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 المضحي لـ »األنباء«: دراسة من 3 محاور إلدارة النفايات
وإعادة تأهيل البيئة البحرية وجودة الهواء في المنطقة الجنوبية

وزارة البيئة اليابانية توافق مبدئيًا على إرسال خبرائها إلجرائها

د.صالح املضحي خالل االجتماع

)سعود سالم(بدر املديرس متوسطا أعضاء اجلمعية

د.صالح املضحي خالل لقائه وزير البيئة الياباني

العالقات الثنائي���ة بني البلدين 
وأهمية اللجنة املشتركة في إرساء 
أسس جديدة للشراكة الكويتية 
� اليابانية. وحضر االجتماع عن 
اجلانب الياباني سفير اليابان لدى 
الكويت ماساتوشي موتو ومدير 
ادارة الش���رق األوسط وأفريقيا 
في وزارة االقتص���اد والتجارة 
والصناعة وممثلون عن وزارة 
اخلارجي���ة ووزارة االقتص���اد 
والتج���ارة والصناعة وعدد من 
اإلدارات واملنظمات غير احلكومية 

اليابانية.
وعرض اجلانب الياباني خالل 
االجتماع أوج���ه تعزيز التفاهم 
املتبادل ب���ني البلدين من خالل 
أحداث مختلف���ة تنظم في إطار 
االحتفالية بخمسينية تأسيس 

العالقات الديبلوماسية.
وعرض كذلك مجاالت التعاون 
املتاحة لالستفادة من اخلبرات 
الياباني���ة وبخاص���ة في مجال 
التنمية البشرية ومجال التعاون 
البلدين واالستفادة  البيئي بني 
من اخلب���رات اليابانية املتقدمة 
ف���ي هذا اجلانب إضافة الى عدد 
من مش���اريع االتفاقيات املقدمة 
من اجلانب الكويتي في املجاالت 
التجارية واالقتصادية والعلمية 
والتقنية والثقافية والسياحية، 
مؤكدا رغبة الياب���ان في ايجاد 
تعاون في مجاالت الطاقة والطاقة 

املتجددة واجلوانب الصحية.

نائ���ب رئيس مجل���س الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح ووزير اخلارجية الياباني 
كاتسويا أوكادا ووزير التجارة 
واالقتص���اد والصناعة الياباني 

ماسا يوكي نوشيما.
ونقل بيان صحافي عن العتيبي 
قوله »ان الزيارة املرتقبة للشيخ 
د.محمد الصباح نعول عليها كثيرا 
في االس���تراتيجية االقتصادية 
ولتفعيل الديبلوماسية االقتصادية 
التي أطلقها صاحب السمو األمير 

بني اجلانبني«.
وألقى مدير إدارة آس���يا في 
وزارة اخلارجية السفير محمد 
املج���رن الرومي الذي رأس وفد 
الكويت الى االجتماع التحضيري 
كلمة أش���ار فيها ال���ى اخلطوة 
املميزة التي يش���كلها االجتماع 
األول للجنة املش���تركة برئاسة 
نائ���ب رئيس مجل���س الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح ووزير اخلارجية الياباني 

كاتسويا أوكادا.

حرص الهيئة على توسيع قاعدة 
املعاجلة البيئية في جنوب البالد، 
وبحثا عن الطرق االفضل واألمثل 
للمعاجلة، مشيرا الى ان زيارته 
لوزارة البيئ���ة اليابانية ضمن 
الزيارة الرسمية لوزير اخلارجية 
الش���يخ د.محم���د الصباح أتت 
خصيصا بهدف محاولة التواصل 
مع اخلبراء اليابانيني ودعوتهم 
إلجراء الدراسات البيئية املطلوبة 
في البالد واالستفادة من خبراتهم 

في هذا املجال.

