
الثالثاء 3 اغسطس 2010   13محليات
أكثر من 85 شركة في معرض الغذاء الرمضاني

الش���ؤون  تح���ت رعاية وكي���ل وزارة 
االجتماعية والعمل محمد الكندري ش���هدت 
الخميس  الدولية بمشرف  المعارض  أرض 
الماضي افتتاح مع���رض الغذاء الرمضاني 
الذي تقيمه وتنظمه شركة معرض الكويت 
الدولي وتستمر أنشطته إلى العاشر من شهر 

أغسطس المقبل.
وعقب جول���ة بين األجنح���ة المختلفة 
أثنى الكن���دري على فكرة إقامة معرض في 
هذا التوقيت المناس���ب لتوفير احتياجات 
المواطنين والمقيمين للشهر الكريم، الفتا 

الى دور ال���وزارة وجهودها مع الجمعيات 
التعاونية للحفاظ على مستويات معقولة 
لألسعار والتصدي لمحاوالت بعض التجار 

المغاالة فيها.
وشارك في االفتتاح مسؤولو شركة معرض 
الكويت الدولي يتقدمهم رئيس مجلس اإلدارة 
عماد تيفوني ومدير ادارة المعارض باسل 
المنيس ومدير المبيعات والتسويق مشعل 
الراشد ومدير المعرض عماد الهارون وعدد 

من مسؤولي المعارض بالشركة.
ويقام المعرض برعاية ش���ركة الكويت 

للزراعة وشركة كاريبو كافيه وشركة جلوريا 
جينز كافيه، ويشارك في المعرض أكثر من 
85 شركة ومؤسسة تجارية محلية ودولية 
متخصصة جاءت تستعرض اكبر تشكيلة من 
السلع الغذائية التي يقبل عليها المواطنون 

والمقيمون خالل شهر رمضان المبارك.
ويستقب��ل المعرض زواره بالصالة رقم 4 
على مدى فترتين صباحية من الساعة 9.30 
الى الساع��ة 1 ظهرا ومسائية من الساعة 5 
الى الساعة 10، وي��وم الجمع��ة فت��رة واح��دة 

م��ن الساعة 5 ال��ى 10.30.

توّفر 200 مليون غالون إمبراطوري وبتكلفة 17 مليون دينار

الشريعان يوّقع عقد إنشاء 3 خزانات 
لتدعيم المخزون اإلستراتيجي للمياه

الديحاني: معارض الكتاب تعزز التواصل الثقافي

األكاديمية الدولية لإلعالم 
تنظم دورة في التصوير  اإللكتروني

نظمت االكادميي���ة الدولية لالعالم احد روافد »النظائر« دورة 
تدريبي���ة ملوظفي وزارة االعالم بعن���وان »التصوير االلكتروني 
باس���تخدام الكرين« والتي شارك فيها 14 مشاركا، حيث تضمنت 
الدورة عدة مواضيع من بينها التعرف على اجزاء الكرين وكيفية 
الفك واعادة تركيبه بجميع اجزائه، هذا الى جانب حرفيات حركة 
الكاميرا وفنيات املصور في التصوير باستخدام الكرين واكتسب 
املش���اركون حرفيات ضبط ميزان الكرين في االماكن املس���توية 
وغير املس���توية وتعرفوا على طرق االضاءة التي تستخدم اثناء 
التصوير، وقد ادى جميع املشاركني جميع التدريبات والتطبيقات 
العملية والتعرف على املش���اكل التي ق���د تواجه مصور الكرين 

وايجاد احللول العملية لها.
واعرب املشاركون عن سعادتهم بإقامة تلك الدورات التخصصية 
التي تعمل على تطوير مهاراتهم الفنية واخلالقة لالفكار واالبداعات، 
مؤكدين رغبتهم في املزيد من تلك الدورات التخصصية وفي النهاية 

مت توزيع الشهادات على املشاركني.
اجلدير بالذكر ان االكادميية طرحت دورة متخصصة في التقدمي 
االذاعي والتلفزيوني بناء على رغبة الكثير من عمالء االكادميية من 
الوزارات واجلهات احلكومية واملؤسسات االعالمية والتي ستبدأ 
أول اكتوبر املقبل، وهذه الدورة الغرض منها البحث عن املواهب 
الكامنة والطاقات املبدعة، لتتولى تعليمها وتدريبها الحتراف فن 

التقدمي البرامجي واالخباري االذاعي والتلفزيوني.

