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 النجار: الكويت أصبحت تحتل مكانة متميزة في «الكيمياء»

 دارين العلي 
الكهرباء واملاء    أعلن وزيـــر 
د.بدر الشريعان عن عدة إجراءات 
اتخذتها الـــوزارة وتوقيع عدة 
مشـــاريع لتالفـــي أى عجز في 
إيصال املياه للمستهلكني خالل 
املقبـــل، مؤكدا  فترة الصيـــف 
سالمة واستقرار الوضع املائي 

في البالد.
  جاء ذلك خالل جولة تفقدية 
قام بها الوزير إلى مركز االتصاالت 
في الوزارة (الكول سنتر) صباح 
أمس يرافقه وكيل الوزارة م.احمد 
اجلسار، وقال الشريعان ان «مت 
انشـــاء هذا املركز للتغلب على 
مشاكل اخلطوط االرضية، مؤكدا 
ســـعي الوزارة الى رفع الطاقة 
االستيعابية لعدد موظفي املركز 

من ٣٠ الى ٩٠ موظفا.
  وأثنى الشـــريعان على أداء 
موظفي املركز لتمكنهم من الرد 
على جميع شكاوى واستفسارات 
املســـتلهكني، وكذلك ارشادهم 
ان  لتسهيل معامالتهم، متوقعا 
يزيد الضغط على املركز خالل 
فتـــرة الصيف املقبـــل مقارنة 

 أسامة أبوالسعود
  أكد رئيس اجلمعية الكيميائية 
الكويتيـــة د.عبدالعزيز النجار 
اهتمـــام صاحب الســـمو األمير 
الشيخ صباح االحمد بدعم ابنائه 
من كيميائيي الكويت مبا يعزز 
دورهم ويعظم اهمية العلم ويدعم 
دور الكويت وصورتها االيجابية 
ويعتبر مشاركة ايجابية في هذا 
احلدث العاملي الذي تشارك فيه 
العالم اجمعهـــا باالحتفاء  دول 
والتقدير والتعريف بعلم الكيمياء 
ورجاله واجنازاته على مدار عام 

كامل.
  وقـــال النجـــار فـــي املؤمتر 
الصحافي حول االحتفال بالسنة 
الدولية للكيمياء ٢٠١١ الذي اقيم 
صباح امس فـــي مقر اجلمعية 
الكيميائية ان فكرة السنة الدولية 
للكيمياء ٢٠١١ تتخذ طريقها للواقع 
بعد موافقة اجلمعية العامة لألمم 
املتحـــدة على مبـــادرة االحتاد 
الكيميائية  االفريقي للجمعيات 
FASC، والتـــي تبناهـــا االحتاد 
الدولي للكيمياء IUPAC باعتبار 
عام ٢٠١١ العام العاملي للكيمياء 
العام  وقد انطلق االحتفال بهذا 

بسرعة، اما اذا كانت االعطال حتت 
االرض فهي حتتاج الى مزيد من 
العاملني  الوقت، مشيدا بجهود 

في خدمات الطوارئ.
  واشار الى ان هناك توجها لدى 
الوزارة لنشـــر رقم اخلدمة ١٥٢ 
بشكل مكثف عن طريق وسائل 
االعالم من اجل تعريفهم بالرقم 

واخلدمات املتاحة.
  وعن احلملة التوعوية التي 
ســـتقوم بهـــا الـــوزارة قال ان 
«املشروع موجود ونحن نعمل 
على تسهيل اجراءاته حتى يتم 

البدء في تنفيذه».
  وحول اســـتعدادات الوزارة 
حول نقص املياه املتوقع خالل 
بدايـــة الصيف املقبـــل قال من 
الطبيعي ان عملية زيادة استهالك 
امليـــاه تصل نســـبتها الى ٨٪، 
ونحن نقوم بزيادة انتاج املياه 
حتى اليحدث عجز، مشيرا الى 
ان الوزارة قامـــت بتوقيع عدة 
مشـــاريع خالل الفترة املاضية 
لتالفي أي عجز اضافة الى زيادة 
االنتاج مؤكدا ان وضع املخزون 
االستراتيجي للمياه حاليا آمن. 

