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البرلمان العربي االنتقالي يناقش في دمشق 
وضع المرأة في الدساتير والتشريعات العربية

خالل حلقة نقاشية بمشاركة عدة جهات وبتنظيم الجمعية الكويتية لحماية البيئة  

ابيضاض الشعاب المرجانية ليس نفوقاً ويمكن تعافيها 

دمشقـ  كونا: انطلقت أمس أعمال 
نــــدوة »وضع املرأة في الدســــاتير 
والتشريعات العربية« حتت شعار 
العربــــي في تطوير  البرملان  »دور 
وتوحيد التشريعات لتمكني املرأة« 
التي ينظمها البرملان العربي االنتقالي 
في دمشق مبشاركة برملانية كويتية. 
ويضم الوفــــد البرملانــــي الكويتي 
املشــــارك بالندوة والدورة العادية 
الثانية للبرملان العربي االنتقالي كال 
من النواب علي الدقباسي ومرزوق 
الغامن ومخلد العازمي. وأشار مدير 
العربي  العام للبرملان  مكتب األمني 
االنتقالي سهيل علي في تصريح لـ 
»كونا« الى ان الندوة التي تســــتمر 
يومني ستناقش 4 محاور هي وضع 
املرأة في التشــــريعات واالتفاقيات 
الدولية ووضع املرأة في التشريعات 

اإلسالمية والدساتير والتشريعات 
العربية واالتفاقيــــات الدولية. كما 
ســــتطرح الندوة في احد محاورها 
الرئيسية ما يتعلق بشهادات حية 
النتهاكات حقوق املرأة ضحية النزاعات 
املسلحة في كل من فلسطني والعراق 
والسودان والصومال، باالضافة الى 
محور دور املرأة في حتقيق التنمية 
قطريا وعربيا. وسيشارك في الندوة 
وأوراق عملها عدد من اعضاء البرملان 
العربــــي ميثلون كال من الســــودان 
ومصر والبحرين وفلسطني واملغرب 
وسورية والصومال وسلطنة عمان 
واإلمارات وتونس واألردن وليبيا، 
الى احملكمــــة اجلنائية  باالضافــــة 
الدولية جلرائــــم احلرب في رواندا 
باألمم املتحدة وبرنامج صندوق األمم 
املتحدة اإلمنائي للمرأة وجامعة الدول 

البرملان  ان  العربية. وذكر ســــهيل 
العربــــي االنتقالي ســــيعقد دورته 
العادية الثانية يومي 26 و27 اجلاري 
وذلك ملناقشــــة آخر التطورات على 
الفلسطينية وتقرير جلنة  الساحة 
تســــيير قوافل البرملان العربي الى 
قطاع غزة وتطــــورات األوضاع في 
اجلوالن العربي احملتل باالضافة الى 
احلوارات العربية التركية واألوروبية 

واألمن القومي الغذائي العربي.
كما سيناقش البرملان تقارير جلان 
الشؤون اخلارجية والسياسية واألمن 
القومي والشؤون االقتصادية واملالية 
والتشــــريعية والقانونية وحقوق 
اإلنســــان والشــــؤون االجتماعيــــة 
والثقافية واملرأة والشباب باالضافة 
الــــى تقاريــــر مشــــاركات البرملان 

العربي.

بيروتـ  كونا: اشاد رئيس منظمة 
برملانيون عرب ضد الفســــاد النائب 
اللبناني غســــان مخيبــــر باحلرية 
التي تتمتع بها الكويت منوها ايضا 
باحليوية التي يتمتع بها مجلس االمة 
الكويتي، مؤكدا ان هذا املجلس يشكل 
احد مداميك الدميوقراطية في البالد 
في ظل قيادة صاحب الســــمو األمير 

الشيخ صباح االحمد.
وقال مخيبر في تصريح لـ »كونا« 
خالل اعالنه عن استراتيجية املنظمة 
للســــنوات املقبلة ان »مجلس االمة 
الكويتي يعطي مثاال للنشاط والفعالية 
في الــــدول العربية« مؤكــــدا ان هذا 
املجلس »مثال يجــــب ان يحتذى به 

