
الجمعة 26 نوفمبر 2010   13محليات
خالل حفل تكريم المشاركين في أسبوع الهندسة العالمي باألرجنتين

»البيئة« تشارك في حملة تنظيف منطقة جال الزور غدًا

ديوان المحاسبة تقدم باقتراح حول الرقابة البيئية خالل مؤتمر »األنكوساي« العشرين بجنوب أفريقيا

يناقش عملية الربط الخليجي

خالل محاضرة في الحرس الوطني عن دور القائد بوصفه قدوة لآلخرين

القحطاني: أخبار سارة حول إقرار حقوق المهندسين العسكريين في »الدفاع« و»الداخلية« و»الخاص« و»النفطي«
دانيا شومان

اكد رئيس جمعية المهندس���ين 
م.طالل القحطاني ان الجمعية ماضية 
في العمل القرار حقوق المهندسين 
الدفاع  العس���كريين في وزارت���ي 
والداخلية والعاملين في القطاعين 
الخاص والنفطي، مضيفا اننا ننتظر 
اخبارا س���ارة خالل الفترة القريبة 
المقبلة وان اداء الواجب تجاه اعضاء 
الجمعية يحتم علينا عدم التطرق 
لهذا االمر ونش���ر جميع التحركات 

التي تتم مع الجهات المعنية.
جاء كالم القحطاني خالل حفل 
تكريم اعضاء الوفد المش���ارك في 
اسبوع الهندسة العالمي باالرجنتين 
والذي اقيم مس���اء امس االول في 
مقر الجمعية برعاية رئيس وأعضاء 
مجلس ادارة الجمعية وبمبادرة من 

م.حسام فوزي الخرافي.
وقال القحطاني: »اننا نقوم بما 
يمليه عليه ضميرنا القرار حقوق 
المهندس���ين ف���ي مختلف  جميع 
القطاع���ات، وليس من سياس���تنا 
إلق���اء اللوم على اح���د بل نتعاون 

مع الجمي���ع وليس كل ما نقوم به 
نطرحه للعلن، فنحن ننتظر االنجاز 
وم���ن ثم نعلن عنه، داعيا الى عدم 
االلتفات الى بعض الشائعات التي 
تروج بين الحين واآلخر دون معرفة 

تامة بما يتحقق على ارض الواقع، 
وانها تهدف الى التمصلح على اكتاف 

المهندسين«.
واشار الى ان التأخير في انجاز 
بع���ض الك���وادر يحصل بس���بب 

البيروقراطية وروتين العمل الذي 
نعاني منه في تعامل الجهات المعنية 
معنا، والتي تبذل من جانبها الجهد 
المطلوب لكن الدورة المس���تندية 
يجب ان تت���م لتكون جميع االمور 

في نصابها القانوني، مضيفا: اننا 
نفتخر بالعمل مع جميع المهندسين 
والمهندس���ات وهم قدوة لنا وفي 
التطوع���ي ال يوجد صغير  العمل 
القحطاني الجميع  وال كبير، ودعا 

للمشاركة في انشطتنا المقبلة بدءا 
من الملتقى الهندسي الخليجي المقبل 
والرحالت الهندسية الشتوية التي 
تعود القيام بها الى عدد من الدول 

العربية واالجنبية.

بدوره ش���كر م.حسام الخرافي 
المهندسين والمهندسات على روح 
التعام���ل والتع���اون الكبير الذي 
ابدوه خالل رحلتهم الى االرجنتين 
والتي اثبتوا من خاللها ان ش���باب 
الوطن مهندسين وغير مهندسين 
ليسوا بأقل من غيرهم في العالم، 
بل جعلوا المهندسين في اكبر محفل 
عالمي يشيدون بجهودهم وحرصهم 
على المشاركة والتحصيل العلمي 

� الهندسي.
وفي خت���ام الحفل قامت عريفة 
الحفل م.عالية المنصور وم.حسام 
الخرافي بتقديم دروع التكريم الى 
م.طالل القحطان���ي واعضاء الوفد 
الذين بلغ عددهم نحو 120 مهندسا 
ومهندس���ة، كما تم توزيع اصدار 
خاص يتضمن مجموعة من الصور 
التي ألتقط���ت العضاء الوفد خالل 
رحلتهم باالضافة الى الرسالة التي 
وجهه���ا الرئيس المنتخب لالتحاد 
الدولي للمنظمات الهندسية م.عادل 
الخرافي العضاء الوفد عشية توجههم 

لالرجنتين.

