
 18  محليات  الثالثاء  ٢٧  اكتوبر  ٢٠٠٩   

 العبيد: ميكنة إدارة التمديدات وتقليص 
الدورة المستندية يسّرعان من عجلة اإلنجاز

 «العاملين» في «الكويت للبتروكيماويات» 
تنظم رحلة عمرة ٢٩ الجاري

 أكد مديـــر ادارة التمديدات 
الكهربائية في وزارة الكهرباء 
واملاء م.عماد العبيد ان العمل 
جـــار علـــى تطويـــر االدارة 
وتنظيمها بشـــكل اكبر خالل 
الفتـــرة املقبلة بهـــدف تالفي 
الســـابقة والتسهيل  االخطاء 
املراجعني سواء  على جمهور 
من املواطنني أو أصحاب املكاتب 
الهندسية في تيسير معامالتهم، 
مشيرا في الوقت نفسه الى اتخاذ 
حزمة من القرارات واالجراءات 
الدورة املســـتندية  لتقلـــص 
في مختلف االقســـام التابعة 
لالدارة وأبرز هذه االجراءات 
استخراج ايصال لتسلم املعاملة 
يوضح تاريخ تقدميها وتاريخ 
االنتهاء من تدقيقها ووضع مدة 
زمنية معينة لكل قسم إلجناز 

املعاملة.
العبيـــد ان هـــذه    وقـــال 
االجراءات ساعدت على تفتيت 
الزحام ومنع التجمعات وسرعة 
االجناز، مضيفا: مت الطلب من 
جميع املشـــرفني الكهربائيني 
التابعني للمكاتب االستشارية 
الكهربائية املعتمدة في الوزارة 
احلصول على بطاقة املراجعة 
اخلاصة بكل مشرف والتي تبني 
شخصيته ومعلومات خاصة 

 أعلن نائب رئيس مجلس ادارة نقابة العاملني 
بشركة ايكويت للبتروكيماويات فواز البليس 
ان النقابة ســـتقوم بتســـيير رحلة عمرة الى 
األراضي املقدســـة ألعضاء اجلمعية العمومية 
للنقابة اخلميس ٢٩ اجلاري وملدة ٣ ايام، علما 
ان اإلقامة في فنـــدق دار التوحيد ومواصالت 

من وإلى املطار.
  وأوضح البليـــس ان توجه النقابة بدأ منذ 
وقت مبكر من هذا العام لتســـيير تلك الرحلة 
املباركة والتي تعبر عن جزء من انشطة النقابة 
التي تقوم بها جتاه االخوة العاملني بشـــركة 

ايكويت للبتروكيماويات.
  واكد البليس ان رحالت العمرة ستكون من 

ضمن أولويات النقابة السنوية نظرا ملا تعبر 
عنه من طاعة اهللا من جهة ومشـــاركة االخوة 
العاملني من جهة اخرى ضمن الرحالت اإلميانية 
تلبية لنداء الباري - عـــز وجل - وتصديقا 
لقول رسولنا الكرمي ژ: «العمرة الى العمرة 

كفارة ملا بينهما».
  وقــال البليــس انــه سيشـــــارك في هذه 
الرحلة املباركــة عــدد كبير من اعضاء اجلمعية 
العموميـــــة واملرافقني لهم من أفراد أســـرهم، 
شـــاكرين ادارة الشـــركة على دعمهم وكل من 
ســـاهم بدعم رحلة العمرة لهذا العام، سائلني 
اهللا سبحانه وتعالى ان يجعل ذلك في ميزان 

أعمالهم. 