دمشق � كونا: اكد سفيرنا لدى سورية عزيز الديحاني امس عمق 
العالقات بني الكويت وس����ورية في مختلف املجاالت الس����يما املجال 
االعالم����ي والثقافي. جاء تأكيد الديحاني في تصريح ل� »كونا« خالل 
استقباله وفد وزارة االعالم الكويتية املشارك في معرض الكتاب الدولي 
الذي تستضيفه سورية حاليا. وأثنى الديحاني على جهود املشاركني 
الكويتيني من وزارة االعالم الكويتية واملجلس الوطني وجهات ثقافية 
كويتية اخرى في معرض الكتاب الذي كان له االثر االيجابي على اطالع 
القارئ واملثقف السوري على االصدارات املتنوعة واملتميزة في الكويت. 
الفتا إلي  معارض الكتاب الذي تعتبر تظاهرة ثقافية غنية من شأنها 
تعزيز روح التواصل الثقافي بني الش����عوب. ودعا السفير الديحاني 
اجلهات الثقافية والعلمية واالعالمية الكويتية الى املشاركة باملعرض 
بتوسيع نشاطاتها في الساحة السورية وغيرها في املستقبل البراز 
دور الكويت احلضاري. من جانبه قال املستش����ار االعالمي في قطاع 
االعالم اخلارجي فهد احلجرف في تصريح مماثل ان الكويت ممثلة في 
وزارة االعالم واملجلس الوطني للثقافة والفنون واالداب حترص على 
الدوام على املشاركة في معرض الكتاب الذي يقام سنويا في دمشق 

اميانا منها بأهمية التواصل الثقافي واالعالمي مع سورية.

 دارين العلي
علمت »األنب����اء« من مصادر 
مطلعة في وزارة الكهرباء واملاء 
الوزير د.بدر الشريعان وقع  أن 
أمس عقد أعمال إنش����اء وإجناز 
وصيانة عدد 3 خزانات أرضية من 
اخلرسانة املسلحة للمياه العذبة 
أحدها بس����عة 90 مليون غالون 
امبراطوري واآلخران 55 مليون 
امبراطوري لكل منها مع األعمال 
امللحقة، وذلك كمرحلة أولى في 
منطقة املطالع العالي بتكلفة تبلغ 
17 مليونا و70 ألف دينار، ومدة 
التنفيذ 30 شهرا.وقالت املصادر إن 
هذه اخلطوة تأتي لتدعيم املخزون 
اإلستراتيجي في املنطقة الشمالية 
وتصب في خانة تنفيذ مشاريع 

اخلطة اخلمسية للدولة.

اجتماع ترشيدي

من جهة أخرى، أش����اد وزير 
الكهرباء واملاء د.بدر الش����ريعان 
بدور اجلهات واملؤسسات احلكومية 
واألهلية والقطاع اخلاص لتفاعلها 
مع نداءات ال����وزارة فيما يتعلق 
مبوضوع الترش����يد، السيما مع 
تزامن عودة املصطافني إلى البالد، 
مؤكدا جاهزية ال����وزارة لتوفير 

خدماتها على الوجه األكمل.
 جاء ذلك خالل اجتماع الوزير 
د.الشريعان مع اللجنة التنفيذية 
لترشيد استهالك الكهرباء واملياه 
بحضور وكيل ال����وزارة م.أحمد 
اجلسار وأعضاء اللجنة وممثلي 
الوزارات واملؤسسات احلكومية، 
الوكالء املس����اعدين  وعدد م����ن 
بالوزارة، واس����تعرض االجتماع 
الترش����يدية للجهات  اإلجنازات 
املش����اركة، ومناقش����ة توصيات 
الفني����ة وتقارير ضباط  اللجنة 

االتصال.
البترول  الدعيج من ش����ركة 
الوطنية الكويتية بتقدمي عرض 
مرئي لإلجراءات الترشيدية التي 

يتم تطبيقها في الشركة.