المضحي: تعزيز العمل المشترك للحفاظ على البيئة

الغانم: التركيز على الرقابة البيئية والحفاظ على البيئة 
ضمن عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية

تقدم وفد ديوان احملاسبة إلى 
مؤمتر »األنكوساي« العشرين 
املنعقد في جوهانسبرغ حاليا 
بجنوب أفريقيا مبقترحات في 
البيئية وذلك  الرقاب����ة  مجال 
خالل جلسة املناقشة اخلاصة 
البيئة  الرقابة على  مبوضوع 

والتنمية املستدامة.
وقال رئي����س الوفد الوكيل 
املس����اعد للرقابة على القطاع 
الغامن في  النفطي إس����ماعيل 
مداخلت����ه خالل املناقش����ة ان 
موضوع الرقاب����ة البيئية من 
األهمية مب����كان وذلك لتنامي 
املشكالت البيئية ومنها )تآكل 
طبقة األوزون، ظاهرة تسخني 
الغالف اجلوى، ظاهرة األمطار 
احلمضي����ة، ظاه����رة تصدير 
الس����امة،  النفايات الصناعية 
….الخ( والتي أصبحت تهدد 
الوجود البشري بصفة عامة، 
واالستمرار في برامج التنمية 
واالجتماعي����ة  االقتصادي����ة 
املستدامة بصفة خاصة، حيث 
لم يعد التقدم التكنولوجي قادرا 
وحده على مواجهة تعقد وتشابك 

تلك املشكالت البيئية.
وأض����اف انه يجب احلفاظ 
البيئة وصيانة مواردها  على 
ضمن عملية التنمية االقتصادية 
واالجتماعية مع ضمان حقوق 

املوارد  ف����ي  املقبلة  األجي����ال 
الطبيعية والبيئية.

وفي هذا اإلطار تقدم الغامن 
مبقترح أن تكون س����نة 2010 
س����نة الرقابة البيئية ألجهزة 
الدولية،  الرقابة واملنظم����ات 
بحيث يتم التركيز في اخلطط 
اإلس����تراتيجية لألجهزة بهذه 
الس����نة عل����ى التدري����ب على 
رقابة البيئة، وتعزيز التفاعل 
م����ع املعايير الرقابية اخلاصة 
بالبيئ����ة، وتنفيذ مهام رقابية 

عن البيئة والتقرير عنها.
وكذلك تضمن االقتراح أن 
تق����وم األجهزة خالل الس����نة 
بالتركيز على ع����رض نتائج 
املهام الرقابية على املجتمعات 
واألجهزة املهنية مثل احلكومة، 
مجلس األمة، ملخصات لإلعالم، 
وغير ذلك، واتفق على أن تتم 
دراسة املقترح والتقرير بشأنه 

من فريق العمل املختص.
من جهة ثاني����ة كان للوفد 
الكويتي نش����اط الف����ت على 
هامش أنش����طة املؤمتر حيث 
التق����ى بالعدي����د م����ن ممثلي 
األجهزة املشاركة ومت التباحث 
حول مجمل املوضوعات ذات 
الش����أن الرقابي وسبل تعزيز 
العالق����ات الثنائية مع ديوان 
احملاس����بة بالكوي����ت، وكذلك 

القضايا  املواقف جتاه  توحيد 
واملوضوعات املتعلقة بالشأن 
الرقابي واملطروحة للبحث في 

احملافل الدولية.
والتقى الوفد مبمثلي أجهزة 
الرقابة العليا في كل من الصني، 
إيران، تركيا، عمان، البحرين، 
أفريقيا،  الس����عودية، جنوب 
ماليزيا، العراق، روسيا، تونس، 
فلس����طني، احتاد احملاس����بني 

.I.D.I الدوليني
كم����ا حضر الوف����د احتفال 
السفارة العمانية بالعيد الوطني 
ال� 40 لسلطنة عمان بناء على 
دعوة من سفير السلطنة لدى 

جنوب أفريقيا.
وقام الوفد بتنظيم معرض 
إعالمي مصغر داخل قاعة املؤمتر 
الكبرى احتوى على مجموعة 
من مطبوعات الديوان اإلعالمية 
ومن أبرزها إصدار خاص أعد 
بهذه املناسبة باللغتني العربية 
واإلجنليزية، احتوى على نبذة 
عن نشأة ديوان احملاسبة ومراحل 
تطوره وخططه االستراتيجية 
وتعريف باملهام واملسؤوليات 
يقوم بها في س����بيل احملافظة 
على املال العام، كذلك احتوى 
املعرض على مطبوعات وطنية 
متنوعة وخرائط للكويت، وقد 
حظي املعرض بإعجاب وإشادة 

