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البصيري: »السكك الحديدية« مشروع ملياري عمالق ونأمل إنشاء هيئة للنقل البري 
خالل افتتاح ورشة العمل التي أقامتها وزارة المواصالت حول تأسيس الهيئة العامة للنقل البري

»الزراعة«: مشاريع وأنشطة زراعية مشتركة مع »أكساد« في مجاالت الثروة النباتية والحيوانية والتجميلية
صرح رئيس مجلس اإلدارة � املدي���ر العام للهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة الس���مكية م.جاسم البدر بأن هناك 
عددا من املشاريع واألنشطة الزراعية املختلفة قد مت االتفاق 
على إقامتها بالتعاون ومشاركة املركز العربي لدراسات املناطق 
اجلافة، واألراضي القاحلة »أكساد« في مجاالت الثروة النباتية 
واحليوانية والتجميلية وذلك في إطار تفعيل العالقات املتميزة 
واملتطورة بني الهيئة واملركز وفي ضوء األهمية البالغة التي 
توليها الهيئة الستخدام التقنيات الزراعية املناسبة وتأسيسا 
على التجارب الناجحة للتطبيقات الناجحة التي نفذها املركز 
العربي للمناطق اجلافة واألراضي القاحلة »أكساد« في العديد 
م���ن الدول العربية املماثلة للظروف املناخية للكويت وكذلك 
النتائج اإليجابية التي حققتها هذه التجارب ومن هذه املشاريع 

التي مت االتفاق عليها متهيدا إلبرام اتفاقيات تعاون بش���أنها 
مش���روع »نقل تقانات اس���تعمال املياه املاحلة والعسرة إلى 
املزارعني« وذلك به���دف نقل وتوطني أحدث التقانات املالئمة 
الس���تعمال املياه املاحلة والعسرة لتحقيق االستثمار األمثل 
لهذه النوعية من املياه في مناطق انتشارها، والعمل على زيادة 
االنتاج الزراعي واحملافظة على التربة من التدهور مبا يضمن 
استدامة االنتاج وحتسني مس���توى الدخل للمزارع الكويتي 
ونشر وتعميم هذه التقانات على أوسع نطاق ممكن من خالل 
إقامة الدورات التدريبية وورش العمل واأليام احلقلية وإدخال 

محاصيل زراعية متحملة للملوحة وذات جدوى اقتصادية.
ومش���روع »دراس���ة وضع معايير إقليمية ملياه الصرف 
الصحي املعالج« بهدف االستفادة من املياه املعاجلة في أغراض 

الزراعة ووضع ضوابط واعتبارات الستخدام املياه املعاجلة 
في الري الزراعي واالستفادة من املياه املعاجلة كحل بديل عن 

املياه شديدة امللوحة.
بجانب ذلك مشروع »برنامج مراقبة التصحر ومكافحته« 
والذي يهدف الى مراقبة وتقدير تدهور التربة بالكويت وذلك 
في اطار مش���اركة الكويت في املشروع العربي ملراقبة تدهور 
االراضي وتقدير Lamaar وذلك باالستعانة بالتقانات احلديثة 
من نظم االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية لإلنذار 
املبكر والقيام بإجراء الدراسات املساحية والتربة واملياه والغطاء 
النباتي وإعادة تأهيل لبعض املناطق املتدهورة من خالل تطبيق 
منهجية إعادة تأهيل ملش���اركة العاملني احملليني مثل برنامج 

استصالح وحتسني التربة وتثبيت الكثافة الرملية.

وكذلك مت االتفاق على إقامة عدد من املشروعات في مجال 
االنتاج احليواني منها »مشروع حتسني السالالت احمللية من 
املاعز العارضي« ومشروع »تربية العجول والعجالت احمللية 
مبزارع القطاع اخلاص« وذلك بهدف حتس���ني األداء االنتاجي 
من املاعز العارضي احمللي���ة بالكويت من حيث زيادة انتاج 
التوائم وانتاج احللييب وتكوين س���اللة محلية متميزة لها 
صفات خاصة بالساللة العارضي احمللية للكويت واملساهمة 
في توفير اللحوم واحلليب احمللي���ة وادخال تقانات حديثة 
للتنمية والتطوير وكذلك بهدف زيادة نسبة االستبدال بقطيع 
االبقار الوطن���ي بالعجالت املولودة واملرب���اة محليا، تقليل 
معدالت نفوق العج���ول والعجول حديثة الوالدة والرضيعة 

وخالل مراحل النمو.