بني البرملانات العربية الن البرملان هو املؤسسة االولى 
ملكافحة الفساد واالكثر فعالية في الدول الدميوقراطية او 
تلك التي تسعى الن تكون دميوقراطية والعني الساهرة 
على عمل احلكومات«. واشاد مخيبر بالدعم الذي قدمته 
الكويت للبنان وقد ترجم ذلك مشاريع تنموية في مختلف 
املناطــــق اللبنانية من خالل املنحة التي قدمتها الكويت 
للبنان البالغة قيمتها 300 مليون دوالر في اعقاب العدوان 
االســــرائيلي في العام 2006. وقال »شكرا للكويت اميرا 
وحكومة وشعبا على هذا اجلهد وعلى رعايتها للجالية 
اللبنانية« مؤكدا عمق العالقات بني البلدين والشــــعبني 
الشقيقني متطلعا الى مزيد من التعاون في مختلف املجاالت. 

وحيا مخيبر اجلاليــــة اللبنانية في 
الكويت التي كان لها اليد الطولى في 
انتاج العلم اللبناني االكبر في العالم 
والذي دخل موسوعة غينيس لالرقام 

القياسية.
اعلــــن مخيبر  وفي مجــــال اخر 
عن االســــتراتيجية اجلديدة ملنظمة 
برملانيــــون عرب ضد الفســــاد التي 
تعتبر مبثابــــة خارطة طريق يعدها 
فريق عمــــل متكامل من خالل اطالق 
املشاريع وعقد ورش العمل والندوات 
للحد من انتشار آفة الفساد التي باتت 
تنخر في مؤسســــات عدد من الدول 
واملجتمعات. وبعد انتخابه رئيســــا 
للمنظمة في شهر مايو من العام احلالي 
اعرب النائب مخيبر عن شكره لسلفه د.ناصر الصانع 
وجلميع اجلهود التي بذلت من قبل اعضاء مجلس االدارة 
السابقني لتأســــيس منظمة برملانيون عرب ضد الفساد 
في العام 2004 واعطائها الرؤية التي سمحت لها بتنفيذ 
مجموعة من املشاريع فرضت نفسها على الساحتني العربية 
والعاملية. ووضع مخيبــــر اخلطوط العريضة ورؤيته 
املستقبلية لعمل املنظمة محددا مجموعة من احملاور التي 
متثل االستراتيجية اجلديدة وعلى رأسها  »مواكبة التطور 
احلاصل في تنفيذ اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد 
خاصة جلهة ما تقوم به احلكومات من تنفيذ اللتزاماتها 

في تطبيق جميع احكام هذه االتفاقية«.

صرح رئيس اللجنة املؤقتة إلدارة 
احتاد نقابات العاملني بالقطاع احلكومي 
املنتخب في اجتماع املؤمتر العام الطارئ 
املنعقد في 21 اجلاري فراج العرادة بأن 
تشكيل جلنة مؤقتة ملدة ثالثة شهور جاء 
بناء على قرار اتخذه اعضاء املؤمتر العام 
الطارئ وان اللجنة املؤقتة هي املختصة 
وحدها بإدارة شؤون اإلدارة الن اختيارهم 
مت مــــن قبل اجلهة الوحيــــدة التي هي 
صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور 
االحتاد. وأكد رئيس اللجنة فراج العرادة 
انه وجميع اعضــــاء اللجنة مصممون 
على العمل بحيادية تامة في االشراف 
على االنتخابات التي ســــندعو لها بعد 

حل املجلس التنفيذي السابق بعد اجماع اعضاء املؤمتر 
العام الطارئ الذين حضروا االجتماع على عدم شرعيته 
ألن جميع االجراءات التي على أساسها مت انتخابه لم تكن 
متفقة مع أحكام النظام األساسي لالحتاد. واستطرد العرادة 

بأن اللجنة مكونة من خمسة اعضاء 
هم: فراج العرادة رئيسا للجنة، فالح 
املطيري أمني السر، ياسني الفارسي 
أمينا ماليا، وعضوية: احمد العنزي 
وعوض الظفيري. واستطرد العرادة 
بأنه سيحرص على ان يدار االحتاد 
وفق أحكام نظامه األساسي وان اعضاء 
اللجنة ليــــس لديهم اي مصلحة مع 
اي طرف ويتمنى ان تتم االنتخابات 
القادمة فــــي جو دميوقراطي ويكون 
االختيار مبنيا على مصلحة االحتاد 
واحلركة النقابية وليس على اساس 
النعرات القبليــــة او الطائفية، وقال 
العرادة انه وأعضاء اللجنة مصممون 
على اال يسمحوا بتزوير ارادة اعضاء املؤمتر العام الختيار 
ممثليهم في املجلس التنفيذي ولن نقف مكتوفي األيدي 
امــــام اي جتاوزات فاحلكم بيننا هــــو للقانون وقانون 

املنظمات النقابية هو لوائح نظمها األساسية.