تخوله مراجعة االدارة واجناز 
املعامـــالت اخلاصـــة باملكتب 
التابع له، موضحا ان الهدف من 
القرار تنظيم العمل وتخفيف 
اعداد املراجعني وتوحيد اجلهة 
التي تتواصل مع االدارة لتنفيذ 
املعامالت اخلاصة مبخططات 
التكييف وخريطة توزيع نقاط 
الكهرباء في املنشأة أو العقار 
املســـتهدف في ايصال التيار 

الكهربائي.
االدارة  ان  العبيـــد:    وتابع 
تستعد خلطة تطوير شاملة 
تعتمد على امليكنة في مختلف 
القطاعـــات، موضحا: ندرس 
حاليا فتح مراكز أخرى تابعة 

لإلدارة لتخدم الـ ٦ محافظات 
باالضافة الى تقدمي الطلبات عن 
طريق مكتب هندسي بالتنسيق 

مع بلدية الكويت مستقبال.
  وبني العبيد: من املسؤوليات 
املناطة باالدارة االشراف على 
الكهربائية  التمديدات  فحص 
للتأكد من سالمتها ومطابقتها 
للمخططات املعتمدة ودراسة 
التمديدات  اعمـــال  مخططات 
الكهربائية مبـــا فيها األحمال 
الكهربائيـــة ملعـــدات تكييف 
الهواء للتأكد من مطابقتها لنظم 
الوزارة واالشراف على مطابقة 
املوقع في املخططات الكهربائية 
الواردة من البلدية للحصول 
على الترخيص واالشراف على 
تســـلم املخططات وتسجيلها 
الالزمة  واتخـــاذ االجـــراءات 
حلفظها في ملفاتها، باالضافة 
الى اعداد التقرير السنوي عن 
نشاط االدارة والتقارير الدورية 
فـــي األزمنة  عن نشـــاطاتها 
احملددة، موضحا: هناك خمسة 
أقسام تابعة لالدارة هي قسم 
املتابعة واحملفوظات وقســـم 
تدقيـــق مخططـــات التكييف 
وقســـم تدقيـــق املخططـــات 
الكهربائية وقســـم االضافات 

وقسم الفحص.

 أكد أن اإلدارة تقوم بفحص التمديدات الكهربائية في مباني الخاص واالستثماري 

 م.عماد العبيد

 تكرمي أحد الفائزين د.مشعان العتيبي مكرما إحدى املشاركات

 العتيبي: نتمنى أن يصبح الترشيد ثقافة ال مجرد بروتوكول 
حتى يؤثر إيجابًا على االقتصاد والبيئة

 دارين العلي
  أعـــرب الوكيـــل املســـاعد 
للتخطيـــط والتدريـــب فـــي 
وزارة الكهرباء واملاء د.مشعان 
العتيبي عن أمله في ان يتحول 
الترشـــيد الى ثقافة وال يبقى 
مجرد بروتوكول لكي يكون له 
مردود ايجابي على االقتصاد 
املفاهيم  والبيئة عبر غـــرس 
الترشيدية وتأصيل احملافظة 

على املوارد.
العتيبـــي جاء خالل    كالم 
متثيله وزيـــر الكهرباء د.بدر 
الشـــريعان في حفـــل توزيع 
البحـــوث  جوائـــز مســـابقة 
الثامنة لطلبة املدارس الثانوية 
مبناسبة يوم املياه العاملي ٢٠٠٩ 
حتت شعار «االستغالل االمثل 
للموارد املائية املتاحة» أمس في 
املياه في  مركز تنمية مصادر 
الشـــويخ بحضور مدير ادارة 
الثقافة العلمية في مؤسســـة 
التقدم العلمي د.جاسم بشارة 
ومديري املدارس وأولياء أمور 

الطلبة الفائزين.
  وقال العتيبي: ان االستمرار 
في توفير املياه العذبة للكويت 
يتطلب محاور متعددة، منها 
االستخدام االمثل للمياه املنتجة 
حسب احلاجة الفعلية في جميع 

املجاالت.
  وهذا احملور يتطلب جوانب 
متعددة فـــي كل املجاالت منها 
برامج وخطط توعوية طويلة 

سام ومثال للتعاون البناء في 
القضايا املهمة في بلدنا احلبيب 

الكويت.
العلمية    ومن هذه اجلهات 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
التي كانـــت حاضرة دائما في 
مشاركتها ودعمها العلمي، مما 
ميثل الدعم احلقيقي الستمرار 
املســـابقة واملساهمة في نشر 

االمد للنشئ من طالب املدارس 
بكل مراحلها.

