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)محمد ماهر( د.ناجي املطيري و د.ضاري العجمي و د.عبدالنبي الغضبان خالل املؤمتر الصحافي

)قاسم باشا( السفير الهندي أجاي ملهوترا خالل املؤمتر الصحافي بحضور وفد رجال األعمال الهنود 

يوسف العميري متحدثا خالل املؤمتر الصحافي  )سعود سالم(

مدير مكتب الهيئة اخليرية في باكستان يوقع مذكرة التفاهم 

المطيري: 10 خبراء أميركيين لتحديد المواقع المناسبة لمحطات »التعاون« النووية
دارين العلي 

أعلن مدي���ر معهد الكويت 
العلمي���ة د.ناجي  لألبح���اث 
املطيري ع���ن اجتم���اع ضم 
أمس في املعهد 10 من اخلبراء 
الطاقة  األميركيني في مج���ال 
النووية وعددا من املؤسسات 
وال���وزارات املعنية في الدولة 
بهدف جمع املعلومات املناسبة 
إلنشاء محطة مشتركة للطاقة 
النووية السلمية في دول مجلس 

التعاون اخلليجي.
وقال املطيري في تصريح 
صحاف���ي ان زي���ارة اخلبراء 
األميركيني إل���ى الكويت تأتي 
ضمن سلسلة من الزيارات إلى 
التعاون  جميع دول مجل���س 
بهدف االطالع عل���ى مختلف 
املعلومات واملستندات املوجودة 
لديه���ا إلجراء دراس���ة بيئية 
لتحديد املواقع املناسبة إلجراء 
تلك احملطة على مستوى دول 

التعاون. 
 وأشار إلى ان هذا املشروع 
املشترك في دول مجلس التعاون 
اخلليجي إلنشاء محطة مشتركة 
السلمية جاء  النووية  للطاقة 
الس���مو  مببادرة من صاحب 

البحرية للخليج العربي مجهدة 
بش���كل كبير نتيج���ة لوجود 
الس���ائدة  الطبيعية  العوامل 
وظروف التنمية، الس���يما في 
ظل مساهمة دول املنطقة مبا 
يقارب ربع االنتاج العاملي من 
النفط، مضيفا أن هذا يجعل من 
أكثر هشاشة  البحرية  بيئتنا 
أم���ام املش���كالت املصاحب���ة 
للتل���وث الناجم ع���ن املوارد 
لنفطية، الفتا من جهة أخرى 
إلى مس���اهمة بعض األنشطة 
املتعلقة باستخراج وصناعة 
التلوث، عدا  النفط مبزيد من 
حوادث ناقالت البترول صرف 
مياه التوازن امللوثة بالنفط من 

هذه الناقالت.
وتقدم بالشكر إلى اجلهات 
الراعية للمؤمتر وهي مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي واملنظمة 
االقليمية حلماية البيئة البحرية 
الكويتي للتنمية  والصندوق 
االقتصادية وش���ركة الكويت 
العقارية وجري���دة »األنباء« 
والش���ركة الكويتية لتسويق 
الوقود واليونسكو واجلمعية 
الكندية اخلاصة بدراسات البيئة 

البحرية.

دول اخلليج وإيران والعراق، 
الدول  إل���ى عدد م���ن  إضافة 
األوروبي���ة التي لها خبرة في 

هذا الشأن.
ب���دوره، قال مدي���ر دائرة 
العلوم البيئية في إدارة البيئ��ة 
والتنمية احلضرية في املعه��د 
العلمية  اللجن���ة  ورئي�����س 
للمؤمت��ر الدولي الثان��ي حول 
وضع البيئة البحري��ة للخلي��ج 
د.عبد النبي الغضبان:« تعتبر 
اجلمعي���ة الكندية ذات خبرة 
حيث يوج���د لديه���ا برنامج 
عاملي لتغطية البحار واخللجان 
واحمليطات وتنشر أبحاثها في 
أو دوري���ة محكمة مما  مجلة 
أبحاثها ذات مصداقية  يجعل 

علمية مميزة.
وقد ساعدت اجلمعية الكندية 
املعهد في 2002 بإصدار كتاب 
عن صح���ة بيئ���ة اخلليج مت 
فيه اس���تعراض كل البيانات 
األشينوغرافية واألمور البيئية 

األخرى. 
من جهته، أكد رئيس اللجنة 
التنظيمية للمؤمتر ومدير إدارة 
البيئ���ة والتنمي���ة احلضرية 
د.ضاري العجمي على أن البيئة 

