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ردًا على من يحاول تشويه صورة المحطة خالل افتتاحه مركز طوارئ ضاحية عبداهلل المبارك

الشريعان: انتهينا من اتفاقيات الوقود
لـ »الصبية الجديدة« وستبدأ باإلنتاج أوائل يونيو المقبل

دارين العلي
أعلن وزير الكهرباء واملاء د.بدر الش���ريعان 
ان الوزارة انتهت من اعداد االتفاقيات اخلاصة 
بتوفير الوقود حملطة الصبية اجلديدة، موجها 
ش���كره لرئيس مؤسسة البترول والعاملني في 
املؤسسة لتزويدهم املش���روع بكميات الوقود 
ونوعيتها، مؤكدا انه سيتم تشغيل احملطة في 
أول شهر يونيو املقبل، وذلك حسب االتفاقيات 
املبرمة دون االلتفات الى من يحاول أن يش���وه 
الصورة اجلميلة للمحطة، مبينا انه يدعو للتفاؤل 
بشأن مثل هذه املشاريع، حيث ان الكويت تزخر 
بااليادي الوطنية املشهود لها بالكفاءة واجلودة 

واالخالص.
وأكد الشريعان خالل افتتاحه مركز طوارئ 
الكهرباء في ضاحية عبداهلل املبارك صباح أمس 
أهمية مركز طوارئ الكهرباء في املناطق، السيما 
مع ازدياد عدد املستهلكني في أكثر من محافظة 
وإنشاء مثل هذه املراكز يساهم الى حد كبير في 
تخفي���ف حجم االقبال على املراكز االخرى ومن 
ثم تس���هيل حركة املراجعني وإجناز معامالتهم 

بكل يسر ودون عوائق تذكر.
وأضاف الشريعان ان عددا كبيرا من املستهلكني 
يق���وم باالتصال عل���ى االرقام القدمي���ة لبدالة 
الط���وارئ في حال انقطاع التيار الكهربائي عن 
منازلهم، مشيرا الى ان هناك عملية ربط مع الرقم 
اجلديد 152 وهو ما يساهم في سرعة االستجابة 
التصاالتهم الواردة ملوظفي الوزارة، موضحا ان 
مركز طوارئ كهرباء ضاحية عبداهلل املبارك جاء 
كمركز رديف ملركز ط���وارئ خيطان، حيث ان 
املنطقة هناك مزدحمة، ولهذا قمنا بإنشاء املركز 
اجلديد لتحسني نوع اخلدمة املقدمة للمستهلكني 

وسرعة االستجابة لبالغاتهم.
وحول العدادات الذكية، قال الش���ريعان: ان 
الوزارة تتبع فلسفة جديدة وحتاول إشراك القطاع 
اخلاص من خالل الشركة الوطنية للتكنولوجيا 
وهي إحدى الش���ركات التابع���ة للهيئة العامة 
لالستثمار وكانت لديهم جتربة ناجحة في كثير من 
املشاريع، السيما تبادل االرقام فيما بني الشركات، 
الفتا الى ان االمر يحتاج الى بعض املوافقات من 

جهات رسمية مثل ديوان احملاسبة.

)قاسم باشا(د.بدر الشريعان مع العاملني في احملطة

د.الشريعان وجولة داخل احملطة

)متين غوزال(الكابنت علي حيدر وهند الصبيح وعلي احلمد

خالل مشاركته في مؤتمر صحافي إلطالق الشهر البيئي برعاية المبارك

حيدر لبائعي »الفوم«: أن نخسر دينارين خير من خسارة عين 
والتضحية بالقليل من األموال تكسبنا صحة وسمعة وطن 

دارين العلي 
»ان نخس����ر دينارين خير من 
خسارة عني« قالها نائب مدير عام 
الهيئة العامة للبيئة الكابنت علي 
حيدر موجها حديثه للتجار الذين 
سبق ان اشتروا عبوات »الفوم« 
قبل صدور القرار الوزاري اخلاص 
مبنع اس����تخدامها في اشارة الى 
التي قد تس����ببها  حجم األضرار 
تلك املادة التي حتوي مواد ضارة 
بالصحة العامة الفتا الى الهجوم 
الذي تعرضت له الهيئة من قبل 
كثير من املعنيني بهذا الشأن عندما 
قامت بتطبيق القانون في منع مادة 
الفوم قائال: »ميكن ان نخسر قليال 
من األموال بدال من ان نخسر صحة 