الهيئـــة العامة للبيئة، شـــركة 
ايكويت، شركة اسمنت الكويت، 
اجلمعية الكويتية حلماية البيئة»، 
وتنبثق من هذه اللجنة عدة جلان 
فرعية لإلعداد والتخطيط ألنشطة 
االحتفال بالسنة الدولية للكيمياء 
٢٠١١ وضعت بالفعل خطط تنفيذ 
االنشـــطة والفعاليات املذكورة 
محددة بالزمان واملكان وهو ما 
جعل الكويت حتتل مكانة متميزة 
بني دول االحتاد الدولي للكيمياء 
التطبيقية والبحتة «االيوباك» 
من حيث استعداداتها لالحتفال 

بالسنة الدولية للكيمياء ٢٠١١.
  ودعا النجار جميع الكيميائيني 
الى  الكويتيـــني واملقيمني  مـــن 
املســـاهمة في انشطة اجلمعية 
وتقدمي التصورات واالقتراحات 
التي من شـــأنها تعزيز واثراء 
االنشـــطة وتطويـــر االداء كما 
انوه بأهمية تضامن الشـــركات 
واملؤسســـات والهيئات خاصة 
وثيقة الصلـــة بتطبيقات علم 
الكيمياء إلجناح برامج اجلمعية 
لالحتفال بالسنة الدولية للكيمياء، 
الدعم واخلبرة  من خالل تقدمي 

والتنسيق. 

 «كلنا في حب الكويت» 
ينطلق اليوم

 يفتتح وزير النفط ووزير 
االعالم الشيخ أحمد العبداهللا 
ممثال لســــمو رئيس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد مهرجان 
«كلنا في حب الكويت» السادس 
الــــذي ينظمه بيــــت الكويت 
لألعمال الوطنية اليوم األربعاء 

ويستمر ملدة خمسة أيام.
  وقال رئيس بيت الكويت 
الوطنية يوســــف  لألعمــــال 
العميري لـ «كونا» ان مهرجان 
«كلنا في حب الكويت» ينظمه 
البيت بالتعــــاون مع بعض 
الدولــــة وهيئاتهــــا  وزارات 
وحكومات من الدول الشقيقة 
والصديقة يأتي في مقدمتها 
اململكة العربية السعودية ممثلة 

بوزارة الثقافة واإلعالم.
العميري ان هذا    وأضاف 
املهرجــــان يعد ملســــة وفاء 
الكويت  وامتنان وتقدير من 
لهــــذه الدول كما ستشــــارك 
كل دولــــة مبعــــرض يصور 
مساهماتها في حترير الكويت 
مع بعض املشــــاركات حسب 
املعــــد كالرقصات  البرنامج 
الشعبية الفلكلورية واملعارض 

واألمسيات الشعرية.
العميري كل من    وشــــكر 
ساهم من أعضاء بيت الكويت 
لألعمــــال الوطنية في تنظيم 
املهرجــــان وكذلــــك متطوعو 

ومتطوعات البيت. 

بالفترة احلالية.
  وأوضح الشريعان ان املوظفني 
العاملـــني في املركـــز خضعوا 
لدورات تدريبيـــة مكثفة للرد 
على الشكاوى واالستفسارات، 
ومن خالل زيارتي احلالية تبني 
لي ان اداءهم جيد جدا، الفتا الى 
ان اغلب املشاكل التي ترد على 
خط املركز متعلقة بانقطاعات 

من منظمة اليونسكو في باريس 
يوم ٢٨ يناير املاضي حتت شعار 

«الكيمياء حياتنا ومستقبلنا».
  وأضاف على مدى السنوات 
املاضية اصبحت الكويت حتتل 
مكانة رائدة وتتمتع بسمعة طيبة 
في احملال الدولية املعنية بعلم 
الكيميـــاء مثل االحتـــاد الدولي 
التطبيقيـــة والبحتة  للكيمياء 
الكيميائيني  «ايوباك» واحتـــاد 

