدراسة ومن ثم طرحه في 
دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث عشر كأحد 
التش����ريعات املهمة واألساسية. وقال العبيد ان االقتراح املقدم من 
اجلمعية ذو طابع قانوني وفن����ي يعالج اختصاصات الديوان في 
بع����ض املواد كما يقترح اضافة مادتني جديدتني مما يتيح للديوان 
االس����تقاللية وحتسني األداء واملهنية العالية. وأشار العبيد الى ان 
املقترح عبارة عن تطوير لدراس����ة قانونية قامت بها اجلمعية في 
ش����هر ابريل املاضي وعقدت بش����أنها ندوة متخصصة في جمعية 
احملامني وارتأت اجلمعية حتويل هذا املشروع الى اقتراح تشريعي. 
واختتم العبيد تصريحه بأن اجلمعية تأمل ان يلقى املقترح الدعم 
واملساندة وان يناقش بش����كل فني وموضوعي وذلك حتقيقا ملبدأ 

التعاون والشراكة بني مؤسسات املجتمع املدني ومجلس األمة.


