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دارين العلي
حققت الهيئة العامة للبيئة مؤخرا 
تقدما جديدا بحصوله����ا على جائزة 
اإلجناز املمي����ز في نظ����م املعلومات 
اجلغرافية )GIS( لعام 2010 من معهد 
أبحاث النظم البيئية )ESRI( بالواليات 
املتحدة األميركية، وذلك خالل املؤمتر 
السنوي الذي ينظمه املعهد مبدينة سان 
ديجو بوالية كاليفورنيا األميركية، وهي 
واحدة من حوالي 50 منظمة من خارج 
الواليات املتحدة األميركية احلاصلني 
على هذه اجلائ����زة من ضمن ما يزيد 
على 100 ألف منظمة من 138 دولة على 
مس����توى العالم تعمل بتقنيات نظم 
املعلومات اجلغرافية اخلاصة باملعهد 

األميركي.
وأوضح مدير ع����ام الهيئة العامة 
للبيئة د.صالح املضحي ان الهيئة العامة 

للبيئة حصلت على 
هذا التقدير لرؤيتها 
املستقبلية وخططها 
الطموحة واملبتكرة 
وتطوير  لتصميم 
نظ����ام معلوم����ات 
البيئي����ة  الرقاب����ة 
)eMISK( وال����ذي 
يعزز م����ن قدرات 
الهيئة الرقابية في 
مجال حماية البيئة 

في الكويت.
وأض����اف خالل 
املؤمت����ر الصحافي 

الذي عقده أمس األول في مقر الهيئة 
أن نظ����ام معلومات الرقاب����ة البيئية 
)eMISK( اخلاص بالهيئة العامة للبيئة 
)EPA( يهدف الى تطوير وتعزيز قدرات 

الهيئ����ة في مراقبة 
واألنشطة  املواقع 
البيئية في الكويت، 
باس����تخدام نظ����م 
املعلومات اجلغرافية 
ذلك  )GIS(، وغير 
من التقنيات األخرى 
مثل نظ����ام حتديد 
املواقع على مستوى 
العالم واالستشعار 
عن بعد. ولفت إلى 
أن تأس����يس نظام 
معلوم����ات الرقابة 
البيئية مت باستخدام 
أح����دث األجهزة والبرامج وش����بكات 
العم����ل، باإلضافة إلى بن����اء القدرات 
الفنية للموظف����ني الذين مت تعيينهم 
إلدارة النظام. وس����يتم كذلك تصميم 

وتطوير وتسكني قاعدة بيانات بيئية 
جغرافية حتت����وي على أحدث قواعد 
البيانات اخلاصة بالبيئة في الكويت، 
باإلضافة إلى كل البيانات ذات الصلة 
واملتوافرة ف����ي الهيئة العامة للبيئة، 
بواسطة هذا النظام. وستتضمن قاعدة 

البيانات البيئية اجلغرافية.
وأعلن عن اتفاق مت مؤخرا بني الهيئة 
ومؤسسات متخصصة بالتصوير عبر 
األقمار الصناعية إلعداد صور حديثة 
للكويت ذات مس����تويات مختلفة من 
الدقة، وبيانات رقمية مستخرجة من 
هذه الصور، وبيانات يتم استشعارها 
عن بعد م����ن خالل ترجم����ة الصور 
والبيان����ات التي يت����م جمعها حقليا، 
والبيانات احملولة إلى الصيغة الرقمية 
من البيانات املتوافرة واخلاصة بالهيئة 

العامة للبيئة.

دارين العلي
أكد وكيل وزارة الكهرباء واملاء م.أحمد 
اجلسار انه وجميع الوكالء املساعدين في 
الوزارة يعملون يدا بيد بتوجيهات الوزير 
د.بدر الشريعان من أجل حتقيق خطة التنمية 
لتوفير الكهرباء واملاء للمواطنني واملقيمني 
بأفضل الطرق مشددا على ان الوزارة تعمل 
وفق النظم االدارية والقانونية املعمول بها 

في الدولة.
وشدد في تصريح للصحافيني على حرص 
الوزارة والعاملني فيها على توقيع العقود 
التي تفيد املصلحة العامة وتساهم في حتقيق 
أفضل خدمة للمواطنني واملقيمني مشيرا الى 
ان الوزارة وقعت في عهد احلكومة احلالية 

أكثر من 150 عقدا في مختلف القطاعات مشيرا الى ان الوزارة 
ال توقع أيا من عقودها إال بعد موافقة اجلهات الرسمية املعنية 
وإن حصلت أية هفوات أو أخطاء فإن ديوان احملاسبة موجود 
لها باملرصاد ومن خلفه اجلهة الرقابية العليا املمثلة مبجلس 
األمة.وأعلن رفضه التام ملا يشاع حول عمليات فساد مفترضة 

