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م.عبدالعزيز الكليب متحدثا خالل الديوانية

فرج ناصر
قال وكي���ل وزارة األش���غال 
الكلي���ب خ���ال  م.عبدالعزي���ز 
الديوانية التي مت تنظيمها مساء 
أول من أمس ضمن أنشطة مؤمتر 
الثاني  ومعرض وزارة األشغال 
ان مؤش���ر مدركات اإلصاح في 
اجله���ات العام���ة وال���ذي تقوم 
عليه جمعية الشفافية الكويتية 
يهدف الى نشر الوعي اإلصاحي 
بأهمية مكافحة الفس���اد اإلداري 
واملالي ب���ني العاملني في القطاع 
احلكومي وحتريك جميع موظفي 
الدولة باجتاه واحد وهو اإلصاح 
األداء وحتسني اخلدمة  وتطوير 
واحلفاظ على املال العام، والذي 
الوزارة على مراكز  حصلت فيه 
متقدمة قياسا بالعام املاضي، حيث 
الترتيب اخلامس من  جاءت في 
وجهة نظر املراجعني، والعاشرة 
من وجهة نظر املوظفني من أصل 
48 جهة حكومية، مشيدا بالتقدم 
امللحوظ الذي حققته الوزارة في 
تطبيق مدركات اإلصاح كونها 
ج���اءت في املرات���ب األولى على 

مستوى الوزارات.
ولف���ت الى ان ه���ذه النتيجة 
تؤكد ان الوزارة تسير في االجتاه 
الصحيح، مؤكدا انه سيتم التركيز 
على اجلوانب اإليجابية في املرحلة 
املقبلة لتحقيق املزيد من التقدم، 
الفتا الى ان تقدم الوزارة حسب 
رأي املراجعني بلغ 24% بينما ارتفع 
حسب رأي املوظفني بنسبة %16 
علما بأن ال���وزارة لديها 9 آالف 
الوزارة  موظف، مؤكدا ح���رص 
على الشفافية في طرح املشاريع 

دمش���ق � كونا: تس���لم رئيس 
مجلس الوزراء السوري محمد ناجي 
عطري رسالة خطية من سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
تضمنت دعوة رسمية لزيارة الكويت 
نقلها وزير املالية مصطفى الشمالي. 
جاء ذلك خال اجتماع وزير املالية 
الكويتي والوفد املرافق له الى رئيس 

مجلس الوزراء السوري.
وكان الوزير الش���مالي قد قام 
بجولة تفقدية برفقة وزير السياحة 
السوري سعد اهلل اغا القلعة لعدد 
من املواقع السورية التي ميكن ان 
يتم فيها تنفيذ مش���روع الصرح 
احلضاري الذي يخلد ذكرى األمير 

الراحل الشيخ جابر االحمد والرئيس السوري الراحل حافظ االسد وذلك 
بحضور وزيري املالية الس���وري محمد احلسني والسياحة وسفيرنا في 
دمشق عزيز الديحاني والقنصل في السفارة الكويتية ناصر القحطاني 
ورئيس مجلس ادارة الش���ركة الكويتية املتحدة لاستثمار احمد العمر 
ومديرها العام في دمش���ق خالد املشري. وأعرب عطري خال اللقاء عن 
سعادته بتلبية دعوة سمو رئيس مجلس الوزراء، متمنيا لسموه ولصاحب 