األمير الش���يخ صباح األحمد 
في اجتماع القمة اخلليجية في 
الرياض عام 2007 حيث انبثقت 
عنه جلنة مشتركة ملتابعة األمر 
تترأسها حاليا دولة اإلمارات 

العربية املتحدة.
 وأوضح ان هذه اللجنة قررت 
تنفيذ دراسات بيئية لتحديد 
املناسبة لتلك احملطة  املواقع 
عل���ى مس���توى دول التعاون 
ولذل���ك مت تكليف مستش���ار 
أميرك���ي وهو ش���ركة »اليت 
بريدج« التي أرس���لت بدورها 
10 خب���راء إلى املنطقة إلجراء 
الدراس���ة الالزمة سابقة الذكر 
في جميع دول التعاون ورفع 

التقرير إلى مجلس التعاون.
وأشار الى ان هؤالء اخلبراء 
س���يقومون بزي���ارة مختلف 
األماكن واملؤسسات املعنية مثل: 
اللجنة الوطنية للطاقة النووية 
السلمية ووزارة الكهرباء واملاء 
ووزارة الصحة ووزارة النفط 
ملناقشة إنشاء هذه احملطة وبناء 
عليه سيتم اخلروج بتوصيات 
محددة عن اجلانب الكويتي. 

من جهة أخرى أكد د.ناجي 
البحرية  البيئ���ة  أن  املطيري 

الكويتية تعرضت لكارثة بيئية 
مازالت تعاني منها جراء ما حدث 
في محطة مشرف وتأثير مياه 
الصرف الصحي املؤذي للبيئة 

وضع البيئة البحرية للخليج 
الذي سيعقد خالل الفترة من 
7 إلى 9 اجلاري، حتت رعاية 
النائ���ب األول ووزي���ر الدفاع 

البحرية.
وأضاف مدير معهد األبحاث 
خالل املؤمتر الصحافي لإلعالن 
عن املؤمتر الدولي الثاني عن 

ورئيس املجلس األعلى للبيئة 
الشيخ جابر املبارك، مبشاركة 
نخبة من اخلبراء واملختصني 
الدوليني.وسيشارك فيه جميع 

أعلن عن عقد المؤتمر الثاني لصحة البيئة البحرية في الخليج 7 الجاري برعاية المبارك

ملهوترا: مستعدون لتقديم خبرات الشركات الهندية 
وإقامة مشاريع مشتركة مع الموردين الكويتيين

من ثقة وج����ودة عامليتني اضافة 
الى التسهيالت التي تقدمها لهذه 

االسواق.
كما اشاد السفير الهندي ملهوترا 
بعمق العالقات الهندية � الكويتية 
التي بامكانها ان تساهم في تعزيز 
التج����اري والتعاون مع  التبادل 

القطاع اخلاص في كال البلدين.

املتحدة وقطر، مؤكدا استعداد الوفد 
لتقدمي خبراتهم واقامة مشاريع 
مشتركة مع املستوردين الكويتيني، 
امال ان يكون رج����ال االعمال في 
الكويت ش����ركاء لهذه املجموعة، 
مشيرا الى ان قيمة التصدير التي 
متثلها هذه املنتجات تبلغ 30 مليار 
دوالر ف����ي انحاء العالم، ما مكنها 

املق����اوم للحرارة وتآكل  القرميد 
الطالء واالسفلت والكتل اخلرسانية 
والس����يراميك وصناع����ة املطاط 

واالعالف احليوانية.
وذكر ان منظمة »كبيكسيل« 
تبح����ث عن فتح اس����واق لها في 
التعاون  الكويت ودول مجل����س 
خاصة في دولة االمارات العربية 

نية لدى رجال االعمال الهنود لفتح 
الكوي����ت مذكرا بأنه  مصانع في 
الزيارة عقد اجتماع  سيتم خالل 
مع املس����ؤولني في غرفة التجارة 
والصناعة لبح����ث اعطاء فرص 
متميزة للمصنعني واملستوردين 
الكويتي����ني للدخول في ترتيبات 
جتارية متبادلة املنفعة ملصنعي 

بشرى الزين
الهن����دي أجاي  الس����فير  أكد 
ملهوترا حرص بالده على تعزيز 
الكويت  التجاري����ة مع  العالقات 
التعاون اخلليجي  ودول مجلس 
في مختلف املجاالت االقتصادية.