أدان احتاد كتاب مصر قرارات مبنع كتب مصرية من املشاركة في معرض الكويت الدولي للكتاب ووصف االجراء 
الذي اتخذته وزارة االعالم بأنه مناف الدبيات ومواثيق حقوق االنســـان وحرياته. واعرب االحتاد في بيان نشر امس 
عن اســـتغرابه الشديد مما اســـماه مصادرة كتب لـ 35 من كبار الكتاب واملفكرين املصريني وحرمانها من املشاركة في 
معـــرض الكويت الدولي للكتاب. وقال البيـــان ان مثل القرارات ابعد ما تكون عن طبيعة الثقافة باحتفائها باالختالف 
واحترامها للتعدد كما انها ابعد ما تكون عما ينبغي ان يتحلى به اصحاب القلم واملثقفون واملتحضرون من نضج في 
التفكير ورصانة في املوقف والتعبير. كما اعرب االحتاد عن تعجبه من هذا االجراء، خاصة انه مت بحق كتاب ومفكرين 
ينتمـــون الى بلد عربي طاملا قدم ابناؤه نور العلم والفكر واحلضارة لكل القـــراء واملتعلمني العرب، ولطاملا احتضن 
املثقفني والسياســـيني العرب وقدم لهم العون والرعاية واالحترام ســـواء كانوا طالب علم او طالب ذيوع وانتشار او 

الجئني باحثني عن االمن واحلرية.

استقبل وفد الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي

الحمود: ضرورة تعاون دول المنطقة بيئيًا
أكد سفيرنا لدى االردن الشيخ 
فيصل احلمود على اهمية بذل كل 
اجلهد حلماية البيئة، وقال خالل 
استقباله وفد الهيئة العامة لتقدير 
التعويضات عن خسائر العدوان 
العراقي ان احلفاظ على بيئة سليمة 
يعني توفير ظروف حياة مالئمة 
لالنسان. واضاف الشيخ فيصل 
ان اآلثار واالضرار البيئية الناجمة 
عن العدوان الصدامي الغاشم على 
الكويت ال ميكن حصرها في دولة 

او اخرى من الدول املجاورة.
واستطرد قائال ان ما حلق بالبيئة من اضرار واثار 

جانبية يحتاج الى تضافر جهود دول املنطقة.

ومن ناحيته، قال رئيس الهيئة 
العامة لتقدي��ر التعويضات خالد 
املضف ان الوفد الكويتي املشارك 
املتعلق  في االجتماع اخلماس��ي 
بالتعويضات البيئية واملنعقد في 
االردن تقدم بورقة عمل حول كيفية 
مساعدة العراق على ادارة مشروع 
اعادة تأهيل البيئة. وأوضح املضف 
ان امتدادات اضرار البيئة ليست 
محصورة في العراق قدر ما تعني 

جميع دول املنطقة.
وتشارك في االجتماعات البيئية 
املنعقدة في االردن كل من السعودية وايران والعراق 

والكويت اضافة الى البلد املضيف.