السمو األمير الشيخ صباح االحمد دوام التقدم واالزهار.
وأشاد في هذا الصدد بعمق العاقات الكويتية � السورية ووصفها 
بانها عاقات »طيبة وقدمية«، مشيرا كذلك الى دور الكويت الريادي في 
مجال الثقافة حيث كانت منارة مضيئة خدمت العقل العربي على امتداد 
تاريخه الطويل. ودعا عطري خال اللقاء الذي تناول واقع االستثمار في 
سورية اجلانب الكويتي الى االستفادة من مجاالت االستثمار املتعددة 
في سورية وبخاصة في املجال العقاري والسياحي وكذلك مجاالت النفط 
والغاز والبتروكيماويات والتوسع في تنفيذ املشاريع لتشمل املناطق 
الس���احلية في سورية ومختلف احملافظات. من جهته اكد وزير املالية 
مصطفى الشمالي خال اللقاء اهتمام وحرص الكويت على املشاركة في 
تنفيذ املشاريع التنموية في سورية تقديرا منها مبواقف الرئيس السوري 
الراحل حافظ االسد ووقوفه الى جانب الشرعية الكويتية من خال مساهمة 
ق���وات باده في دحر الغزو العراقي الغاش���م للكويت عام 1990. ودعا 

الشمالي في معرض بحثه واقع 
االستثمار في سورية الى ضرورة 
طرح املش���اريع االس���تثمارية 
والتنموية خال امللتقى السياحي 
الذي س���يعقد في دمشق قريبا 
واالهتمام بالسياحة الداخلية التي 
تخدم الشعب السوري وشعوب 
الدول املجاورة من خال انشاء 
الفنادق التي تقدم خدمات جيدة 
وبأسعار مغرية تكون في متناول 
اجلميع مشيرا في هذا االطار الى 
اهمي���ة دور الش���ركة الكويتية 
املتحدة لاس���تثمار في دمشق. 
واكد الش���مالي اهتمام احلكومة 
الكويتية في املساهمة باملشاريع 
املرتبط���ة مبجاالت النفط والغاز ملا له���ا من فائدة كبيرة تعود بالنفع 
على كا اجلانبني معربا عن اس���تعداده لعرض مثل هذه املشاريع على 
مؤسسة البترول الكويتية للمشاركة في تنفيذها ومتويلها مع اجلانب 
الس���وري. وحتدث خال اللقاء عن دور اللجنة الكويتية � الس���ورية 
العليا املشتركة معربا عن االمل في ان تعقد اجتماعاتها بشكل مستمر 
وع���دم ترك أي فراغ ملراجعة كل القضاي���ا املتأخرة ومعرفة املصاعب 

والعمل على تذليلها.
وقال الشمالي في مؤمتر صحافي عقب اللقاء: انه بحث مع عطري كل 
ما يتعلق بالعاقات الكويتية � السورية في مجاالت االستثمار مؤكدا ان 
»للكويت رغبة في ان تكون سورية محطة لاستثمارات الكويتية ولقد 
حتققت هذه الرغبة بعد لقاء رئيس الوزراء اليوم وبالتالي امامنا عمل 
مس���تمر لتعزيز استثماراتنا في سورية التي تتمتع بامكانيات كبيرة 

واملستقبل سيكون جيدا«.
من جهته قال وزير املالية السوري في تصريح مقتضب: ان زيارة 
وزير املالية الكويتي الى دمشق سوف تستثمر باكثر من اجتاه معربا 
عن االمل في ان تس���هم زيارة رئيس الوزراء السوري املقبلة للكويت 
ولقاءاته مع املس���ؤولني هناك في تعزيز العاقة املتميزة بني البلدين 
والش���عبني تنفيذا لتوجيهات الرئيس السوري بشار االسد وصاحب 

السمو األمير الشيخ صباح االحمد.

الراجحي: مساعدات »أمانة الزكاة« 3.77 ماليين دينار هذا العام
زار نائب رئيس مجلس الوزراء للش����ؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون االسكان الشيخ احمد الفهد جناح 
االمانة العامة للجان الزكاة بجمعية االصاح 
االجتماعي وذل����ك على هامش افتتاح معرض 
الكتاب الذي تنظمه جمعية االصاح في ارض 
املعارض مبشرف صالة 5. وقد استقبل الضيف 
في جناح االمانة امني عام االمانة سعد الراجحي 