واضاف ملهوت����را في مؤمتر 
صحافي عق����ده امس على هامش 
زيارة وفد لرجال االعمال الهنود 
برعاية منظمة »كبيكسيل«، ان هذه 
املنظمة تهدف الى تشجيع تصدير 
املواد الكيميائية واملنتجات املساندة 
من الهند، مشيرا الى ان زيارة وفد 
رجال األعمال هي لدراسة ما يحتاج 
السوق الكويتي من هذه املنتجات 
والعمل عل����ى ضمان التعاون مع 
الش����ركات احمللية وايجاد حلول 
مناس����بة تضمن حق����وق البائع 
واملش����تري، الفتا الى ان السوق 
يضم كبار املصنعني واملصدرين 
ملواد متنوعة ملسحوق ومعجون 
األملنيوم، وعود الكبريت واطارات 
السيارات واجلرارات واكسيد الزنك 
واجلراني����ت واالحجار الطبيعية 
والرخام واالحجار املقاومة للحرارة 
واألوراق واملط����اط الصناع����ي 

ومنتجات الزجاج واالصباغ.
ونفى ملهوترا ان تكون هناك 

عقد مؤتمرًا صحافيًا بحضور وفد رجال أعمال عن »كبيكسيل« لتصدير المواد الكيميائية

العميري: مشاركات دولية في مهرجان
بيت األعمال الوطنية باحتفاالت الكويت

الهيئة الخيرية: 10 آالف عنزة حامل 
لألسر المتضررة من جراء فيضانات باكستان

»الكهرباء«: إيصال التيار لـ 615 قسيمة 
في قطاع B بمدينة جابر األحمد قريبًا

تستعد ادارة التمديدات الكهربائية في وزارة 
الكهرباء واملاء توصيل التيار الكهربائي ل� 615 
قس���يمة في مدينة جابر االحم��د السكني����ة 

.B قطاع
وكش���فت مصادر مطلعة ان الوزارة خالل 
االيام القليلة املقبلة ستدعو اصحاب القسائم 
التي وقع عليها االختيار ملراجعتها ومن ثم البدء 
في توصي���ل اعمال التمديدات، مبينة ان ادارة 
التمديدات املختصة بايصال التيار الكهربائي 
للمنازل واملجمعات السكنية والتجارية وغيرها 

انهت جمي���ع االمور الفني���ة املتعلقة بتمديد 
الكيبالت في تلك املنطقة.

واوضحت املصادر ان الوزارة حددت القسائم 
الت���ي مت اختيارها بناء عل���ى امور فنية وهي 
تس���تعد حاليا اليصال التي���ار الكهربائي الى 
بقية قسائم تلك املنطقة، مشيرة الى ان عملية 
سرقات الكيبالت االرضية التي مت متديدها قبل 
فترة هي من اهم االسباب التي حالت دون متكن 
االدارة من ايصال التيار الى جميع القس���ائم 

دفعة واحدة.

كش���ف مدير عام الهيئة اخليرية اإلس���المية 
العاملية د.سليمان شمس الدين أن الهيئة وقعت 
عبر مكتبها في إسالم آباد مذكرة تفاهم مع اجلهات 
املعنية لشراء 10 آالف رأس ماعز لتوزيعها على 
متضرري فيضانات باكستان مبعدل شاة أو ماعز 
حامل لكل أسرة فقيرة وذلك في إطار حملة »الكويت 

معكم« إلغاثة هذا الشعب املنكوب.
وقال د.س���ليمان شمس الدين إن هذه الدفعة 
اجلديدة من املس���اعدات تأتي في سياق حرص 
الهيئ���ة على تلبية احتياجات مختلف ش���رائح 
وفئات املتضررين، مشيرا إلى أن الهيئة وضعت 
مواصفات محددة لشراء املاعز حيث اشترطت أن 
تكون املاعز حامال وال تعاني من أي أمراض، لدعم 

استعادة الثروة احليوانية املفقودة.
وأضاف ان الهيئة ق���ررت توزيع 2500 رأس 
ماعز في كل والية من واليات باكس���تان األربع، 

بواقع رأس لكل عائلة متضررة، مش���يرا إلى أن 
هذا املش���روع في مرحلته األولى، ومن املقرر أن 
تستفيد منه 10آالف أسرة، وهناك مراحل أخرى 
للمشروع ستنفذ الحقا، ومنها أن مكتبنا اشترط 
على كل مس���تفيد أن يس���لم أول عنزة مولودة 
ملس���تفيد آخر، ومت وضع ترتيبات لهذه الدورة 

احليوانية لضمان استمرارها.
وتابع د.سليمان شمس الدين: إن ميزانية هذا 
املشروع تزيد على مليون ومائتي ألف دوالر، ومن 
املتوقع أن يستمر املشروع ملدة تزيد على أربعة 
أش���هر منذ توقيع االتفاقية في نهاية شهر يناير 
املاضي، موضحا أن الش���عب الباكستاني يعاني 
من أزمة حادة ف���ي الثروة احليوانية بعد نفوق 
املاليني من رؤوس احليوان���ات، فضال عن تأثر 
بعضها بش���كل غير مباشر بسبب تضرر أنظمة 

الري، وتلف احملاصيل الزراعية.