احلضور.
وقام رئيس الوفد إسماعيل 
الغامن بتسليم كل من د.تيرنس 
نومبمبي املدقق العام بجنوب 
العام  املدقق  أفريقيا ونائ����ب 
بجن����وب أفريقيا هدايا رمزية 

باسم ديوان احملاسبة.
إل����ى ذل����ك واص����ل مؤمتر 
العامة  »األنكوساي« جلساته 
ومناقشة املوضوعات املدرجة 
عل����ى جدول أعمال����ه حيث مت 
انتخاب رئيس غرفة احلسابات 
في روس����يا االحتادي����ة نائبا 
لرئيس املؤمتر، ومت االستماع 
لتقرير األمانة العامة والتقارير 
والبيانات املالية لفترة األعوام 
الثالثة السابقة للمؤمتر وكذلك 
تقارير رئيس املنظمة األفريقية 
املالية  العليا للرقابة  لألجهزة 
)إفروس����اي( ورئيس املنظمة 
العربية )أرابوساي( ورئيس 
املنظمة اآلسيوية )آسوساي( 
ورئي����س منظم����ة الكاريب����ي 
)كاروس����اي( ورئيس املنظمة 

األوروبية )يوروساي(.
وناقش املؤمتر ورقات العمل 
املقدمة من األجهزة بخصوص 
املوضوع����ني الرئيس����يني في 
املؤمت����ر وهم����ا األول »قيمة 
وفوائد األجهزة العليا للرقابة 
املالية« والثاني »الرقابة على 

البيئة والتنمية املستدامة« وقد 
تقدم ديوان احملاسبة بورقتي 
عمل حول املوضوعني وقد مت 
إدراجهما في سجالت املؤمتر.

وج����اء في الورق����ة األولى 
الكويت حرص����ت على أن  أن 
يكون لديها جهاز رقابي أعلى 
تتوافر له جمي����ع الضمانات 
التي  الدس����تورية والقانونية 
أداء  حتقق له االستقاللية في 
مهامه الرقابية بحيدة وشفافية 
دون التع����رض ألي ضغ����وط 
التش����ريعية  الس����لطتني  من 
والتنفيذي����ة، ولضم����ان أدائه 
ل����دوره الرقابي ف����ي احلفاظ 
على املال وضمان اس����تخدامه 
بكفاءة وفعالية فقد مت توفير 
جميع املقومات املادية واملالية 
والبشرية الالزمة للديوان للقيام 

بذلك الدور بفعالية.
وللديوان حق االطالع على 
جميع املعلومات دون قيود، وله 
حق فحص ومراجعة املستندات 
والدفاتر والسجالت وأي أوراق 
أخرى يرى أنها ضرورية والزمة 
للقيام بأداء مهامه على الوجه 
األكمل، وللديوان مطلق احلرية 
التقارير  في حتديد محت����وى 
التي يصدرها، ويتمتع الديوان 
باستقالل مالي وإداري وفره له 

قانون إنشائه.

تخفيض نسب التلوث والتطورات الكهربائية
  على جدول أعمال »كهرباء الخليج«

 دارين العلي
يبدأ االجتماع ال� 23 لوزراء 
الطاقة ل����دول مجلس التعاون 
الكهربائية  اخلليجي للطاق����ة 
بعد غ����د )االح����د( لبحث آخر 
املستجدات التي طرأت على مجال 
الطاقة الكهربائية، وتدور محاور 
االجتماع حول كيفية تأسيس 
البنية التحتية ملشاريع الطاقة 
الطاقات  النووية والبحث عن 
املتجددة لتقليل نسب التلوث 
الناجتة عن الطرق التقليدية في 
عملية توليد الطاقة، اضافة الى 
مناقش����ة آخر املستجدات على 
الذي  الربط اخلليجي  مشروع 
يعد من أهم املشاريع االقتصادية 
املشتركة الذي وقد تأييد من قادة 
وزعم����اء دول مجلس التعاون 
بالكويت، وقد اتخذ قرار قادة 
دول املجلس لتنفيذ هذا املشروع 
الذي يعد أولى ثمار االتفاقيات 
اخلليجية للفوائد املرجوة منه، 

وأبرزها:
1 - املساندة االستراتيجية 
في ح����االت االنقطاع الش����امل 
للكهرباء في اح����دى الدول أو 

حاالت الطوارئ.
2 - خفض احتياطي قدرات 
الى نص����ف اجمالي  التولي����د 
الدول  االحتياطي املطلوب في 
الربط  قبل انش����اء مش����روع 

الكهربائي م����ع احلصول على 
موثوقية اخلدمة نفسها.