ونائب االمني العام عبدالكرمي الياس����ني الذي 
شرح له شرحا مختصرا عن االمانة وطبيعة 
عملها ونشاطها اخليري واالنساني ورسالتها. 
واوضح الراجحي للضيف ان االمانة تلتزم بتقدمي 
املساعدات اخليرية داخل الكويت، وقد بلغت 
مساعداتها هذا العام حوالي 3.77 مايني دينار 
شملت حاالت متعددة من اسر محتاجة ومتعففة 
وايتام وافطار صائم وبرادات ماء وغيرها من 

املس����اعدات وعاج ملرضى السرطان وكراسي 
للمعاقني. وق����دم الراجحي للضيف مطبوعات 
االمانة وتقريرها الس����نوي مشفوعا باالرقام 
واالجنازات التي حف����ل بها العام املاضي على 
صعيد مساعدة احملتاجني والفقراء داخل الكويت 
مبا يعزز رؤية االمانة ورسالتها املتضمنة اقامة 
جهود جماعية خلدمة خيرية مجتمعية تشكل 
رافدا لدور احلكومة وسعيها للرقي باالنسان.

أكد أن مجلس الخدمة المدنية اجتمع أمس ألكثر من 7 ساعات ورفع التوصيات إلى مجلس الوزراء

محمد الصباح: أنجزنا »المزايا المالية والوظيفية«
لـ 123 طلبًا من وزارات وجهات حكومية

كونا: قال نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية ورئيس 
املدنية باالنابة  مجلس اخلدمة 
الش���يخ د.محمد الصباح أمس 
ان مجل���س اخلدم���ة اجنز  123 
املالية  موضوعا تتعلق باملزايا 
والوظيفية الواردة من عدد من 

الوزارات واجلهات احلكومية.
الش���يخ د.محمد  واوض���ح 
ل� »كونا«  الصباح في تصريح 
عقب ترؤس���ه اجتماع مجلس 
اخلدمة املدنية ان املجلس الذي 
اجتمع ملدة اكثر من سبع ساعات 
امس قرر رفع التوصيات بشأن 
ال���� 123 موضوع���ا الى مجلس 
ال���وزراء لكون���ه اجلهة املنوط 
بها اصدار القرارات بش���أن هذه 

التوصيات.
الش���يخ د.محمد  واض���اف 
الصباح ان املجلس ناقش امس 
التقري���ر اخلاص بش���أن هذه 
املوضوعات التي تتعلق باملزايا 
املالية والوظيفي���ة واملقدم من 
ديوان اخلدمة املدنية بالتنسيق 

مع وزارة املالية.
وذكر انه روعي في اعداد هذا 
التقرير االط���ار العام والضوابط 
التي حددها مجلس اخلدمة املدنية 
بش���أن ال���� 123 موضوعا واول 
املزايا  النظر في  هذه الضوابط 
املالية في ظل مستويات التضخم 

هذه املوضوعات.
واضاف ان رابع هذه الضوابط 
هو احلرص على مراعاة التوازن 
بني احتياج���ات القطاعني العام 
واخلاص م���ن العمالة الوطنية 
وبشكل ال يؤثر على قدرة القطاع 
اخلاص عل���ى توظيف الكوادر 

الوطنية.
وقال ان خامس هذه الضوابط 
ان تسري اي امتيازات مالية مقرة 
للفترات املستقبلية اعتبارا من 

السنة املالية احلالية.
وذكر ان مجلس اخلدمة املدنية 
سار على هدي هذا االطار العام 
والضوابط مضيفا ان هذا االمر 
سهل على املجلس اتخاذ توصيات 
ال� 123 موضوعا حيث  بش���أن 
»اعتمدنا عل���ى ان اي موضوع 
منها يندرج ضمن هذه الضوابط 
ستكون املوافقة عليه سريعة وما 
ال يندرج ضمنها لن تتم املوافقة 

عليه«.
واكد ان اجناز ال� 123 موضوعا 
امس جاء وفاء للوعد الذي قطعه 
مجلس اخلدمة املدنية على نف��سه 
بانه سينجز جميع املوض���وعات 

املعروضة امامه.
واشاد باجلهود الكبيرة التي 
بذله���ا القائمون عل���ى مجلس 
املدنية وديوان اخلدمة  اخلدمة 

املدنية لتحقيق هذا االجناز.

