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الشريعان: أبوابنا مفتوحة لتلقي أي اقتراحات تطّور العمل في »الكهرباء«
دارين العلي

اس���تقبل وزير الكهرباء 
واملاء د.بدر الشريعان امس 
الوزارة  قياديي وموظف���ي 
وتبادل معهم التهاني مبناسبة 
عيد االضحى املبارك، متمنيا 
ان يعيد اهلل هذه املناس���بة 
الكرمية على اجلميع باخلير 

واليمن والبركات.
التهاني،  وعلى هام���ش 
تبادل الوزير د.الش���ريعان 
م���ع  الودي���ة  االحادي���ث 
الصحافيني، مؤكدا ان ابواب 
الوزارة مفتوح���ة للجميع 
او  لط���رح اي مالحظ���ات 
اقتراحات من شأنها تطوير 
العالقة بني  العمل وتعزيز 
ال���وزارة ووس���ائل االعالم 

بشكل ايجابي وبناء.

وزير الكهرباء استقبل المهنئين بعيد األضحى المبارك

أنور احلساوي

د.نامي النامي

د.بدر الشريعان يتلقى التهاني بالعيد د.بدر الشريعان متوسطا قياديي الوزارة

برجس البرجس والسفير ناصر العنزي ووفد الهالل األحمر في اإلقليم

د.ناجي املطيري خالل لقائه د.سان في هونغ

البرجس يصل إلندونيسيا الفتتاح قرية جابر األحمد في باندا أتشيه

المطيري: بحث التعاون بين »األبحاث« ووكالة الطاقة الذرية

»البيئة«: نأمل أن تضع الحكومة الوضع البيئي على رأس أولوياتها

جاكرتا � كونا: وصل وفد جمعية الهالل االحمر برئاسة 
رئيس مجلس ادارة اجلمعية برجس حمود البرجس الى 
جاكرتا وذلك الفتتاح قرية جابر االحمد اجلابر الصباح في 
اقليم باندا اتشيه وتقدمي مساعدات اغاثية حملافظة بادانغ 

املنكوبة جراء الزلزال الذي ضربها مؤخرا.
وكان في استقبال البرجس والوفد املرافق له سفيرنا 

لدى اندونيسيا ناصر العنزي واعضاء السفارة.
ويرافق البرجس كل من عضو مجلس ادارة اجلمعية 
وامني الصندوق الفخري سعد الناهض ومدير ادارة املتطوعني 

ونائب مدير ادارة الكوارث والطوارئ مساعد العنزي.

وستشمل املساعدات املقدمة من اجلمعية الى اندونيسيا 
مواد اغاثية مختلفة تشتمل على )اخليام � البطاطني � األواني 
املنزلية � واملواد الغذائية � فرش للنوم( وغيرها من املواد 
االغاثية املختلفة األخرى. وكان فريق من متطوعي اجلمعية 
قام بزيارة القرى واملستشفيات واملناطق املتضررة جراء 
زلزال بادانغ املدمر حيث حصد ارواح 1115 ش����خصا بينما 

زاد عدد اجلرحى على 2900 شخص.
كما اس����فر الزلزال عن تدمير اكث����ر من 135 الف منزل 
و153 مستوصفا و2146 مدرسة واكثر من 310 طرق و2250 

مسجدا فضال عن الكثير من املنشآت االخرى.

يذكر ان املس����اعدات التي قدمتها جمعية الهالل االحمر 
الكويتي الى اندونيسيا منذ وجودها عام 2004 غطت عدة 
محافظات منكوبة منها بندا اتشيه وجوكجاكارتا وباقندران 
وسيرام وسابنق وتعتبر قرية الشيخ جابر األحمد الصباح 

آخر املشاريع الرئيسية في اندونيسيا.
كما ساهمت اجلمعية في بناء عدد من املدارس واملنازل 
ومحطة مياه بقدرة انتاجية تبلغ 250 ألف ليتر في اليوم 

بينما قدمت 300 قارب و65 آلية ثقيلة لفتح الطرق.
وكان سفيرنا لدى الفلبني بدر احلوطي اقام مادبة عشاء 

للبرجس والوفد املرافق له قبيل مغادرته الفلبني.

وأوضح ان عدد املش���اركات 
في املس���ابقة بلغت 214 مصورا 
مبجموع 850 صورة س���يعرض 
اغلبها في املعرض اخلاص للصور 
في الوكالة بداية من يوم االفتتاح 

ويستمر خمسة ايام.
وأفاد بان زيارة املعرض تعد 
فرصة جيدة لط���الب وطالبات 
االعالم ف���ي اجلامعات والكليات 
البصرية  الثقاف���ة  ف���ن  لتذوق 
والتعرف على اهمية الصور في 

صنع احلدث.
واش���ار الى ان مركز »كونا« 
للتصوير ساهم في تقدمي صور 
للباحثني والدارسني ومؤلفي الكتب 
كخدمة من الوكالة للمجتمع اضافة 
الى تزويد وسائل االعالم والصحف 
واملجالت بالصور واالخبار اليومية 
التي تردها من مكاتبها في اخلارج 

ومصوريها.

