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افتتح رئيس احت����اد اجلمعيات التعاونية ورئيس مجلس 
إدارة جمعية النس����يم التعاونية د.حسني الدويهيس املهرجان 
التسويقي الشامل لشهر مايو 2011 الذي تنظمه جمعية النسيم 
التعاونية بشكل دوري. وأكد الدويهيس في تصريح صحافي ان 
هذه املهرجانات تأتي متاشيا مع اخلطة التسويقية التي وضعها 
مجلس اإلدارة، وجتد ترحيبا ومشاركة أكثر من 30 شركة قدمت 
حسوماتها الكبيرة على أكثر من 200 صنف من املواد الغذائية 
واالستهالكية بنسبة تخفيض كبيرة، مما رفع من نسبة اقبال 

املواطنني واملقيمني نتيجة األسعار املخفضة.
وأوضح في االفتتاح الذي حض����ره غالبية أعضاء مجلس 
إدارة اجلمعية يتقدمهم نائب رئيس مجلس اإلدارة رئيس جلنة 
املشتريات عبداهلل القريني واملدير العام فالح الرجعان وعضو 
مجلس اإلدارة رئيس جلنة اإلعالم هاني الراشد ان املهرجانات 
التسويقية اصبحت ضرورية للمستهلك مبا فيها من عروض 
مخفضة األس����عار وتوفير أجود املنتجات الت����ي يقبل عليها 
املستهلك والتي حتقق نسبة مبيعات كبيرة للجمعية مما يعود 
على املس����اهمني بالنفع. وأكد الدويهيس حرص مجلس اإلدارة 
على تقدمي جميع اخلدمات التي تتطلبها منطقة عمل اجلمعية 

خدمة للمساهمني من أهالي املنطقة.

أجرى معهد الكويت لألبح���اث العلمية بالتعاون مع 
وكالة الفضاء األميركية )ناسا( مسحا جويا ملكامن املياه 
اجلوفية في بعض مناطق شمال البالد مستخدما تكنولوجيا 
الرادار ذات التردد املنخفض التي استخدمت الستكشاف 

املياه في كوكب املريخ.
وأوض���ح الباحث في مركز الدفع النفاث في »ناس���ا« 
د.عصام حجي في محاضرة ل���ه في املعهد امس ان هذه 
التجربة هي األولى في املناطق اجلافة وذلك متهيدا لتطويرها 

ملالءمة ظروف هذه املنطقة.
واضاف حجي في احملاضرة التي جاءت بعنوان »تقييم 
خصائص مكامن املياه الضحلة شمال الكويت باستخدام 
تقنية الرادار املستخدمة في استكشاف املياه على كوكب 
املري���خ« ان هذه التجربة تعد األول���ى أيضا إلعداد هذه 
التكنولوجيا ملسح املياه اجلوفية اقليميا وتطبيقها من 
خالل األقمار الصناعية التي تساهم في فتح نافذة جديدة 

ومهمة إلدارة املياه اجلوفية في املناطق اجلافة.
وبني ان النتائج األولية للمسح صدرت مباشرة حيث 
مت تصوير مكامن املياه اجلوفية في منطقة اللياح شمال 
البالد ما اثبت امكانية تطوير هذه التكنولوجيا لتطبيقها 

عبر االقمار الصناعية.
من جانبه ق��������ال مدير برن����امج إدارة ومحاصصة 
املوارد املائي���ة في املعهد د.عمرو املولى ان هذه التجربة 
تأت���ي في اطار تعاون علمي مش���ترك طوي���ل األمد يتم 
االعداد له بني املعهد و)ناسا( مما يعزز من قدرات املعهد 
البحثية ودوره االقليمي في مجال دراس���ة ادارة موارد 

املياه اجلوفية.

