
محلياتاالحد  4  ابريل  2010   4

الشريعان:ال تساهل في تطبيق خطة التنمية.. وشّكلنا فرقًا للمتابعة
الجسار: »الكهرباء« تستعد لتنفيذ 100 مشروع بتكلفة مليار دينار

دارين العلي
ش���ّكل وزير الكهرباء واملاء د.بدر الش���ريعان فرقا من قطاع 
التخطيط والتدريب في الوزارة ملتابعة تنفيذ برنامج خطة التنمية 
لألربع سنوات القادمة مؤكدا أنه ال تساهل في تنفيذ اخلطة في 
ظل احملاس���بة وفق مبدأ الثواب والعقاب مطالبا قياديي الوزارة 
بالعمل اجلماعي الدؤوب واملثابرة الجناز اخلطة حسب اجلدول 

الزمني املوضوع لها.
جاء ذلك خالل ترؤس الوزير الشريعان اجتماع مجلس وكالء 
الوزارة اخلميس املاضي الذي صادف فيه اليوم األول من أبريل 
أول يوم لتنفيذ خطة التنمية وذلك ملناقشة ومتابعة استعدادات 
قطاعات الوزارة املختلفة لتنفيذ اخلطة، بحضور وكيل الوزارة 
م.أحمد اجلسار والوكالء املساعدين وبعض القياديني بالوزارة.

ودشن الشريعان خالل االجتماع البرنامج اإللكتروني للمكتب 
الفني للوزير الذي يتيح جلميع قياديي الوزارة متابعة املشاريع 

الكترونيا مما يوفر الوقت واجلهد للمتابعة.
وأشاد الشريعان بحرص سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملم���د على تنفيذ اخلطة التنموي���ة ومتابعته احلثيثة 
إلج���راءات تنفيذها وفقا للخطة املوضوعة بهذا اخلصوص، كما 
أش���اد بجهود نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 

ووزير الدولة لشؤون اإلس���كان ووزير الدولة لشؤون التنمية 
الش���يخ أحمد الفهد، وأيضا جهود العاملني ف���ي األمانة العامة 
للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية وعلى رأس���هم األمني العام 

د. عادل الوقيان.
وبدوره أكد وكيل الوزارة م.أحمد اجلسار ان الوزارة تستعد 
لتنفيذ 100 مشروع بتكلفة اجمالية مليار دينار تتناغم مع برنامج 

عمل احلكومة.
وأشار اجلسار إلى ان هناك العديد من املشاريع التي تقوم بها 
الوزارة سواء كانت في زيادة الطاقة اإلنتاجية للكهرباء واملاء او 

في زيادة نسبة حتصيل مستحقات الوزارة.
وقال ان هناك سياسات وأهدافا عامة تعمل من أجلها الوزارة 
وهي زيادة الطاقة اإلنتاجية للكهرباء من خالل طرح مش���اريع 
جديدة مثل مشروع محطة الصبية الذي بدأ فعليا وفق اجلدول 
الزمني املقرر للمش���روع، وأيضا تطوير اخلدم���ات التي تقدم 
للمستهلكني من خالل تبسيط اإلجراءات والتعاون اإليجابي مع 
اجلهات احلكومية ذات الصلة، واش���ار اجلسار الى دعم الكوادر 
الوطنية من خ���الل التدريب والتأهيل املالئ���م لصقل مهاراتهم 
الفنية وتطوير مستواهم العلمي، كما تسعى الوزارة لالستفادة 

من الطاقات املتجددة ومنها الطاقة الشمسية.

أكد أن المحاسبة ستكون وفق مبدأ الثواب والعقاب

عبداهلل املوعد

ابراهيم العوضي وبلقيس الغامن حصدا املركزين الثالث واخلامس

د.بدر الشريعان مترئسا اجتماع مجلس وكالء الكهرباء

اأطباء ق�شم الأطفال مب�شت�شفى الفروانية
يتقدمون باأحر التعازي القلبية من

الدكتور/ يا�شر عبدالفتاح �شعالن

لوفاة املغفور لها باإذن اهلل تعاىل والـــدتــه

تغمد اهلل الفقيدة بوا�سع رحمته واأ�سكنها ف�سيح جناته واألهم اآلها وذويها ال�سرب وال�سلوان

»جمعية الرحمة«: االنتهاء من إعادة ترميم
 400 منزل متضرر في غزة أكتوبر المقبل

»المهندسين« تطالب الوزارات بالتعاون
 مع لجنة العالقات الحكومية إلقرار البدالت

تنظمها جامعة الدول العربية

العوضي والغانم حصدا المركزين
 الثالث والخامس  في »فن الخطابة« 
القاهرة � كونا: حصل طالبان كويتيان على املركزين الثالث 