3 - س����يؤدي املشروع الى 
االس����تغناء عن بناء محطات 
توليد جديدة تزيد قدرتها على 
5000 ميغاواط ما يوفر تكاليف 
قد تصل الى 3.5 مليارات دوالر 

أميركي حتى عام 2028.
4 - س����يؤدي املشروع الى 
توفير أس����س تب����ادل الطاقة 
النواحي  الدول ما يخ����دم  بني 
االقتصادية ويدعم العمل وميهد 
الطري����ق لربطه����ا باملنظومة 
العربية للكهرباء وباملنظومة 
االوروبية ما سيؤدي الى تصدير 
الطاقة الكهربائية الى أس����واق 
اخرى وخلق س����وق كهربائي 

نشط.
5 - زي����ادة القيمة املضافة 
للمصادر االولية للطاقة كالنفط 
والغاز التي تصدرها دول املجلس 
ما سيعزز دور قطاع الكهرباء في 
زيادة الناجت االقتصادي الوطني 

وتنويع مصادر الدخل.
6 - تنمية الصناعات العاملة 
ف����ي مج����ال صناع����ة املعدات 
الكهربائية وقطع الغيار وتعزيز 
منو قطاع االنش����اءات واملواد 

االولية.
وتعتمد خط����ة عمل الربط 
اخلليج����ي على ث����الث مراحل 

هي:
املرحلة االولى: وتتمثل في 
ربط ش����بكات مملكة البحرين 
الس����عودية  العربية  واململكة 
ودولة قط����ر والكويت، وتقوم 
الس����عودية  العربية  اململك����ة 
بتغطية 40% من تكلفة املرحلة 

االولى.
املرحلة الثانية: تشمل ربط 
الش����بكات الداخلية في كل من 
دولة االمارات العربية املتحدة 

وسلطنة عمان.
املرحلة الثالثة: تتضمن ربط 
املرحلتني االولى والثانية عن 
طريق ربط شبكة دولة االمارات 
العربي����ة املتح����دة بالش����بكة 
الرئيسية لدول املرحلة االولى 
مبنطقة السلع ومنطقة التحويل 
في س����لوى باململك����ة العربية 
الس����عودية، وتق����وم الكويت 
بتغطي����ة 35.5% بينما تتكفل 
قطر والبحري����ن مبا تبقى من 

قيمة العقد وهو %23.5.
ويؤكد ه����ذا االجتماع الذي 
تستضيفه الكويت انه لم يعد 
مش����روع الربط الكهربائي بني 
دول مجلس التعاون اخلليجي 
حلما كما كان في الس����ابق، بل 
أصبح واقعا ملموسا ومبادرة 
لبداية تعاون مشترك في مجاالت 

أخرى.

تشارك الهيئة العامة للبيئة في حملة 
تنظيف منطقة جال الزور التي تنطلق غدا 
السبت مبشاركة اكثر من 400 متطوع من 
عدة جهات متثل املدارس البريطانية بالكويت 

والكشافة وفنادق كويتية وشركات.
وتأتي مش����اركة الهيئة العامة للبيئة 
ف����ي احلملة اميانا م����ن نهجها الذي قامت 
عليه في دعم وتعزيز الروابط بني االنسان 
والبيئ����ة احمليطة به من خالل العمل على 
ترسيخ مبادئ العمل اجلماعي وحث جميع 
فئات املجتمع على العمل للوصول الى بيئة 
نظيفة وهي حتمل بني طياتها كذلك رسالة 
مجتمعية راقي����ة ترتكز على التعاون في 

احلفاظ على البيئة.
وقال مدير عام الهيئ����ة العامة للبيئة 
د.صالح املضحي ان املشاركة تأتي في ظل 
تعزيز العمل املجتمعي التطوعي وترسيخ 

مفهوم املشاركة من خالل 
القيام مبثل هذه احلمالت 
او تنظيمها بحيث ترتكز 
على جعل العمل املشترك 
في احلفاظ على البيئة 
وبخاص����ة عن����د فئات 
الشباب مسؤولية عامة ال 
تقتصر على انسان دون 
سواه وان املواطن واملقيم 
يجب ان يكونا فاعلني في 
احملافظة على بيئته وان 
اي تدمير للبيئة سيكون 
له انعكاسات سلبية على 
التربة واله����واء واملاء 

