
 6  محليات  الخميس  ١٦  ديسمبر  ٢٠١٠   

 افتتاح دورة الصاعقة رقم ١٧ بمشاركة الحرس والجيش
 بحضور آمر كتائب التعزيز العقيد 
ركن نادر شيهان حجيل وركن عمليات 
وتدريب كتائب التعزيز املقدم ركن 
عبدالرحمن عبدالوهاب احلسينان مت 
افتتاح دورة تدريب الصاعقة رقم ١٧ 
واملنعقدة في الفترة من ٢٠١٠/١٢/١٢ 
الى ٢٠١٠/١٢/١٦ في معسكر الصمود 
وقد شـــارك فيها ضبـــاط وضباط 
صف من احلرس الوطني واجليش 

الكويتي.
  والقى كلمـــة افتتاح الدورة آمر 
كتيبة مكافحـــة االرهاب بالتكليف 
الرائد جراح الناصر حيث اوضح من 
خاللها اهمية التمارين والتدريبات 
التي سيتدرب عليها منتسبو الدورة 

التي تتسم بالقوة ومرونة احلركة 
والدقة مثل االعمال القتالية واالغارة 

والكمائن.
  كما اكد العقيد نادر شيهان حجيل 
دور وأهمية هذه الدورات في صقل 
القدرات واملهـــارات، مؤكدا على ان 
قيادة احلرس الوطني ممثلة في سمو 
رئيس احلرس الوطني الشيخ سالم 
العلي ونائب رئيس احلرس الوطني 
الشيخ مشعل االحمد ووكيل احلرس 
الوطني اللـــواء ناصر الدعي تولي 
اهتماما كبيرا لعقد مثل هذه الدورات 
ملا لها من دور كبير في رفع املستوى 
البدنية واكتساب  القتالي واللياقة 

 جانب من احلضور املهارات واخلبرات املختلفة. 

 الحسن: بدء تنفيذ إعادة تأهيل البيئة في مطلع ٢٠١١ 
وتسلمنا ٢ مليار و٢٨٢ مليون دوالر من أموال التعويضات 

 الشريعان بحث مع وكيل االقتصاد األلماني التعاون في مجال الطاقة 
 استقبل وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان 
مبكتبه امس وكيل وزارة االقتصاد والتكنولوجيا 
االملاني د.بافنباخ والوفد املرافق له، والسفير 

االملاني املعتمد لدى الكويت.
  حيث مت خالل اللقاء مناقشة عدد من القضايا 
ذات االهتمام املشترك بني البلدين الصديقني 
والتباحث حول التطورات التي يشهدها العالم 

في مجالي الطاقة واالقتصاد.
  كما قام الوفد بزيارة ميدانية ملركز التحكم 
الوطني باجلابرية وذلك على هامش برنامج 
الزيارة لعقد االجتماع الثاني للجنة الكويتية 
ـ االملانية املشـــتركة، حيث كان في استقبال 
الوفد م.اسماعيل احلداد مدير ادارة الصيانة 
الجهـــزة التحكم وم.طالل العنزي مدير ادارة 

العالقات العامة واالعالم. 

شهدت تلوثا ناجما عن التسربات 
النفطية والذخائر احلية، إال أنها 
لم تواجه مشكلة تواجد العنصرين 
معا. وكانت نقطة االرتباط الوطنية 
الكويتية قد تعاقـــدت مع مكتب 
الوظيفي  االستشارات والتطوير 
في جامعة الكويت الذي يضم فريقا 
من املختصني في البيئة في يناير 
املاضي، لتوفير خدماتهم التحليلية 
والتقنيـــة من أجل إجـــراء تقييم 
متهيدي شـــامل، وإعداد اخلطط 
املرحلية، وجميـــع اخلدمات ذات 
الكويت إلعادة  الصلة لبرنامـــج 

