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»الكهرباء«: مياه الشرب في النهضة سليمة وعوامل 
جيولوجية سببت ملوحة في التربة بمحيط الخزانات

صفر: مشروع بين »البلدية« و»البنك الدولي« قريبًا 
لمعالجة النفايات الصلبة والمنزلية

ولفتت املصادر الى ان الوزارة 
قامت امس بإرسال فريق فني 
القطع  الى موقع اخلزانات في 
رقم 1 و2 و3 بعد تلقي الوزارة 
عدة ش���كاوى تفي���د بتخوف 
اهالي املنطقة من سالمة املياه 
وجاءت نتيجة التحاليل مطابقة 
للمواصف���ات املعتم���دة ل���دى 

الوزارة.
وطمأنت املصادر االهالي في 
النهضة وجميع سكان  منطقة 
الكويت بس���المة مياه الشرب 
التي تضخها الوزارة في شبكتها، 
مش���يرا الى ان الوزارة جتري 
يوميا فحوصات وحتاليل على 
عدة نق���اط مختلفة على طول 
الكويت للتأكد من  شبكة مياه 

سالمتها.
واشارت املصادر الى ان عملية 
التأكد من س���المة مياه الشرب 
تخضع الكثر من مرحلة حتليل 
بدءا من مرحلة انتاجها ووصوال 
الى مراح���ل توزيعها النهائية 
على املنازل، فالوزارة حريصة 
جدا على جودة ونقاء مياهها، 
خصوصا ان سالمتها مرتبطة 

مبصير جميع مستهلكيها.

التنفيذ إنش���اء معامل ملعاجلة 
النفايات تتم خاللها عملية الفرز 
أوال فضال عن إنشاء محرقة لهذه 
النفايات حيث ميكن عندها توليد 
الكهرباء على ان يتم دفن الكميات 
البسيطة املتبقية املتعذر حرقها 

في مدفن صغير.
البن���ك  وطل���ب مس���ؤولو 
التنس���يق مع  الدولي ضرورة 
وزارة الكهرب���اء بخصوص هذا 
املشروع ووعدوا بتقدمي التقرير 
النهائي بشأنه في مدة أقصاها 

أسبوعان.
وضم وفد البنك الدولي د.سامي 
التنفيذي للبنك  املدير  دهماش 
الكويت ود.رضوان  الدولي في 
شعبان املدير احمللي واملستشار 
في تدوير النفايات عبد املغيث 
شعبان واملتخصصني في العمران 
والبيئة جعفر فريعه وحس���ني 

شالل.
اللقاء من قبل  وش���ارك في 
العام  البلدية مس���اعد مديرها 
لشؤون قطاع التفتيش م.وليد 
العام  املدير  اجلاسم ومس���اعد 
لشؤون قطاع التطوير واملعلومات 
م.أحم���د املنفوحي ومدير إدارة 
شؤون البيئة في البلدية عدنان 

السيد محسن.

مياه ه���ذه املنطق���ة كاملدارس 
واملستوصفات واملساجد وفوهات 
حريق املطافئ، وتأكدت بعد اعالن 

النتيجة من سالمة املياه.

اجلاري اثبتت سالمة مياه الشرب 
في هاتني القطعتني، مشيرا الى 
ان الوزارة اخذت بعض عينات 
املياه من نقاط مختلفة من شبكة 

سالمة مياه الشرب.
وقال���ت املص���ادر ان نتائج 
الفحوصات والتحاليل املختبرية 
التي اجرتها الوزارة في 4 يناير 

مبنطقة النهضة تعود الى عوامل 
جيولوجية في تركيبة التربة، 
نافية ان يكون لظهور امللوحة 
في هذه املنطقة اي تأثير على 

املرجوة منه فني���ا واقتصاديا 
وبيئيا.