وأش���ار الرومي الى اجلهود 
املبذولة من الطرفني لدفع العالقات 
الثنائي���ة الى مس���تويات أرقى 
وأعمق من الش���راكة والصداقة 
متخطية املجال النفطي التقليدي 
فيم���ا يخدم مصلحة الش���عبني 

الصديقني.
م���ن جهت���ه رح���ب رئيس 
اجلانب الياباني نائب مدير عام 
إدارة الش���رق األوسط وأفريقيا 
ف���ي وزارة اخلارجية تاكيهيرو 
كاغ���اوا بالتطور الذي تش���هده 

من جانبه شدد سفيرنا لدى 
اليابان عبدالرحمن العتيبي على 
أهمية تعزيز العالقات بني الكويت 
واليابان والتي ترتقي إلى نصف 
قرن من التفاهم املتبادل ولتفعيل 

الديبلوماسية االقتصادية.
ألقاها  جاء ذل���ك في كلم���ة 
العتيبي في االجتماع التحضيري 
 � الكويتية  للجن���ة املش���تركة 
اليابانية املرتقب عقد اجتماعها 
األول في الثاني من يونيو املقبل 
في طوكيو والذي سيكون برئاسة 

خ���الل جولته والتي ابتدأها من 
شرق آس���يا وذلك نظرا ألهمية 
هذه املنطقة في املصلحة احليوية 

لدول مجلس التعاون«.
واضاف »هناك رغبة مستمرة 
من حكومتي البلدين في تطوير 
آلي���ات التع���اون الثنائ���ي بني 
اجلانبني ومب���ا يحقق مصلحة 
البلدين الصديقني«، مؤكدا »أن 
اجلانب الياباني لن يتوانى عن 
تقدمي كل ما من شأنه العمل على 
تطوير وتعزيز العالقات املتميزة 

دارين العلي
أكد مدير ع���ام الهيئة العامة 
للبيئة د.صالح املضحي ل� »األنباء« 
خالل اتصال معه عقب اجتماعه 
مع وكيل وزارة البيئة في اليابان 
خالل وجوده ضمن الوفد املرافق 
لوزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح موافقة الوزارة املبدئية 
على حضور خبرائها الى البالد 
إلجراء دراس���ة شاملة من ثالثة 
محاور وهي ادارة النفايات وجودة 
البالد واعادة  الهواء في جنوب 
تأهيل البيئة البحرية، خاصة ما 

أنتجته مشكلة مشرف.
الهيئة  ان  وق���ال املضح���ي 
سترس���ل الدعوة ال���ى الوزارة 
اليابانية عبر القنوات الرسمية 
لالس���تعانة باخلبراء اليابانيني 
في اجراء الدراس���ات الش���املة 
سالفة الذكر بهدف االطالع على 
آراء خب���راء لديه���م جتارب في 
عملية املعاجلة سواء في مجال 
البيئة البحرية أو جودة الهواء، 
مشيرا الى ان على هؤالء تقييم 
الوضع القائم والطريقة املتبعة 
في املعاجلة، وف���ي حال وجود 
قصور تقدم احلل���ول والطرق 

االمثل واالفضل للمعاجلة.
ولفت املضح���ي الى ان ذلك 
يتماش���ى مع املطالبات بإجراء 
عملي���ة تقيي���م للوضع احلالي 
في املنطقة اجلنوبية من جهات 
وخب���راء آخري���ن، ويصب في 

المديرس إلقرار كادر لموظفي »العالقات العامة«

رندى مرعي 
اعتبر رئيس مجل����س إدارة جمعية العالقات العامة الكويتية بدر 
املديرس أن اللقاء التعريفي التشاوري ألعضاء اجلمعية واملدراء املسؤولني 
عن العالقات العامة في القطاعني العام واخلاص الذي عقدته اجلمعية 
مساء أمس األول في فندق الشيراتون يأتي لرفع اسم اجلمعية وإبراز 
دورها في املجتمع واملساهمة في أن يأخذ ممارس العالقات العامة دوره 