وصحة االنسان.
وأضاف ان املشاركة تهدف ايضا الى زيادة 
الوعي البيئي لدى املواطنني واملقيمني مؤكدا 

ان لدى الهيئة الكثير من 
اخلطط املستقبلية التي 
من شأنها ان تساهم في 
جعل بيئتنا اكثر نظافة 

وأمنا.
وأض����اف ان البيئة 
س����تقوم خالل احلملة 
التي تستهدف تنظيف 
جال الزور والتي يشارك 
فيها عدد كبير من طلبة 
الفئات  املدارس وم����ن 
التاس����عة  العمرية من 
حتى احلادية عش����رة 
بعمل مس����ابقات بيئية 
وسيتم توزيع جوائز 
عل����ى الفائزي����ن اضافة الى أنها س����تقدم 
10 جوائ����ز على الفرق الت����ي تقوم بجمع 

أكبر قدر من املخالفات كما س����يتم توزيع 
قمصان وقبعات حتمل شعار الهيئة على 

املتطوعني.
وتش����ارك في احلملة عدة جهات منها 
الثقافي البريطاني والس����فارة  املجل����س 
البريطانية وش����ركة رس����اميل للهيكلة 
املالي����ة والهيئة العام����ة للبيئة والرابطة 
الكويتية خلريجي بريطانيا وفنادق كراون 
بالزا وهوليدي ان الس����املية والشيراتون 
والشيراتون فوربوينتس موفنبيك البدع 
وراديسون بلو وجامعة الكويت واملدرسة 
الكوي����ت واألكادميية  ف����ي  البريطاني����ة 
االجنليزية ومدرس����ة الكويت االجنليزية 
ومدرس����ة اخلليج االجنليزية واملدرس����ة 
االجنليزية وصغار كش����افة الساملية في 
كشافة الكويت األوائل والفصيلة 938 من 

الكشافة.

النويف: القيادة فن والقائد الناجح يشجع 
مرؤوسيه على اإلبداع والتخطيط

بحضور قائد الشؤون العسكرية في احلرس 
الوطني العميد الركن وليد خالد النويف نظمت 
مديرية العمليات واخلطط بالتنسيق مع شركة 
التطوير األميركية MPRI محاضرة في معسكر 
الصمود بعنوان »دور القائد بوصفه قدوة ومثاال 

يحتذي به اآلخرون«.
وتناولت احملاضرة مفهوم القيادة ومؤهالتها 
واألساليب املختلفة في القيادة ودور القائد في 
إدارته ألي مؤسسة ومنظمة يعمل بها وطريقة 
تعامله مع مرؤوسيه وأسلوب تغلبه على العقبات 
التي تواجهه في املواقف املختلفة خصوصا في 

اوقات األزمات.
واستعرضت احملاضرة الوسائل واألساليب 
التي يكس���ب بها القائد ثقة مرؤوسيه، ويزرع 
فيهم الثقة ف���ي النفس ألداء املهام املنوطة بهم 
وتوزيع األدوار عليهم من خالل معرفته وإملامه 

مبا يتمتعون به من مهارات وقدرات، وفي ختام 
احملاضرة اكد قائد الشؤون العسكرية العميد الركن 
وليد خال���د النويف على ان القيادة فن والقائد 
الناجح هو الذي يهيئ الظروف ملن يعملون حتت 
إمرته ويس���تمع إلى وجهات نظرهم وأفكارهم 
اإلبداع والتخطيط وتطوير  ويش���جعهم على 
قدراتهم، مع تفعيل مبدأ الثواب والعقاب، مشيرا 
الى ان قيادة احلرس الوطني ممثلة في س���مو 
الشيخ سالم العلي رئيس احلرس الوطني ونائب 
رئيس احلرس الوطني الش���يخ مشعل األحمد 
ووكيل احلرس الوطني اللواء ناصر الدعي تولى 
أهمية كبيرة لرفع كفاءة منتس���بيها وتطوير 
أدائهم من خالل إحلاقهم بالدورات املختلفة داخل 
وخارج البالد ومكافأة املتميزين منهم وتشجيعهم 
على االرتقاء مبؤسستهم لكل ما من شأنه خدمة 

الوطن العزيز في ظل قيادته احلكيمة.
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