وأكد اعضاء الوفد ان املشروع 
جاهز لالنطالق بعد دراسته من 
قبل أحد مكاتب االستش���ارات 
العاملي���ة املعنية  والدراس���ات 
موضحني ان األمر يتطلب لدى 

املرورية والتخطيط العمراني.
وقد عرض وفد البنك الدولي 
اثناء اللق���اء املقترحات الكفيلة 
باخراج مشروع معاجلة النفايات 
الصلب���ة واملنزلية ال���ى النور 
والسيناريوهات التي ميكن من 
خالل تنفيذه���ا حتقيق الفائدة 

واملبادرات متهيدا لطرحه وفق 
نظام »بي.أو.تي« على املستثمرين 
وترسية املشروع لبدء التنفيذ.

وأش���ار الى ان البلدية سبق 
واستعانت بخبرة البنك الدولي 
في ايجاد حلول ملشكالت »العزاب« 
باملناطق السكنية واالزدحامات 

واملنازل.
وذكر ان املشروع قطع شوطا 
»ال بأس به« من حيث الدراسة 
ولم يتبق سوى إعداد الدراسة 
من جانب البنك الدولي على أن 
يتم طرح الشروط املرجعية من 
التنموية  قبل جهاز املش���اريع 

دارين العلي
بحث وزي���ر الكهرباء واملاء 
د.بدر الشريعان امس مع وزير 
التجارة اخلارجي���ة والتنمية 
الفنلندي د.بافو فايزنني اوجه 

التعاون املشترك بني البلدين.
وقالت وزارة الكهرباء واملاء 
في بي���ان صحافي انه مت خالل 
اللقاء تب���ادل االحاديث الودية 
ومناقشة عدد من القضايا ذات 
االهتمام املش���ترك بني البلدين 
الصديق���ني والتباح���ث حول 
التطورات التي يشهدها العالم 

في مختلف املجاالت.
الى ذلك اكدت مصادر مطلعة 
في وزارة الكهرباء واملاء سالمة 
مياه الشرب في منطقة النهضة 
خصوصا ف���ي القطعتني 2 و3 
بناء على نتائج فحص عينات مت 
اخذها من املياه في تلك املنطقة 
بعد مالحظة املواطنني نس���بة 
من امللوحة ف���ي املياه في تلك 

املنطقة.
واوضحت املصادر ان ظهور 
نسبة ملوحة في تربة االرض 
الواقع���ة في محي���ط خزانات 
مياه الوزارة في القطعتني 2 و3 

أك���د وزير األش���غال العامة 
ووزير الدولة لش���ؤون البلدية 
د.فاضل صفر ان املرحلة املقبلة 
ستشهد تفعيال للتعاون بني بلدية 
الكويت والبنك الدولي من خالل 
مشروع حيوي ملعاجلة النفايات 

الصلبة واملنزلية في البالد.
ونقل بي���ان صحافي لبلدية 
الكوي���ت أمس عن الوزير صفر 
قوله اثناء لقائه مسؤولي البنك 
الدولي في الكويت ان من اهداف 
املشروع بناء اإلدارة البيئية ضمن 
إطار جهاز البلدية تكون قادرة 
على إدارة النفايات وسد الثغرات 
التشريعية عبر مراجعة اجلوانب 
القانونية في هذا املشروع احليوي 
وضمان حتسني اجلودة وتقليل 
الكلفة وزيادة املردود االقتصادي 

من إدارة النفايات.
وأضاف الوزير صفر ان البنك 
الفنية  الدولي سيقدم املساعدة 
الالزمة إليجاد مصانع ملعاجلة 
الى  النفايات الصلبة اس���تنادا 
جتارب���ه وخبراته في كثير من 
دول العالم مبينا ان االستعانة 
بالبنك الدولي جاءت عن طريق 
وزارة املالية لتحقيق االستفادة 
من جتاربه وخبراته في معاجلة 
النفاي���ات الصلبة م���ن املكاتب 

الش�ريعان بحث مع وزي�ر التجارة الفنلن�دي التعاون المش�ترك بين البلدين ومس�تجدات األحداث

