
االثنين 27 سبتمبر 2010   15محليات

 دارين العلي
البيئة  ادارة  اعلن مدير 
والتنمية الحضرية بمعهد 
الكويت لالبح���اث العلمية 
د.ضاري العجمي عن فتح باب 
التسجيل »للمؤتمر الدولي 
العاشر لتحسين استخدام 
المباني« والذي  الطاقة في 
الكويت تحت  س���يقام في 
رعاية سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر المحمد 
خالل الفترة من 24 الى 28 
اكتوبر المقبل بالتعاون مع 
مختبر انظمة الطاقة التابع 
لجامعة تكساس بالواليات 

المتحدة االميركية.
وقال د.العجمي الذي يتولى رئاسة اللجنة 
التنظيمية العليا للمؤتمر في تصريح صحافي: 
ال ش���ك ان مش���اركة وزارة الطاقة االميركية 
كداعم رئيس���ي للمؤتمر والتي تتمتع بخبرة 
واسعة في برامج وابحاث تحسين كفاءة الطاقة 
وتحفيز استخدام الطاقة المتجددة والبديلة 

في المباني سيثري المحتوى 
العلمي للمؤتمر، مؤكدا ان 
الهدف الع���ام للمؤتمر هو 
دعم وتعزيز التعاون وتبادل 
الخب���رات ونتائج البحوث 
المش���اركة من  الدول  بين 
اجل تعزيز مفهوم التنمية 

المستدامة في المباني.
المختصين  ودعا جميع 
للمش���اركة  والمهتمي���ن 
المؤتمر، والذي  بأنش���طة 
سيقام تحت شعار »تطبيقات 
كفاءة الطاقة من اجل تنمية 
مستدامة« ويشارك فيه نخبة 
من ابرز العلماء في العالم، 
باالضافة الى مناقشة عدد من االوراق العلمية 
من المتخصصين للتحدث عن آخر تطورات 
وتكنولوجيا تحسين استخدام الطاقة وتحفيز 
استخدام الطاقة المتجددة والبديلة في المباني، 
الى جانب ورش العم���ل ومعرض يقام على 
هامش المؤتمر يشارك فيه عدد من المؤسسات 

والشركات المحلية والعالمية.

»المحاسبة« اختتم برنامجين تدريبيين صفر يتحدث عن إنجازات »األشغال« وخطة التنمية في الصالون اإلعالمي اليوم

يقام في الكويت خالل الفترة من 24 إلى 28 أكتوبر وتدعمه وزارة الطاقة األميركية

»األشغال«: االنتهاء من المقر الدائم لبرنامج 
»إعادة الهيكلة« العام المقبل بتكلفة 12 مليون دينار

العجمي: »تحسين استخدام الطاقة في المباني« 
يشارك فيه نخبة من أبرز العلماء في العالم

 فرج ناصر
اكد مصدر مسؤول في وزارة االشغال أنه سيتم 
خالل العام املقبل االنتهاء من جاهزية مشروع مبنى 
املقر الدائ����م لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة 
واجلهاز التنفيذي للدولة، مؤكدا ان نسبة االجناز 

حتى اآلن تبلغ %75.
واضاف ان العمل في املش����روع يس����ير وفق 
البرنام����ج الذي وضع له من قب����ل املقاول املنفذ 
له مبينا ان كلفة املشروع تبلغ 12 مليون دينار، 
مش����يرا الى ان املشروع عبارة عن مبنى متكامل 
ويقع على مس����احة 5000 مت����ر مربع في منطقة 
الرقعي، ويتكون من مكاتب ادارية وصاالت استقبال 
وتدريب وخدمات ومرافق عامة حسب متطلبات 

اجلهة املستفيدة من املشروع.

من جهة أخرى يعاود الصالون االعالمي نشاطه 
بعد توقفه خالل شهر رمضان، حيث يقيم ندوته 
االسبوعية مستضيفا وزير االشغال العامة ووزير 
الدولة لش����ؤون البلدية د.فاضل صفر، وذلك في 
متام الثامنة من مساء اليوم االثنني في املقر املؤقت 
للصالون باليرموك، ق 4 � الش����ارع االول � منزل 

رقم 36 باجتاه شارع املشاة.
الندوة التي يديرها االمني العام لهيئة امللتقى 
االعالم����ي العربي ماضي اخلمي����س يفتح املجال 
فيها حملاورة صفر حول العديد من القضايا التي 
ش����غلت الرأي العام في الفت����رة االخيرة والتي 
تتعلق بإجنازات وزارة االشغال وخطط التنمية 
وكذلك حول العديد م����ن التصريحات التي ادلى 

بها الوزير.

اختت���م ديوان احملاس���بة برنامجني تدريبيني 
االول بعنوان »الفحص التحليلي لقراءة امليزانيات 
واحلسابات اخلتامية في اجلهات املستقلة«، والثاني 
بعنوان »تنش���يط الذاك���رة والتخطيط الذهني« 
ويأتي ذل���ك ضمن اطار اخلط���ة التدريبية لعام 
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واستهدف البرنامج االول تنمية مهارات املدقق 
في كيفية فحص ومراجعة امليزانيات واحلسابات 
اخلتامية للجهات املستقلة والتحليل املالي لبنود 
امليزاني���ة، فيما تناول البرنام���ج الثاني تعريف 
املشاركني بكيفية عمل الدماغ والتعرف على االساليب 

العلمية لتنمية الذكاء وتقوية الذاكرة.

ماضي اخلميس د.فاضل صفر

د.ضاري العجمي

الرشيد: معرض الكتاب فقد أهميته 
لتفريغ محتواه من الكتب القيمة

استهجنت رئيسة مؤسسة 
نحو اداء برملاني متميز »منار« 
االعالمية عائشة الرشيد بشدة 
قيام وزارة االعالم بفرض الرقابة 
والوصاية على عقول الناس وهي 

حملة بدأت منذ فترة طويلة.
وقالت الرش���يد في تصريح 
الكتاب في  صحافي ان معرض 
الكوي���ت فقد اهميت���ه ورواده 
نظرا لتفريغ محتواه من الكتب 
القيمة واحتوائه على كتب الطبخ 
والكت���ب الت���ي ال حتتوي على 
قيمة ثقافية، مستغربة سكوت 
احلكومة املطبق على ما يقوم به 
نواب االسالم السياسي من طمس 
للثقافة بجميع فروعها علما ان 
معرض الكتاب الذي تقيمه جمعية 
االص���الح االجتماعي ال تفرض 

الرقابة عليه.
واوضحت الرشيد ان العالم 
يعيش حاليا ثورة تكنولوجيا 
املعلومات والعالم اصبح قرية 
صغيرة والقارات الست في حضن 
القارئ وعن طري���ق االنترنت 
يستطيع احلصول على اي كتاب 

يريده.
وحذرت الرشيد من الظالميني 
الذين هدفهم االول هو السيطرة 
والوصاية على املجتمع من قبل 
اشخاص موجودين على قائمة 

التكفيريني الدولية.
وطالبت وسائل االعالم بالقيام 
بدورها التوعوي النه ال احد يعلم 
م���ن وراء ه���ؤالء فالكويت بلد 
احلرية والثقافة االبداعية وضد 

منطق الوصاية والتطرف.

عائشة الرشيد