بلد وسمعة وطن«.
كالم حيدر جاء في معرض رده 
على حجم اخلسائر التي ميكن ان 
تلحق بالتج����ار جراء املنع خالل 
مش����اركته في املؤمتر الصحافي 
الطالق انش����طة الش����هر البيئي 
الذي تنظمه شركة ادارة وشركة 
مجموعة فيجن لتنظيم املعارض 
واملؤمترات حت����ت رعاية النائب 
االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع ورئي����س املجلس االعلى 
للبيئة الشيخ جابر املبارك، والذي 

سينطلق في 23 مارس املقبل.
أكد حي����در أن »ل����دى الهيئة 
تطلعات كثيرة لتوصيل رس����الة 
بيئي����ة إل����ى املجتم����ع الكويتي 
بضرورة االهتمام بالبيئة في جميع 
توصياتها السيما أن الهيئة بدأت 
تطبق القان����ون على اجلميع من 

مبينة أن »الفعاليات س����تتضمن 
ايضا انشطة جماهيرية وزيارات 
ميدانية ال����ى املجمعات التجارية 
واملدارس واجلامع����ات واالعالن 
عن مسابقات ارشادية وحتفيزية 

للمشاركني«.
وأشارت الصبيح إلى أن »الشهر 
البيئي سيثير قضية البالستك الذي 
النفايات واقتراح  يعد من أخطر 
مواد بديلة عنه كالبالستك القابل 
للتحل����ل »، مضيفة أن »الش����هر 
البيئي س����يكون مناسبة سنوية 
تهدف إلى زيادة الوعي البيئي في 

املجتمع«.
ومن جانبه أكد مدير ش����ركة 
عارف للطاقة البديلة زيادة العودة 
أن »الشركة تهتم بالبيئة من خالل 
رؤيتها ومش����اركتها في االنشطة 
البيئية«، معلنا أن »الشركة ستقدم 
خالل مشاركتها في الشهر البيئي 
ف����ي حتويل  جتربة االس����تثمار 
الغازات املنبعث����ة من آبار النفط 
إلى وقود للسيارات مبشاركة احدى 
الش����ركات األميركية املختصة »، 
موضحا أن »املشروع بتكلفة 25 

مليون دوالر«.
وبدوره قال ممثل شركة إيكويت 
للبتروكيماوي����ات علي احلمد إن 
»الشركة تساهم بأكثر من 80 % من 
الصادرات في الكويت«، كاشفا عن 
»تدشني الشركة مؤخرا مشروعا 
بيئي����ا يتضمن إعادة اس����تخدام 
املياه الناجتة عن املصانع وكذلك 
إعادة اس����تخدام غاز ثاني أكسيد 

الكربون«.

دون محاباة لتصبح الكويت في 
مصاف الدول االولى املهتمة بالشأن 

البيئي«.
وق����ال حيدر خ����الل حفل، ان 
»قضاي����ا البيئة بدأت تأخذ حيزا 
مهما بجميع دول العالم األمر الذي 
جعلنا نركز على جميع القضايا 
البيئية السيما أنها مرتبطة بصحة 
اإلنسان والتركيز اليوم يأتي في 
تطبيق القانون على املخالفني غير 
البيئة  املهتمني باحملافظ����ة على 
خاصة أن تطبيق القانون ومخالفة 
املتجاوزين على البيئة أصبح أمرا 
واقعيا عل����ى املخالفني ومن دون 

حتيز أو محاباة ألحد«.
وأوضح حيدر أن »من مهامنا 
الرئيسية هو توصيل رسالة مهمة 
مفادها ضرورة احملافظة على البيئة 
وذلك يأتي من خالل نشر الوعي 
البيئي على نطاق واسع السيما 

أن الوع����ي البيئي ل����دى املجتمع 
مازال يعاني النق����ص لذا الهيئة 
تسعى إلى نش����ر الثقافة البيئية 
بني أفراد املجتمع بهدف نشر بيئة 

صحية«.
وأشار حيدر إلى أن »الكويت 
اتفاقيات دولية  ملتزمة بتطبيق 
وقعت عليها مع 96 دولة في العالم 
املناخ والطاقة  تختص في تغير 
البديلة واع����ادة تدوير النفايات 
وه����ذه االتفاقيات جميعها تصب 
في املصلحة العام����ة التي تخدم 

