
محلياتاالحد  20  فبراير  2011   14

دارين العلي
اعلن رئيس فريق الغوص 
في اجلمعية الكويتية حلماية 
البيئة جاس���م عثم���ان عن 
الش���عاب  احتمالي���ة اصابة 
بظاه���رة االبيض���اض مرة 
الش���تاء  أخرى، خالل فصل 
احلالي نتيجة انخفاض درجات 
احلرارة بش���كل ال تستطيع 

الشعاب حتمله.
ج���اء ذل���ك عق���ب جولة 
بحرية قام بها فريق الغوص 
التاب���ع للجمعية الى جزيرة 
كبر، بهدف انتشال املجسات 
احلرارية التي وضعها الفريق 
منذ عدة شهور على الشعاب 
املرجانية للجزيرة ومحيطها، 
به���دف معرفة م���دى تأثير 
درجات احلرارة على سالمة 

الشعاب.
وأوضح عثم���ان أن هذه 
احلمالت تأتي ضمن توصية 

من قبل اجلمعية لالس���تمرار برصد ومتابعة التغيرات احلاصلة 
على درجة حرارة مياه البالد، ومالحظة اذا ما كان هناك تغير يطرأ 
على الش���عاب، مؤكدا أن الفريق يأخذ بهذه التوصيات ويواصل 

الرصد لالطمئنان على وضع الشعاب.
من جهته أوضح عضو اجلمعية واخلبير البيئي د.ثامر الرشيدي 
أن االهتمام بحالة الشعاب املرجانية نابع من تبني اجلمعية ملشروع 
دراس���ة تأثير التغيرات املناخية عل���ى البيئة البحرية الكويتية 
وكائناتها احلية، من خالل الرصد اليومي على مدار الساعة لدرجات 

حرارة املياه.
وأضاف الرشيدي أن ظاهرة 
النينو الت���ي حدثت في فصل 
الصيف املاضي كان لها أثار بالغة 
على املياه االقليمية للكويت من 
خالل حدوث ارتفاع كبير لدرجة 
حرارة املياه، والذي أدى بدوره 
الى اصابة الش���عاب املرجانية 

بظاهرة االبيضاض.
وأشار الى أن املجسات التي مت 
استخراجها ستتم قراءة بياناتها 
خالل االيام املقبلة، حيث ستعلن 
اجلمعي���ة عن نتائجه���ا، ليتم 
بعدها اتخاذ االجراءات الالزمة، 
الفتا الى توقع اجلمعية سابقا 
الرتفاع درجات احلرارة واصابة 
الشعاب، واآلن تتوقع اجلمعية 
عودة االبيضاض للشعاب نتيجة 
الناجتة عن  انخفاض احلرارة 
حدوث ظاهرة »الالنينا«، وهي 
الفعل املعاكس لظاهرة »النينو«، 
موضح���ا أن مثل هذه الظواهر 
تصيب مياه احمليط الهادئ كل 5 س���نوات وتؤث���ر على مياهنا 

االقليمية.
بدوره أوضح عضو فريق الغوص حمد رجب أن الفريق يعمل 
باستمرار على رصد وضع الشعاب في معظم جزر البالد، موضحا 
أن اجلولة متت بنجاح رغم برودة املياه التي بلغت درجة حرارتها 
16 درجة مئوية، الفتا الى أن املجسات وزعت على أطراف الشعاب، 
وأماكن أخرى من اجلزيرة، على عمق 7 أمتار، مؤكدا عودة الشعاب 

الى طبيعتها وسالمتها من االبيضاض متاما.