وحقه وكادره الوظيفي أسوة بباقي املهن.
وأكد املدي����رس في كلمته خالل اللقاء عل����ى األهمية الكبرى ملهنة 
العالقات العامة وممارس����يها ودورها في املجتمع والتي التزال مغيبة 
عن املجتمع مع أنها لها دورها الفعال في القطاعني العام واخلاص، وأن 
من عمل في مجال العالقات العامة يدرك أهمية التواصل الذي تقوم به 
هذه املهنة كونها جسر للتواصل ال يعرفه إال من ميارسها، وأشار إلى 
أن العالقات العامة واإلعالم رديفان يكمالن بعضهما البعض ومسمى 
العالقات العامة واإلعالم متالزمان في التسمية في معظم القطاعات وال 
فاصل ينهما فهما حلقة للتواصل والبروز ومحاولة وصول الشخص 
إل����ى مبتغاه. وتابع املديرس أن هذا اللقاء يجس����د روح التواصل بني 
ممارسي املهنة وجمعية العالقات العامة التي تسعى من خالل نظامها 
األساسي إلى لم شمل ممارسي العالقات العامة وإبراز دورهم في املجتمع 
واملطالبة بأخذ حقهم الذي يس����تحقونه في مجال عملهم كباقي املهن 

سواء باملكافآت أو زيادة الراتب والترقيات الوظيفية.
وتوجه املديرس للعاملني في هذا القطاع قائال أنتم القدوة احلسنة 
واملرآة املضيئة في مراكز عملكم كونكم من املؤهلني خبرة وعلما وجتربة 
بإعطاء صورة حقيقية للمجتمع وإبراز مهنة العالقات العامة وأهميتها 
في قطاعات الدولة وهذا ال يأتي إال من خالل تواصل العاملني في مجال 

العالقات العامة مع مسؤوليهم في مراكز عملهم.
ثم كانت كلمة عضو مجلس اإلدارة د.سمير حسني قال فيها ان هذا 
اللقاء جزء من سلسلة طويلة من األنشطة التي تقوم بها اجلمعية والتي 

استطاعت أن تقدم الكثير من اإلجنازات خالل فترة قصيرة من اإلنشاء 
وكان لها األثر الكبير أيضا في حتريك عمل العالقات العامة في الكويت 

في القطاعني العام واخلاص واإلدارات واألجهزة احلكومية.
وتابع أن اجلمعية متثل منتدى لكل مسؤولي العالقات العامة ومن 
له صلة في هذا املجال حيث تقوم بدور كبير في املجال الثقافي للعالقات 
العامة من خالل املنتديات والدورات التدريبية واملؤمترات وإلى جانب 

هذه النشاطات تلعب اجلمعية دورا في مجال تطوير هذه املهنة.
ومتنى حسني أن يتم متكني مهنة العالقات العامة وأن تقوم اجلمعية 
باألنشطة الهادفة من خالل جمع األكادمييني واملمارسني ما يؤدي إلى 
إث����راء مهنة العالق����ات العامة وتفعيلها. واقت����رح أن يقام مؤمتر عن 
العالقات العامة يحضره ويشارك به اإلدارات العليا والقياديني في كل 
القطاعات لتطوير هذه املهنة. بدوره شدد أستاذ العالقات العامة د.أحمد 
الشريف على ضرورة مساعدة طلبة العالقات العامة في التدريب في 
املج����ال امليداني موجها الدعوة إلى كل ش����ركات القطاع اخلاص لفتح 
قنوات للطلبة لتصبح هناك ش����راكة بني جامعة الكويت ومؤسسات 

القطاع اخلاص واجلهات احلكومية.
من جانب آخر قدم املش����اركون في اللق����اء اقتراحات لتطوير عمل 
جمعية العالقات العامة، مشددين على ضرورة إعطاء هذه املهنة حقها 
نظ����را ألهميتها وأن يتم التعاطي معها على أنها اختصاص بذاته وأن 