الشيخ فيصل احلمود

رئيس »برلمانيون عرب ضد الفساد« خالل إعالنه استراتيجية المنظمة المقبلة

مخيبر: مجلس األمة مثال يحتذى به عربيًا 
وهو أحد مداميك الديموقراطية

العرادة: لجنة مؤقتة إلدارة شؤون اتحاد
 نقابات العاملين في القطاع الحكومي

اتحاد كّتاب مصر ينتقد قرار منع كتب  
من المشاركة في معرض الكويت الدولي

غسان مخيبر

فراج العرادة

د.صالح العجيري ود.علي العمير واياد اخلرافي في مقدمة احلضور

ومن جهتـــه حتدث عضو فريق 
العلمي محمد  النـــادي  الغوص في 
اخلرافي عن اهمية الشعاب سواء جلهة 
حماية البيئـــة البحرية او املجاالت 
األخرى الفتا الى اهميتها اقتصاديا 
اذ انها تعتبر موطنا اساسيا ألسماك 
الهامور التي حتقق منها الكويت 500 
الف دينار سنويا. وأشار إلى ان ما 
يضر بالشعاب املرجانية، إضافة إلى 
العوامل الطبيعية، النشاط البشري 
كرمـــي النفايات ومرســـاة القوارب 
وشباك الصيد، مشيرا إلى ان الشعاب 
تستغرق 18 أسبوعا لتعود إلى التعافي 
بشكل كامل. وفي اخلتام حتدث عضو 
البيئة  الكويتيـــة حلماية  اجلمعية 
د.ثامر الرشـــيدي فلفت إلى دراسة 
قامت بهـــا اجلمعية منذ 45 يوما مت 
خاللها رصد ارتفاع درجات احلرارة 
مبعدالت مرتفعة وفق املعايير الدولية 
ومت رصد أثرها على البيئة البحرية 
وفق صور األقمار االصطناعية، مشيرا 
الـــى ان ارتفاع درجات احلرارة يتم 
ألسباب محلية بسبب الصرف الصحي 

أو عاملية تبعا للتغير املناخي. 
 بدوره أكد النائب د.علي العمير 
في تصريح للصحافيني على هامش 
احللقـــة علـــى أهمية عقـــد حلقات 
مشـــابهة ألنها ذات أهمية في إعطاء 
املعلومة واضحة والصورة احلقيقة 
للظاهـــرة خصوصـــا للمهتمني في 
مجال البيئة، مشيرا الى ان تضارب 
املعلومات حول نســـب النفوق بني 
90% و20% مت توضيحه خالل احللقة 
عبر إبـــراز ان األمر ليس كذلك وان 
هذه الشعاب قادرة على العودة إلى 
الدراســـات  الطبيعي وفق  وضعها 
العلمية وبالتالي تبني ان الوضع ليس 
كما نشر عن اخلطورة الكبيرة وان 
انخفاض درجات احلرارة تدريجيا 
سيسمح بتعافي الشعاب، معربا عن 
أمله في ان تؤخذ االحتياطات الالزمة 
لتفادي حدوث ذلك في املستقبل عبر 
احلد من رمي النفايات وإنشاء املسنات 

ورمي املراسي.

مشـــيرا الى ان االبيضـــاض يصيب 
اجلزر املرجانية في كبر وقاروه وام 
املرادم وبعض القطع كالزور وعريفجان 
شارحا ماهية الشعاب املرجانية مشيرا 
الى ان درجة احلرارة املناسبة لها هي 
25 درجة وامللوحة 35 الف/مل بينما 
وصلت درجات احلرارة الـ 34 درجة في 
اماكن االبيضاض. وحتدث عن الدراسات 
التي يجريها املعهد على الشعاب منذ 
الثمانينيات بوضع محطات ثابتة لرصد 
كل ما يطرأ عليها من تغير الفتا الى 
انـــه مت رصد زيادة في عدد الطراريد 
البحرية التي تزور اجلزر بعدد 4 الـ 
قاروه و22 الى كبر و43 الى ام املرادم 
وهـــذا ما يؤدي الى تضرر الشـــعاب 
بفعل رمي املرساة والشباك وغيرها. 
اما رئيس فريق سنيار التابع للمركز 
حسني القالف فأكد ان ظاهرة ابيضاض 
املرجان ظاهرة طبيعية وليست مصيبة 
الفتا الى ان التصريحات املتناقضة في 

االعالم اعطاها هذه الصفة.

