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الغانم: المركز العلمي يحتفل اليوم بيوم األرض العالمي

قالت املسؤولة في إدارة التسويق باملركز العلمي ان 
املركز أعد برنامجا لالحتفال بالذكرى الـ 40 ليوم االرض 
العاملي الذي يصادف اليوم بهدف نشر الوعي واحلفاظ 

على املنظومات البيئية واالهتمام بهذا الكوكب.
وأوضحت هند الغامن  في تصريح صحافي امس ان 
البرنامج يتضمن انشطة علمية تفاعلية ميكن لالطفال 
املشاركني معرفة بعض املعلومات التي ال يعرفونها عن 

الطاقة البديلة بطريقة علمية مرحة ومشوقة. وأشارت 
الغامن الى ان البرنامج يتضمن ايضا ورشة عمل لتصنيع 
ســــوارة لليد باستخدام ورق املجالت اضافة الى اقامة 
ورش عمل مختلفة حول كيفية املساهمة في احملافظة 
على كوكب االرض. وقالت ان البرنامج سيتحدث عن 
انطالق هذه املناســــبة ودعت زوار املركز الى تشجيع 

ابنائهم على احلضور واالستمتاع بهذه االنشطة.

نجم: محطة الصبية تعمل بكامل قدرتها.. ووحدات طوارئ 2007 ليست »سكراب«

دارين العلي
في اطـــار النهج اجلديد الذي 
ســـتتبعه وزارة الكهرباء واملاء 
في اطالع املســـتهلكني على كل 
اجلهـــود التي تقوم بها الوزارة، 
اســـتهلت ادارة العالقات العامة 
اولى جوالتها الى محطة الصبية 
امس، حيث اكد مديرها م.محيي 
الدين جنم استعداد وحدات احملطة 
ملواجهة الصيف املقبل، موضحا ان 
جميع الوحدات واملقطرات تعمل 
بشـــكل طبيعي وبكامل قدرتها 

االنتاجية.
وقـــال ان محطة الصبية هي 
من اكبر محطات التوليد، مشيرا 
الى انها تنتج مـــن 25 الى %30 
الكهربائية في  الطاقة  انتاج  من 
البالد بقدرة 2400 ميغاواط من 
8 وحدات بخارية، ولفت الى ان 
عملية الصيانة التي خضعت لها 
وحدات احملطة كانت مركزة ومت 
االستعانة فيها بخبراء من اخلارج 
العمليات،  لضمان صحة هـــذه 
مشيرا الى ان برامج الصيانة متت 
وفق اجلدول الزمني احملدد لدى 
الوزارة، مبينا ان الوحدة األخيرة 
التي مازالت حتت الصيانة ستدخل 
اخلدمة في االســـبوع الثاني من 
مايو املقبل وفق برامج الصيانة 
املتبعة لدى الوزارة باالضافة الى 
وحدة اخرى خرجت عن اخلدمة 
في سبتمبر املاضي بسبب تسرب 
غازي وســـتعود الى اخلدمة في 

اغسطس املقبل.
ورد م.جنم على املشككني بقدرة 
عمل الوحـــدات الغازية التابعة 
ملشاريع طوارئ 2007 وما تردد 

حولها من شائعات أنها مولدات 
»ســـكراب« بالقـــول ان وحدات 
طوارئ 2007 التابعة لشركة الغامن 
وللمجموعة املشتركة تعمل بكامل 
قدرتها االنتاجية التي تبلغ 240 
ميغاواط لألولـــى من 6 وحدات 
غازية تخضع احداها حاليا ألعمال 
الشهر  الصيانة وتدخل اخلدمة 
املقبل و280 ميغاواط من 4 وحدات 
غازية تابعة ملشروع املجموعة 

املشتركة.
وحول الوضع املائي، لفت الى 
ان املخزون االستراتيجي يحقق 
اعلى مســـتوياته بــــ 30 مليون 
غالون يوميا من انتاج املقطرات، 

الـــذي يؤثر علـــى املوظفني في 
احملطات.

ولفت الى ان الوزارة وبشأن 
البدالت واحلوافز للموظفني لم 
تقصر فـــي املطالبة بهـــا بينما 
التأخير مـــن اجلهات  يحصـــل 
األخرى املعنية بإقرارها، متمنيا 
ان يتم البت في هذا األمر في أسرع 

وقت ممكن.

معاناة العاملين

بـــدوره، حتدث مديـــر ادارة 
العالقـــات العامـــة واالعالم في 
الوزارة طالل العنزي مشيرا الى 
ان الهدف من هذه اجلولة اطالع 

حيث بلـــغ 2340 مليون غالون 
امبراطوري.