يقر كادرها الوظيفي.
كما يجب أن تقس����م وظائف العالقات العامة ويكون لها مسميات 
معتمدة لدى الوزارات، كما يجب أن يش����غل وظائف العالقات العامة 

أصحاب شهادات واختصاص في هذا املجال.
من جانب آخر تعلقت االقتراحات بتشكيل جلان مختصة في جمعية 
العالق����ات العامة الكويتية من خالل تعزيز الس����ير الذاتية لألعضاء 
ووضع برامج ملعاونة مجلس اإلدارة وغيرها من اآلراء التي تصب في 

خدمة وتطوير مكانة مهنة العالقات العامة.

خالل اللقاء التعريفي التشاوري 

»األبحاث«: استخدام أغشية العزل الحراري للنوافذ يقلل 
الطلب على الطاقة بنسبة من 4.7% إلى 6.7% وقت الذروة

خالل ندوة »أداء الطاقة في المباني القائمة«

م.هناي التقي د.محمد السلمان

وأكد السلمان أن إنشاء مبنى ذي 
كفاءة فعالة حلفظ الطاقة أصبح أقل 
كلفة من املباني التقليدية خاصة ان 
سوق العقار يعتبر من أهم مجاالت 
االستثمار وأسرعها منوا فإن تقنني 
التدفئة واإلنارة في املباني اإلدارية 
والتجارية والسكنية ميكن أن يعفي 
الدولة من بناء محطات جديدة في 
املس����تقبل البعيد، وهو ما يشكل 
حماية ملواردنا الطبيعية وتأمينا 

ملستقبل أجيالنا.
من جهتها، استعرضت رئيس 
املشروع مشارك أبحاث أول في دائرة 
البناء والطاقة في معهد  تقنيات 
الكويت لألبحاث العلمية م.هناي 
التقي نتائج مش����روع »استخدام 
العازل احلراري للنوافذ في املباني« 
والفوائد االقتصادية الناجتة عن 
تطبيقات مخرجات الدراسة التي 
 IQue متت بالتعاون مع ش����ركة
املتخصصة في مجال تصنيع فيلم 
العازل احلراري للنوافذ وهي واحدة 
من الشركات املتفرعة عن شركة 

V-Kool العاملية.
وأوضحت ان بيان����ات األداء 
امليدان����ي للعازل احل����راري من 
خالل تطبيقه عل����ى إحدى الڤلل 
في الكويت لدراسة اجلدوى التقنية 
واالقتصادية للتقنية املستخدمة 
العازل احلراري )رقائق  وإضافة 
ذات اخلواص األطيافية االنتقائية( 
إل����ى النوافذ ذات الطبقة الواحدة 
أو املزدوجة في املس����اكن القائمة 
ميكن أن يكون تدبيرا فعاال للحد 
من الطلب على الطاقة خاصة في 
وقت ال����ذروة، وتطبيقها بنطاق 
واسع على املستوى الوطني ميكن 
أن تكون أداة فعالة إلدارة الطلب 

على الطاقة.

احل����راري لألس����طح واجلدران 
النوافذ  أنواع زج����اج  ودراس����ة 
وحواجب أشعة الشمس، وهدفت 
الدراس����ات إلى التوصل لتحليل 
متكامل لألداء احلراري للنوافذ وإلى 
كيفية التقليل من الكسب احلراري، 
وقد مت حتديد عدة عوامل متغيرة 
على مقدار الكسب احلراري خالل 
النوافذ مثل: تأثير اجتاهها، وتأثير 
حجب أشعة الشمس، وتأثير وفرة 
اإلضاءة الطبيعية، وتأثير اجلسور 
الهواء ومقدار  احلرارية وتسرب 

زاوية ارتفاع املباني.
وق����د مت التوصل إلى نس����ب 
منوذجية للمس����احات الزجاجية 
حسب اجتاهات الواجهات، وحسب 
ن����وع الزجاج املس����تخدم، وهي 
النس����ب التي ضمنه����ا املعهد في 
مدونة احلف����اظ على الطاقة التي 
يتم تطبيقها حاليا من قبل وزارة 