واخلامس في مسابقة ثقافية تنظمها جامعة الدول العربية.
وذكرت املوجهة األولى للغة العربية في وزارة التربية الكويتية 
مكية احلاج في تصريح ل� »كونا« ان ابراهيم العوضي الطالب 
باملرحلة املتوس����طة حصل على املركز الثالث في مس����ابقة فن 

اخلطابة والتحدث باللغة العربية الفصحى.
واضافت احلاج ان بلقيس الغامن الطالبة باملرحلة املتوسطة 

حصلت على املركز اخلامس في املسابقة نفسها.
وتابعت قائلة ان الكويت تشارك في هذه املسابقة التي تنظمها 
االدارة الثقافية باجلامعة العربية منذ 13 عاما وشاركت فيها هذا 
العام 14 دولة عربية منها الكويت. وقالت ان مشاركة الكويت في 
هذه املسابقة سنويا تأتي في اطار اهتمامها باللغة العربية وفن 

اخلطابة وتدريسها في مراحل التعليم املختلفة.
واوضحت ان الطالب والطالبة اللذين فازا باملركزين الثالث 
واخلامس حاصالن على املراكز األولى في املسابقات التي جرت 

بالكويت في التصفيات النهائية.
من جهة أخرى اس����تقبل س����فيرنا لدى مصر د.رشيد احلمد 
الطالب والطالبة واملش����رفة حيث مت تقدمي التهنئة باحلصول 
على هذه املراكز املتقدمة في املس����ابقة التي جرت على املستوى 

العربي.

الموعد: نؤيد قانون التعاون الجديد 
والجمعيات أثبتت نجاحها خليجيًا وعربيًا

ليلى الشافعي
أعلن رئيس مجلس ادارة جمعية ش���رق 
التعاونية عبداهلل املوعد عن تأييده ملشروع 
قان���ون التع���اون اجلديد الذي صدر بش���أن 
اجلمعيات التعاونية في بعض بنوده والتي 
اهمها تش���ديد العقوبات على من يثبت عليه 
اي جتاوز او تثبت علي���ه تهمة، مطالبا بأن 

يترشح مرة اخرى.
وق���ال املوعد: اؤيد رفع الس���ن من 21 الى 
30، اما فيما اختلف فيه في هذا املشروع فهو 
م���ا تناوله القانون م���ن التصويت على عدد 
االعضاء من ان يكون هناك 5 مرشحني مقابل 
صوت واحد، فأرى انه البد ان يكون هناك 10 

اصوات ويت����م التصويت ل� 3 اش���خ���اص 
بدال من شخص واح��د، وذلك ملصلحة العمل 

التعاوني.
وتابع: كما ان م���دة العضوية للعضو في 
القانون اجلديد يجب اال حتدد مبدة، حيث ان 
وصول العضو يكون من خالل الناخبني، فهم 

الذين لهم احلق الوحيد اليصال املرشح.
واكد املوعد ان اجلمعيات التعاونية الكويتية 
اثبتت جناحها ويضرب بها املثل عامليا والدليل 
على ذلك ان كثيرا من الزيارات على مستوى 
اخلليج ومستوى الوطن العربي تأتي للكويت 
للوقوف على جتربته���ا الرائدة واالخذ منها 

واحلذو بحذوها.

غزة � كونا: شرعت جمعية الرحمة لالغاثة 
والتنمية في مدين����ة غزة امس بتنفيذ اجلزء 
األول من املرحلة الثانية من مشروع التدعيم 
االنشائي والتأهيل للمنازل املتضررة من احلرب 
االسرائيلية بتمويل من مؤسسة الرحمة العاملية 

الكويتية.
وقال مدير مكتب الرحمة الكويتية في قطاع 
غزة م.كمال مصلح »ان اجلزء االول من املرحلة 
الثانية سيستهدف 400 منزل تضررت جزئيا 
خالل احلرب االسرائيلية االخيرة التي استهدفت 

قطاع غزة«.
وأوضح مصلح »ان تكاليف اجلزء االول تبلغ 
1.5 ملي����ون دوالر بتمويل من الرحمة العاملية 

الكويتية«، مشيرا الى »أن املشروع سيستهدف 
كل مناطق قطاع غزة«.