»البيئة« ترصد 240 ألف عبوة فوم معدة للتصدير في أحد المصانع

دارين العلي
رصدت فرق التفتيش التابعة 
للهيئ���ة العام���ة للبيئة حوالي 
240 أل���ف عب���وة ف���وم، معدة 
للتصدير خ���الل حملة تفتيش 
على احد املصانع املنتجة ملادة 
الفوم واملواد التي في حكمها في 
الش���عيبة الغربية وفقا ملا جاء 
في قرار مجلس الوزراء األخير 
اخلاص مبنع تداول واستخدام 

هذه املواد.
وقاد احلملة مدير عام الهيئة 
العامة للبيئة د.صالح املضحي، 
ومدي���ر إدارة البيئة الصناعية 
ورئيس فرق التفتيش في الهيئة 
محمد األحمد وعدد من مفتشي 
القضائية حيث مت  الضبطي���ة 
حتري���ر ضبط معاين���ة بأعداد 
املع���دة للتصدير مما  الكميات 
يسهل على مفتشي الهيئة مراقبة 
الكميات املوجودة في اجلوالت 

التفتيشية املقبلة.
ولفت املضح���ي الى ان هذه 
اجلولة تاتي اس���تكماال للحملة 
التي قام���ت بها الهيئة قبل عدة 
ايام على مح���الت ومراكز بيع 
مادة الفوم واخليوط في بعض 
املناطق، كذل���ك للتأكد من مدى 
التزام هذا املصنع بتطبيق القرار، 
وقد مت رصد الكميات من الفوم، 
وحتري���ر ضبط معاينة بحقها، 
بحيث يساعد ذلك مفتشي الهيئة 
الذين سيقومون بزيارات يومية 
اليه للتأكد من التزامه بعدم بيع 

هذه املواد، داخل البالد.
وأشار ان إدارة املصنع عملت 
على وقف خط اإلنتاج من شهر 
سبتمبر املاضي، الفتا الى ان هذه 

الكميات املوجودة حالية منتجة 
الوقت وليست حديثة  من ذلك 
اإلنتاج، مثنيا على تعاون اإلدارة 
مع مفتش���ي الهيئة في ممارسة 

عملها.
وعن تعرض منتجي هذه املادة 
خلس���ائر نتيجة وقف التوزيع 
وإرجاع املوزعني بعض هذه املواد 
اليهم، اكد املضحي ان إعادة جتار 
التجزئة هذه املواد للمصانع يعد 
ايجابيا م���ن ناحية تأثير  أمرا 
قرارنا وحمالتنا على منع املادة 
وهو جناح لنا، الفتا الى ان التجار 
كانوا على علم مبنع هذه املواد، 
موضحا ان القرار لم يكن سريعا 
واخذ مدة عام تقريبا شكل خاللها 
عدة جلان لدراسة منع هذه املادة، 
وحتى وصلنا الى إقرار هذا املنع 

من قبل مجلس الوزراء.
وبش���أن ع���رض أصح���اب 

املصانع املكون���ات املنتج على 
اجلهات املعنية قبل إنتاجه، قال 
املضحي طالبنا هيئة الصناعة 
بف���رض قانون عل���ى املصانع 
بوضع مكون���ات انتاجهم على 
الى تشكيل  املنتج، الفتا  غالف 
جلنة ب���ني الصناع���ة والبيئة 
ملعاجل���ة هذه املش���كلة والزام 
املصانع بهذا القانون، مش���يرا 
الى وج���ود مكونات في بعض 
املنتجات مخالفة ملا يعلن عنها 
على الغالف ومن املمكن ان تكون 

مسرطنة.
اكد مسؤول باملصنع  بدوره 
على التزام اإلدارة بقرارات الدولة 
فيما يخص وقف إنتاج وتوزيع 
هذه املواد، مبينا ان املصنع عمل 
عل���ى تصدير كميات الى بعض 
ال���دول، فيم���ا س���يتم تصدير 

العبوات الباقية قريبا.

استكمااًل إلجراءات التأكد من تنفيذ قرار مجلس الوزراء بعدم استخدامه وتداوله

مس�ؤول بالمصنع: صرفنا كمية للخارج وسنصدر المتبقيالمضحي: تأكدنا من أن الكمية ُأنتجت قبل قرار المنع