البيئة والصحة العامة.
بدوره����ا أوضح����ت مدير عام 
إدارة لتنظيم املعارض  مجموعة 
واملؤمترات هند الصبيح أن »برنامج 
الشهر البيئي سيتضمن مجموعة 
من األنشطة والندوات حيث الندوة 
التنمية والبيئة  االولى موضوع 
وتناقش دور العم����ل البيئي في 

التنمية املستدامة ومدى  حتقيق 
تأثير اخلطة التنموية على البيئة 
فيما يشمل النشاط الثاني معرضا 
للوعي البيئي ودورة عن القيادة 

البيئية«.
واضافت الصبيح أن »الندوة 
الثانية ستتناول موضوع االستثمار 
البيئي وعرض جتارب إقليمية عنه 
ومدى امكانية تطبيقه في الكويت 
أما الفعالية الرابعة فس����تتضمن 
ورش عم����ل بعن����وان »التنمية 
التشريعات  البيئية« وستتناول 
البيئية والش����رطة البيئية ودور 

االعالم في التوعية البيئية«.
واعلنت الصبيح عن »مطالبة 
الشهر بإصدار صفحة دورية تهتم 
بالشأن البيئي اضافة الى مطالبة 
الهيئة العام����ة للصناعة باصدار 
قرارات تل����زم املصانع في البالد 
البيئية«،  بتطبيق االش����تراطات 

عزام الصباح اطمأن على أوضاع
 الكويتيين المقيمين في البحرين

السفير الشيخ عزام الصباح خالل لقائه عددا من املواطنني

املنامة � كونا: التقى سفيرنا لدى مملكة البحرين 
الشيخ عزام الصباح بالكويتيني املقيمني باململكة 

لالطمئنان على اوضاعهم والتواصل معهم.
وقال الس���فير عزام لوكالة االنباء الكويتية 
)كون���ا( ان االوضاع ف���ي البحرين على خطى 
التهدئه م���ن خالل مبادرة ول���ي عهد البحرين 
االمير س���لمان بن حمد آل خليفة في فتح باب 

احلوار الوطني.
واكد ان احوال التجار واملستثمرين الكويتيني 
لم تتأثر وكذلك الطلبة الكويتيني الذين يدرسون 
في اجلامعات موضحا ان الدراسة مازالت مستمرة 

باس���تثناء جامعة اخللي���ج العربي التي اجلت 
الدراسة مؤقتا نتيجة االزدحام املروري الكثيف 

حولها حاليا.
من جانبه ق���ال رجل األعمال الكويتي محمد 
الشطي ل� »كونا« ان الوضع املالي في البحرين 
يعتبر طبيعيا كما ان مؤسسات مصرفية حققت 

ارباحا مؤكدا ان عائد االستثمارات مستقر.
من جهته قال رئيس احتاد الطلبة الكويتيني 
في البحرين مش���اري العنزي ان هناك تواصال 
دائما للسفارة مع الطلبة سواء باالتصال املباشر 

او عن طريق املوقع االلكتروني لالحتاد.

البدر بحث تعزيز التعاون مع رئيسة 
مكتب جمعية الصليب األحمر الڤيتنامية

القنصل جنيب البدر خالل لقائه نوين تاي هو

كواالملبور � كونا: بحث قنصل 
عام الكويت في مدينة هوشي منه 
بجمهورية ڤيتنام االشتراكية 
جنيب البدر مبكتبه امس امكانية 
تعزيز اوجه التعاون املشترك مع 
رئيسة مكتب جمعية الصليب 

االحمر نوين تاي هو.
وذكر الب���در في تصريح ل� 
»كون���ا« ان اللق���اء الذي جرى 
مبكتب���ه تضمن اس���تعراض 
لألنش���طة الت���ي يضطلع بها 
املكتب في مجال تقدمي املساعدة 
االنسانية للضحايا وقت االزمات 
والك���وارث الطبيعية بش���كل 

خاص.
واشار الى انه بحث ورئيسة 
مكتب جمعية الصليب االحمر 
سبل تعزيز التعاون مع جمعية 
الهالل االحمر بدولة الكويت في 

مجال العمل االنساني.
الذي  البدر بالدور  واش���اد 
تقوم ب���ه هذه اجلمعية خاصة 
في مجال العم���ل على الوقاية 
من االم���راض وتعزيز الصحة 

والرعاية االجتماعية وتشجيع 
اخلدمة التطوعية.

