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م.عواطف الغنيم وجمال جعفر أثناء توقيع املذكرة

»األشغال« تتوسع في معاجلة محطات الصرف الصحي ألغراض الزراعة

مذكرة تفاهم بني »األشغال« و»نفط الكويت« 
إلمداد الشركة باملياه املعاجلة

فرج ناصر

وقعــت وزارة االشــغال 
العامة وشــركة نفط الكويت 
مذكــرة تفاهــم بينهما المداد 
مناطــق عمليــات الشــركة 
التشــغيلية بجزء مــن املياه 
املعاجلــة ثالثيــا املنتجة من 
محطــة تنقية ميــاه الصرف 
الصحــي بكبد وذلــك صباح 

امس مبقر الوزارة.
الــوزارة  وقالــت وكيلــة 
م.عواطــف الغنيم ان توقيع 
الــى تزويد  املذكــرة يهــدف 
الشركة مبا يعادل 45 الف متر 
مكعب يوميا من املياه املعاجلة 
الستخدامها في مجاالت حقن 
النفــط، حيــث  واســتخراج 
تعكس االتفاقية مدى تفاهم 
اجلهات احلكومية وتعاونها 
لتحقيــق الصالح العام فهذه 
الكميــات من امليــاه املعاجلة 
توفر املياه العذبة والصليبية 
الصاحلة لالســتخدام اآلدمي 
واالســتعاضة عنهــا بامليــاه 
املعاجلــة، كما ســيتم توقيع 
اتفاقيــة اخــرى فــي القريب 
العاجــل في الســياق نفســه 
لتزويد الشــركة بـــ 45 الف 
متر مكعب مــن املياه لنفس 

الغرض.
واكــدت الغنيــم علــى ان 
حرص الوزارة في التوســع 
النشــاء محطــات املعاجلــة 
والتنقية ملياه الصرف الصحي 
باالضافة الدخال صرف بجميع 
املناطق ضمن شبكتها للحفاظ 
علــى البيئة واالســتفادة من 
امليــاه فــي اغــراض الزراعة 
والزراعات التجميلية وغيرها 

من االغراض االخرى.
بــأن  الغنيــم  وافــادت 
جميــع االجــراءات اخلاصــة 
مبشــروعي تطويــر طريــق 
الوفرة ومشروع تطوير دوار 

البدع مت استيفاؤها ويتبقى 
تقدمي كفالة اإلجنار، متوقعة 
ان يتــم توقيــع العقدين في 
القريــب العاجــل. من جهته، 
قال الرئيس التنفيذي لشركة 
نفط الكويت جمال جعفر ان 
االتفاقيــة التــي مت توقيعهــا 
اليــوم تلبى اســتراتيجيتنا 
حتى العام ٢٠٢٠، لذا ســيتم 
ابــرام اتفاقية اخــرى لتلبية 
حاجتنــا حتى العــام ٢٠3٠، 
موضحــا ان هــذه امليــاه يتم 
استخدامها في عمليات الغسيل 
للنفط املستخرج قبل ارسالة 
لالستخدامات في املصافي او 
التصدير فاملياه واستخداماتها 
جزء من عمليات انتاج النفط 
وال ميكــن االســتغناء عنهــا 
لــذا نفضل االعتماد على هذه 
النوعية من املياه بدال من املياه 
اجلوفيــة التي تعــد مخزونا 
استراتيجيا للمياه في البالد.

وقال الوكيل املساعد لقطاع 
الهندســة الصحية في وزارة 
االشغال م.عبداحملسن العنزي 
ان االتفاقية تخدم العديد من 
االهــداف الوطنية منها انتاج 
النفط وتوفير املياه الصاحلة 
لالســتخدام اآلدمــي وخدمة 
توجــه املؤسســات للحفــاظ 

على البيئة البحرية ألن املياه 
املعاجلة ومياه البرامي شديدة 
امللوحــة وفي حال صرف في 
البحر قد يكون لها انعكاسات 
بيئيــة ســلبية. واوضــح ان 
اتفاقية ســابقة قد مت ابرامها 
مع الشــركة لتزويد احلقول 
النفطية بامليــاه املعاجلة في 
املنطقة الشــمالية اما اتفاقية 
اليوم فهي لتزويد حقول النفط 
في املنطقــة الغربيــة باملياه 
املعاجلة من محطة تنقية املياه 
مبنطقــة بكميــة 45 الف متر 
مكعب يوميا، هذا باالضافة الى 
انه مــن املقرر توقيع اتفاقية 
ثالثة االسبوع املقبل لالستفادة 

من املياه البرامي.
وشــدد العنــزي على ان 
شبكة الصرف الصحي التابعة 
للوزارة ال تصرف اي كميات 
من املياه في البحر فالكميات 
الناجتة عن الصرف الصحي 
تتــم معاجلتهــا بالكامل في 
محطــات املعاجلــة والتنقية 
التابعة للوزارة ايضا، وذلك 
لالســتفادة منها في الزراعة 
وغيرها من االغراض االخرى، 
وان مــا يتم صرفه في البحر 
من مياه االمطار يأتي عبر ٢٩ 
مجرورا وحتت مظلة الوزارة، 