تأهيل البيئة. 
املال أن مشـــاركة مكتب    وأكد 
الوظيفي  االستشارات والتطوير 
في هذا املشروع ستكون ذات فائدة 
الوطني.  مضاعفة على املستوى 
الفنية  إلى املســـاهمة  فباإلضافة 
املختصة فـــي إعادة تأهيل البيئة 
احمللية، فإن مشاركة املكتب تتيح 
الفرصة لتأهيل وإشـــراك الكوادر 
الوطنية في أنشطة الرصد واملتابعة، 
وفي إنشاء برنامج تدريب للطلبة 
الكويتيني للقيـــام بدور فعال في 

البرنامج. 
  وأشار املال إلى التحاق مجموعة 
من الطلبة في برنامج التدريب حتت 
إشراف مكتب االستشارات والتطوير 
الوظيفـــي، وقد شـــمل البرنامج 
اســـتعراض لألدبيات ذات الصلة 
وزيارات ميدانية وزيارة تفقدية 
للمواقع وضمان ومراقبة اجلودة 
وتقنيات أخذ العينات وطرق كتابة 
التقارير التقنية واختبار وحتليل 
عينات التربة في مختبر الكويت. 
وعند االنتهـــاء من هذا اجلزء من 
البرنامج، ســـيقدم الطلبة تقارير 
حول تقييم الطرق البديلة إلعادة 
التأهيل. ومن املزمع إشراك الطلبة 
في مؤمترات محلية ودولية لعرض 
أعمالهم، وســـيمنح للطلبة الذين 
أكملوا برنامج التدريب شـــهادات 
خاصة وسيمنح كل مشارك درجات 

إضافية. 

وزارة الدفـــاع ووزارة الكهربـــاء 
الكويت  واملـــاء وشـــركة نفـــط 
العامـــة للبيئة والهيئة  والهيئة 
العامة للزراعة والثروة السمكية، 
إضافـــة الى املؤسســـات العلمية 
مثـــل جامعة الكويت ومؤسســـة 
الكويـــت للتقـــدم العلمي ومعهد 
األبحاث العلمية، وتشـــكيل فرق 
العمل الفنية املشتركة، واملباشرة 
في املرحلة الثانية والتي تشـــمل 
تكليف اجلهات املعنية املباشرة في 
إعداد الشروط املرجعية واملواصفات 
الفنية لكراريس املناقصات وتأهيل 
املقاولني والترسية متهيدا للبدء في 

العمل امليداني. 
  كما استعرض د.رضا احلسن 
التي اتخذت بشـــأن  اإلجـــراءات 
كل مشـــروع من مشاريع التأهيل 
على حدة، ثم استعرض عددا من 
املشـــاريع التي يتوقـــع البدء في 
تنفيذها في العام املقبل ٢٠١١، كما 
بني طبيعة املرحلتني املتبقيتني من 

عمل البرنامج.
  بـــدوره قـــال رئيـــس مكتب 
الوظيفي  االستشارات والتطوير 
في كلية الهندسة والبترول بجامعة 
الكويت د.آدم املال، ان هذا البرنامج 
يعد فريدا من نوعه، إذ ال توجد حالة 
مماثلة في أي مكان آخر في العالم 
أجمع. وإن كانت بعض الدول قد 

الدمار الذي تعرضت له البيئة في 
الكويت واإلجراءات التي اتخذتها 
الدولة للمطالبة بالتعويضات عن 
هذا الدمار وقـــرارات كل من األمم 
املتحدة وجلانها املعنية، ومجلس 
الـــوزراء الكويتي بشـــأن تنفيذ 
القرارات الدولية بهذا الشأن. كما 
استعرض خلفيات تأسيس نقطة 
االرتباط الوطنية الكويتية وآليات 
عملها وطبيعـــة عالقتها بكل من 
مؤسســـات الدولة واألمم املتحدة 

والشركاء في تنفيذ املشاريع. 
  وقـــد أوضح مـــدى اهمية هذا 
املشـــروع والتحـــدي الذي ميثله 
لكل القائمني على تنفيذه، ســـواء 
من حيث حجم املطالبات، وحجم 
التعامل  الدمار املطلوب  وطبيعة 
معه وشبكة العالقات املعقدة التي 
تربط بني عناصر املشروع واألجهزة 
واجلهات املختلفة املشاركة فيه. 