ولفت الـــى ان احملطة تتزود 
بوقود الديزل عبر خط مباشـــر 
يستخدم منذ بداية العام احلالي 
بدل التناكر التي كانت تنقل الوقود 

الى الوزارة.
وحتدث م.جنم عن املشـــاكل 
التشغيلية التي تصادف العاملني 
في احملطة كالعمل في درجة حرارة 
مرتفعـــة وفي ضغـــوط عالية، 
باالضافـــة الى خطر اســـتخدام 
الوقود والعمل باملعدات الدوارة 
السريعة، عدا العوادم وامللوثات 
التي تنتجها الوحدات والضجيج 

املواطنني واملقيمني على اجلهود 
اجلبارة التي تبذلها الوزارة ممثلة 
في قطاع محطات توليد الكهرباء 

وتقطير املياه.
ولفت الى ان الزيارة تهدف لنقل 
حرص وزير الكهرباء واملاء د.بدر 
الشريعان على ابنائه العاملني في 
الوزارة وفي الوقت نفسه ابراز 
جانـــب املعاناة واملشـــاكل التي 
يعاني منها العاملون في محطة 

الصبية واحملطات األخرى.
وزف العنزي بشرى للعاملني 
حول اتصال مت بني الشـــريعان 
وديوان اخلدمة املدنية مت االتفاق 
خاللـــه على منـــح املوظفني في 

احملطات راتب شهر كامل، مشددا 
على حرص الوزير على متابعة 
األعمال الشاقة التي يقومون بها، 
مشـــيرا إلى بعض الكوادر التي 

يجري العمل على اقرارها.
ولفت العنزي الى استعدادات 
الوزارة للصيـــف املقبل، مؤكدا 
وضع خطط مدروســـة ألعمال 
الصيانة من اجلانـــب الفني اما 
من اجلانب التوعوي، فأشار إلى 
حملة توعوية حلث املستهلكني 
على الترشيد من اجلانب الشرعي 
والوازع الوطني داعيا املواطنني 
واملقيمـــني لالســـتهالك األمثل 

للمياه.

خالل الجولة األولى إلدارة العالقات العامة في »الكهرباء« لالطالع على جهود العاملين واستعدادات الصيانة

العن�زي: الج�والت تؤكدح�رص الوزي�ر على ش�ؤون ومطال�ب أبنائ�ه العاملين 

توفيق اجلراحمبارك الدويلة

)سعود سالم(جانب من جولة إدارة العالقات العامة في »الكهرباء« داخل محطة الصبية محطة الصبية من اخلارج  أحد العاملني في احملطة يتابع أجهزة التحكم

طالل العنزي متحدثا عن أهمية اجلوالت على احملطاتم.محيي الدين جنم متحدثا إلى الصحافيني

جانب من احلضور في اجللسة اخلتامية للمؤمتر

الجراح: االعتماد على القطاع الخاص أحد الحلول 
المهمة لتجاوز الروتين الحكومي وتحقيق أفضل النتائج

أسامة دياب
العقاريني  قال رئيـــس احتـــاد 
الكويتيني توفيق اجلراح من خالل 
ورقة عمل قدمها في املؤمتر الهندسي 
االستشاري العربي الرابع إن املوارد 
املالية ال تنقص الكويت لكنها تفيض 
عن احلاجة ســـنة بعد أخرى حتى 
إن الفوائض املاليـــة مؤخرا زادت 
على 150 مليار دوالر، وأشـــار إلى 
أن التأخيـــر احلاصل فـــي التنمية 
يرجع لعـــدم إنفاق ما يجب إنفاقه 
عليها، ما أضاع العديد من الفرص 
الكبيرة على الدولة في الوقت الذي 
يجب أن تنافس وتتســـابق لتكون 
البنى التحتية منوذجا يحتذى به 
في احلداثة والعصرنة، في سبيل 
حتقيق الهدف اجلليل الذي أطلقه 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بأن تكون الكويت مركزا ماليا 

وجتاريا.
وأكمل ان هذا الهدف ال يتحقق من 
دون مشاركة القطاع اخلاص، حيث 
جاءت اخلطة التنموية لتتيح دورا ال 
يستهان به للقطاع اخلاص، سواء في 
املشاريع اإلسكانية أو بعض املرافق 
النفطية، باإلضافة الى طرح شركات 
عديدة لالكتتاب في معظم القطاعات. 
وأشار الى ان القطاع اخلاص مأزوم 
حاليا لكن في البالد خبرات أثبتت أنها 
على قدر التحدي وخير دليل عشرات 
التي نفذت واستثمرت  املشـــاريع 
بنظام الـ B.O.T كما أن االعتماد على 
القطاع اخلاص يعد جزءا من احلول 
املطلوبة لتجاوز الروتني احلكومي 
وتعقيداته وبيروقراطيته الفتا الى 

أال وهو تنمية الكويت.