دبي � كونا: قال رئيس قس���م متابع���ة محطة تنقية 
الصليبية بإدارة الهندس���ة الصحية في وزرة األش���غال 
العامة م.ع���ادل الصفار امس ان الكويت تبذل مجهودات 
كبيرة ملعاجلة مياه الصرف الصحي واالس���تفادة منها 

قدر اإلمكان.
جاء ذلك خالل مشاركة م.الصفار في االجتماع التشاوري 
للخبراء في الوطن العربي حول ادارة املياه العادمة الذي 

بدأ مس ويختتم يوم غد الثالثاء.
وبني في تصريح ل� »كونا« ان مشاركته تأتي لتبيان تلك 
املجهودات التي تبذلها الكويت في معاجلة مياه الصرف 
الصحي واالستفادة منها في الزراعة التجميلية وصوال 
الى الزراعة االنتاجية باستخدام املياه املعاجلة الرباعية 

وغيرها من االستخدامات.
وقال انه متت بالفعل االس���تفادة م���ن هذه املياه في 
انشاء بحيرة )أم الرمم( في محمية حضرة صاحب السمو 
األمير الش���يخ صباح األحمد اجلابر الصباح حفظه اهلل 
ورعاه وهي بحي���رة اصطناعية يتم ضخ املياه املعاجلة 

الرباعية فيها.
وبني ان الكوي���ت تعتمد كليا على مياه البحر احملالة 
وانه يتعني وجود موارد أخرى متجددة للمياه ومن بينها 
املياه املعاجلة، مشيرا الى أنه في الكويت توجد أكبر محطة 

ملعاجلة املياه رباعيا وهي محطة الصليبية.
وتابع بقوله ان مواصفات املياه في تلك احملطة تقترب 
من مواصفات مياه الش���رب حيث تنتج هذه احملطة 425 

ألف متر مكعب في اليوم.
واش���ار الى أن لدى احلكومة الكويتية توجها الشراك 

القطاع اخلاص في مشاريع معاجلة املياه.

د. حسني الدويهيس في جولة داخل اجلمعية يرافقه أعضاء مجلس اإلدارة

د.عصام حجي خالل احملاضرة

الدويهيس افتتح مهرجان مايو 
الشامل لـ»تعاونية النسيم«

»األبحاث« يجري مسحًا جويًا للمياه 
اجلوفية بالتعاون مع )ناسا(

الصفار: جهود كبيرة ملعاجلة 
مياه الصرف واالستفادة منها

»الديوان« يبحث مع كوريا التعاون في تدريب املوظفني

 »الشؤون«: العفاسي أعاد »تدوير الرعاية« ملزيد من الدراسة
علمت »األنباء« من مصادر 
مطلعة ان نائب رئيس مجلس 
العدل ووزير  الوزراء وزي���ر 
الش���ؤون د.محمد العفاس���ي 
أعاد املذكرة اخلاصة بالتدوير 
اإلدارات  على مستوى مديري 
واملراقبني في قط���اع الرعاية 
االجتماعية ال���ى وكيل وزارة 

الشؤون ملزيد من الدراسة.
وعللت املصادر ذلك باالستياء 
الذي عم القطاع مبجرد علمهم 
انفردت »األنباء«  الذي  اخلبر 
بنشره عن وجود توجه إلجراء 
هذا التدوير على خلفية اآلثار 
الس���لبية ملثل هذا اإلجراء في 
هذا الوقت سواء على مستوى 

التأخي���ر في تنفيذ خطة عمل 
الوزارة او تأخير اعتماد القوانني 
املطروحة للمناقشة في مجلس 
األمة خصوصا مشروع قانون 
احلضانة العائلية ومش���روع 
قانون االحداث املطروحني بصفة 

االستعجال في مجلس األمة.
وأوضحت ان هناك توجها 

في الوزارة بشأن التدوير في 
الرعاية االجتماعية اما أن يكون 
إدارة  شامال دون استثناء أي 
او بقاء الوضع كما هو لفترة 
زمنية من اجل اجناز املشاريع 
القطاع  املطروحة للتنفيذ في 

دون إبطاء.
بشرى شعبان  ٭

واخلبرات الكورية لدعم مختلف 
اإلدارية والتنظيمية  املشاريع 

والفنية في الكويت.
من جهته، أعلن مدير إدارة 
خدمة املواطن والعالقات العامة 
جاس���م الرويس انه في إطار 
حرص دي���وان اخلدمة املدنية 
على حتقيق التواصل املباشر 
والسريع مع جميع املواطنني، 
ق���ام الديوان باطالق حس���اب 
له على تويت���ر والفيس بوك 
اخلاصني بالتواصل االجتماعي. 
وأضاف الرويس ان الصفحات 
اإللكتروني���ة للدي���وان على 
املوقعني تأتي بناء على رغبة 
التواصل مع أكبر  الديوان في 
عدد ممكن من املواطنني من خالل 
استخدام جميع قنوات التواصل 
والتقنيات احلديثة املتاحة على 
شبكة االنترنت، باإلضافة الى 
الدي���وان اإللكتروني  موق���ع 