حماية البيئة تنظم مسابقة تصوير عن زينة األعياد
دارين العلي 

طرحت اجلمعية الكويتية حلماية البيئة مشاركة منها 
في األعياد الوطنية مسابقة تصوير »فرحة الكويت« إلبراز 
مظاهر الفرحة التي تع����م الوطن فضال عن أفضل مظاهر 
زينة للمباني واملنشآت العامة واخلاصة. وأكد مدير االعالم 
البيئي في اجلمعية عبد الرضا الرامزي أن مسابقة فرحة 
الكويت مطروحة لكل األعمار من اجلنسني هواة أو محترفي 
تصوير ويحق للفرد االش����تراك بصور معبرة عن الفرحة 

باألعياد على أال يزيد عددها عن 4 صور.
وأشار الرامزي الى أن شروط املسابقة متنع أعضاء اللجنة 
املنظمة أو جلنة التحكيم االش����تراك بأعمالهم في املسابقة 
كما التقبل املش����اركات بعد يوم 17 مارس، وستستبعد كل 

الصور التي ال تتطابق مع الشروط، فضال عن اعتبار قرار 
جلنة التحكيم نهائيا في تصنيف األعمال الفائزة والتي يحق 
لها اجلوائز املالية. بدوره قال عضو اللجنة املنظمة وعضو 
فريق التصوي����ر الفوتوغرافي مبركز التصوير البيئي في 
اجلمعية محمد الصايغ ان االعمال املشاركة لن تقبل، اال اذا 
كانت مطبوعة بقياس 30 في 40 و35 في 45 على أن يوضع 
لها اطار أس����ود ويرفق مع الصور على اس����طوانة مدمجة 
)س����ي دي( بجودة عالية ال يقل مقاسها عن 1600 في 1200 
بيكسل، كما انه لن يسمح بوضع إشارة أو رمز للمشترك 

أو كتابة اسم أو توقيع على الصور املشاركة.
من جهتها أكدت األمني العام وجدان العقاب أن اجلمعية 
الكويتية حلماية البيئة ستنظم معرضا لألعمال املشاركة 

في مس����ابقة »فرحة الكويت« لعرضها للجمهور فضال عن 
منح أفضل األعمال املعبرة عن زينة وفرحة أبناء الكويت 
جوائز مالية تبدأ من خمسمائة دينار لصاحب املركز األول 
وثالثمائة دينار للمركز الثاني ومائة دينار للمركز الثالث، 

باالضافة الى عشر جوائز بقيمة 50 دينارا لكل جائزة.
وأشارت العقاب الى أن جميع الصور املشاركة في املسابقة 
 KEPS س����تؤول ملكيتها للجمعية الكويتية حلماية البيئة
وهي غير ملزمة بإعادتها لصاحبها ومن ثم لها مطلق احلرية 
في استخدامها مع حفظ حقوقه بوضع اسمه عليها. ودعت 
االمني العام كل من يجد في نفسه ملكة التصوير الفوتوغرافي 
أن يشارك في املسابقة مساهمة منه في احتفاالت الكويت 

الوطنية وإبراز وجهها احلضاري. 

مقاييس محددة لألعمال المشاركة وآخر موعد للتسليم 17 مارس

)قاسم باشا(ضابط قضائي يقوم بتحرير محضر املعاينة إحدى عبوات الفوم املضبوطة د.صالح املضحي متحدثا عن كمية الفوم املضبوطة

جناح معهد االبحاث في اللقاء السنوي للرابطة االميركية

جانب من احلضور عصام اخلالد متحدثا عن اإلصدار

االبيضاض يظهر على الشعاب املرجانية في قاع البحر

»األبحاث« في لقاء الرابطة األميركية لتقدم العلوم

DMS V2 المحاسبة« ينطلق نحو بيئة غير ورقية بعرض اإلصدار الثاني في«
قامت إدارة تقنية املعلومات 
في ديوان احملاسبة بعرض فيلم 
تعريفي خاص بشرح نظام إدارة 
 DMS الثاني الوثائق االصدار 
V2، حتت ش���عار »نحو بيئة 
غير ورقي���ة«، وذلك بحضور 
عدد من قياديي الديوان وكبار 

املسؤولني.
ويأت���ي تصمي���م النظ���ام 
مواكبا الس���تراتيجية ديوان 
احملاسبة 2010/2006 وحتديدا 
الذي ينص  السابع  الهدف  في 
على »االس���تمرار في تطوير 
وحتسني قواعد البيانات املتاحة 
بالديوان، والعمل على إنشاء 
قواعد بيانات جديدة في ضوء 
متطلبات القطاعات الرقابية«.