البيان الختامي

وجاء البيان اخلتامي للمؤمتر ليشير 
إلى أنه فـــي ظل التقدم التكنولوجي 
املتسارع أصبح العالم قرية صغيرة 
مما حمل مؤسساتنا الهندسية عبئا 
كبيرا في مواكبة املنافسة الشديدة من 
قبل الشركات الهندسية العاملية حيث 
أصبح السوق العربي مفتوحا أمامها 
في ظل نظام العوملة اجلديد وهنا البد 
أن يتدارك املعنيون بالعمل الهندسي 
في الوطن العربـــي حجم التحديات 
واإلسراع في توحيد اجلهود واخلبرات 
ملواجهة هذا التطور املتسارع والوقوف 
الى جانب هيئة املكاتب واملؤسسات 
االستشارية العربية من خالل تقدمي 
الدعم الـــالزم لها وخاصة بعد أن مت 

ان القطـــاع اخلاص هو األقدر على 
تقدمي السلع واخلدمات بجودة عالية 
وأســـعار مقبولة، كما أنه فعال في 
نقل التكنولوجيا وتوطني العمالة 
وتكوين الشـــراكات االستراتيجية 
والتوســـع أفقيا وعموديا لتحقيق 

التنمية املستدامة.
وعلى صعيد متصل قال اجلراح 
ال يسعنا إال أن نشد على يد حامل 
ملـــف التنميـــة وصاحب اخلطة 
الطمـــوح نائب رئيـــس الوزراء 
لشـــؤون االقتصاد ووزير الدولة 
لإلســـكان ووزير التنمية الشيخ 
أحمد الفهد ونقول له ال تيأس نحن 
معك مادام املواطن هدفنا جميعا، 
ونؤكد له أن اليد الطولى املطلوبة 
هي عادلة في كل األحوال وفعالة 
دائما وأبدا إذا حددت هدفا جليال 

إقرار نظام القيد والتصنيف املوحد 
حيث إن العمل بهذا النظام ســـيعود 
باألثر اإليجابـــي على حتميل العمل 
الهندسي العربي، واالستشاري بشكل 
خاص في جميع األقطار العربية من 
خالل تشجيع االندماج واالئتالف بهدف 
تكامل اخلبرات املوازية والقادرة على 

منافسة األجنبي.
وأضاف البيان ان انعقاد املؤمتر 
الهندسي الرابع في الكويت لهو داللة 
على انطالقة نحو إبراز دور املهندس 
العربي في حتقيق التنمية املستدامة 
ومواكبة املعايير الدولية انطالقا من 
العوامل األساسية للتنمية دون إحلاق 
أي ضرر في البيئـــة والتي نأمل أن 
تعكس بظاللها على العمل الهندسي 
االستشاري العربي وتذليل املعوقات 
والعقبات أمام املؤسسات والشركات 

الهندسية العربية.
الكبيرة  إن اإلمكانات والطاقات 
التي يزخر بها وطننا العربي البد 
من اســـتغاللها من خـــالل توحيد 
أمتنا  بالفائدة على  اجلهود لتعود 
الظلم واملعاناة عن  العربية ورفع 
شعوبها وخاصة أهلنا في فلسطني 
احملتلة في ضوء الهجمة املسعورة 
مـــن الكيان الصهيونـــي ومحاولة 
تهويـــد األرض واإلنســـان وعلى 
رأسها القدس الشريف أولى القبلتني 
وثالث احلرمني الشريفني، إننا ندعو 
جميـــع األقطار العربيـــة للوقوف 
أمام املخططات الصهيونية  بحزم 
ودعم صمود األهل في فلسطني على 
جميع املستويات وخاصة في احملافل 

الدولية.

في ختام المؤتمر الهندسي االستشاري الرابع
تشجيع وتطوير البرمجيات العربية المتخصصة 

والتنسيق المشترك أهم توصيات المؤتمر

حوافز الموظفين ناقصة

شكر خاص

ــهاب ـ احد  ــدث م.محمد ش ــات املوظفني، حت ــياق مطالب في س
املهندسني العاملني في احملطة ـ عن ضعف احلوافز املالية التي يعاني 
منها قطاع احملطات في الوزارة بغياب البدالت اخلاصة كبدل الطريق 
وبدل الشاشة وبدل التلوث وبدل مخاطر العمل، باإلضافة إلى نقص 
ــبب بعد  ــيارات التي يحتاجها املوظفون بس الدورات التدريبية والس

املسافة.
وقال ان منع املوظفني من االجازات خالل الصيف املستمر منذ 3 
ــألة وطنية وحاجة وطنية يجـــب التعامل معها من هذا  سنوات مس
املبدأ واملوظفون يدركون هذا األمر لكن ال يوجد في املقابل احلوافز 
ــعرهم  ــث املوظفني على القيام بعملهم على اكمل وجه وتش التي حت
ــاعة يوميا لكل  ــتمر ملدة 12 س ــا يقومون به من جهود تس ــة م بقيم