الكهرباء واملاء.
وأش����ار إلى ان أغشية العزل 
احلراري للنوافذ توفر مجموعة 
من املزايا للمستهلك جتعل حياته 
أكثر راحة وأمنا، فهي بجانب دورها 

في خفض احلرارة فإنها تخفف من 
التوهج املزعج وحتد من خطورة 
تكسر الزجاج الناجت عن حادثة ما، 
كما أنها حتجب األشعة البنفسجية 
الض����ارة، وأيضا له����ذه النوعية 
من األفالم منظ����ور بيئي يتمثل 
في املس����اهمة في اجلهد اإلقليمي 
والدولي للحد من التأثيرات الناجتة 
عن استخدام موارد الطاقة التقليدية 
التي تؤدي إلى تدفئة سطح األرض 
وهي القضية التي أصبحت شأنا 
عامليا حتتاج إلى تضافر اجلهود 

ملواجهة أخطار املستقبل.
وأعرب عن متني����ه أن تكون 
أغشية العزل احلراري من املكونات 
األساس����ية للتصمي����م املعماري 
احلديث في  الكويت ألنه يش����كل 
فائدة إضافية للمباني الذكية التي 
تهت����م بخفض اس����تهالك الطاقة 
واحملافظة على صحة اإلنس����ان، 
مشيرا إلى احلاجة لبرامج للتوعية 
بأهمية تصميم املباني بأس����لوب 
يحترم البيئة، والتعريف بآثارها 
اإليجابية املختلفة ومنها خفض 

التكلفة املالية.

دارين العلي
أظهرت نتائج الدراس����ة التي 
أجراه����ا معهد الكوي����ت لألبحاث 
العلمية حول أداء الطاقة في املباني 
أن استخدام أغشية العزل احلراري 
للنوافذ ميكن أن يقلل من الطلب 
على الطاقة وقت الذروة بنس����ب 
تتراوح بني 4.7% و6.7% وهو ما 
يؤدي إلى توفير نحو 9763 كيلواط 
سنويا، مما يشكل تعزيزا جلهود 
وزارة الكهرب����اء واملاء في توفير 

الطاقة.
نتائج هذه الدراسة أعلن عنها 
أمس في ندوة نظمها املعهد حتت 
املباني  الطاق����ة في  عنوان »أداء 
القائمة« الستعراض نتائج مشروع 
استخدام فيلم تظليل النوافذ في 
املباني حتت رعاية مدير عام املعهد 
د.ناجي املطيري وحضور عدد من 

املهتمني واخلبراء.
وقال نائب مدي����ر عام املعهد 
لشؤون األبحاث د.محمد السلمان 
في كلمة ألقاها بالنيابة عن املدير 
العام ان خطط توفير املش����اريع 
السكنية وتشييد املباني التجارية 
حتتل موقعا مهما في الدولة، وأن 
االستثمار في مثل هذه املشاريع 
الكبرى يتطلب توافر قدرات عالية 
الكهربائية دون خلق  الطاقة  من 
أعباء اقتصادية مرهقة للقطاعني 
أن  الى  احلكومي واخلاص، الفتا 
املباني في  الكويت تستهلك نحو 
84% من حجم االس����تهالك الكلي 

للكهرباء.
الس����لمان ان نتائج  وأوضح 
دراس����ات املعهد اهتمت بتحسني 
األداء احلراري في املباني، إذ ركزت 
بعضها على املواد املستخدمة في 
األداء  البناء م����ن خالل حتدي����د 

العمار: انخفاض مخالفات العمل الخيري
واقتصارها على توزيع أكياس جمع المالبس على المنازل