وإيقاف توقيع مناقصات بسبب تلك املخالفات 
مؤك����دا ان كل ذلك ال يصب في خدمة البلد 
وفي خدمة العمل الدؤوب والشريف الذي 
يقوم به قياديو الوزارة وموظفوها بشكل 
عام. وأكد اجلسار ان الوزارة تعمل جهدها 
لكي تكون عند ثقة املواطن واملوظف في آن 
معا مطمئنا املواطنني بأن أبناءهم العاملني 
في الوزارة يبذلون قصارى جهدهم من أجل 
تقدمي األفضل مشددا على ان الفريق احلالي 
العامل في الوزارة بقيادة الوزير الشريعان 
يه����دف الى اإلص����الح وتطوير اخلدمة من 
منطلق تأدي����ة الواجب الوطني مبا يحقق 
املصلحة العامة. وفي حني أكد احترامه حلرية 
الرأي املبنية على النقد البناء طالب بعدم 
كيل االتهامات م����ن غير دليل أو بينة مش����ددا بأن من لديه 
دليل فعليه التقدم به ال����ى القضاء وهو املالذ اآلمن لكل من 
يعي����ش على هذه األرض الطيبة مكررا الدعوة لكل من ميلك 
معلومات عن شبهات فساد بأن يزود الوزارة بها أو ان يلجأ 

مباشرة للقضاء.

د.صالح املضحي 

هدايا وقرقيعان مركز سلطان ألطفال »الرازي«

.. وجانب من عملية التبرع بالدم

موظفو »ميس الغامن«

أحد موظفي »ميس الغامن« أثناء التبرع بدمه

يوسف العميري ود.امجد القاضي ومحمد الغامدي وزياد خضر خالل املؤمتر الصحافي في بيت الكويت لألعمال الوطنية

م.أحمد اجلسار

المضحي: جائزة اإلنجاز المتميز في نظم المعلومات الجغرافية لـ »البيئة« الجسار: عقود »الكهرباء« تتم بموافقة الجهات الرقابية 
أعلن عن اتفاق مع إحدى الشركات المتخصصة لتوفير صور حديثة للكويت عبر األقمار الصناعية وكيل الوزارة أكد أن ديوان المحاسبة وخلفه مجلس األمة بالمرصاد ألي أخطاء أو هفوات

موظفو مركز سلطان الجابرية يشاركون 
أطفال »الرازي« االحتفال بالقرقيعان

العميري: مشاركة ضخمة للكويت
في مهرجان األردن لإلعالم العربي

الزعبي: جائزة الشهيد فهد األحمد 
حققت انتشاراً واسعاً في نسختها األولى

مطعم ميس الغانم 
ينظم حملة التبرع بالدم

في اطار ح��رص مركز سلطان ملشاركة زبائنه 
فرحة القرقيع���ان وكجزء من برنامجه للعمل 
االجتماعي »نحن نهتم«، قام موظفو مركز سلطان 
فرع اجلابرية بزيارة مستشفى الرازي للعظام، 
حيث قاموا بتوزيع الهدايا على االطفال وتبادلوا 
معهم االحاديث الودية عن الشهر الكرمي وعن 
القرقيعان كموروث شعبي يحرص عليه ابناء 
الكوي���ت منذ القدم مما اضفى جوا من البهجة 

والسعادة بينهم.
وتأت���ي هذه الزي���ارة مبناس���بة االحتفال 
بالقرقيعان في منتصف الش���هر الفضيل في 

لفتة انس���انية طيبة من مركز سلطان والتي 
جتسد حرص ادارته على العطاء والتفاعل مع 
املجتمع بجميع فئاته، خصوصا االطفال الذين 
يشكلون االمل واملستقبل والذين تعقد عليهم 
الطموحات، ومبا يوطد اواصر عالقة مركز سلطان 

مع اجلميع انطالقا من الثقة املتبادلة.
ويتقدم مركز سلطان فرع اجلابرية مبناسبة 
ش���هر رمضان الكرمي بأس���مى آي���ات التهنئة 
والتبري���كات لزبائن���ه الكرام، واع���دا بتقدمي 
افضل املنتجات وبانسب االسعار كما هي عادته 

دائما.

بشرى الزين
أعلن رئيس بيت الكوي���ت لألعمال الوطنية 
يوسف العميري ان مشاركة الكويت في مهرجان 
االردن لإلعالم العربي ستكون كبيرة نظرا للتجاوب 
الكبير الذي ابدته املؤسسات االعالمية احلكومية 
واألهلية وكذلك على مستوى احملطات والشركات 

االنتاجية.
وأش���ار العميري إلى ان بيت الكويت لألعمال 
الوطنية سيشارك بجناح يحمل اسم الشيخ سالم 
صباح الس���الم إضافة إلى مشاركة وزارة اإلعالم 
واحتاد املنتجني اخلليجيني ومؤسس���ة اخلليج 