فرج ناصر

أعلن الوكيل املساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة 
األشغال م.احمد احلصان عن رفع عقدي االتفاقية 

االستشارية وعقد التنفيذ ملشروع انشاء وإجناز وصيانة 
طرق وجسور وأخرى بجنوب السرة في محيط مستشفى 

جابر وقطاعات من الدائري السادس وامللك فهد الى وزير 
األشغال العامة م.عبدالرحمن املطوع لتوقيعها والذي 

يحرص على املتابعة احلثيثة لكافة مشاريع الوزارة السيما 
مشاريع هندسة الطرق ملا لها من اهمية قصوى إلحداث 

النهضة العمرانية املنشودة، حيث يتضمن املشروع 3 
عقود، العقد األول منها بصدد التوقيع.

وقال احلصان في تصريح صحافي ان القيمة اإلجمالية 
للعقد تبلغ 94.100 مليون دينار ويهدف الى تسهيل احلركة 

املرورية وتقليل احلوادث ورفع مستوى األمان والسالمة 
عن الطريق ويتضمن تطوير 3 تقاطعات رئيسية تربط 

منطقة جنوب السرة، وجسر يربط طريق الدائري السادس 
مبستشفى الشيخ جابر األحمد باإلضافة الى 8 جسور 

علوية و6 جسور على مستوى األرض و4 انفاق و11 كم 
تطوير طرق جسرين للمشاة وزراعات جتميلية وحتويل 

حماية اخلدمات مبا في ذلك صرف مياه األمطار.
وثمن احلصان سرعة استجابة وزارة املالية في توفير 

االرتباطات املالية لتنفيذ املشاريع التي تعد احدى الركائز 
الهامة ملسيرة التنمية في البالد فاجلميع يسعى الى حتقيق 

املصلحة العامة واملضي قدما نحو حتقيق الرؤية السامية 
بتحويل الكويت الى مركز مالي وجتاري عاملي تلك الرؤية 
التي ترتكز في األساس على انشاء طرق وخدمات وبنية 

حتتية سلمية تضاهي مثيلتها في دول العالم املتقدم.
وشدد احلصان على حرص القطاع على طرح وتنفيذ 

مشاريعه، وفقا للمدد الزمنية احملددة في برنامج وخطة 
الوزارة التنموية وذلك ملواكبة متطلبات التوسع العمراني 

في املدن السكنية اجلديدة والكثافة املرورية املتنامية 
سنويا، مشيرا الى ان خطة القطاع تتضمن 75 مشروع 
طرق وخدمات في مراحل تنفيذية مختلفة ستحدث نقلة 
نوعية في مجال الطرق واخلدمات خالل السنوات القليلة 

املقبلة.

٩٤ مليون دينار النشاء وصيانة طرق 
وجسور في جنوب السرة

م. محمد بوشهري في لقطة جماعية مع املشاركني في الندوة 

نفى في ندوة »مبانينا اخلضراء« شائعات التدوير في الكهرباء

بوشهري: »األعمال املمتازة« 
في حسابات موظفي الكهرباء األسبوع املقبل

دارين العلي 

كشف وكيل وزارة الكهرباء 
واملاء م.محمد بوشــهري عن 
موافقــة وزارة املاليــة أمــس 
على املبالغ التي سيتم صرفها 
للموظفني املشمولني مبكافأة 
األعمــال املمتــازة، متوقعا ان 
تكون في حساباتهم األسبوع 
املقبــل. وقــال بوشــهري في 
تصريــح للصحافيــني عقــب 
رعايته نــدوة »لتكن مبانينا 
خضــراء« التــي نظمتها أول 
الشــبابية  من أمس املجاميع 
»كفــاءات« فــي مركــز تنمية 
مصــادر املياه، انــه ال تدوير 
مرتقبا خالل املرحلة احلالية في 
الوزارة كما يشاع بني أروقتها. 
وفي كلمة له خالل الندوة 
قال: »مفهوم املباني اخلضراء 
يستند إلى فكرة االستفادة من 
البديلة  استراتيجيات الطاقة 
باستخدام األساليب املختلفة 

الصديقة للبيئة، كونها منظومة 
متكاملة من اإلجراءات واحللول 
التي تطبق على مرافق املباني 
فتقلل مــن مصروفات الطاقة 
والهــدر وحتولها إلى عناصر 
مفيــدة للبيئــة الســتخدامها 
تصاميــم ومواد بنــاء أفضل 
للتقليل من استهالك الطاقة«.
مفهــوم  أن  وأوضــح 
التكنولوجيــا اخلضــراء برز 
كتطبيق تقني حلماية البيئة 
فأقيمت املؤمترات واملعارض 
وورش العمل من قبل مجموعة 
من الشــركات املتخصصة في 
مجال تقنية املعلومات بهدف 
نشــر ثقافة املباني اخلضراء 
والتعرف على آخر املستجدات 
في هذا اجلانب احليوي، وان 
الكويــت قــد أولــت اهتمامــا 
كبيرا بتنويع مصادر الطاقة 
اســتجابة لتوجيهــات ســمو 
األميــر وفقا ملراحــل تنفيذية 
خلطة طموحة نحو استخدام 