  وعن املرحلة األولى من املشروع، 
بني احلسن أنها خصصت لوضع 
أســـس وقواعد تنفيذ املشاريع، 
وحتديد آلية التعاون بني اجلهات 
املعنية، واســـتكمال أدوات الدعم 
الفنـــي الالزمة لتنفيذ املشـــاريع 
ورصدها، من مثل املختبر البيئي 
املركزي ونظام إدارة املعلومات. 

  وأشـــار الـــى توقيـــع اللجنة 
مذكرات تفاهم مع شـــركائها في 

املخصصة للردم ثانيا مما استدعى 
رفض هذه التقنية، مشيرا الى ان 
اللجنة حاليا في مرحلة جتريبية 
التقنيات كالبيولوجية  لعدد من 
والفيزيائية وسيتم عرضها على 

األمم املتحدة ألخذ املوافقة.
  وأكد على استعداد البالد لدفع أي 
مبالغ تتطلبها عملية اعادة التأهيل، 
مشـــيرا الى ان املبالـــغ موجودة 
العامة لالستثمار بعد  الهيئة  في 
ان كانت فـــي وزارة املالية وذلك 
الستثمارها وتوزيع األرباح الناجتة 
منها على املشاريع وذلك حتت رقابة 

األمم املتحدة.
  وأشار الى عدة مشاريع ستنطلق 
بها اللجنة بالتعاون مع عدة جهات 
حكومية منها اعادة تأهيل املناطق 
الساحلية امللوثة بالتعاون مع شركة 
نفط الكويت خـــالل العام املقبل، 
اضافة الى مشـــروع احملميات مع 
الهيئة العامة للزراعة باالستعانة 
مبستشار دولي للحدائق من اململكة 
البريطانية املتحدة باإلضافة الى 
املشروع الذي سينتهي قريبا وهو 
اعـــادة تأهيل موقع في ام الروس 
الـــذي عملـــت وزارة الدفاع على 
الذخائر منـــه لتفجيرها  جتميع 

والتخلص منها.
  وكان احلســـن قد بـــدأ كالمه 
بعرض اخللفية التاريخية لطبيعة 

 دارين العلي 
  أعلن كبير استشاريي برنامج 
الكويـــت إلعـــادة تأهيـــل البيئة 
املتضـــررة مـــن احلـــرب د.رضا 
احلسن عن انتهاء «اللجنة املركزية 
لإلشـــراف على املشاريع املتعلقة 
بإعادة تأهيل البيئة املتضررة من 
احلرب» (نقطة االرتباط الوطنية 
الكويتية) من املرحلة األولى من 
برنامج تنفيذ هذه املشاريع وهي 
مرحلة اإلعداد والتخطيط األولي 
التي بدأت منذ مايو ٢٠٠٩، معربا 
عن توقعه البدء في التنفيذ الفعلي 
لعدد من هذه املشاريع مع مطلع 

العام املقبل ٢٠١١.
  وكشف احلســـن خالل مؤمتر 
صحافي عقد في مقر الهيئة العامة 
للتعويضـــات عن جـــدول زمني 
اعـــادة تأهيل  النتهاء مشـــاريع 
البيئـــة الكويتية املتضررة جراء 
الغزو العراقي في عام ٢٠١٥ على 
ان جتري متابعتها حتى عام ٢٠٢٤، 
موضحـــا ان الكويت طالبت بـ ١٣ 
مليار دوالر اميركي لتأهيل البيئة 
في حني خصصت األمم املتحدة ٣ 
مليارات مت تســـلم مليارين و٢٨٢ 
مليون دوالر منها، اما املبلغ املتبقي 
لدى األمم املتحدة ٧٤٤ مليون فهو 
ضمان للتنفيذ تعمل على استثماره 