الكهرباء واملاء.
  ولفت الـــى ان الوزارة تعمل 
على خدمة املستهلكني من خالل 
محورين، االول يتعلق بتحسني 
البنية التحتية وحتديث الشبكة 
وتبديل الكيبالت، والثاني يتعلق 
بتحسني اداء املوظفني للرد على 
املستهلكني واستفساراتهم وحل 
مشاكلهم، مشيرا الى ان املركز قام 

العـــرب واحتـــاد الكيميائيـــني 
اآلســـيويني FACS وغيرها من 
الهيئات واملنظمات العاملية، وتعد 
الكويت الدولة العربية األولى التي 
يشغل ثالثة من ابنائها عضوية 
ثالث جلان مهمة داخل االيوباك، 
الكويتيني  كما كان للكيميائيني 
دور مهم على املستويات احمللية 

واالقليمية والعاملية.
  وكشـــف عن تشـــكيل جلنة 

بدور فعال خالل الفترة املاضية 
في الرد على جميع استفسارات 

املستهلكني.
  وفي رد عن سرعة استجابة 
خدمات الطوارئ املتعلقة بشكاوى 
الكهربـــاء واملاء قال  انقطاعات 
«نحـــن نتحدث هنـــا عن نوع 
املشكلة، فاذا كانت نوعية املشاكل 
بسيطة فسيتمكن الفني من حلها 

عليـــا من عدة جهـــات حكومية 
ومـــن القطاع اخلـــاص «وزارة 
اخلارجية، وزارة الداخلية، وزارة 
االعـــالم، وزارة التربية، وزارة 
الكهرباء واملـــاء، املركز العلمي، 
جامعـــة الكويت، شـــركة نفط 
الكويت، شركة البترول الوطنية 
الكويتية، مؤسسة الكويت للتقدم 
العامة لإلطفاء،  االدارة  العلمي، 
معهد الكويت لألبحاث العلمية، 

 أكد خالل تفقده مركز االتصاالت في وزارة الكهرباء والماء أن الوضع الحالي للمياه بالبالد آمن

 خالل مؤتمر صحافي لتدشين االحتفال بالسنة الدولية للكيمياء ٢٠١١

 ولي العهد البحريني: الشارع أثبت رفضه للتطرف 
وتمسكه بالوحدة الوطنية وإيمانه بشرعية الحكم

 «األبحاث» يستقبل وفدًا من مؤسسة نووية أرجنتينية
 اســــتقبل مدير عام معهد الكويت لألبحاث 
العلمية د.ناجي املطيري وفدا من مؤسســــة 
«انفــــاب» (INVAP) األرجنتينية املتخصصة 
في أبحاث الطاقــــة النووية والفضاء والطب، 
وضم الوفــــد مدير العمليات االســــتراتيجية 
باملؤسسة مارسيلو ســــلفاتور، واملدير العام 
التنفيذي هيكتور أوثيغاي، وحضر اللقاء كل 
من نائب مديــــر عام املعهد للمعلومات د.نادر 
العوضي، ونائب املدير العام لشؤون األبحاث 
د.محمد سلمان، واألمني العام للجنة الوطنية 
الستخدامات الطاقة النووية لألغراض السلمية 

د.أحمد بشاره.

  وقّدم اجلانب األرجنتيني عرضا مرئيا حول 
أهم أنشطة واجنازات مؤسسة «انڤاب» وأعرب 
عن رغبته في تنفيذ مشاريع طويلة األمد مع 

املعهد في املجاالت ذات االهتمام املشترك.
  من جهته، أوضح مدير عام املعهد ان هناك 
عدة مجاالت ميكن للمعهــــد التعاون فيها مع 
التقنيات  «انڤاب»، ومن أهمها: اســــتخدامات 
النووية في األبحــــاث والصناعة، والتصوير 

بواسطة األقمار الصناعية.
  وفي نهاية اللقاء أعرب د.املطيري عن رغبة 
املعهد في تنفيذ مشــــاريع بحثية مشتركة مع 

اجلانب األرجنتيني في املستقبل القريب. 