قدم العرض الوكيل املساعد 
للرقابة املسبقة وتقنية املعلومات 
عصام اخلالد، وحضره الوكيل 
املس���اعد للرقابة على القطاع 
النفطي إسماعيل الغامن، الوكيل 
املساعد للرقابة على االستثمار 
سليمان البصيري، باإلضافة إلى 
عدد كبير من موظفي الديوان 

من مختلف القطاعات.

ش���رح الفيلم املراحل التي 
مرت بها إدارة تقنية املعلومات 
الهدف من خالل  لتحقيق ذلك 
إنشاء عدة برامج وأنظمة ميكن 
من خاللها تقلي���ل اإلجراءات 
الورقية واستبدالها بإجراءات 

ويتميز نظام إدارة الوثائق 
اإلصدار الثاني DMS V2 بسهولة 
الدخول من أي موقع جغرافي 
سواء من خالل الشبكة احمللية 
في الدي���وان اإلنترانت أو من 
خ���ارج الدي���وان ع���ن طريق 

آلية أبسط وأقل تعقيدا، حيث 
مت تطوي���ر النظ���ام احلال���ي 
املوجود في البوابة اإللكترونية 
واستحداث الكثير من املميزات 
التي تفيد جميع املوظفني في 

ديوان احملاسبة.

اإلنترنت موق���ع الدروازة في 
ح���ال املدققني الذي���ن يتطلب 
عملهم التواجد بجهات خارجية 
مع االعتبار لسرية املعلومات 
املخزنة في النظام بحيث يسمح 
فقط ملن لهم صالحية االطالع 

على املعلومات والوثائق.
النظ���ام اجلديد  ويتمي���ز 
مبيزة التكامل والربط مع نظام 
املعلومات وامللفات ونظام متابعة 
اإلجازات ونظام التدريب، وذلك 
من خالل رابط »أجندة األعمال« 

بحيث يتيح للموظف واإلشرافي 
اختيار الفترة املناسبة لإلجازة 
الدوري���ة دون وجود تعارض 
مع أي مهام أخرى خاصة به، 
وكذلك ميزة إضافة أكثر من بديل 
في حال اإلجازة الدورية بحيث 
يتيح النظام للمسؤول املباشر 
في حال اإلجازات الدورية تقسيم 

فترة اإلجازة ألكثر من بديل.
وقامت إدارة تقنية املعلومات 
في نهاية العرض بشرح وظيفة 
التكليفات في االصدار اجلديد 
بكل أنواعها سواء التكليف العام 
وهي الصالحية املطلقة للبديل 
أو التكليف اخلاص وهو الذي 
يعك���س التفويض للبديل في 
وثائق معينة يتم حتديدها من 
قبل صاحب التكليف، باإلضافة 
إلى مي���زة املرونة في تعريف 
املس���ار لكل وثيقة وهي ميزة 
خاصة مبالك الوثائق ميكن من 
خاللها حتديد أكثر من مس���ار 
لنف���س الوثيقة بداللة اس���م 
املستفيد أو تبعية املستفيد أو 

الوحدة التنظيمية.
إن هذا النظام ما هو إال البداية، 

إذ انه األس���اس والطريق إلى 
تطوير أنظمة أخرى في الديوان 
في الفترة القادمة، حيث إن هدف 
اإلدارة املستقبلي هو العمل على 
تطوير بعض األنظمة الرقابية 
التدقي���ق والرقابة  أن  خاصة 
هما صلب عمل الديوان، وبذلك 
أخذ النظ���ام جميع املالحظات 
واالقتراحات التي قد تطرأ على 
ذهن االش���رافي أو املوظف في 
عني االعتب���ار، مثل التنبيهات 

وتفويض العمل وغيرها.
وتفخر إدارة تقنية املعلومات 
بتق���دمي نظ���ام إدارة الوثائق 
الذي يس���هم بشكل   DMS V2
فعال وجذري في توفير اجلهد 
والوقت وحتقيق هدف ديوان 
احملاس���بة ف���ي التوجه نحو 
خل���ق بيئة غي���ر ورقية، كما 
أبدت اإلدارة اس���تعدادها التام 
الستقبال أي منوذج وتطويره 
آليا من خالل النظام، وحددت 
أياما وأوقات���ا مجدولة لتقدمي 
التدريبية ملوظفي  الع���روض 
الديوان من مختلف املستويات 

والقطاعات.