موظف. 
شارك في اجلولة على محطة الصبية اضافة الى مديرها م.محيي 
ــق  الدين جنم كل من مدير ادارة العالقات العامة طالل العنزي ومنس
ــب احملطة جابر  ــاه قيس الغفيلي ومراق ــغيل وصيانة املي قطاع تش
ــي  ــى الكندري من العالقات العامة وعدد من مهندس الهنداس وعيس

احملطة. 
ــملت اجلولة زيارة غرف حتكم التشغيل للتوربينات الغازية  وش
ــروعي طوارئ 2007 التابعة لشركة الغامن  وللوحدات احلرارية ومش
ــتركة وغرف التحكم اخلاصة بها كما شملت  وشركة املجموعة املش
ــتمع الصحافيون الى  ــرات حيث اس ــم اخلاصة باملقط ــة التحك غرف
ــؤول طالل  ــرح مفصل حول املقطرات وانتاجها من املهندس املس ش

الشمري.

ــة طالل العنزي  ــر ادارة العالقات العام ــكر الى مدي  نتوجه بالش
ــن التنظيم  صاحب فكرة اجلوالت على احملطات لإلعالميني على حس
ــدث بها مدير  ــفافية التي حت ــه ادارته والش ــذي قامت ب ــل ال والعم

ومهندسو احملطة.

في التقييم الفني.
13 - انشاء مؤسسات هندسية 
عربيــــة كبرى فــــي الوطن العربي 
والعمل على انشاء ائتالفات هندسية 

استشارية عربية مشتركة.
14 - احلذر الشــــديد من توغل 
التي  الشركات متعددة اجلنسيات 
تعمل على احتكار العمل في االسواق 
العربيــــة، وتشــــكيل جبهة عربية 

هندسية متكاملة وقوية.
15 - ادراج اخلدمات الهندسية 
االستشــــارية في قانون االستثمار 
فــــي الــــدول العربية لالســــتفادة 
مــــن االمتيازات التــــي تقدمها هذه 

القوانني.
16 - حــــث الصناديق العربية 
املمولة ملشــــاريع داخل فلســــطني 
على اشــــراك املكاتب الفلسطينية 

بهذا العمل.

الهندســــية علــــى احلصــــول على 
اعتمادات وطنية ودولية.
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الهندســــية  ملكاتب االستشــــارات 
العربية لتقوية  ملختلف االقطــــار 
العالقة وتبادل اخلبرات وتسهيل 

تسويق العمل املشترك.
النقابــــات  10 - تفعيــــل دور 
الهندسية بتسويق العمل الهندسي 
كمنتج وعدم االكتفاء بتصدير العقول 

لالسواق املفتوحة لذلك.
11 - التأكيــــد على املؤسســــات 
احلكومية العربية العطاء االولوية 
لالعمال االستشــــارية الهندســــية 

للمستشار احمللي والعربي.
12 - يوصي املؤمتر بأن تتبنى 
الصناديق التنموية العربية تشجيع 
التآلفات بني املكاتب االستشــــارية 
العربية وملنحها حوافز وأفضلية 

جاءت توصيات املؤمتر الهندسي 
االستشاري العربي الرابع للتركيز 
على دور القطاع اخلاص وضرورة 
التنســــيق العربي املشترك في ظل 
التطور التكنولوجي العاملي وكانت 

التوصيات كما يلي:
1 - وضع آليات لتفعيل التعاون 
العربي املشــــترك على املســــتوى 

الرسمي واخلاص.
2 - االعتمــــاد علــــى اخلبرات 
االستشارية العربية بشكل اساسي 
وتشجيع التكامل وتبادل اخلبرات 

فيما بينها.
3 - العمل على تطوير وتوحيد 
الكودات واملواصفات القياسية الفنية 
العربيــــة مع االخذ بعــــني االعتبار 

اخلصوصية لكل قطر عربي.
4 - القيام بتشكيل جلنة فنية 
هندسية من ذوي االختصاص الصدار 
كتاب خاص لتوحيد املصطلحات 
العلمية والفنية والرموز الهندسية 
بحيث يعتمد من قبــــل كليات في 

اجلامعات والدوائر الرسمية.
5 - العمل على تطوير وحتديث 
القوانني واالنظمة املتعلقة بالعمل 
االستشاري الهندسي ووضع اآللية 
الالزمة للعمل بنظام القيد والتصنيف 
املعتمد من االحتاد ووزراء االسكان 

العرب.
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وانشاء وتطوير برمجيات عربية 

متخصصة.
7 - حــــث مراكــــز التدريب في 
النقابات الهندسية على تطوير برامج 
التدريب لديها والتنسيق فيما بينها 

وتبادل املعلومات واخلبرات.
8 - تشجيع املكاتب والشركات 