)متين غوزال(د.محمد البصيري واللواء محمود الدوسري ود.هاشم الطبطبائي خالل االفتتاح

مؤسسات تتولى مسؤولية القيام 
بهذا التنس����يق، وم����ن األمثلة 
املعروفة جيدا عن ذلك هي »هيئة 
النقل  النقل في لندن« و»هيئة 
البري في سنغافورة« ويجري 
اآلن إنشاء مؤسس����ات مماثلة 
في العدي����د من البلدان األخرى 
أيضا، ولذلك يأتي قرار حكومة 
الكويت بإنش����اء الهيئة العامة 
للنقل البري ملواجهة التحديات 
احمللية منسجما مع املمارسات 
الدولي����ة في أماك����ن أخرى من 

العالم.
وأضاف ان اجلهات احلكومية 
الكويت واملعنية  الرئيسية في 
بأمور النقل الب���ري هي وزارة 
املواص���الت، ووزارة األش���غال 
العامة، ووزارة الداخلية، وبلدية 
الكويت الى جانب وزارة املالية، 
وإلرساء دعائم التنسيق اجليد 
والتكامل في الوظائف بني هذه 
اجلهات مت استش���عار احلاجة 
امللحة منذ وقت إلنش���اء هيئة 
عامة للنقل البري. وتابع ان البنك 
الدولي يتفق متاما مع احلكومة 
في أن إنش���اء هيئة عامة للنقل 
الب���ري أمر جوه���ري للكويت، 
حيث يجب عن���د تصميم مثل 
هذه املؤسسة األخذ بعني االعتبار 
الواقع احلالي، وإذ نضع كل ذلك 
نصب أعيننا، نش���عر بأن هذه 
الهيئة حتتاج في املقام األول الى 
إرساء تنس���يق جيد بني جميع 
اجلهات ذات الصلة بشؤون النقل 
البري، وال تتطلب احلاجة ان تقوم 
هذه الهيئة بنفسها بجميع املهام 
ولكن ينبغي عليها إرساء املعايير 
ووضع السياسات للجهات احلالية 
لتتبناها وتلتزم بها. ولكي تقوم 
بذلك عليها تشكيل مجلس إدارة 
وإطارا منسجما لآلخرين ليعملوا 

من خالله.

انشاء الهيئات وفقا لالجراءات 
في احلكومة ومجلس األمة ليس 
بس���يطا خصوص���ا ان الدورة 
املستندية التي متر بها مثل هذه 
املشاريع طويلة، متمنيا اال تقوم 
كل جهة بسحب البساط من اجلهة 
األخرى ألن هذا من شأنه تأخير 
عملية التنفيذ ويجب ان نصل 
الى قان���ون يحال من احلكومة 
الى مجلس األمة وهناك طريق 
طويل أمام هذا القانون في جلان 

املجلس.
البصيري نريد ان  وأضاف 
تخرج هيئة النقل في أقرب وقت 
ممكن خصوصا ان مجلس الوزراء 
أبدى اهتمامه بهذا املشروع منذ 
2008 بعد صدور اكثر من قرار 
لالستعجال بإنشاء الهيئة، ونود 
ان تضع اجله���ات املعنية حدا 
لهذا املشروع عبر حتديد موعد 
القانون خاصة  وتاريخ القرار 
ان هيئة االتصاالت أخذت وقتا 

طويال حتى اآلن.
الورش���ة  متمنيا ان تنتهي 
بتشكيل فريق الرساله الى الدول 
املجاورة الش���قيقة والصديقة 
لالطالع على جتارب تلك الدول 
بهذا الشأن، وال نريد ان تكون 
وزارة املواصالت الوحيدة املهتمة 

بهذا املشروع.