بعد تخوف األهالي وورود عدة شكاوى إلى الوزارة

أكد أن المشروع قطع شوطًا ال بأس به من حيث الدراسة

د.بدر الشريعان خالل لقائه وزير التجارة الفنلندي والوفد املرافق له

د.فاضل صفر خالل االجتماع مع وفد البنك الدولي

ديوان المحاسبة اختتم برنامج 
»كيفية صياغة مالحظات التدقيق والفحص«

لمنع الهجوم البري األميركي في عاصفة الصحراء ضمن خطته التدريبية لعام 2011/2010

محمد الصباح تلقى رسائل من نظرائه
في بروناي وصربيا والبرتغال

اختتم ديوان احملاسبة برنامجا 
تدريبي����ا بعنوان »كيفية صياغة 
مالحظات التدقيق والفحص ومهارة 
مناقشتها مع الرؤساء املباشرين 
واجلهات اخلاضعة للرقابة« وذلك 
تنفيذا خلطة التدريب الس����نوية 

للسنة املالية 2011/2010.
استهدف البرنامج تنمية مهارات 
املشاركني على اعداد التقارير املالية 
والرقابية وتعريفهم بأنواع هذه 
التقاري����ر وأهميته����ا الى الدرجة 
التي متكنهم من اجادة اعدادها مبا 
يحقق متطلبات االطراف املستفيدة 
وذوي العالقة، ومهارات مناقشتها 
مع الرؤساء في الديوان واجلهات 
اخلاضعة للرقابة. وتناول البرنامج 
تعري����ف التقارير وانها وس����يلة 
لعرض وحتليل احلقائق املرتبطة 
مبوضوع معني بطريقة مبسطة 
مسلس����لة مع ذك����ر االقتراحات 
والتوصي����ات التي تتماش����ى مع 
النتائج التي مت التوصل اليها من 
الدراس����ة والبحث، مبينا الهدف 
من التقارير وانها لنقل املعلومات 
وتقدمي التوصيات واالقتراحات.

ومت التطرق الى اهمية التقارير 

وانه����ا احد اس����اليب االتصاالت 
االنسانية الفعالة والتي تتلخص في 
املقابالت الشخصية واالجتماعات 
والوثائ����ق واملس����تندات وكتابة 
التقارير واملالحظة ودراسة العينات 
والتقدمي والعرض واالستقصاء 
وجميعها تهدف الى جتميع ونقل 

وتوصيل املعلومات.
البرنام����ج على مراحل  وركز 
كتابة التقاري����ر املالية وأنها تتم 
من خالل اربع مراحل هي االعداد 
والترتيب والكتاب����ة واملراجعة، 
موضحا التقارير الرقابية اخلاصة 
بديوان احملاس����بة والتي يعدها 
فريق التدقيق واخلطوات املتبعة 
الصدارها. كما اوضح ان التقارير 
في دليل التدقيق العام ينبغي ان 
حتتوي على تعبير خطي واضح 
عن رأي التدقيق من خالل القيام 
باالج����راءات التحليلي����ة العامة، 
وحتدي����د دقة ونط����اق اجراءات 
التدقيق وتقيي����م االخطاء وعدم 
االتس����اق وفحص اسباب فروق 
التدقي����ق واصدار تقري����ر عنها 
وتسوية هذه الفروق واعداد مسودة 
التقاري����ر والعناصر االساس����ية 