  وأشار الى انه ولهذا الهدف 
واحملور أقيمت هذه املســـابقة 
الثقافية لعامها الثامن مستمرة 
بالتفاعل والنجاح والتنافس بني 
الطلبة في املرحلة الثانوية. الفتا 
الى ان تعاون اجلهات العلمية 
الدولة هو هدف  املعنية فـــي 

العلميـــة في قضايا  التوعية 
املياه.

  ولفت الى ان لوزارة التربية 
الدور البـــارز لتحفيز الطلبة 
وغـــرس املفاهيـــم العلميـــة 
الصحيحة والتي منها احلفاظ 
على املياه وترشيدها من خالل 
مشاركة ٤٩ مدرسة من جميع 

احملافظات.

  وأضـــاف: ان عملية انتاج 
امليـــــاه ومتابعتهـــا تتطلب 
تكاليف ومبالغ باهظة إلنشاء 
محطات التحلية وتشـــغيلها، 
ومتديد شبكات مائية متزايدة 
ومختبـــرات مركزية وخبرات 
فنية، مما يحتم علينا جميعا 
الثروة  التعاون للحفاظ على 
الوطنيـــة فـــي ظل التوســـع 
العمرانـــي والصناعـــي الذي 

تشهده البالد.
  وأكـــد ان تضافـــر اجلهود 
وتكاملها سيؤدي بال شك الى 
ترشيد استهالك املياه واحملافظة 

عليها واستمراريتها.
  بدوره، هنأ مدير ادارة الثقافة 
العلمية في مؤسســـة الكويت 
للتقدم العلمي د.جاسم بشارة 
الفائزيـــن متمنيـــا ان يصبح 
الترشيد ثقافة ثابتة في نفوس 
اجلميع، الفتا الى ما تقوم به 
مؤسسة التقدم العلمي في مجال 
هذه اجلائزة منذ ثماني سنوات 
مع وزارة التربية التي أخذت 
على عاتقها تنفيذ هذه املسابقة 
في مدارسها، مشيرا الى أهمية 
هذه املسابقة في غرس املفاهيم 
الترشيدية في نفوس الطلبة.

  كما ألقى الطالب محمد قاسم 
كلمة الفائزيـــن اعقبها تكرمي 
الراعية واملســـاهمة،  اجلهات 
الشـــهادات علـــى  ووزعـــت 
الفائزين من املدارس في مختلف 

احملافظات. 

 خالل تمثيله وزير الكهرباء في تكريم الفائزين بالمسابقة الثقافية الثامنة الستغالل موارد المياه

 الحصول على بطاقة المراجعة شرط إلنجاز المعامالت

 أسماء الفائزين بالمسابقة الثقافية الـ ٨
الفائزين في املسابقة  الطلبة   أســـماء 
الثامنة للبحوث لطلبة املدارس  الثقافية 
الثانوية لعام ٢٠٠٩ مبناســـبة يوم املياه 
العاملي حتت شـــعار «االســـتغالل األمثل 

للموارد املائية املتاحة»:
 ٭  ياسر عبداملنعم السقا

 ٭  لطيفة علي العلي
 ٭  فاطمة علي محمد حسني املال
 ٭  آية طارق معوض عبداملنعم

 ٭  فاطمة محمد املصطفى
 ٭  عبدالرحمن خالد املطوطح

 ٭  محمد عبداحملسن قاسم
 ٭  محمد أنور اخلليفة
 ٭  فاطمة احمد يعقوب

 ٭  عبيدة علي مبارك االحمد
 ٭  مالك رباح املطيري

 ٭  اميان خالد األحمد
 ٭  مرمي حسن محمد اخلالدي

 ٭  فاطمة عثمان العثمان
 ٭  ندى ضياء صالح سليمان

 ٭  عبدالرحمن نصر عبدالرزاق
 ٭  سارة مبارك الرشيدي

 ٭  عبداهللا فراج فراج الزعبي
 ٭  هيام سيد احمد

 ٭  عبدالعزيز محمد الريس
 ٭  ابرار نادر القريني

 ٭  شهد نبيل عبدالرحمن
 ٭  مرمي مجزع نقا الظفيري

 ٭  فالح حجرف احلجرف
 ٭  تهاني خالد عاجل هذال

 ٭  عايدة خالد غامن الظفيري
 ٭  أنفال فيصل ضاحي عودة الفضلي 
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