والبحرية ملا له من اهمية في حماية 
جميع اجلزر وما حتويه من كائنات 
مشـــيرا الى ان املشروع مطروح منذ 
1997 ولـــم يتم اقـــراره حتى اآلن بل 
مازال قيد املداولة متمنيا بذل اجلهود 
إلقراره ملا له من اهمية بيئية، مؤكدا 
أنه ال ميكن اعتبار ما اشيع عن %90 
نفوق نسبة علمية بتاتا. بدوره كشف 
ممثل الهيئة العامة للزراعة والثروة 
السمكية عبداهلل الكندري عن بالغات 
كانت ترد الهيئة طيلة الشهر املاضي 
تفيد بوجود انواع من األسماك القاعية 
كالســـبيطي تطفو على سطح البحر 
وخصوصا في جون الكويت وبالفعل 
تبينت الهيئة ذلك وقامت بتصوير هذه 
األسماك التي رصدتها بفعل البالغات 
مؤكدا انه حني تلقي بالغات االبيضاض 
والتوجه الى مواقع البالغات لم يتم 
رصد اسماك نافقة هناك. من جهته لفت 
ممثل معهد الكويت لألبحاث العلمية 
د.شـــاكر الهزمي الى حجم املشـــكلة 

حرارة املياه بسبب تسرب مياه الصرف 
الصحي واما عامليـــة ويكون العامل 
الوحيد املؤثر على كل الشـــعاب في 
العالم هو درجة احلرارة، مشيرا الى 
ان ما يحصل حاليا هو ظاهرة عاملية 
اذ اصاب االبيضاض معظم الشعاب 
ارتفاع  العالم بســـبب  املرجانية في 
احلرارة نتيجـــة للتغيرات املناخية. 
وبدوره حتدث ممثـــل الهيئة العامة 
للبيئـــة هاني التميمي عن الشـــعاب 
املرجانية في اجلزر الكويتية، مشيرا 
الى وجود 35 نوعـــا منها، الفتا الى 
انها تشكل حماية للشواطئ كما انها 
توفر مأوى ومكان لتكاثر األســـماك 
اذ ان 36% مـــن األســـماك توجد فيها 
مؤكدا ان مـــا يؤثر ســـلبا على هذه 
الشعاب األنشطة الترفيهية والصيد 
ومشـــاريع التنمية التي تزيد تعكر 
املياه وتغير املناخ ودرجات احلرارة 
والتلوث البحري. وشدد على اهمية 
اقرار قانون انشـــاء احملميات البرية 

دارين العلي 
خرجت احللقة النقاشـــية التي 
نظمتهـــا اجلمعية الكويتية حلماية 
البيئـــة مســـاء امـــس األول حتت 
عنوان »ابيضاض الشعاب املرجانية 
األسباب والتداعيات« بنتيجة مفادها 
ان ابيضاض الشـــعاب املرجانية ال 
يعني نفوقها اذ انه ميكن ان تعود الى 
وضعها الطبيعي بعد انتهاء الظروف 
التي ادت الـــى ابيضاضها وهي هنا 

ارتفاع درجات احلرارة.
وعقدت احللقة النقاشية بحضور 
رئيس اللجنـــة البيئية في مجلس 
األمة النائب د. علي العمير ومبشاركة 
مختلف اجلهات املعنية بالظاهرة وهي 
الهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت 
لألبحـــاث العلميـــة والهيئة العامة 
للزراعة والثروة السمكية والنادي 
العلمـــي ومركز العمـــل التطوعي. 
البيئة  ولفت رئيس جمعية حماية 
محمد األحمد الـــى ان هدف احللقة 
النقاشـــية هو التوضيح اذا ما كان 
ما يصيب الشـــعاب هو نفوق ام ال 
وتوضيـــح النســـبة خصوصا بعد 
اختـــالف األراء في ذلك كان البد من 
رأي علمي موثوق، مشيرا الى دعوة 
اخلبير البيئي املصري األســـتاذ في 
الشعاب املرجانية في جامعة السويس 
د.محمد قطب لتوضيح األمر، مؤكدا ان 
هذه املشكلة تعنى بها جميع اجلهات 
في الدولة وحتتاج لتنسيق وتعاون 
اجلهات العامة مع األهلية وهذا ما يتم 

حصوله بالفعل.
امـــا د.محمد قطـــب الذي حضر 
بطلب من الفرق العاملة على متابعة 
الظاهرة بهدف دعم جهودها فقد أكد 
ان ما يحصل للشعاب املرجانية من 
ابيضاض ليس نفوقـــا باملطلق بل 
ان هذه الشـــعاب ميكن ان تتعافى 
بعد اســـبوعني او ثالثة من اختفاء 
ســـبب ابيضاضها وهو هنا ارتفاع 
درجات احلرارة ووفقا لقدرة الشعاب 