خطوات تنفيذية

وأكد ان اجتماع وزراء النقل 
العرب في فبراير املاضي شهد 
توقيع اتفاقية للنقل البري لربط 
الدول العربية ناهيك عن مشروع 
التي ستربط  الس���كك احلديد 
دول اخلليج. علما ان اخلطوات 
التنفيذي���ة في هذا املش���روع 
تس���ير وفق املطلوب، مشددا 
على ضرورة وجود تصورات 
نهائية الق���رار هيئة النقل بعد 

االقتصادي����ة بتطوي����ر القطاع 
اخل����اص، )3( ودع����م التنمية 

البشرية.
وقال: يق����ع عملنا مع وزارة 
أولوياتنا  املواص����الت ضم����ن 
اإلس����تراتيجية، إذ ان تأسيس 
هذه الهيئة سيساهم في تعزيز 
أداء القطاع العام من خالل متكني 
الدور التنظيمي للحكومة، والذي 
من ش����أنه أيض����ا خلق فرص 
القطاع اخلاص،  هامة ملشاركة 
وخاصة فيما يتعلق مبشروع 
املترو املقت����رح. ويجلب البنك 
الدولي معه الكثير من اخلبرات 
الدولي����ة في مجال النقل، حيث 
عمل فريق البنك في بلدان عديدة 
ح����ول العالم بدءا من الهند الى 
فرنسا، الى نيبال والى اململكة 
العربية السعودية، البلد اجلار 

للكويت.
وأشار الى ان تخطيط وإدارة 
البري« يعتبر  وتنظيم »النقل 
مهمة صعبة، حيث تواجه املناطق 
املدنية مع ارتفاع معدالت التنقل 
ازدي����ادا في ح����دة االختناقات 
املرورية وتلوث الهواء، وجتري 
معاجلة ه����ذه املش����كلة حول 
العال����م من خالل املؤسس����ات 
والسياسات التي تتطلب تنسيقا 
املتعددة مثل  جيدا للوظائ����ف 
تخطي����ط اس����تخدام األراضي 
وتخطي����ط وتصمي����م الطرق 
النقل  وتخطيط وتصميم نظم 
العام ووضع معايير الس����المة 
والبيئ����ة والتنفيذ الفاعل لهذه 
املعايير، الخ. وكما هو الوضع 
التقليدي في معظم البلدان تتوزع 
مسؤوليات هذه الوظائف على 
وزارات وهيئات حكومية اخرى 
مختلفة، ولذلك أقرت معظم الدول 
احلاجة للتنسيق اجليد، حيث 
قام العديد منها مببادرات إلنشاء 

الفني لدى اجلهاز الفني لدراسة 
املشروعات التنموية واملبادرات 
وعضو انش���اء املترو د.هاشم 
الطبطبائي ان تأسيس شركة 
املترو س���يتم ح���ني يتم فتح 
املظاريف للع���روض املتقدمة 
نهاية شهر مايو اجلاري على 
ان يتم اختيار الفائز خالل فترة 
اربعة اسابيع ومن ثم توقيع 
عقد االستشاري خالل اغسطس، 
مش���يرا الى ان ذلك سيتم بعد 
أخذ موافقتي ديوان احملاسبة 
والفتوى والتشريع، مبينا انه 
من الضروري وضع حد زمني 
العامة للنقل  الهيئة  إلنش���اء 
وان تعم���ل بالتوازي مع عمل 
االستشاري الذي سيعمل بعدة 
اجراءات من ضمنها تأس���يس 
ش���ركة املترو ف���ي الفترة من 
أكتوبر 2010 حتى أكتوبر 2011 
وأيد الطبطبائ���ي طرح وزير 
املواصالت ضرورة وضع حد 
زمني قبل بدء الفصل التشريعي 
القادم ملناقش���ة قانون انشاء 

وأهداف الهيئة املقترحة.

تعاون إستراتيجي

من جهت����ه، قال مدير مكتب 
البنك الدولي رضوان شعبان ان 
البنك وكجزء من برنامج التعاون 
االستراتيجي مع الكويت، يقوم 
بتقدمي املساعدة الفنية للحكومة 
منذ أكثر من 30 سنة، وقد نتج 
ع����ن هذه العالق����ة الناجحة ان 
قامت احلكومة ممثلة في وزارة 
املالي����ة بطلب تأس����يس مكتب 
محلي للبنك الدولي في الكويت، 
حيث مت افتتاح املكتب في يناير 
2009، وال يسعنا هنا إال ان نعبر 
لوزارة املالية عن الشكر للدعم 
والتنسيق الذي توليه لبرنامج 