.www.csc.net.kw 

وقد مت خالل االجتماع مناقشة 
اإلجراءات املتعلق���ة بتدريب 
موظفي اجلهات احلكومية في 
كوريا وجدولة البرامج التدريبية 
التس���هيالت اخلاصة  وبحث 
بالس���فر واالقام���ة للمتدربني 
وكذلك االستفادة من املستشارين 

من منطلق التعاون املشترك 
بني الكويت وكوريا وسعي ديوان 
اخلدمة املدنية الدائم للتعرف 
على أحدث النظم والتطبيقات 
والبرامج التدريبية املتخصصة 
بهدف االرتقاء مبستوى األداء 
الوظيف���ي ملوظف���ي وزارات 
الدولة واالس���تفادة  وهيئات 
من خبرة كوريا في هذا املجال، 
اس���تقبل وكيل ديوان اخلدمة 
املدنية محمد الرومي أمس مبقر 
الديوان كال من ليم يوجني ولي 
ساجن مو، وهان جو ممثلني عن 
احلكومة الكورية وذلك ملناقشة 
بنود االتفاقية املقدمة من مدرسة 
KDIS للسياسة العامة واإلدارة 
بجمهورية كوري���ا، واملتعلقة 
بعقد دورات تدريبية للكوادر 
العامل���ة باجلهات  الوطني���ة 
احلكومية في مختلف املجاالت 
بهدف رفع كفاءة األداء الوظيفي 

للموظفني الكويتيني.

محمد الرومي خالل اجتماعه مع الوفد الكوري

العميري: زيارة الوفد اإلعالمي 
ملصر مهمة لطمأنة السياح

اكد رئيس بيت الكويت لألعمال الوطنية يوسف العميري 
ان زيارة الوفد الكويتي االعالمي جلمهورية مصر العربية 
املقررة االربعاء املقبل تعتبر زيارة مهمة الكتشاف الوضع 
االمني للسياحة في هذا البلد، آمنة وال تشوبها اي شائبة 
بعد ثورة 25 يناير. وقال في اللقاء التحضيري مع اعضاء 

الوفد بصفته رئيسا له والذي 
عقده في بيت الكويت لالعمال 
الوطنية مساء اول من امس، 
ان هيئة السياحة في جمهورية 
مصر العربية وافقت على مبادرة 
بيت الكويت لالعمال الوطنية 
المتام هذه الزيارة، حيث اعدت 
الهيئة ج���دوال ألعضاء الوفد 
للتجول في االماكن السياحية 
بالقاهرة واالسكندرية وشرم 
الش���يخ وذلك لبث الطمأنينة 
في نفوس من يريد ان يقضي 

الصيف فيها.
واضاف ان هذه الزيارة ستتضمن لقاءات مع مسؤولي 
السياحة هناك باالضافة لعقد مؤمتر صحافي يضم الوفد 
الكويتي االعالمي واالعالمي���ني والفنانني في جمهورية 

مصر العربية.
واش���ار الى ان س���فارتنا في جمهورية مصر العربية 
مهتمة جدا بهذه الزيارة، حيث اعدت لها جدوال يس���اعد 
الوفد االعالمي على امتام مهمته بس���هولة بالتعاون مع 

هيئة قطاع السياحة هناك.
وذك���ر العميري انه بعد عودة الوف���د للكويت مطلع 
الشهر املقبل سيزور البالد وفد اعالمي مصري وذلك في 
15 من الشهر نفس���ه لتقدمي الشكر للكويت على وقفتها 

مع الشعب املصري.
ومتنى ف���ي نهاية اللقاء ان حتقق هذه الزيارة الهدف 
من ورائه���ا وهو ان مصر التزال ه���ي وجهة العرب في 

الصيف.
يذكر ان جدول الزيارة يشمل زيارة الى املتحف القومي 
ومكتبة االسكندرية وقلعة صالح الدين االيوبي والقرية 

الفرعونية.
مفرح الشمري  ٭

يوسف العميري