جميع الطوائف.
  وفــــي نهاية مداخلة ســــموه 
القادمة واعدا  آفاق املرحلة  حدد 
سموه باجلدية وبتسخير كل ما 
يلزم من جانبه الجناح البحرين 
وخروجها من هذا املأزق وبأقصى 
سرعة وأن يعمل على ازالة سوء 
التفاهــــم والتــــأزمي بــــني جميع 
األطراف واعادة الثقة باعتبار ان 
دور األســــرة احلاكمة في مملكة 
البحرين منذ ما يزيد على املائتي 
عام كان منصبا واليزال وسيبقى 
على حماية الوطن واحلفاظ على 
مكاسبه وحتقيق أمنه واستقراره 
وتعميم الرخاء والتنمية للجميع 

ولكل من يستحقه.
  هــــذا وأبــــدى أعضــــاء الوفد 
الكويتي الزائر اعجابهم وتقديرهم 
لصراحة ســــموه وما ملسوه من 
صدق وتصميم لديــــه، معربني 
عــــن أملهم فــــي زوال هذه الغمة 
وأن تعــــود احليــــاة فــــي مملكة 
البحرين الصديقة فيما يستحقه 
شــــعب البحرين الطيب من أمن 
واستقرار وازدهار. حضر اللقاء 
الرئيس التنفيذي ملجلس التنمية 
االقتصادية الشيخ محمد بن عيسى 
آل خليفة ورئيس ديوان سمو ولي 
العهد الشيخ خليفة بن دعيج آل 
خليفة وسفيرنا في مملكة البحرين 

الشيخ عزام الصباح. 

الواحدة، عارضا سموه احملاور 
األساسية للخروج من هذه األزمة 
التي تتطلب الهدوء واحلوار دون 
شروط مســــبقة واالستماع من 
كافة األطراف آلرائها في االصالح 
وحتقيق املكاسب للجميع واعادة 
النظر في طــــرق توزيع التنمية 
التطوير السياسي  لترتكز على 
والعدالــــة وتعزيــــز الوضــــع 
االقتصادي والتأكيد على مواصلة 
اخلدمــــات االجتماعية من تعليم 
وصحة وإسكان وسواها وتستمد 

مسيرتها الدائمة بشفافية تامة.
  وناشد سموه اجلميع االحاطة 
بوعــــي باللحظة التاريخية التي 
منر بها جميعا وهي اللحظة التي 
تتبني فيها مبادئ الرجال وأن يعوا 
مسؤولياتهم جتاه وطنهم وبازاء 
ذلك فقد قمت مــــن جانبي ومنذ 
اللحظة التي شــــرفني فيها امللك 
الوالد بهذه املهمة الوطنية اجلليلة 
بعد ان استأذنته بسحب القوات 
من دوار دول مجلــــس التعاون 
اخلليجي، هذا الدوار الذي يقوم 
على ستة أضالع متثل وحدة دول 
مجلس التعاون اخلليجي وبركة 
وحدتهم هي اللؤلؤة، هذه الوحدة 
التي هتف لهــــا مئات اآلالف من 
املؤمنني في صالة العشاء باألمس 
جنبا الى جنب مع متسكهم بوحدة 
البحرين وشرعية امللك فيها ومن 

 املنامةـ  بنا: أكد صاحب السمو 
امللكي األمير سلمان بن حمد آل 
القائد  العهــــد نائب  خليفة ولي 
األعلى ان الشــــارع البحريني قد 
أثبت رفضه للتطرف ومتســــكه 
بالوحدة الوطنية وإميانه بشرعية 
التطوير  الــــى  احلكم ويطمــــح 
واالستقرار حني اجتمع باألمس 
من كل طوائفــــه وفئاته وألوانه 
وقواه احلية في مركز أحمد الفاحت 
االسالمي. وأضاف سموه ان الشرخ 
الذي أحدثته األيــــام املاضية قد 
ســــبب األلم للملــــك الوالد الذي 
البحرين  الى جعل مملكة  سعى 
النموذج األمثل للتعايش والوئام 