بشرى شعبان
كش����ف مدير ادارة اجلمعي����ات اخليرية 
واملبرات ناصر العمار ان فريق متابعة العمل 
اخليري امليداني س����جل انخفاضا كبيرا في 
مخالف����ات اجلهات العاملة ف����ي مجال العمل 
اخليري. وقال في تصريح صحافي ان فريق 
املتابعة أعد خطة عمل متكاملة للستة اشهر 
االخيرة من العام احلالي، مبينا ان املخالفة شبه 
الوحيدة التي سجلها فريق العمل امليداني هي 
استمرار توزيع أكياس جمع املالبس البالية على 
املنازل، ولذلك قامت االدارة مبخاطبة اجلهات 
املعنية إلغ����الق أرقام الهواتف املكتوبة على 
االكياس، باالضافة الى انه مت استدعاء العديد 
من اجلهات املعنية االخرى وتزويدها بتقرير 

عن مرتكبي ه����ذه املخالفة التخاذ االجراءات 
الالزمة بشأنها.

وأضاف العم����ار انه وض����ع خطة عمله 
للمرحلة املقبلة وهي تتضمن استمرار املتابعة 
واالشراف امليداني على كل جهات العمل اخليري 
ودور العبادة في محافظات البالد الست للتأكد 
من التزام اجلهات بتطبيق القانون واالنظمة 

املتعلقة بتنظيم العمل اخليري وحمايته.
واستمرار دعوة جميع اجلهات اخليرية في 
البالد لالستمرار في التعاون مع الوزارة حول 
تطبيق قانون العمل بالقطاع االهلي والقرارات 
الوزارية املنفذة له، وعدم السماح للمخالفني 
بالعمل في مقار اجلمعيات اخليرية واللجان 
التابع����ة لها، وكذلك مقار املب����رات اخليرية 

وتكليف املعنيني من اعض����اء اللجنة أو من 
ترى اللجنة االستعانة بهم لالشراف والرقابة 

على تطبيق القانون في هذا اجلانب.
الى جانب استمرار التعاون مع اجلمعيات 
اخليرية واملبرات اخليرية للنواحي االدارية 
والفنية والتنظيمية وكشف ما نشأ عنها من 
مخالفات بهدف تالفيها وعدم تكرارها ومحاسبة 
املقصرين منها من خالل االشراف واملتابعة على 
مواقعها واحالة من تراه اللجنة من املخالفني 

الى اجلهات املختصة التخاذ ما يلزم.
والعمل على متابعة أعمال املبرات اخليرية 
املشهرة حديثا والتأكد من قيام تلك املبرات 
بواجباتها بالشكل املطلوب والتعامل مع املخالف 

ناصر العمارمنها وفق النظم املعمول بها. فواز احلصبان

الحصبان: 100 دينار أو الحبس لمدة شهر
 غرامة استغالل مواقف المعاقين

صرح فواز الحصبان رئيس مكتب العالقات العامة والخارجية 
للمجل���س األعلى لش���ؤون المعاقين بان عقوبة من يس���تغل 
مواق���ف المعاقين من غير المعاقين أو المعاقين غير المصرح 
لهم تصل الى 100 دينار او الحبس مدة شهر اعتبارا من تاريخ 

.2010/5/28
ونص قانون المعاقين رقم 8 لسنة 2010 مادة )63( على انه: 
مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد نص عليها قانون آخر، يعاقب 
بالحبس مدة ال تتجاوز شهرا وبغرامة ال تتجاوز 100 دينار او 
بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص استخدم المواقف الخاصة 
باألش���خاص ذوي اإلعاقة دون وجه ح���ق، وفي حالة العودة 

للمحكمة تأمر بسحب رخصة القيادة مدة ال تتجاوز شهرا.
وقد دعا الحصبان وزارة الداخلية الى التشديد في تطبيق 

القانون.
علما بأن المجلس األعلى لشؤون المعاقين يصدر تصريحا 
خاصا للمعاقين الذين يستحقون استغالل المواقف المخصصة 

للمعاقين.