كما اش���اد بتبني اجلمعية 
املتعلقة  العديد من املش���اريع 
باالطفال وكبار السن والتدريب 
على االسعافات االولية وتنمية 
االحتياج���ات  ذوي  ق���درات 

اخلاصة.

يذكر ان جمعي���ة الصليب 
االحمر في مدينة هوش���ي منه 
ألف  اليها حوالي 800  ينتسب 
متطوع يقومون بجهود تطوعية 
في منطقة جنوب ڤيتنام لتخفيف 
آثار الكوارث االنسانية وتقدمي 
التدريبية  البرام���ج  عدد م���ن 

والصحية.

العبدالهادي رئيسًا للجمعية الخليجية لجراحة األنف واألذن والحنجرة
حنان عبدالمعبود

انتخبت اجلمعي���ة اخلليجية جلراحة األنف واألذن 
واحلنجرة وجراحة الرأس والعنق رئيس أقسام األنف 
واألذن واحلنجرة بوزارة الصحة ومدير مستشفى زين 
د.خالد العبدالهادي رئيس���ا للجمعي���ة. جاء هذا خالل 
اجتماعها امس على هامش انعقاد املؤمتر اخلليجي التاسع 
جلراحة األنف واألذن واحلنجرة وجراحة الرأس والعنق 

املقام حاليا بفندق الشيراتون في الكويت.
وقد مت االتفاق على أن يكون د.راشد العبري أمينا للسر 
بدال من د. لبنة اجلناحي في الفترة القادمة، واستمرار 
د.لبنة كعضو ممثل ململكة البحرين. ومت تسليم الرئاسة 
للدكتور خالد عبدالهادي ملدة سنتني، وحتى انعقاد املؤمتر 
القادم في دولة االمارات العربية املتحدة. على أن يكون 

أعضاء مجلس اإلدارة كاآلتي:
د.خالد عبدالهادي الرئيس )دولة الكويت(، ود.حسني 
عبدالرحمن نائب الرئيس )دولة اإلمارات العربية املتحدة(، 

د.راشد العبري، أمني السر )سلطنة عمان(، د.عبدالكرمي 
الساعي أمني الصندوق )مملكة البحرين(، وعضوية كل 
من: د.عبداملنعم الش���يخ )اململكة العربية السعودية(، 
د.علي األنصاري )دولة قطر(، د.لبنة اجلناحي )مملكة 

البحرين(.
وكان���ت اجلمعية اخلليجية جلراح���ة األنف واألذن 
واحلنجرة وجراحة الرأس والعنق عقدت اجتماعها امس 
األحد 20 فبراير 2011 بدولة الكويت بفندق الشيراتون 
برئاسة د.عبداملنعم الش���يخ، وحضور كل من د.خالد 
عبدالهادى، د.على األنصاري، د.حسني عبدالرحمن، د.راشد 
العبري، واعتذر كل من د.لينة اجلناحي، ود.عبدالكرمي 

الساعي.
وضم جدول األعمال للجمعية اعتماد محضر اجتماع 
اجلمعية الذي عقد في دول���ة اإلمارات العربية املتحدة 
بدبي يوم 13 يناير 2011 والتوقيع عليه من قبل األعضاء، 
وتقدم مجلس اإلدارة بالشكر للدكتور راشد العبري على 

استضافة جامعة الس���لطان قابوس للملتقى اخلامس 
للجمعية اخلليجية مبس���قط ف���ي أكتوبر 2010. كما مت 
االتفاق على أن تستضيف دولة اإلمارات العربية املتحدة 
ممثلة بجمعية األنف واألذن واحلنجرة والرأس والعنق 

برئاسة د.حسني عبدالرحمن.
كال من: 1 � الندوة السادسة للجمعية اخلليجية لألنف 
واألذن واحلنجرة وجراحة الرأس والعنق في الفترة من 

18 إلى 20 يناير 2012 مبدينة دبي.
 2 � املؤمتر العاشر للجمعية اخلليجية لألنف واألذن 
واحلنجرة وجراحة ال���رأس والعنق في عام 2013 على 
أن يحدد موعده���ا في الفترة القادمة م���ن قبل اللجنة 

املنظمة.
كذلك تقدم األعضاء بالشكر للدكتور عبداملنعم الشيخ 
على جهده في إصدار العدد األول للنشرة الداخلية للجمعية 
)خليجية(، ومت االتفاق على أن تصدر كل 6 أشهر ويتولى 

د.علي األنصاري إعدادها في الفترة القادمة.