املرجانية نفسها على التعافي.
وشرح قطب ماهية االبيضاض 
وانتشاره حول العالم مشيرا الى ان 
الظاهرة ليست جديدة بل بدأت منذ 
1890 في بعض اجزاء من العالم الفتا 
الى كيفية منو الشـــعاب املرجانية، 
معتبـــرا ان الشـــعاب املرجانية في 
اخلليـــج العربي والبحر األحمر هي 
ثروة طبيعية على املستوى العاملي 
يجـــب احلفـــاظ عليهـــا. وقـــال ان 
االبيضاض يصيب الشعاب املرجانية 
بسبب خلل اصاب البيئة احمليطة به 
مما يؤدي الى هروب الطحالب التي 
تلتصق بها بحثا عن بيئة افضل ما 
يؤدي الى ابيضاضها مشيرا الى ان 
اخللل فـــي البيئة احمليطة يعود اما 
ألسباب محلية كزيادة التلوث وارتفاع 

)سعود سالم(د.محمد قطب متحدثا في احللقة

المرشد: العمل التطوعي
 بات مؤسساتيًا

 ف��ي مداخلة لنائب رئيس مرك��ز العمل التطوعي احمد 
املرش��د أعرب عن سعادته بتعاون كل اجلهات التي تداعت 
ملراقبة الظاهرة ومواجهتها سواء من اجلهات احلكومية أو 
األهلية، الفتا الى ان عقد هذه الورش��ة النقاشية يثبت ان 
العمل التطوعي بات عمال مؤسس��يا، متمنيا ان تتم معاجلة 
جميع املش��اكل في الكويت على هذا املستوى من التعاون 

انطالقا من مجلس األمة وصوال الى احلكومة .

الخرافي: التنسيق اإليجابي الدائم لحماية البيئة
شارك رئيس النادي العلمي إياد اخلرافي في احللقة النقاشية فأكد ان الهدف الرئيسي للعمل املشترك 
هو حماية البيئة، الفتا الى وجوب وضع خطة ملعاجلة هذه الظاهرة فلو كانت ناجتة عن النشاط البشري 
فعلينا العمل على جتنبها اما اذا كانت ناجتة عن التغيرات الطبيعية فيجب ان نعاجلها باألساليب العلمية 
الصحيحة. ولفت الى ان تعاون اجلهات املختلفة من مؤسسات حكومية وجهات أهلية يهدف الى حتقيق 
االس��تفادة للكويت وليس للشخص، متمنيا ان يستمر هذا التعاون في املناسبات االيجابية وليس فقط 
في حال ظهور مش��اكل وظواهر سلبية، مؤكدا ان اجلهات األهلية التطوعية هي جهات مساندة للجهات 
احلكومية.  واشار الى ان التعاون بني النادي وهيئة البيئة إلصدار كتاب عن الشعاب املرجانية كان ثمرة 
5 سنوات من الرصد واملراقبة حتت إشراف معهد األبحاث، مؤكدا ان االهتمام بالشعاب ليس وليد اليوم 

بسبب الظاهرة بل منذ زمن نظرا الهميتها في مختلف املجاالت.

طرحت مناقصة جديدة الستقدام 4 سيارات لفحص األعطال

»الكهرباء« أنهت دراسة استخدام 
الطاقة الشمسية في المباني الحكومية

دارين العلي
كشــــف مصدر مطلع في وزارة الكهرباء واملاء ان 
اللجنة املكلفة باعداد دراسة مشروع استخدام تقنية 
الطاقة الشمســــية في املباني احلكومية أنهت عملها، 
حيث مت االنتهاء من الدراسة وحتديد املباني احلكومية 
التي سيشملها املشروع اعتبارا من مطلع السنة املقبلة 
بحسب اخلطة املوضوعة. وقال املصدر لـ »األنباء« ان 
اللجنة قامت بدراســــة جميع التجارب السابقة بشأن 
تقنية استخدامات الطاقة الشمسية في املباني احلكومية، 
حيــــث مت عقد اكثر من اجتماع مــــع اجلانب الياباني 
بخصوص االســــتفادة من الطاقة الشمسية في توليد 
القــــوى الكهربائية، اضافة الى زيارات عدة مت تبادلها 