ان  متطلبات تنفيذه���ا مضيفا 
ثالثه���ا هو تقيي���م مدى حاجة 
سوق العمل في القطاعني العام 
واخلاص للوظائف الواردة ضمن 

الوظيفي السائدة.
وقال ان ثاني هذه الضوابط 
هو ان تنسجم هذه املزايا املالية 
مع اخلطة االمنائية للدولة وضمن  خالل الديوانية التي تم تنظيمها ضمن أنشطة مؤتمر ومعرض الوزارة

في رسالة من رئيس الوزراء إلى نظيره السوري

الكليب: »األشغال« بالمركز الخامس في مؤشر مدركات اإلصالح

الشمالي: الكويت حريصة على تنفيذ المشاريع التنموية في سورية

شيخ: مياه »الصليبية« المعالجة بالتناضح العكسي صالحة للشرب
درويش: يمكن استخدام المياه العادمة في التحريج الزراعي

فرج ناصر
اختتمت ظهر امس جلسات مؤمتر وزارة 
االشغال الثاني »احللول واالمكانات« بعقد 
جلستني عن االستخدام االمثل ملخرجات 
محطات معاجلة مي���اه الصرف الصحي 
حيث حتدث املستش���ار في تدوير املياه 
املعاجلة بكاليفورنيا الدكتور بهمن شيخ عن 
التقنيات املتقدمة في مجال اعادة استخدام 
املياه واملوضوعات املرتبطة تناول خالها 
املياه.  الدولية لهذه  القياسية  املواصفات 
وقد ذكر أن التطور في هذه التقنيات يسير 
بخطى متتابعة خاصة في املناطق القارية 
التي تشهد ندرة في املياه وقد ضرب امثلة 
ببعض الدول التي تستخدم هذه املياه من 

الشرب مثل ناميبيا.
واشار شيخ الى ان املياه املعاجلة من 
محطة الصليبية ذات جودة عالية كمياه 
شرب الستخدام طريقة التناضح العكسي 
اال انه لوحظ ان استخدام هذه املياه قاصر 

على ري املزروعات ل���ذا فابد من تغيير 
فوري لاشتراطات والسياسات التي اتت 
الس���تخدام مياه شرب في ري املزروعات 
حيث تتحمل الدولة تكلفة مالية جراء ذلك 

وتستهلك طاقة اكثر من املطلوب.
وف���ي احملاضرة الثانية من اجللس���ة 
االولى حتدث مهندس تشغيل رئيسي في 
املكتب االستشاري العاملي »مونتجومري 
واطسون هرزا« الدكتور مرات ساريوجلو 
عن استخدامات مخرجات محطات تنقية 
مياه الصرف الصحي بعد استخراج املياه 
العادمة  املعاجلة وه���ي احلمأة واملي���اه 
واعطى مناذج عملية لتطبيقات في بعض 
الدول وباالخص استخدام احلمأة كسماد 
الطاقة احلرارية،  واستخدامها في توليد 
مشيرا الى انهم يجرون تطبيقات في قطر 
ودبي على هذه االستخدامات والتي سبق 
تطبيقها بنجاح في دول اخرى، وتطرق الى 
عرض الوسائل اخلاصة في هذه التطبيقات 

وحدودها.
 وفي اجللس���ة الثاني ع���رض م.باقر 
درويش من الهندس���ة الصحية توصيات 
احللقة النقاش���ية التي اقيمت في ابريل 
من العام املاضي بعنوان االستخدام االمثل 
للمياه املعاجلة وتطرق الى ما مت من اجراءات 
بخصوص هذه التوصيات حيث مت تشكيل 
جلنة من ال���وزارة والهيئة العامة للبيئة 
ووزارة الصح���ة والهيئة العامة للزراعة 
ووزارة الكهرباء واملاء لاستفادة من املياه 
العادمة وقد خلصت الدراسة الى امكانية 
اس���تخدامها في اعمال التحريج الزراعي 
وسيتم اسناد اعمال التحضير لتنفيذ هذه 

االعمال الى احد املكاتب االستشارية.
وفي النهاية مت عقد جلسة نقاش خاصة 
في موضوع املياه املعاجلة شارك بها خبراء 
من داخل وخ���ارج الكويت حيث عرضوا 
خبراته���م اخلاص���ة بالتوصيات التي مت 

عرضها.