عثمان: الشعاب المرجانية معرضة لالبيضاض 
واشنطن � كونا: يشارك وفد من 
»معهد الكويت لألبحاث العلمية« 
برئاسة املدير العام للمعهد د.ناجي 
املطي����ري في اللقاء الس����نوي ل� 
»الرابطة األميركية لتقدم العلوم« 

املقرر عقده غدا.
وسيقيم املعهد معرضا يعرض 
من خالله رؤيته اجلديدة ومجاالت 
اخلب����رة التقني����ة باإلضافة الى 
البحث والتطوير  اس����تراتيجية 

التي ينتهجها.
ومن املقرر ان يلقي املدير العام 
ل� »معهد الكويت لألبحاث العلمية« 
محاضرة بعنوان »فرص شراكة 
هامة« يعرض من خاللها مخطط 
ف����رص التعاون مع املؤسس����ات 

االقليمية والدولية.
ويشارك في هذا اللقاء اآلالف 
من العلماء واملهندس����ني وصناع 
القرار والتربوي����ني من 50 دولة 
للتعرف على مجموعة واس����عة 
التي تلوح في  من االكتش����افات 
االفق العامل����ي والتي مت التوصل 
اليها اخي����را باإلضافة الى تقدمي 
بحوث جديدة متعددة التخصصات 

والتطورات.
من جهته قال الباحث املساعد 
ف����ي »ادارة الس����واحل والتلوث 
الهوائ����ي( ف����ي »معه����د الكويت 

لألبحاث العلمية« د.خالد البناي 
لوكالة االنب����اء الكويتية )كونا( 
»ان اللق����اء الس����نوي للرابط����ة 
العلوم يعد من  األميركية لتقدم 
اهم واكبر املؤمترات الدولية للعلوم 

والتكنولوجيا«.
واضاف البناي »ان فكرة اللقاء 
السنوي لهذا العام هي ايجاد علوم 
دون حواجز والتي كانت تشكل 
حتدي����ا لألعض����اء وللبحث عن 
االبتكار من خالل التعاون الدولي« 
مبينا ان مش����اركة معهد الكويت 

لألبحاث العلمية تركز بشكل كبير 
على التعاون في املجال العلمي.

ولفت الى ان املعهد بدأ بعملية 
التطوير من خ����الل الرؤية التي 
تبنتها ادارته وهي فتح املجال امام 
اخلبراء والعلماء من مختلف انحاء 
العالم مضيفا »انها لفرصة لالطالع 
على م����ا يتضمنه املعهد ما يتيح 
للمعاهد العلمية االخرى التعرف 
بشكل اكبر على استراتيجية البحث 

والتطوير في الكويت«.
واوضح البن����اي ان مثل هذه 

اللق����اءات تس����اعد عل����ى زيادة 
التعاون بني معهد الكويت لألبحاث 
العلمية واملعاهد الدولية االخرى 
ما يساعد على مناقشة املشكالت 
التي يواجهونها في الوقت احلاضر 

وايجاد حلول لها.
وحول طبيعة املش����كالت قال 
د.البناي »ان من اهم املش����كالت 
البيئية هي ظاهرة نفوق األسماك 
النفطية  واملد االحم����ر والبق����ع 
الى املشكالت املتعلقة  باإلضافة 

بالتسربات النفطية«.

بسبب انخفاض درجات حرارة المياه خالل الشتاء الحالي إلى ما دون قدرتها على التحمل يعقد في واشنطن غدًا بمشاركة آالف المهندسين والعلماء من 50 دولة