البنك في الكويت.
وأضاف ان البرنامج مع وزارة 
املواص����الت يأتي ضم����ن إطار 
التعاون اإلستراتيجي اخلاص 
بالكويت والقائم على 3 محاور 
رئيسة: )1( تعزيز أداء القطاع 
النش����اطات  العام، )2( تنويع 

االجازة الصيفية ومع انطالقة 
عجلة العمل في اجلهاز احلكومي. 
وان احلكوم���ة تن���وي عرض 
اقرار الس���نة األولى من اخلطة 
التنموية في جلس���تها املقبلة 
يوم الثالث���اء املقبل خصوصا 
بعدما انتهت اللجنة املالية من 
تقريرها بهذا اخلصوص، مؤكدا 
ان السنة األولى هي سنة حتد لنا 
وجلميع القطاعات في املجتمع 
اذا تعتبر جتربة بعد سنوات من 
عدم وجود خطة وان احلكومة 
تأم���ل اجناز ما ال يقل عن %70 
من اخلطة وهذا بحد ذاته يعتبر 
جناحا. والبعض يراهن على ان 
هذا تفاؤل كبير من قبل احلكومة 
خاصة من بعض نواب مجلس 
األمة وبع���ض اجلهات املراقبة 
واالعالمية وهناك من شكك في 
حتقيق هذه النسبة من اخلطة 

بشكلها الرباعي.

دراسة المشروعات

من جانبه قال رئيس الفريق 

الهيئ���ة العامة للنق���ل والذي 
س���يأخذ مداوالت مطولة بني 
األجه���زة احلكومية ومجلس 

األمة.
بدوره، اس���تعرض الوكيل 
املساعد لقطاع املرور في وزارة 
الداخلية اللواء محمود الدوسري 
العامة  الهيئة  مراحل تأسيس 
للنقل وإعداد االس���تراتيجية 
الوطني���ة الش���املة للم���رور 
والنق���ل 2010 � 2020 في دولة 

الكويت.
وقال  الدوس���ري انه متت 
املباشرة في إعداد االستراتيجية 
الوطنية الشاملة عام 2008 ومت 
تشكيل فرق عمل في عدد من 
الوزارات املعنية وعقد ورش 
عم���ل ح���ول االس���تراتيجية 

وتأسيس هيئة النقل.
وأوضح انه مت تكليف االدارة 
العامة للمرور باالشراف على 
االستراتيجية وتأسيس الهيئة 
نيابة عن اجلهات املعنية كما مت 
توضيح أهداف االستراتيجية 

فرج ناصر
اعلن وزير الدولة لش����ؤون 
مجلس األمة ووزير املواصالت 
الكويت  ان  البصيري  د.محمد 
مقبلة على مش����روع ملياري 
عمالق ميثل نقلة حضارية نوعية 
للتنمية االقتصادية والبشرية 
وهو مشروع السكك احلديدية، 
موضحا ان الوزارة قطعت فيه 
ش����وطا كبيرا ضمن مش����روع 
ال����� B.O.T، وقال البصيري ان 
مجموعة م����ن املكاتب وبيوت 
اخلبرة العاملية لتصميم مسارات 
خطوط النقل اجلماعي تقدمت 
له����ذا املش����روع باالضافة الى 
التنسيق بني دول اخلليج فيما 
يتعلق بنقل الركاب والبضائع 
وان هذه اجلوانب تعهدت بها 
وزارة املواصالت منذ سنوات. 
وأكد د.البصيري خالل افتتاحه 
لورشة العمل التي أقامتها وزارة 
املواصالت حول تأسيس الهيئة 
العامة للنقل البري بالتعاون مع 
البنك الدولي والتي أقيمت صباح 
امس ان هناك عدة جهات حكومية 
واخرى ذات عالقة بانشاء هيئة 
للنق���ل ممثلة ف���ي املواصالت 
والداخلية والبلدية واالشغال 
وغيرها من اجلهات االخرى قدمت 
هذه اجلهات دراسات ورؤى في 
تنظي���م النقل اال ان املواصالت 
كجه���ة معنية بهذا القطاع تقع 
عليها املسؤولية األكبر في هذا 
املشروع، مشيرا الى ان القطاع 
اخل���اص يعتبر مهم���ا جدا في 
حتدي���د رؤية ه���ذا القطاع لذا 
جاءت فكرة هذه الورشة الثانية 
لتالقي األف���كار والوصول الى 
رؤية موحدة ومشتركة النشاء 
هيئة للنقل اذ البد من جتميع 
هذه املسارات في رؤية واحدة 
كي ال تتبعثر اجلهود خاصة ان 