لتقارير التدقيق ومحتوياتها.
وتط����رق البرنامج الى بعض 
املس����ائل ذات الصل����ة بالتقارير 
ومنه����ا البيانات املالي����ة وما بها 
م����ن عمليات مالية م����ع االطراف 
ذات الصل����ة، وحتدي����د التطابق 
مع املعايير احملاس����بية الدولية، 
والرقاب����ة الداخلي����ة واملوثوقية 
عل����ى البيانات املالي����ة وااللتزام 
بالقوانني واللوائح والرأي بشأن 
الرقابة الداخلية واعادة النظر في 
مخاطر االحتيال. وبني نظام االدارة 
املالية احلكومية وااللتزام بالقوانني 
واللوائ����ح ووجهات نظر اجلهات 
اخلاضعة للرقابة واستخدام دليل 
التدقيق واصدار التقرير ومراجعة 
وتفسير نتائجه واعداد مذكرة امتام 
العمل. كما اس����تعرض البرنامج 
التقارير في دليل اخالقيات املهنة 
الت����ي متثل مجموع����ة متطلبات 
وضوابط للقيم االخالقية والصفات 
الشخصية واالجراءات السلوكية 
التي يتعني على من يقوم بالوظائف 
الرقابي����ة بالدي����وان االلتزام بها 
والعمل مبقتضاها عند ممارس����ة 

العمل الرقابي.

تلقى نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح رسالة خطية 
من وزير خارجي���ة وجتارة 
س���لطنة بروناي دار السالم 
األمي���ر محمد بلقي���ه تتعلق 
بالعالقات الثنائية بني البلدين 

وبحث سبل تطويرها.
كما تلقى نائب رئيس مجلس 
ال���وزراء ووزي���ر اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح رسالة 
خطية م���ن وزي���ر خارجية 
صربيا فوك يرمييتش حول 
العالق���ات بني البلدين وبحث 

سبل تطويرها.
من جهة أخرى، تلقى الشيخ د.محمد الصباح رسالة مماثلة من 

وزير الدولة والشؤون اخلارجية في البرتغال لويس أمادو.

دعا تي���ار املس���ار االهلي 
)متاهي( رئي���س الوزراء الى 
قبول فوري الس���تقالة وزير 
الداخلية الشيخ جابر اخلالد 
جتنيبا للبالد من الدخول في 

أزمة سياسية جديدة.
التي���ار  رئي���س  وق���ال 
م.عبداملانع الصوان ان احلكومة 
مدعوة الى قبول استقالة اخلالد 
حتمال للمسؤولية السياسية 
التي يفرضه���ا عليه املنصب 
الذي يتواله، مشيرا الى ان وفاة 
املواطن محمد املطيري بشبهة 
جنائية بني أيدي رجال الداخلية 

ال تتوقف املسؤولية عنها عند الركن املادي واملرتكبني املباشرين لهذه 
اجلرمية، واألمر يستوجب تفعيل املسؤولية السياسية عنها.

وأضاف الصوان ان وزير الداخلية كان عنصر تأزمي ومش���اكل 
شهدت شدا وجذبا بني احلكومة ومجلس األمة طوال الفترة املاضية 
منذ االنتخابات املاضية، وظهرت جليا في أكثر من استجواب برملاني 
ق���دم اليه أدى الى طلب طرح الثقة فيه، لكن احلكومة أصرت على 

التمسك به والدفاع عنه في وجه املطالبات الشعبية والنيابية.
وطالب الصوان نواب مجلس االمة بالتعبير عن اإلرادة الشعبية 
في مس���اءلة اخلالد، معتبرا ان االستجواب الذي مت تأجيله حتى 
انتهاء عمل جلنة التحقيق البرملانية في وفاة املواطن املطيري التي 
مت تش���كيلها بات مس���تحقا اليوم، بعد االعتراف الصريح لوزارة 
الداخلية بوجود ش���بهة جنائية في الوفاة وتولي النيابة العامة 

للقضية والتحقيق مع املتهمني فيها.
واستنكر الصوان إدالء وزير الداخلية ببيان مغلوط في جلسة 
مجلس االمة تضمن معلوم���ات مضللة، معتبرا ان تزويد قياديي 
الوزارة للوزير مبعلومات غي���ر صحيحة يعتبر بحد ذاته كارثة 

سياسية تستوجب استقالته فورا وعدم االستمرار في الوزارة.
وقال ان محاولة وزارة الداخلية تضليل النواب والش���عب في 
هذه القضية تخفي وراءها أمورا كثيرة قد تكون أعظم وأشد ايالما 
م���ن جهة خرق القانون من قبل القائم���ني على حفظ هذا القانون 