التعلم يبدأ بأمور عملية من خالل 
عرض التجارب الناجحة والنماذج 
املتطورة، ومن خالل ورش العمل 
العلمية، مشيرا الى اهمية االستفادة 
م����ن كل ذلك في م����دارس الدول 
العربية، مؤكدا ان املؤمتر سيكون 
14 و15 ديسمبر اجلاري، وسوف 
يشارك به متخصصون تربويون 
من الكويت ودول اخلليج والدول 

العربية.
واوضح النامي ان جلنة التحكيم 
بدأت بتقييم ورش العمل واالوراق 
املقدمة من الدول املشاركة النتقاء 
املتميز واالفضل منها لعرضه في 
املؤمتر ومناقشة كيفية تطبيق ذلك 
لتطوير التعليم في الدول العربية، 
الفتا الى انه سيحضر املؤمتر وفود 

من اغلب الدول العربية.

الرياضية والسياسية واالقتصادية 
اما اجلمالي���ة فكانت تبرز جمال 
الكويت البيئي واحلضاري بتقنية 
عالية، مش���يرا ال���ى ان الصور 
املعاجلة اظه���رت احلرفية التي 

يتمتع بها مصوروها.

واهميته للشعوب العربية للحاق 
بركب التطور الذي تقوده الدول 

املتقدمة في العالم.
واض����اف ان جتاوز صعوبات 

تقي���م وكالة األنباء الكويتية 
)كون���ا( حفال لتوزي���ع جوائز 
مس���ابقتها للتصوير »حلوة يا 
كويت 4« مبصاحب���ة معرضها 
الفوتوغرافي السنوي في التاسع 
من الش���هر اجلاري حتت رعاية 
وزير النفط واالعالم الشيخ احمد 

العبداهلل.
وقال رئي���س اللجنة املنظمة 
ورئيس مركز »كونا« للتصوير 
أنور احلساوي في تصريح صحافي 
امس انه س���يتم خالل االحتفال 
توزيع اجلوائز والشهادات على 
املشاركني في املسابقة التي حتمل 
ثالثة مح���اور ه���ي: الصحافي 
واجلمال���ي والص���ور املعاجلة 

ببرنامج »فوتوشوب«.
واضاف احلساوي ان الصور 
الصحافية املشاركة غالبا ما اخذت 
من قلب احلدث مباش���رة فمنها 

أكد رئيس اجلمعية الكويتية 
لتنمية املوارد البش����رية د.نامي 
النامي ان اجلمعية بصدد تنظيم 
مؤمتر دولي بالتعاون مع اجلمعية 
العربية لصعوبة التعلم ومقرها 
االردن، حت����ت ش����عار »جت����اوز 
ف����ي املنطقة  التعلم  صعوب����ات 
العربية«.واشار الى اهمية املؤمتر 
حيث س����يتم طرح مناذج وافكار 
بخصوص جتاوز صعوبة التعليم، 
كما س����يقدم املؤمت����ر ورش عمل 
علمية تتطرق الى احدث وسائل 

وطرق التعلم في العالم.
ولفت النامي ال����ى ان املؤمتر 
سيتناول كيفية جتاوز املعضالت 
والصعوبات التي تواجه التعليم 
في الوطن العربي، منوها الى أن 
هناك صحوة حاليا جتاه التعليم 

تشارك الهيئة العامة لشؤون 
الزراع����ة والثروة الس����مكية في 
االجتم����اع ال� 24 للجن����ة الدائمة 
للنظم والسياسات الزراعية لدول 
مجلس التعاون اخلليجي املقررة 

في الرياض االثنني املقبل.
وقالت الهيئة، في بيان صحافي 
امس، ان االجتماع سيناقش تطوير 
مش����روع احلجر الزراعي والغاء 
الرسوم اخلاصة بني دول املجلس 
والرسوم املقترحة على الئحة قانون 
نظام املبي����دات والتربة الزراعية 

والعمل على توحيدهما.
واضافت انه س����تتم مناقشة 
طلب مصر من دول مجلس التعاون 
اخلليجي بش����أن املجال الزراعي 
وامكانية االنضم����ام الى اتفاقية 

وقاية النبات بالشرق االدنى.
واكدت ان االجتماع س����يبحث 
املقدمة من عمان بش����أن  الورقة 
توحيد الشهادة الصحية النباتية 
بدول املجلس ومناقشة املشروع 

االقليمي للمياه.
من جانب آخر، تشارك الهيئة 

في االجتماعات السنوية االقليمية 
للتنسيق الفني واللجنة التوجيهية 
لبرنامج شبه اجلزيرة اخلاص بنقل 
التقنيات لتحسني مستوى املعيشة 
الطبيعية  املوارد  الريفية وادارة 
املقرر في االمارات االثنني املقبل.