وإرسال األرباح الى الكويت.
  وشدد على ان التصرف باألموال 
يتم حتت رقابة األمم املتحدة التي 
يعود القرار النهائـــي لها، مؤكدا 
ان هـــذه األموال تصـــرف بهدف 
التنمية املستدامة للبيئة  حتقيق 
كي ينعم أوالد البالد ببيئة صحية 

ونظيفة. 
  وعن التقنيات التي ستستخدم 
في عملية معاجلة البحيرات النفطية 
اوضـــح ان التقنيـــات املقدمة من 
األمم املتحدة يطلـــق عليها الردم 
وهي انشـــاء حفر بعمق ٢٠ مترا 
ومســـاحة كيلومتـــر مربع وهذه 
التقنية ال تنفع في الكويت بسبب 
صغر مساحتها اوال وقلة األراضي 

 أعلن عن انتهاء المرحلة األولى من مشروع إعادة تأهيل البيئة المتضررة من الحرب 

 الوفد األلماني زار مركز التحكم الوطني بالجابرية 

(قاسم باشا)   د.رضا احلسن ود.آدم املال مع احلضور في املؤمتر 

 يضع نائب رئيس مجلس الوزراء للشــــؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ أحمد الفهد اليوم 
(اخلميس) حجر األساس التذكاري ملركز الروضة 
الصحي اجلديد. وقالت مستشارة شؤون املجتمع 
املدني ملكتب الشيخ أحمد الفهد نورية السداني ـ 
«كونا» أمس ان هذا املركز الصحي يعد أول ترجمة 

للتفاعل والتعاون بــــني القطاع األهلي واملجتمع 
املدني من خالل حملة تنمية املناطق.

  وأضافت السداني ان تأسيس املركز جاء نتيجة 
اتفاق بني حملة تنمية املناطق وجمعية الروضة 
التعاونية تقوم اجلمعية مبقتضاه بتحمل تكاليف 
بناء املركز البالغة ١٫٥ مليون دينار. وأوضحت أن 
تأسيس املركز بتعاون القطاع األهلي مع املجتمع 

املدني ميثل رســــالة لألجيال القادمة وتذكارا عن 
التعاون املجتمعي، مبينة ان جمعية املهندســــني 
الكويتية تبرعت بإعداد التصاميم والرســــومات 
اخلاصة باملركز بينما حتملت حملة تنمية املناطق 
تكاليف الرسوم. وأشــــارت السداني الى تعاون 
اجلهات احلكومية األخرى بهذا املشروع كوزارة 
الصحــــة ووزارة الشــــؤون االجتماعية والعمل 

والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وبلدية 
الكويت واملجلس البلدي، مؤكدة انه تعاون ايجابي 
ومنوذجي. وذكرت ان الهيئة العامة للزراعة وافقت 
على تخصيص مساحة أربعة آالف متر مربع في 
حديقة الروضة كما وافق املجلس البلدي والبلدية 
على تخصيص املشــــروع وبدورها وافقت وزارة 

الصحة على تأسيس املركز. 

 بتكلفة ١٫٥ مليون دينار 

 الفهد يضع حجر األساس التذكاري لمركز الروضة الصحي اليوم 

 الشيخ أحمد الفهد  نورية السداني

 د.بدر الشريعان خالل لقائه الوفد االملاني

 العسكر: استكمال اإلجراءات الفنية
  لطرح مشروع تطوير خدمات قطاع البريد 

 «السكنية» توزع ٣٢٤ قسيمة حكومية
  في مدينة جابر األحمد 

 النقيب تمثل الكويت في المؤتمر العالمي 
الـ ٣٣ لهندسة الطاقة

 اعلـــن اجلهاز الفني لدراســـة املشـــروعات 
التنموية واملبادرات انه استكمل االجراءات الفنية 
لطرح مشروع تطوير خدمات قطاع البريد في
املكاتـــب  الكويـــت متهيـــدا لطرحـــه علـــى 

االستشارية.
  واضاف رئيس جلنة املشروع في اجلهاز الفني 
التابع لوزارة املالية عادل العســـكر لـ «كونا» 
امس انـــه من املتوقع ان تنتهـــي مرحلة طلب 
تأهيل املكاتب االستشـــارية خالل الشهر املقبل 

ومن ثم طرح مناقصة الدراســـة اخلاصة على 
الشركات املؤهلة.