العتيبي: التخطيط السليم وااللتزام 
بالتنفيذ يقودان إلى حياة ناجحة

الحرس الوطني احتفل بتخريج دورة 
تحليل المعلومات واالستخبارات )3(

اختتمت في جمعية المهندسين انشطة 
المهرج���ان الثقافي الهندس���ي االول الذي 
نظمته اللجنة الثقافية، حيث أقيمت ورشة 
عمل ختامية بعنوان »طيف تقود حياتك« 
ل���� م.عبداهلل العتيبي، بمش���اركة نحو 30 

متدربا ومتدربة.
وتطرق المحاضر العتيبي الى ضرورة 
االس���تفادة من الوقت المتاح امام االنسان 
وتحديد اهدافه بالحياة والعمل على تنفيذها 
وفق االمكانيات المتاحة له، وتطوير قدراته 
الذاتية، مشيرا الى ان نحو 80% من الناس 
يهدرون وقتهم ويس���تفيدون من 20% منه 

لتحقيق أهدافهم.
التخطيط وتجديد  الى  ودعا م.العتيبي 
الثقة بالنفس وزيادة المعرفة الذاتية والبحث 
عن الحقيقة وااللتزام بالخطط التي يضعها 
االنسان لنفسه، واصفا التخطيط بأنه النشاط 
الذي ينقلنا م���ن وضعنا الحالي الى وضع 

نطمح الى الوصول اليه.
وقد أعربت عضو اللجنة الثقافية بالجمعية 
م.شهد العجيمان عن سعادة الجمعية بانتهاء 

هذا المهرجان الثقافي االول وتحقيقه لالهداف 
المرجوة من خالل مشاركة نحو 200 متدرب 
ومتدربة من المهندسين وغير المهندسين 
فيه، مشيرة الى ان الغالبية اكدت االستفادة 
الكبيرة من ورش العمل في تطوير مهاراتهم 
الحياتية والمهنية، مؤكدة ان اللجنة بصدد 
االعداد ألنشطة وبرامج ثقافية اخرى سيعلن 

عنها في وقت الحق.
الحالي  المهرجان  ان  العجيم���ان:  وذكر 
اش���تمل على 5 ورش عمل اس���تمرت نحو 
شهر بدأها د.ساجد العلي بورشة عمل بعنوان 
»الشخصية الجذابة«، ثم قدمت كفاح العلي 
ورش���ة بعنوان »الفراس���ة«، تلتها ورشة 
عمل للدكتور فض���ل الفضلي بعنوان »فن 
التفاوض«، وورشة اخيرة بعنوان »الهندرة« 

للمهندس جالل الطبطبائي.
وأش���رف على تنفيذ المهرجان واالعداد 
له رئيسة اللجنة الثقافية المهندسة أميمة 
العصيمي، والمهندس���ات ش���هد العجيمان 
ومن���اور العدواني وأنوا الدر باس وفاطمة 

علمدار.

الوطن���ي  الح���رس  أق���ام 
حفل تخري���ج دورة تح��ليل 
الم��علومات واالس���ت�خبارات 
رقم )3(، وذلك بح��ضور مدير 
مديرية األمن العسك�ري الع�ق�يد 
الرك���ن فهد عب�����داهلل ضمن 
الت��دريبي  الموس���م  أنش�طة 
الحالي إلعداد ك���وادر أمني��ة 
قادرة على التعامل مع معط�يات 
المعلوم���ات األمني���ة بطرق 
علمية حديث���ة بالتعاون مع 
شركة ال�ت�ط�وي�ر األم�ي�رك�ية 

.MPRI
الركن فهد  العقي���د  وأك���د 
عب��داهلل خ�الل ح�فل التخريج 

ان الدورة اش���تملت على برام�ج وتدريبات 
عملي���ة متقدمة في علوم االس���ت��خ�بارات 
والمعلومات األمنية تدرب عليها من�تسبو 
ال���دورة وأثب��توا كف�����اءة واضحة أبرزت 
قدرت��هم على االستدالل وتحليل المعلومات 
ب�دقة، وك�ذلك التدريب على جمع المعلوم�ات 
بش���كل مت���ق�دم وم�ت�طور ع����ن ط��ريق 