وستناقش االجتماعات ما مت 
اجنازه والنتائج التي مت التوصل 
اليها اقليميا خالل موسمي 2008 
و2009 ومناقش����ة خط����ة العمل 
لالع����وام 2010 و2011 للموس����م 

املقبل.

أصدرت اجلمعية الكويتي����ة حلماية البيئة بيانا جاء 
فيه: إن املتتبع للوضع البيئي احمللي يدرك متاما ما تعانيه 
البيئة الكويتية من مش����كالت وتتوالى، فنفاجأ بني احلني 
واآلخر مبش����كالت بيئية تكاد تتحول إلى كوارث، والتي 
كان آخرها توقف محطة ض����خ مياه الصرف الصحي في 
منطقة مشرف، مما كاد يتس����بب في كارثة بيئية ال على 
أهالي املنطقة فحس����ب بل على الكويت عامة، كما جاء في 
تصريح على لسان بعض املسؤولني البيئيني، ناهيك عن 
املشكالت البيئية األخرى، كجودة الهواء، محطات توليد 
الطاقة، منطقة علي صباح الس����الم )أم الهيمان س����ابقا(، 
مناط����ق الدفان، جون الكويت، قصور التش����ريع البيئي، 
مين����اء جزيرة بوبيان، املصفاة الرابعة، جس����ر الصبية، 
ارتفاع معدالت اإلصابة بالس����رطان، وادي أم الرمم، املدن 
السكنية املزمع انش����اؤها، خطوط الضغط العالي، نقاط 

تقوية الهوات����ف النقالة، تدمير الغطاء النباتي في البيئة 
البرية الكويتية، التلوث على الطرق السريعة، جرف التربة، 
تدهور البيئة البحرية، مصافي البترول، انبعاثات املصانع، 

ردم الشواطئ، مواقع ردم النفايات وغيرها.
واضاف البيان: إن جمعيات النفع العام الواردة اسماؤها 
في هذا البيان، وتضامنا م����ع اجلمعية الكويتية حلماية 
البيئة تدعو س����مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد ألن تكون البيئة على رأس أولويات برنامج العمل 
احلكومي، ملعاجلة قضاياها، وفق خطة شاملة واضحة املعالم 
ومحددة األهداف، ووفق برمجة زمنية منتظمة فورية وغير 
قابلة للتأجيل، فالوضع لم يعد يحتمل اإلهمال والتجاهل، 
ونحن على ثقة بأنه وفي ظل العديد من املشكالت البيئية 
التي تتداعى بني احلني واآلخر، والتي تعد مؤشرا صريحا 
وواضح����ا على وجود اخللل ف����ي منظومة العمل البيئي، 

سوف تالقي هذه الرغبة استجابة سموه الكرمية.
ان مقتضيات التنمية املستدامة ومصالح االجيال املقبلة 
وصحة املواطنني وسالمتهم، حتتم ضرورة األخذ في االعتبار 
حال الوضع البيئي في الكويت بكل جدية، فسالمة البيئة 
وحمايتها واحملافظة على مواردها أمور لم تعد قابلة للرهان. 
أما اجلمعيات املؤيدة للبيان فهي: جمعية اخلريجني، جمعية 
املهندسني الزراعيني، اجلمعية الكويتية للسالمة املرورية، 
جمعية القلب الكويتية، جمعية إحياء التراث اإلس����المي، 
جمعية اإلصالح االجتماع����ي، جمعية املعلمني الكويتية، 
رابطة األدباء في الكوي����ت، رابطة االجتماعيني، اجلمعية 
االقتصادية الكويتية، اجلمعية اجلغرافية الكويتية، جمعية 
احملاسبني واملراجعني الكويتية، جمعية حقوق اإلنسان، 
جمعية الشفافية الكويتية، جمعية الصحافيني الكويتية، 

جمعية الكشافة الكويتية.

الوكال���ة الدولية للطاقة الذرية، 
حيث التقى مسؤولني عن وزارات 
الصحة ومستشفى حسني مكي 
جمعة وادارة الوقاية من االشعاع 

وشركة نفط الكويت.
الزيارات، صرح  وعقب هذه 
د.نادر العوضي نائب املدير العام 
العلمية  الكويت لالبحاث  ملعهد 
وضاب���ط االتص���ال الوطني مع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن 
هناك عدة انشطة سيتم تنفيذها 
ضمن برنامج التعاون التقني مع 
الوكالة الدولية، موضحا ان هناك 
اهتماما كبيرا باشراك اكبر شريحة 
متخصصة في البرامج التدريبية 
التي تقدمها الوكالة، باالضافة الى 
حتقيق اقصى استفادة من املنح 
التي تقدمها الوكالة للمؤسسات 

الوطنية ذات العالقة.
الى ذلك، اك���د معهد الكويت 
لالبحاث العلمية سعيه في التفاعل 
والتعاون مع اجلهات احلكومية 
الزراعية واملزارعني  والشركات 
لتقدمي افضل احلل���ول للتغلب 
على املشاكل التي يواجهها القطاع 

الزراعي.