ديوان الخدمة المدنية
 يعقد 22 برنامجًا تدريبيًا خالل مارس وأبريل

أعلن الوكيل املس����اعد لشؤون التطوير االداري 
بديوان اخلدم����ة املدنية زيد النوي����ف عن عقد 22 
برنامجا تدريبيا خالل شهري مارس وأبريل وذلك 
في إطار مسيرة الديوان احليوية ودوره التنموي 
الفع����ال املتمثل في تصميم وإعداد وتنفيذ البرامج 
التدريبية والتنموية املتطورة التي تساهم بفاعلية 
في تأهي����ل وتدريب الكوادر الوطنية ومتكينها من 

حتقيق مستويات متقدمة من التميز في األداء.

وأش����ار النويف الى ان البرامج التدريبية التي 
ستعقد خالل شهري مارس وأبريل ستشمل جميع 
الفئات الوظيفية فعلى من يرغب في املش����اركة في 
أنشطة البرامج التدريبية مراجعة جهة عمله المتام 
اجراءات التنسيق مع الديوان بشأن املشاركة وفقا 
لآللية املتبعة للتسجيل، وملزيد من املعلومات يرجى 
 www.csc.net.kw االطالع على املوق����ع االلكتروني

وفيما يلي بيان بالبرامج التدريبية:

مارس

الفئةاسم البرنامج
تاريخ 

االنعقاد
3/13 � 3/17وسطىفن إدارة االجتماعات واملقابالت

3/13 � 3/17إشرافية)ت NLP 2 البرمجة اللغوية العصبية(

3/13 � 3/17تنفيذيةأمناط التفكير )ت 2(

3/13 � 3/17كوادر التطويرإدارة املوارد البشرية من منظور إستراتيجي »كوادر التطوير« جديد

3/20 � 3/24إشرافيةتخطيط املسار الوظيفي )ت 2(

3/20 � 3/24تنفيذية)ت NLP 3 البرمجة اللغوية العصبية(

3/20 � 3/24تنفيذيةتصميم االستراتيجيات واخلطط اإلعالمية )ت 2( جديد

3/20 � 3/24تخصصيةتهيئة املعينني اجلدد )ت 5(

3/27 � 3/31إشرافيةتصميم االستراتيجيات واخلطط اإلعالمية )ت 2( جديد

3/27 � 3/31تنفيذيةفن التعامل مع اآلخرين )ت 3(

2 Spss  3/27 � 3/31تخصصيةحتليل البيانات باستخدام

أبريل

الفئةاسم البرنامج
تاريخ 

االنعقاد
4/5 � 4/7 )3 أيام(عليااستراتيجيات التخطيط التشغيلي

4/3 � 4/7تنفيذيةاإلنتاجية حتت ضغط العمل )ت 2(

4/10 � 4/14وسطىإدارة األجيال اجلديدة جديد

4/10 � 4/14تنفيذية)NLP 2 البرمجة اللغوية العصبية( )ت 3(

4/10 � 4/14تخصصيةتهيئة املعينني اجلدد )ت 6(

4/17 � 4/21إشرافيةاألنظمة اخلدمية في التعامالت احلكومية »إدارة املشاريع« )ت 2( جديد

4/17 � 4/21تنفيذيةحقوق وواجبات املوظف )ت 2(

4/17 � 4/21 )10 أيام(كوادر التطويرإعداد باحثي التطوير اإلداري )كوادر التطوير(

4/17 � 4/21 )10 أيام(كوادر التطويراستمرار برنامج إعداد باحثي التطوير اإلداري )كوادر التطوير(

4/24 � 4/28تنفيذيةكيف تسوّق أفكارك؟ )ت 3(

4/24 � 4/28تخصصيةمهارات العالقات العامة واالتصال اجلماهيري جديد