بني الطرفني.
وأشــــار املصدر الى ان تقنية الطاقة الشمسية ميكن 
استخدامها بشكل أمثل في االضاءة واالنارة وغيرها من 
االستخدامات، ولكنها لن تكون قادرة على تشغيل وحدات 

التكييف التي تستهلك نحو 60% من القوى الكهربائية 
التي تنتجها الوزارة، مبينا انه سبق للفريق الياباني أن 
قدم دراســــة ذات جدوى الستخدام الطاقة الشمسية في 

توليد ما يوازي 150 الى 200 ميغاواط. 
من جهة اخرى كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء 
واملاء عن طــــرح مناقصة جديدة لصالح ادارة الطوارئ 
التابعة للشبكات الكهربائية الستقدام 4 سيارات لفحص 
األعطال 2 منها لفحص اعطال كيبالت الضغط املتوسط 

واألخرى للكيبالت القيادية.
ولفتت الى ان اهمية هذه الســــيارات تكمن في دعم 
القطاع في معرفة مكان العطل بشــــكل سريع ملعاجلته 
واعادة التيار بهدف سرعة االستجابة لبالغات االنقطاع 

الواردة من املناطق.
واشارت املصادر الى ان هذه املناقصة تأتي ضمن اخلطة 
االستراتيجية لتطوير الشبكات الكهربائية والتقليل من 

اعطالها بغية تقليص االنقطاعات الناجتة عن ذلك. 

مدير »الذرية«: سندعم الكويت بتنفيذ برنامجها النووي السلمي

اعلن الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 
عن توقيعـــه اتفاقية قرض مع حكومة جمهورية رواندا 
يقدم الصندوق مبقتضاها قرضا مقداره 4.1 ماليني دينار 
)14.28 مليـــون دوالر( لتطوير مشـــاريع تنموية. وقال 
الصندوق في بيان صحافي ان القرض يهدف الى متويل 
مشروع تطوير املعهد الفني االقليمي املتكامل في منطقة 

كيكيوكيرو بكيجالي في جمهورية رواندا حيث وقع العقد 
وكيلة وزارة املالية الرواندية كامبيتا ساينزوغا ونائب 
املدير العـــام في الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية هشام الوقيان. واضاف البيان ان املشروع املقترح 
يهدف الى تعزيز جهود التنمية االجتماعية واالقتصادية 
في رواندا من خالل اعادة توسعة وتأهيل وجتهيز املعهد 

لتلبيـــة الطلب املتزايد على التعليـــم الفني، االمر الذي 
يســـهم في تطوير وتنمية املوارد البشـــرية املدربة في 
البالد. وذكر ان املشروع يتضمن عناصر رئيسية متعددة 
منها االعمال املدنية التي تضم االعمال املدنية واخلدمات 
الكهربائية والصحية الالزمة النشاء مبان جديدة وورش 

ومرافق جديدة.

د.أحمد بشارة ود.ناجي املطيري ود.نادر العوضي خالل االجتماع

ڤيينا ـ كونا: اشاد املدير العام 
للوكالـــة الدوليـــة للطاقة الذرية 
يوكيـــا امانـــو بالتعـــاون القائم 
بني الكويت والوكالة، الســـيما ما 
يتعلق بدعم الكويت للوكالة للقيام 
مبهامها في حظر انتشار االسلحة 
النووية وتسخير الذرة لالغراض 

السلمية.
جاء ذلك في تصريح مشترك 
ادلى به امانو لـ »كونا« وتلفزيون 
الكويت امس عقب لقائه وفد الكويت 
املشـــارك في اعمال الدورة الـ 45 

للمؤمتر العام السنوي للوكالة.
وقال امانـــو انه بحث مع وفد 
الكويت جملة من املواضيع املتصلة 
بالتعـــاون التقنـــي بـــني الوكالة 
والكويت من ابرزها كيفية تعزيز 
التعاون بني اجلانبني، السيما بعد 
ان قررت الكويت انشـــاء برنامج 
لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة 