الطاقة النووية لالغراض السلمية 
ومبستش���ارها د.عدنان شهاب 
الدين، كما اجتمع مع املنس���قني 
للمش���اريع الوطنية التي تنظم 
الفني  التعاون  في اطار برنامج 
والتقني مع الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية، كم���ا التقى مجموعة من 
الدولة  ف���ي وزارة  املس���ؤولني 
واجهزتها التي لها انش���طة مع 

التحتي����ة للمعهد وما يضمه من 
مختبرات متقدمة، واشاد مبستوى 
الباحثني في املعه����د وخبراتهم 

املتميزة.
وضم���ن برنام���ج الزي���ارة 
ملدير ادارة برنامج الكويت لدى 
الوكال���ة الدولية للطاقة الذرية، 
التقى د.احمد بشارة االمني العام 
للجن���ة الوطنية الس���تخدامات 

لالبحاث د.محمد سلمان، كما قام 
بجولة في املقر الرئيسي للمعهد 
مبنطقة الشويخ شملت مختبرات 
املياه  البيئة ومختبرات م����وارد 
ومركز اجليومعلوماتية واملختبر 
التحليلي املركزي، وزار ايضا مركز 
التابع  البترول  ابحاث ودراسات 
للمعهد مبنطقة االحمدي، حيث 
املتقدم للبنية  اشاد باملس����توى 

دارين العلي
برنام���ج  ادارة  مدي���ر  زار 
الكوي���ت لدى الوكال���ة الدولية 
للطاقة الذرية د.سان في هونغ 
الكويت وش���ارك بالتنسيق مع 
العلمية  الكويت لالبحاث  معهد 
في ورشة عمل تتعلق ببرنامج 
التعاون املستقبلية بني الوكالة 
والكوي���ت باالضاف���ة الى املنح 
والدورات التدريبية التي ستقدمها 

الوكالة.
التقى  الزي����ارة،  وخالل هذه 
د.هونغ مدير عام معهد الكويت 
لالبحاث العلمية د.ناجي املطيري 
بحض����ور نائ����ب املدي����ر العام 
للمعلومات ف����ي املعهد وضابط 
االتصال الوطني مع الوكالة الدولية 
الذرية د.نادر العوضي،  للطاقة 
حيث جرى بحث جملة من املسائل 
املتعلق����ة بخطط التع����اون بني 
الكويت والوكالة الدولية للطاقة 
الذرية ودور معهد الكويت لالبحاث 
العلمية بصفته ضابط االتصال 

الوطني مع الوكالة.
وشملت زيارة د.هونغ للمعهد 
العام  املدي����ر  االجتم����اع بنائب 

سيقدم مساعدات إغاثية لمحافظة بادانغ المنكوبة جراء الزلزال

مدير إدارة برنامج الكويت لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية د.هونغ زار »المعهد«

»كونا« تعلن نتائج مسابقتها 
للتصوير »حلوة يا كويت« 9 الجاري

النامي: »تنمية الموارد البشرية« تنظم مؤتمرًا 
حول تجاوز صعوبات التعلم في المنطقة العربية

»الزراعة« تشارك في اجتماع اللجنة الدائمة 
للنظم والسياسات الزراعية الخليجية

)أسامة البطراوي(

بشرى شعبان
كش���ف مصدر مس���ؤول في 
وزارة الشؤون ان الوزارة تلقت 
امس بالغا عن قيام مجموعة من 
العمالة في شركات الوقود التابعة 
ملؤسسة البترول باعتصام مساء 
امس وفور العلم باملوضوع توجه 

الفريق اخلاص مبعاجلة مشاكل 
العمالة الى س���كن العمال وقام 
بالكشف على سكن العمالة وتبني 
انه يتطابق مع ش���روط السكن 
بالقانون،  املنص���وص عليه���ا 
ويراعي السالمة الصحية للعمالة 
وان الشركة ملتزمة بدفع الرواتب 

وبكافة بنود عق���د العمل، وان 
االعتصام أراد العمال من خالله 
الضغط على الشركات من اجل 
رفع أجوره���م، وهذا من خارج 
اختصاص فريق العمل، وبالتالي 
فهو ليس من صالحيات وزارة 

الشؤون.

»الشؤون«: اعتصام عمالة شركات الوقود 
لزيادة األجور ليس من اختصاصنا