  واكد العسكر ان تطوير قطاع خدمات البريد 
في الكويت يحظى بأهمية خاصة من قبل اجلهاز 
الفني، موضحا ان قطـــاع البريد من القطاعات 
احليوية الواجب تطويرها من خالل اشراك القطاع 
اخلاص للنهوض مبستوى اخلدمات والكفاءة 
البريدية والوصول الى خدمات متقدمة ترضي 

اجلمهور. 

 وزعت املؤسسة العامة للرعاية السكنية امس 
٣٢٤ قسيمة حكومية في مدينة جابر االحمد الصحاب 

التخصيص حتى تاريخ ٨ اكتوبر ١٩٩٤.
  وتعتبر مدينة جابر االحمد احد املشاريع السكنية 

اجلديدة التي تقع في اجلهة الغربية ملدينة الكويت 
وتبعد عنها نحو ٢٢ كيلومترا، وهي تشتمل على 
٦٦٧٩ وحدة سكنية موزعة ما بني قسائم وبيوت 

حكومية وشقق. 

 واشـــنطن ـ كونا: تشـــارك املهندسة دينا 
النقيب، وهي احد كبار الباحثني بادارة الطاقة 
والتكنولوجيا مبعهد الكويت لالبحاث العلمية» 
في «املؤمتر العاملي الـ ٣٣ لهندسة الطاقة» الذي 

اقامته رابطة مهندسي الطاقة امس.
  وقالـــت النقيب في تصريح لــــ «كونا» ان 
مشـــاركة اكثر من ٤٠٠ مشـــاركا من ٤٠ دولة 
في «املؤمتـــر العاملي لهندســـة الطاقة» تبني 
مدى االهمية التي يتمتع بها هذا املؤمتر على 
النطاق الوطني بالنسبة للمستخدمني النهائيني 
ومهنيـــي الطاقة في جميع مجاالتها املختلفة. 
واضافت «ان هذا املؤمتر يوفر قسما واحدا شامال 

يستطيع مهنيو الطاقة من خالله مشاهدة قوة 
التكنولوجيا  االقتصادات واالسواق ووسائل 
احلديثة باالضافة الـــى التطورات التنظيمية 
واجتاهات الصناعة لتشكيل قرار حاسم ملنظمة 

الطاقة واقتصادات املستقبل».
  واوضحت في السياق ذاته ان املؤمتر «يحظى 
مبيزات كبيرة متعددة من ضمنها جدول اعماله 
الذي يتضمن خطا كامال من احللقات الدراسية 
عن مجموعة متنوعة مـــن املواضيع الراهنة 
باالضافـــة الى اقامته معرضا شـــامال لعرض 
احـــدث ما توصلت اليه التكنولوجيا احلديثة 

الواعدة». 

 السـداني: تأسـيس المركز بتعاون القطاع األهلي مع المجتمع المدني من خالل حملة تنمية المناطق 

وزارة الكهرباء واملاء

اإعــــالن

من وزارة الكهرباء واملاء

تعلن وزارة الكهرباء وامل��اء لل�سادة املواطنني باأنه 

اأعمال تطوير وحت�سني واإجراء  نظرًا ال�ستحداث 

بع�ض التعديالت على خطوط املياه داخل القطعة 

)104( مبنطقة حويل، مما �سيرتتب عليه انقطاع 

املياه العذبة عن القطعة )104( بلوكات اأرقام:

97( على واجهة �سارع   - 96  - 95  - 94  - 93(

�سرحبيل مبحاذاة الدائري الرابع.

2010/12/18 من  امل���واف���ق  ال�����س��ب��ت  ي���وم  وذل����ك 

ال�ساعة الرابعة �سباحًا وملدة �ست �ساعات فقط.

وتهيب الوزارة باملواطنني الكرام �سرورة 

التعاون معها خالل الفرتة اأعاله.

و�شـــكــــراً،،،