النووية.
واكد ان الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية ســـتمضي قدمـــا في دعم 
خطوات الكويت وســـتضع حتت 
تصرفها جميع امكانياتها من اجل 
تنفيذ برنامجهـــا املتصل باقامة 
برنامج نووي لالغراض السلمية. 
واعرب عن ســـعادته مبا اجنزته 
الكويت من خطوات عمالقة على 

الرغم من ان برنامجها اليزال حديثا، 
متعهدا بان تســـتمر الوكالة بذات 
الوتيرة لدعم خطوات الكويت وذلك 
من خـــالل توفير االطار القانوني 
وتدريب الكوادر البشرية وتوفير 
املســـاعدة الفنية الالزمة من قبل 

الوكالة.
من جهته، قال امني عام اللجنة 
الوطنية الستخدامات الطاقة الذرية 
لالغراض السلمية د.احمد بشارة 
في تصريح مماثل ان الوفد الكويتي 
نقل للمدير العام للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية حتيات سمو رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الكويت في  ومتنيا عليه زيـــارة 
الوقت املناســـب ومبا يعمل على 
تعزيز وتطوير التعاون بني الوكالة 

الذرية والكويت.
واشار د.بشـــارة الى ان الوفد 
املدير  الكويتي اســـتعرض مـــع 
العام ما قامت به اللجنة الوطنية 
الكويتية لالستخدامات السلمية 
من برامج فيما يتعلق بالشـــروع 
فـــي البرنامج النـــووي وطبيعة 
الدراسات واالستعدادات املختلفة 
وانشـــاء الهياكل مـــن اجل تنفيذ 
خططها الرامية الى اقامة برنامج 

نووي لالغراض السلمية.
الكويتي  الوفـــد  ان  واضـــاف 
استعرض مع املدير العام للوكالة 

ما تتطلع اليه الكويت من مساعدات 
تقنية وفنية خالل املرحلة املقبلة 
بينها املساهمة في مراجعة قانون 
النـــووي املوحد ودعوة  الكويت 
فريق من الوكالة لدراسة البرنامج 
النووي فضال عن مراجعة بعض 
الدراسات التي اجنزت حتى اآلن 
من بعض املستشارين املختلفني 
للجنـــة الوطنية واعـــداد اخلطة 
الوطنية للقوى العاملة في املجال 

النووي.
وضم الوفد الكويتي الذي ترأسه 
سفيرنا لدى النمسا وممثلها الدائم 

لدى املنظمات الدولية محمد سعد 
الصالل كال من د.احمد بشارة أمني 
عام اللجنة الوطنية لالستخدامات 
الذرية لألغراض السلمية  الطاقة 
ود.ناجي املطيري مدير عام معهد 
الكويت لألبحاث العلمية ود.عدنان 
شـــهاب الدين مستشـــار اللجنة 
الوطنية ود.نادر العوضي ضابط 
االرتباط الوطني لدى الوكالة د.أنور 
اليحيى ود.ضاري العجمي من معهد 
األبحاث اضافة الى املستشار طالل 
الفصام من الوفد الدائم لدى األمم 

املتحدة في ڤيينا.

الصندوق الكويتي للتنمية يقدم 4.1 ماليين دينار لرواندا لتمويل مشاريع تنموية

 اإلمارات واألردن 
وتونس تحصل 

 على  عضوية مجلس 
محافظي الوكالة الذرية
ڤيين��ا � كونا: انتخب 
املؤمت��ر الع��ام للوكال��ة 
الذرية  للطاق��ة  الدولي��ة 
تونس عضوا في مجلس 
محافظ��ي الوكالة للعامني 
املقبل��ني وذلك بحصولها 
على األغلبية املطلقة منذ 
لالقتراع  األول��ى  الدورة 

عن مجموعة أفريقيا. 
كل  اختي��ار  مت  كم��ا 
واألردن  اإلم��ارات  م��ن 
في  عضوي��ن جديدي��ن 
مجل��س محافظي الوكالة 
الدولي��ة للطاق��ة الذرية، 
ثان��ي أعل��ى س��لطة في 
الوكال��ة بعد املؤمتر العام 
للوكال��ة للعامني القادمني 
وذلك بتواف��ق اآلراء بني 
مجموعة الشرق األوسط 

وآسيا. 