ال�ح�اس�ب اآللي.
كما هنأ مدير مديرية األمن العس���كري 
بالتكليف - الخريجي���ن على أدائهم خالل 
الدورة، ودعاهم الى مواصلة البحث والتدريب 
الكتس���اب مهارات جديدة تس���اهم في رفع 
مس���توى األداء خالل تنفيذ المهام الموكلة 

اليهم.

في الورشة الختامية لمهرجان جمعية المهندسين الثقافي

م. عبداهلل العتيبي متوسطا عددا من املشاركني في ورشة العمل

اخلريجون عقب تسلم شهاداتهم

برجس البرجس خالل لقائه أشرف حمودة

تعاون بين »برنامج األغذية العالمي«
و»الهالل األحمر« في المجال اإلنساني

اكد مدير تنمية االعمال والشراكة في 
منظمة األمم املتحدة ببرنامج االغذية 
العاملي اش����رف حمودة التعاون مع 
جمعية الهالل االحمر ملا حتظى به من 

مكانة مميزة في عملها االنساني.
وقال حمودة ل� »كونا« عقب لقائه 
رئيس مجلس ادارة اجلمعية برجس 
البرجس ان زيارته تهدف الى توطيد 
العالقة مع اجلمعية، مش����يرا الى ان 
البرنامج يبح����ث عن مظلة معروفة 
وذات مكانة عالية في املجتمع الكويتي 

ليتعاون معها.
واشاد بجهود اجلمعية ملا تقوم به 
من خدمات للكويت من خالل تقدمي 
املساعدات االنسانية بصورة عاجلة 
للدول املنكوبة، مشيرا الى انها بذلت كل 
ما متلكه من جهد وامكانات في سبيل 
ايصال املساعدات الى املتضررين في 
شتى بقاع العالم ضمن اطار حرصها 
على دعم كل اجلهود الرامية لتخفيف 

املعاناة عن احملتاجني.
وق����ال ان زيارت����ه للجمعية تعد 
جولة استكش����افية لكيفية التعاون 
معها، مشيدا بالدعم الكويتي لبرنامج 

االغذية العاملي.
واشار حمودة الى انه زار جمعيات 
خيري����ة في الكويت القامة ش����راكة 
ب����ني الطرفني اضافة ال����ى التعريف 
بدور البرنامج ودوره بتقدمي الغذاء 

للمنكوبني في شتى بقاع العالم. وقال 
ان اهل الكويت جبلوا على عمل اخلير 
واغاثة احملتاجني دون متييز بني اي 
طائفة او ديانة، مشيرا الى ان املنظمة 
حريص����ة على تفعي����ل التعاون مع 
الكويتية والقطاع  اجلهات اخليرية 

اخلاص ايضا.
وحول البرنامج قال انه يعد اكبر 
وكالة للشؤون االنسانية في العالم 
وفي كل ع����ام يقوم بتقدمي املعونات 
الغذائي����ة الى نح����و 90 مليون من 
الفقراء من اجل مساعداتهم على تلبية 
احتياجاتهم الغذائية في اكثر من 70 

دولة تعرضت للكوارث.
الدعم  البرنامج يقدم  ان  واضاف 
اللوجستي لضمان حصول احملتاجني 
على املس����اعدات الغذائية في الوقت 
واملكان املناس����بني وال يدخر وسعا 
في وضع قضي����ة اجلوع على رأس 
الدولية وتشجيع  قائمة االهتمامات 
السياسات واالستراتيجيات والعمليات 
التي تفيد الفقراء واجلوعى مباشرة. 
واشار الى ان البرنامج يوظف معوناته 
الغذائية لكسر حلقة الفقر عن طريق 
مشروعات االغاثة والتأهيل والتنمية 
ملساعدة الفقراء مبن فيهم االشخاص 
املشردون من ضحايا الكوارث الطبيعية 
والالجئون والعائدون لضمان حصولهم 

على وجبات غذائية.

تكرمي أحد اخلريجني