أنفسهم.
ودعا الى حتقيق موسع لكشف جميع املمارسات غير القانونية 
وغير الدستورية في وزارة الداخلية، يكون مقدمة لتحقيق مماثل 
يشمل جميع الوزارات ذات العالقة مبصالح املواطنني لكشف مكامن 

الفساد في اجلهات احلكومية والقضاء عليها.
وخت���م الصوان تصريحه داعيا النواب الى إعطاء مهلة محددة 
للحكومة لقبول اس���تقالة وزير الداخلية وإال تقدمي االس���تجواب 
املستحق له ليتولى ممثلو الشعب إسقاط الوزير سياسيا ودستوريا 

في مجلس األمة.

»نيويورك تايمز«: صدام عرض على السوفييت 
االنسحاب من الكويت خالل 21 يوماً 

واشنطن � يو.بي.آي: ذكرت صحيفة »نيويورك 
تاميز« أن األرشيف العراقي من حرب اخلليج 
الثانية يظهر أن الرئيس املقبور صدام حسني 
طلب مساعدة السوفييت ملنع هجوم بري أميركي، 
واتهم الرئيس ميخائيل غورباتشوف باخليانة 
لعدم متكنه من إقناع نظيره األميركي جورج 
بوش األب بوقفه، كما يظهر س���وء فهم صدام 

لإلستراتيجية العسكرية األميركية.
وقالت الصحيفة إن القوات األميركية حصلت 
على األرشيف العراقي بعد االحتالل عام 2003 
ومت الكش���ف عنه ملناس���بة الذكرى العشرين 

لعملية عاصفة الصحراء.
وذكر األرشيف أن املقبور صدام عرض سحب 
القوات العراقية من الكويت خالل 21 يوما بعد 
مشاورات مع غورباتش���وف وقال ألعوانه إن 
الرئيس السوفييتي »خدعنا« وأضاف »عرفت 

أنه سيخوننا«.
وقد أرسل صدام وزير خارجيته طارق عزيز 
للقاء غورباتش���وف في موسكو في 21 فبراير 

قبل أيام من الهجوم البري عام 1991.
وقال غورباتشوف للرئيس بوش إن املوقف 
العراقي تغير ولم يعد العراقيون يريدون ربط 
مسألة اخلليج ببقية املسائل في الشرق األوسط 
وإنهم عرضوا االنس���حاب من الكويت خالل 6 
أسابيع ثم وافقوا على طلب السوفييت باالنسحاب 

خالل 21 يوما غير أن الرئيس السابق األميركي 
جورج بوش كان يطالب باالنسحاب دون شروط 
ودفع تعويضات للكويت وحل مسألة الغازات 
السامة وبرنامج األسلحة الكيميائية والنووية 

والبيولوجية التي ميلكها العراق.
وقد قوضت جهود غورباتشوف عند إحراق 
آبار النفط في الكويت وفي 23 فبراير قبل دقائق 
من انتهاء املهلة التي منحها بوش للعراقيني، 
حتدث معه غورباتش���وف ال���ذي عرض عليه 
التوصل إلى حل مشترك في األمم املتحدة وقد 
رفض بوش ذلك قائال إنه في حال وافق العراقيون 
على االنسحاب سيتعني عليهم أن يعلنوا ذلك 

»خالل الدقائق القليلة املقبلة«.
ويشير األرشيف إلى أن املقبور صدام اعتقد 
أن حرق آبار النفط خطوة تكتيكية لردع طائرات 
العدو وانها لن تثير غضب العالم كما توقع أن 
يشن األميركيون هجوما برمائيا وظن في بداية 
األمر أن بعض التجارب التي قام بها األميركيون 
مبثابة »الصدمة األولى« قائال إنها فشلت وظن 
بعدها أن سقوط ضحايا أميركيني في احلرب 

سيمنع بوش من املتابعة.
يش���ار الى أن »عملية عاصفة الصح�����راء 
حرب ش���نتها قوات التحال���ف املكونة من 34 
دولة بقيادة الوالي���ات املتحدة األميركية ضد 

العراق«.