الشيخ د. محمد الصباح

جانب من اعتصام سابق للمطالبة بإقرار كادر الطيران املدني

واستدعاء املناقصني واملستشارين 
وطرح املشاريع بكل حيادية.

وحول كيفية تقليص الدورة 
املستندية لإلس���راع في تنفيذ 
املش���اريع التنموية قال الكليب 
ان ال���وزارة حت���اول منذ فترة 
طويلة إيجاد احللول لها، الفتا الى 
وجود خطوتني سيتم تطبيقهما 
ف���ي القريب العاج���ل، الفتا الى 
انه م���ن الصعوب���ة متابعة كل 
الكتب واملراسات ضمن الدورة 
املس���تندية دون أن يكون هناك 
نظام امليكنة، الفتا الى انه مت وضع 
أنظمة الكترونية في املش���اريع 
االستراتيجية لتكون املراسات 
ال���وزارة واملقاول  ب���ني  فيم���ا 
العاملي واحمللي  واالستش���اري 
الكترونيا دون معامات ورقية، 
اضافة الى العمل داخل الوزارة 
منذ فترة على نظام متابعة العقود 
سواء كانت حتت الطرح أو خال 

الترسية أو خال التنفيذ. وأعلن 
الكليب ان النظام جاهز وهو في 
املبدئي، وان  التطبي���ق  مرحلة 
ال���وزارة رأت ان النتائج طيبة، 
معلن���ا ان الوزارة على وش���ك 
البدء في التطبيق الفعلي للنظام 
االلكتروني في متابعة املشاريع في 
مراحلها املختلفة، ومتابعة جهاز 
املقاول الرئيسي ومقاولي الباطن 
بهدف تسريع الدورة املستندية 
وليس تقليصها. من جانبه أعلن 
الوكيل املساعد للهندسة الصحية 
م.خالد اخلزي عن انتهاء الوزارة 
من 5 مراحل في مشاريع االستفادة 
من املياه املعاجلة ثاثيا، الفتا الى 
ان العاصمة بالكامل مزودة بشبكة 
كاملة للمياه املعاجلة، كاش���فا 
النقاب عن االستعدادات اجلارية 
لطرح املرحلة »C« من مشروع 
االستفادة من املياه املعاجلة في 
الزراعي���ة للتصميم،  األغراض 

وذلك إليصال املياه املعاجلة الى 
مناطق األحمدي، اضافة الى انه 
مت التوقيع على اتفاقية املرحلة 
»D« والتي تعد من أكبر املراحل 
وستغطي منطقة الفروانية الى 
املطاع، عل���ى ان تكون جاهزة 
للطرح في ع���ام 2011 الفتا الى 
انه بانتهاء تل���ك املرحلة تكون 
الوزارة قد غطت جميع املناطق 
احلضرية. واشار الى االستفادة 
من املياه املعاجلة رباعيا معلنا 
االنتهاء من إيصالها الى مناطق 
العبدلي والوف���رة، الفتا الى ان 
منطقة الوفرة في مرحلة التشغيل 
حاليا، حيث يتم ضخ 100 ألف متر 
مكعب الى العبدلي و100 ألف متر 
مكعب الى الوفرة يوميا، مشيرا 
الى ان املضخات تستوعب ضخ 
200 ألف متر مكعب لكل منطقة، 
إال ان توقف محطة مشرف قلل 

كمية املياه املنتجة.
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