تعاون المستهلكين

من جهت����ه، أكد وكيل الوزارة 
م.أحمد اجلسار أن تخطي منتصف 
الصيف دون مشاكل في الوضع 
الكهربائي مرده الى تعاون جمهور 
املس����تهلكني ووزارات الدولة في 
ترشيد االستهالك، متمنيا استمرار 
هذا التعاون خالل املرحلة املقبلة 
حت����ى انتهاء الصيف وموس����م 
الذروة دون االضطرار إلى القطع 

املبرمج.
ولفت م.اجلسار إلى أن الوضع 
الكهربائي خالل املرحلة احلالية 
يعتبر مطمئن����ا، خصوصا بعد 
دخ����ول وحدت����ني م����ن الصبية 
والدوحة الغربية أضافتا نحو 500 
ميغاواط إلى الشبكة، مشيرا إلى 

أن حجم االس����تقرار في الوضع 
الكهربائي وارتفاع حجم االستهالك 
من عدمه يعود لدرجات احلرارة 

وتعاون املستهلكني.
وحول حصر ع����دد املوظفني 
في الوزارة ممن تزيد مدة عملهم 
ف����ي الوزارة عل����ى 30 عاما، قال 
اجلس����ار إن هذه اخلطوة تقوم 
بها مختلف وزارات الدولة بطلب 
من مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن 
التقاعد من  إلى  الوزارة ستحيل 
ميكن االس����تغناء عنه من هؤالء 
املوظفني. وعن مناقصة البصمة 
أكد أنها ستوقع قريبا حال انتهاء 

اإلجراءات املالية.

مناقصة البصمة

من جهة أخرى، توقع الوكيل 
املس����اعد لقطاع مراك����ز املراقبة 
الكهرباء  ف����ي وزارة  والتحك����م 
واملاء م.علي الوزان ان يتم توقيع 
مناقص����ة البصمة خ����الل األيام 
املقبلة عقب االنتهاء من  القليلة 

أخذ موافقات ديوان احملاسبة.
وأوض����ح ال����وزان ان الكلفة 
املالية لهذه املناقصة بلغت 876 
الف دينار سيتم تركيب أجهزتها 
التي ستكون مصحوبة بكاميرات 
مراقبة على 152 موقعا من مواقع 
الوزارة املختلفة، حتى يتم التمكن 
من متابعة أوقات دخول وخروج 

املوظفني.
ال����ى حرص  وأش����ار الوزان 
إنهاء إجراءات هذه  الوزارة على 
املناقصة بسرعة قبل دخول شهر 
رمضان الكرمي، مبينا أن الوزارة 
س����تكلف مندوبا إلنهاء إجراءات 
املناقصة من ديوان احملاسبة وأخذ 
موافقته بسرعة حتى ال متر في 

قنوات الروتني.
ولفت ال����وزان الى ان الوزارة 
املنف����ذة لعقد  حددت للش����ركة 
أماك����ن ونقاط تركيب  املناقصة 
األجهزة، حتى ال حتدث عمليات 
أثن����اء دخ����ول وخروج  تكدس 

املوظفني من دواماتهم.

الجسار: اس�تمرار تعاون المس�تهلكين يجنبنا القطع المبرمج
ال�وزان: مناقصة البصم�ة توّقع قريب�ًا بقيم�ة 876 ألف دينار

د.بدر الشريعان وم.أحمد اجلسار واللواء د.مصطفى الزعابي خالل اجتماع جلنة الترشيد

السفير عزيز الديحاني يتلقى درعا تذكارية من فهد احلجرف

عدد من املشاركني في الدورة