وأضاف »ان اجلمعية ستنفذ املشروع في 
قطاع غزة من خالل شركات ومكاتب استشارية 
محلية حصلت على اسماء املتضررين بشكل 
رسمي من وزارة االشغال العامة واالسكان في 

احلكومة الفلسطينية املقالة«.
واكد »ان هذا املش����روع سينتهي في بداية 

شهر أكتوبر املقبل«.
وأشار الى »ان اجلمعية نفذت املرحلة االولى 
من املشروع في العام املاضي ومتكنت خاللها 
من ترميم نحو 290 منزال وازالة انقاض مئات 
املباني واملنش����آت بدعم من البنك االس����المي 

للتنمية في جدة«.
وقال م.مصلح الذي يش����غل منصب املدير 
التنفيذي جلمعي����ة الرحمة لالغاثة والتنمية 
»ان قيمة املرحلة االولى من املش����روع بلغت 

1.2 مليون دوالر«.
ولف����ت الى »ان هذه املرحلة من املش����روع 
ستكون اكثر اتساعا حيث سيتم خاللها تدعيم 
املنازل باخلرسانة املسلحة وفق النظم العاملية 
احلديثة«. وش����دد على »أن عملية تأهيل هذه 
املنازل س����تجري من خالل اكمال بنائها كليا 
من حيث القصارة والتبليط والدهان وامدادها 
بشبكات املياه والكهرباء بشكل ميكن اصحابها من 

العودة اليها وممارسة حياتهم الطبيعية«.

املهندسني اجلهات احلكومية  دعت جمعية 
الى التعاون معها حلل الكثير من املشاكل التي 
يعاني منها املهندس���ون في الوزارات وخاصة 
فيما يتعلق ببدالته���م املقرة وفقا للقانون او 
بخصوص بعض القرارات االدارية التي تعرقل 

مسيرة العمل الهندسي واملهني.
 مشيرة الى ان الكثير من هذه اجلهات ابدت 
تعاونا مع جلنة العالقات احلكومية التي قامت 

اجلمعية بتشكيلها مؤخرا.
واشاد رئيس اللجنة م.رشود العازمي بتعاون 
الكثير من هذه اجلهات وف���ي مقدمتها وزارة 
الكهرباء واملاء وادارة اخلبراء بوزارة العدل اللتان 
أبدتا تفهما ملطالب املهندسني وطبيعة عملهم 
وحرصتا على تطبيق القانون فيما يتعلق ببدل 

اخلطر وبعض الب���دالت االخرى للعاملني في محطات الكهرباء 
واملاء.

وح���ث العازمي اجلهات التي قامت اللجنة مبراس���لتها على 
التجاوب مع املهندس���ني ملا فيه مصلحة العمل وحتقيق مطالب 
جميع االطراف، مضيف���ا ان اللجنة تهدف الى تطوير العالقات 
مع الوزارات واملؤسسات والهيئات الرسمية من خالل التواصل 
املستمر حلل جميع االمور واملشاكل التي تواجه املهندسني في 

مختلف اجلهات احلكومية.
 باالضافة الى عرض جهود املتطوعني واملتطوعات االعضاء 
ف���ي اجلمعية وما يقومون به من جهود ودراس���ات ذات عالقة 

بخطط ومشاريع التنمية التي تسعى احلكومة 
ال���ى تنفيذها او التعاق���د عليها خالل املرحلة 
املقبلة في حال رغب���ة اي من هذه اجلهات او 

الوزارات.
وق���ال ان اجلمعية تعمل عل���ى الدوام على 
توثيق الروابط والصالت مع املؤسسات واجلهات 
املختلفة وخاصة مع احلكومة، مشيرا الى جهود 
املهندسني على مدار السنوات املاضية في دعم 
الدراسات واملشاريع التي طلبت احلكومة رؤيتها 

الفنية واملهنية فيها.
واوض���ح ان اللجن���ة وضع���ت خطة عمل 
لتنفيذ هدفها الرئيس���ي في توطيد العالقات 
اوال، باالضاف���ة الى حل اي معضلة قد تواجه 
املهندس���ني واملهندس���ات العاملني في القطاع 
احلكومي، مؤكدا ان الفريق سيعمل على تشجيع تطوير االنشطة 
القائمة بني اجلمعية واجلهات احلكومية وانه سيواصل اجلهود 

التي بدأت من قبل املهندسني.
وزاد العازمي ان اللجنة ستقوم ايضا بتنظيم أنشطة اجتماعية 
ومنها متثيل اجلمعية في تكرمي وتقدير املتميزين من القيادات 
احلكومية ورجاالت الدولة املتميزين واملبدعني في مختلف املجاالت 
تقديرا ملا يقدمونه او قدموه من جهود واعمال في خدمة مهنتهم 
ووطنهم وتطوير العمل في الوزارات التي عملوا فيها، داعيا في 
ختام تصريحه زمالءه املهندسني واملهندسات الى املشاركة في 

أنشطة عمل اللجنة.

أشادت بتعاون عدد من المسؤولين في حل المشاكل ميدانيًااستأنفت المرحلة الثانية من مشروع التدعيم اإلنشائي

م.رشود العازمي