الشيخ د.محمد الصباح

م.عبداملانع الصوان

»تماهي« يدعو لقبول فوري 
الستقالة وزير الداخلية

مجلة »الكويت« منبر ثقافي يحمل اسم 
ورسالة الوطن إلى العالم العربي

حفلت مجلة »الكويت« منذ تأسيس���ها في عش���رينيات القرن 
املاض���ي مبضامني ثقافية وفكرية جعلت منها منبرا ثقافيا يحمل 
اسم ورسالة الوطن واحلياة الثقافية واالجتماعية فيه الى العالم 

العربي.
وقال مدير حتري���ر املجلة علي العدواني ل���� »كونا« أمس ان 
األهداف العامة للمجلة تتمثل في ترسيخ وإشاعة املفاهيم الرئيسة 
للهوية الكويتية في جانبها الثقافي واملضي في تبني الدور املركزي 

الثقافي للكويت في محيطها العربي.
وأضاف العدوان���ي ان أهداف املجلة تتع���دى ذلك لتصل الى 
تعزيز حضور املب���دع واملثقف الكويتي على الس���احة الثقافية 
العربية وتسليط الضوء على اإلبداع والثقافة واألنشطة الفكرية 
في البالد ومنطقة اخللي���ج العربي وتعريف القراء واملهتمني بها 

في كل مكان.
وذكر ان املجلة تعمل ايضا على تنقية وجتديد الثقافة والفكر 
العربيني وحتقيق مزيد من التواصل مع املثقفني العرب ومواجهة 
التحدي���ات امام املواقف املبدئية للكويت ثقافيا وإعالميا بالتأكيد 
على أن قوتها تكمن في س���ياقها العربي اإلنس���اني وأنه ال شيء 

يغير من جوهر هويتها وانتمائها.
وأشار الى ان رؤية املجلة تتطلع الى ان تكون جامعة تستقطب 
أكبر عدد من الق���راء واملهتمني عبر اغناء صفحاتها باملوضوعات 
الثقافية واالستطالعات والتحقيقات واللقاءات العامة وتخصيص 
قسم للعلوم وآخر للفنون مع إيالء اهتمام كبير باملبدعني الكويتيني 
ووضعهم ضمن دائرة الضوء ليتعرف عليهم القراء العرب وليبقى 

اسم الكويت وقضاياها في أذهانهم دوما.
وبني ان املجلة تسهم من خالل موضوعاتها اجلادة وملفاتها عن 
أهم القضايا والشخصيات والرموز الكويتية واخلليجية بتقدمي 
املعرفة والفائدة واحلقيقة عن الكويت ودول اخلليج، ليس لدى 
املثقفني العرب وحسب بل في األوساط الشعبية التي تتفاعل مع 

القضايا واإلبداع األدبي والفكري عموما.
وعن غياب الطابع السياسي نس���بيا عن صفحات املجلة قال 
العدواني ان املجلة تعكس التجليات الثقافية والفكرية للحكومة 
الكويتية س���واء في االس���تطالعات العامة او في اللقاءات او في 
امللفات املخصصة حول بعض الشخصيات والرموز واملناسبات 

الوطنية.
واعتبر املجلة محصلة ثقافية لتوجهات وزارة اإلعالم وتعمل بجد 
على ان تتردد بقوة في موضوعاتها أصداء التحوالت االجتماعية 
واالقتصادية حتى السياسية في الكويت والدول اخلليجية الشقيقة 
وفق مضامني فكرية وثقافية تعرض الصورة املش���رقة للخليج 
وتستشرف اآلفاق املستقبلية للمجتمع لتكون هذه املنطقة مركز 

إشعاع فكري وثقافي.

الصوان اعتبر أن استجوابه بات مستحقًا