واالستقرار.
  جاء ذلك لدى استقبال سموه 
بحضور وزير اخلارجية الشيخ 
خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة 
في قصر الرفاع أمس وفدا كويتيا 
أبواحلسن  ضم املستشار محمد 
والشيخ حسني املعتوق ونائب 
رئيس غرفة التجارة والصناعة 
الكويتية عبدالهادي الصالح ورجل 

األعمال علي املتروك.
  واستغرب ســــموه تعريض 
السياســــية  األطفــــال للخالفات 
واملزايدات وحرمانهم من التعليم 
عن طريــــق تنظيــــم االضرابات 
وتقسيم الناس في املدارس وكذلك 
اضراب جمعيات احملامني واألطباء 
واملقاولني، مشيدا في الوقت نفسه 
اعتــــزازه باملعلمني  ومعربا عن 
واملعلمات املتقاعدين الذين لبوا 
نداء الشــــرف الوطني وتطوعوا 
على الفور للحيلولة دون احداث 
فراغ تعليمي وحرمان أطفالنا من 
التعليم الذي هو سالح البحرين 

كما كان وسيبقى وسيستمر.
  وأوضح ســــموه في مداخلة 
قيم فيها كل الذي جرى في األيام 
املاضية وشخص احلالة التي أدت 
لكل هذا االستقطاب والتصدع الذي 
أحدثته في أفراد األسرة البحرينية 

 خالل استقباله وفدًا كويتيًا ضم أبوالحسن والمعتوق والصالح والمتروك

�إع���������������������ان

�مل����دي��ر �ملع��ّي���ن

رق���م  كتابه��ا  يف  و�لعم���ل  �الجتماعية  �ل�شئ��ون  وز�رة  مو�ف���ق��ة  على  بن���اء 

)2011/04972م( بتاريخ 2011/2/21.

فعلى ال�صادة الراغبني من ذوي االخت�صا�ص احل�صور اإىل مبنى اإدارة اجلمعية يف الق�صور 

ق5 ال�صتالم كرا�صة ال�صروط مقابل ثالثون دينار كويتي غري قابلة للرد لكل �صركة, وتقدمي 

عرو�ص اال�صعار يف ظرف مغلق اعتبارًا من يوم الثالثاء املوافق 2011/3/1م وحتى يوم 

الثالثاء املوافق 2011/3/8م خالل مواعيد الدوام الر�صمية الدارة اجلمعية من ال�صاعة 8 

�صباحًا وحتى 3 ع�صرًا.

لا�شتف�شار : 25423923 - 25423298 د�خلي 322

تعلن جمعية �لعد�ن و�لق�شور �لتعاونية عن رغبتها يف �لتعاقد مع

 �شرك�ة �أم�ن وح�ر��ش�ة
)متخ�ش�شة يف �ملج���ال(

جمعية العدان والقصور التعاونية

على اأن تتوافر فيها ال�صروط التالية :

1- اأن تكون ال�صركة اأو املوؤ�ص�صة من ذوي االخت�صا�ص ومرخ�ص لها يف ذلك.

تقدمي  مع  واحلرا�صة  االأمن  جمال  يف  اأعمال  �صابقة  املوؤ�ص�صة  اأو  لل�صركة  تكون  اأن   -2

امل�صتندات الدالة على ذلك.

3- اأن تكون ال�صركة اأو املوؤ�ص�صة م�صجلة لدى بلدية الكويت.

4- اأن تكون العمالة على اإقامة ال�صركة ومتواجدة حاليًا.

5- اأن يتم اختيار ال�صركة املتقدمة وفقًا ملوا�صفات كرا�صة ال�صروط.

6- اأن يكون ال�صعر معيارًا اأ�صا�صيًا لالختيار.