6 فائزين في مسابقات الشباب والرياضة
أعلنت الهيئة العامة للش����باب والرياضة ممثلة 
في ادارة الهيئات الشبابية اسماء الفائزين باملراكز 
األولى في مسابقة القصة القصيرة والتأليف املسرحي 

للعام 2011/2010.
واوضح مدير ادارة الهيئات الش����بابية بالهيئة 
طارق احلسون انه مت تخصيص ثالث جوائز قيمة 
للقصة القصيرة ومثلها للتأليف املس����رحي حيث 
خصص مبلغ 400 دينار للفائز األول بالقصة ومبلغ 

500 دينار للفائز األول بالتأليف املسرحي.
واضاف احلس����ون ان هذه املس����ابقة تهدف الى 
تش����جيع الشباب الكويتي على تقدمي اسهاماته في 

مجال األدب مبختلف فروعه وقد اثبتت طوال مسيرة 
العشرة اعوام ان تنظيمها في اعطاء الفرصة للشباب 
على نشر نتاجهم وتعريف القارئ الكويتي والعربي 
مبواهبهم. وبعد دراس����ة لكل األعم����ال املقدمة من 
املشاركني رأت اللجنة ان اجلائزة األولى في القصة 
القصيرة الى لوجني حمد سالم النشوان واجلائزة 
الثانية الى فراس مجاهد حمزة خورشيد، واجلائزة 
الثالثة الى علي عبداملجيد عباس شهاب، اما جوائز 
التأليف املسرحي فقد ذهبت اجلائزة األولى الى هديل 
بدر عيسى بوقريص، والثانية الى تغريد عبدالواحد 
خليل الداود والثالثة الى عبداملجيد عباس شهاب.

أسامة دياب
أكد رئيس بيت الكويت لألعمال الوطنية 
ورئيس احتاد املنتجني اخلليجيني يوسف 
العميري ان احتفاالت بيت الكويت لألعمال 
الوطنية باألعياد الوطنية لهذا العام سيكون 
لها طابع خاص وتختلف عن سابقتها نظرا 
ملرور 50 عاما على االستقالل، و20 عاما على 
التحرير و5 أعوام على تولي صاحب السمو 
األمير مس����ند اإلمارة، موضحا ان مهرجان 
هذا العام سيشهد مشاركة دولية وعربية، 
الفتا الى ان مطالب����ة دول عربية وأجنبية 
للمشاركة في املهرجان هو شرف لبيت الكويت 
لألعمال الوطنية وإق����رار بثقله وحضوره 

في اخلارج.
ج����اء ذلك في مجمل كلمت����ه التي ألقاها 
أثن����اء املؤمتر الصحافي ال����ذي عقد صباح 
امس في مقر بيت الكويت لألعمال الوطنية 
لإلعالن عن برنامج مهرجان »كلنا في حب 
الكويت« الذي يقام سنويا لالحتفال باألعياد 

الوطنية.
ولفت الى ان����ه بالرغم م����ن الثقة التي 
يتمتع بها بيت الكوي����ت لألعمال الوطنية 
في اخلارج والتي جتل����ت في مطالبة دول 

أوروبية وخليجية وعربية باملش����اركة في 
املهرجان باالضافة الى طلبات زيارة ضيوف 
الكويت للبيت واملتحف التي تلقاها البيت من 
وزارات الدولة املختلفة، إال ان اللجنة العليا 
املكلفة باالحتفاالت باألعياد الوطنية لم حتاول 
االتصال ببيت الكويت لألعمال الوطنية ولم 

تتم دعوته للمشاركة في االحتفاالت.
وأشار العميري الى ان أنشطة املهرجان 
س����تبدأ اعتبارا من ي����وم 22 الى 27 فبراير 
اجل����اري، موضحا ان بيت الكويت لألعمال 
الوطنية س����يقيم مخيما كبيرا على شاطئ 
البحر في منطقة الشويخ الشمالي بالقرب من 
منزل سمو رئيس مجلس الوزراء وستقيم 
كل دولة من الدول املشاركة معرضا وأرشيفا 
تاريخيا يوثق بالصور واملستندات تاريخ 