للبرامج املشتركة.
وأضاف العميري في مؤمتر صحافي اقيم مساء 
امس في بيت الكويت لألعمال الوطنية بحضور 
رئي���س وأعضاء اللجنة العلي���ا ملهرجان األردن 
لإلع���الم العربي أن هناك برنامجا ضخما لإلعداد 
لهذه املشاركات ومبستوى يليق باململكة األردنية 
الهاشمية خاصة انه يعد املهرجان االعالمي األول 

داعيا املؤسس���ات اإلعالمية الكويتية للمشاركة 
في ه���ذا املهرجان ملا له من أهمي���ة كبرى. ومن 
جهته أوضح رئيس اللجنة العليا ملهرجان األردن 
لإلعالم العربي د.أمج���د القاضي أنه انطالقا من 
الدعم اإلعالمي املش���ترك بني الدول العربية فإن 
فكرة إقامة هذا املهرجان تأتي من بعد علمي لإلعالم 
واالهتمام باملنتج االعالمي خاصة انه اصبح ينحو 
مناحي جتارية، الفتا الى ان من أهداف املهرجان 
رفع مس���توى املنتج اإلعالم���ي واالعتناء بالقيم 
وتش���جيع املنتج االيجاب���ي وكذلك االطالع على 

جتارب اآلخرين.
وبدوره، بني منسق عام املهرجان زياد خضر 
اهداف املهرجان التي ترتكز اساسا على بناء جسور 
التفاهم واملساهمة في ايجاد بيئة مالئمة للتواصل 
بني املدن اإلعالمية واحملطات التلفزيونية واإلذاعية 

في العالم العربي.
جتدر االش���ارة الى ان مهرجان االردن لالعالم 

العربي سينظم من 5 الى 7 اكتوبر املقبل.

قال األمني العام جلائزة الش����هيد فهد االحمد الدولية للعمل اخليري 
شبيب الزعبي ان اجلائزة حققت انتش����ارا واسعا في نسختها األولى 
وهي تتطلع الى توسيع رقعة هذا االنتشار في النسخة الثانية لتصل 

الى دول لم تبلغها اجلائزة في بداياتها.
وأوضح ان الكثير من مؤسسات العمل اخليري والتطوعي والناشطني 
في االعمال االنسانية لم يس����تطيعوا تقدمي الكثير من اعمالهم لضيق 

الوقت في النسخة االولى متوقعا اقباال كثيفا في النسخة احلالية.
وقال الزعبي ان بداية اجلائزة في نس����ختها االولى كانت جيدة مع 
ما صاحب اش����هارها من احداث سياس����ية محلية وعاملية كان لها دور 
في س����حب االضواء منها »ولكننا اس����تطعنا الوصول إلى الش����ريحة 
املستهدفة بتعاون وتكاتف اللجان واس����تيعاب املرحلة والعمل مببدأ 

التنسيق والتكامل«.
واعرب عن جزيل الشكر واالمتنان لوزارة اخلارجية وسفارات الكويت 

في الدول العربية التي ساندت القائمني على اجلائزة اعالميا.
واضاف »ان جائزة الش����هيد اخذت طابعا كويتيا ومنوذجا متميزا 
نابعا من ش����خصية الشهيد فهد األحمد حيث كان ميتلك صفات املثابر 

في مجال العمل اخليري والتطوعي«.
وقال الزعبي ان اجلائزة ستنظم حمالت اعالمية مناسبة وعلى نطاق 
واس����ع في الدول العربية واالسالمية للوصول الى اماكن لم تصلها في 
نسختها االولى وهذا يتطلب تعاونا فعاال من سفارات الكويت لدى تلك 
الدول اليصال اجلائزة الى اجلميع وتعم الفائدة وتكون سفيرة للعمل 

اخليري الكويتي في البلدان االسالمية.
وذكر ان الكثير من مؤسسات العمل اخليري والتطوعي والناشطني 
في االعمال االنس����انية لم يس����تطيعوا املش����اركة او تقدمي الكثير من 
أعمالهم للجائزة ألس����باب عديدة منها ضيق الوقت في النسخة األولى 
وعدم وصولها ملناطق مختلفة في العالم االسالمي متوقعا اقباال كثيفا 

في هذه النسخة.

نظم مطعم ميس الغامن مؤخرا حملة للتبرع 
بالدم بالتعاون مع مركز اجلابرية للتبرع بالدم، 
وهذه هي احلملة االول���ى للتبرع بالدم التي 
ينظمها مطعم ميس الغامن والتي استقطبت 
كال من املديرين واملوظفني لدعم هذه القضية 

النبيلة.
واكد املدير العام ش���وقي بركات ان جناح 
هذه احلملة هو حصيلة دعم مركز اجلابرية 
للتبرع بالدم وحم���اس اعضاء فريق املوارد 

البشرية.

ينظم للمرة األولى في عّمان من 5 إلى 7 أكتوبر المقبل