العالقات الثنائية بينها وبني الكويت.
وأوضح ان من أبرز الدول املشاركة في 
املهرجان هي اململكة املتحدة، فرنسا، اململكة 
العربية السعودية، اإلمارات العربية املتحدة، 
مصر وليبيا، الفتا الى انه سيتم تخصيص 
يوم لكل دولة يستمر من الساعة 9 صباحا 
وحتى ال� 9 مساء، ويختتم بحفل عشاء تقيمه 

لتكرمي عدد من الشخصيات الوطنية.

لدعم استعادة الثروة الحيوانية المفقودة

أكدت أن سرقة الكيبالت السبب في عدم إيصاله إلى جميع القسائم دفعة واحدة

لجنة وزارية للحكومة
اإللكترونية في دول »التعاون«

اختت����م االجتماع الثامن للجنة احلكومة االلكترونية في دول »التعاون« الذي عقد 
في الكويت يومي 30 و31 يناير اعماله بعدة توصيات جاءت كما يلي:
أوال: انشاء جلنة وزارية للحكومة االلكترونية في الدول االعضاء:

اس����تمعت اللجنة الى شرح من ممثل االمانة العامة حول قيام االمانة العامة برفع 
طلب انشاء اللجنة الوزارية للمجلس الوزاري في دورته املقبلة.

ثاني����ا: اصدار اعالن مش����ترك ل����دول مجلس التع����اون حول برنام����ج احلكومة 
االلكترونية:

1 - تقوم سلطنة عمان وبالتنسيق مع االمانة العامة بصياغة مسودة هذا االعالن 
خالل ثالثة اسابيع من تاريخ هذا االجتماع.

2 - تقوم االمانة العامة بتعميم مسودة االعالن بعد تسلمه من سلطنة عمان على 
الدول االعضاء إلب����داء أي مالحظات حوله وتزويد االمانة العامة بها ان وجدت خالل 

اسبوعني من تسلمها له.
3 - تكلي����ف االمانة العامة برفع االعالن للجنة الوزارية العتماده متهيدا للبدء في 

تنفيذه.
ثالثا: جائزة ومؤمتر احلكومة االلكترونية واملعرض اخلليجي الثاني:

ناقشت اللجنة الورقة التي أعدتها الكويت بشأن اجلدول الزمني لفعاليات جائزة 
ومؤمتر احلكومة االلكترونية واملعرض املصاحب لهما، ووافقت على اجلدول الزمني 

لهذه الفعاليات بعد تعديله على ضوء مالحظات الدول االعضاء )مرفق رقم 1(.
رابعا: اطار ومعايير ومؤشرات تقييم جائزة احلكومة االلكترونية:

1 - املوافقة على أفرع اجلائزة اخلمسة واعتمادها.
2 - اطلع����ت اللجنة على معايير تقييم جائ����زة احلكومة االلكترونية في دورتها 
الثاني����ة 2011 واتفقت اللجنة على أن تقوم الكويت خالل اس����بوعني بتحديث معايير 
التقييم على ضوء افرع اجلائزة املعتمدة باالستعانة مبن تراه وتقدم النسخة النهائية 

للدول االعضاء ملراجعتها.
3 - تقوم الدول االعضاء مبوافاة الكويت بأي مقترحات حول معايير التقييم خالل 

اسبوعني من تسلمها ان وجدت بالتنسيق مباشرة بني ممثلي الدول االعضاء.
4 - تقترح اللجنة ان يضاف لفئات اجلائزة في دورتها الثالثة فئة )أفضل محتوى 

عربي(.
خامس����ا: التعاون والتنس����يق فيما يتعلق باالطر واالتفاقيات االطارية ملنتجات 

تقنية املعلومات:
1 - تق����وم الدول االعضاء بتب����ادل املعلومات واخلبرات والتج����ارب حول االطر 
واالتفاقيات االطارية اخلاصة مبنتجات تقنية املعلومات التي أعدتها أو سوف تعدها 

الدول االعضاء لالستفادة منها.
2 - تبادل املعلومات بني الدول االعضاء حول بدائل منتجات تقنية املعلومات مثل 

البرمجيات مفتوحة املصدر.
3 - التنسيق بني الدول االعضاء في مجال الطلب من شركات منتجات تقنية املعلومات 

العاملية االستثمار في املبادرات واملساهمات االجتماعية في الدول االعضاء.