الطاقة املتجددة لتصل نسبة 
استخدامها إلى ١5% من إجمالي 
الطاقة املستخدمة في الكويت 

في العام ٢٠3٠.
وأشار إلى أن التوسع في 
البنــاء األخضر فــي الكويت 
ميثل حتديا حقيقيا للمهتمني 
باحلفاظ على البيئة واالستدامة 
ومــوارد األجيــال مــن املــاء 
والكهربــاء، حيــث ال تقتصر 
املباني اخلضــراء على تقدمي 
اســتدامة إنشــائية وبيئيــة 
فحســب، بل تقدم الكثير من 
املنافع والفوائد ملالكي املباني 
ومستخدميها من حيث تكاليف 
البنــاء املنخفضــة وتكاليف 
صيانة أقــل، وعمر افتراضي 
أطول. ولفت إلى وجود تعاون 
مثمر بــني مؤسســات الدولة 
املختصة في هذا االجتاه لتنظيم 
التشــريعات واالشــتراطات 
البنــاء لتطبيق  ضمن الئحة 
تلــك املباني العصريــة التي 

عادل الصرعاوي اثناء تدشينه املوقع املطور والشعار اجلديد

الصرعاوي ملواكبة التطورات ومستجدات االجتاهات التنموية

»ديوان احملاسبة« بهوية وموقع إلكتروني جديد

والتميــز، حيــث ان املوقــع 
املطور ســيوفر أداة تواصل 
تفاعلية ذات إمكانيات تقنية 
مبتكرة ومرجعية متخصصة 
الرقابي خاصة  العمل  تدعم 
وان االجتاهــات الرئيســية 
املوقــع اســتندت  لتطويــر 
على تطبيق أسس ترفع من 
املستوى التقني واالنسجام 

باهي أبوالعال

احتفل ديوان احملاســبة 
امس بتدشني هويته وشعاره 
اجلديد وموقعه اإللكتروني 
املطور حتت شعار »هويتنا 
وهوية انتمائنا املؤسســي« 
وذلك من خالل عرضه لفيلم 
وثائقــي قصير يســتعرض 
فيه الشعار اجلديد للديوان 
إضافة إلى املميزات اجلديدة 
للموقــع والتــي تعبــر عن 
التام للتوجهات  االنســجام 
االساســية للديوان ملجابهة 
املتغيرات ومواكبة االجتاهات 
التنمويــة التنافســية، آخذا 
في االعتبــار تأثير العوامل 
احمليطة بالعمل، والعمل على 
التكيف معها وترجمتها في 
خطــة عمل مدروســة وذلك 
لالستخدام األمثل لإلمكانات 
البشرية والفنية والتنظيمية 
واملعلوماتيــة املتاحة وذلك 
لضمان حتقيــق نتائج ذات 
قيمــة عاليــة تؤهــل املوقع 
الريــادة  املطــور لتحقيــق 

املعرفي واملعلوماتي ومصادره 
الشــكلي ملفهوم  والتصميم 
الكلــي ملتصفحي  التحليــل 
املوقع بواقــع تنظيم العمل 
املعــروض خاللــه واإلنتاج 
الفكــري للديــوان وحتديد 
آليات التعامل معها وذلك من 
خالل الترابط املهني والتقني 

واملرجعي.

واشــار الــى ان فلســفة 
الشــعار اجلديــد تكمن في 
اختزال رؤية الديوان ودوره 
وتوجهاتــه حيث يدمج في 
االنتمــاء  دالالت  طياتــه 
املهني  الوطني واحلضــور 
الفاعــل للديــوان وذلك في 
عنصريــن رئيســيني وهما 
الكويــت كهويــة  خريطــة 
وطنيــة مضيئــة من خالل 
نقاط بيضاء تعبر عن النمو 
والنماء في ظل عمل ديوان 
احملاســبة واختصاصاتــه 
حيث ترتكز اخلريطة على 
قاعدة متثل الكرة األرضية 
بحلقات دائرية بيضاء ترمز 
إلى املكانة اإلقليمية والدولية 
التي تبوأها ديوان احملاسبة 
علــى املســتوى املهني من 
التاريخية  خالل مبادراتــه 
ودوره املهنــي الكبيــر، كما 
ان اللون الذهبي في الشعار 
اجلديد ميثل السمو والرقي 
واالزدهار اما اللون الفضي 
فيمثل احلياد واالســتقرار 

والرسمية.

د.فاطمة السالم ود.لبنى عكاشة ود.صبيح املخيزمي وحصة العيار خالل احللقة النقاشية الرابعة

عاطف رمضان 

أكــدت اجللســة احلوارية 
املفتوحــة مبشــاركة عدد من 
األكادمييني العرب، والتي اقيمت 
امس ضمن فعاليات »الكويت 
عاصمة الشباب العربي ٢٠١٧«، 
أهميــة دعــم الشــباب العربي 
وإتاحة الفرصة أمامهم لإلبداع 
والتميز ومتكينهم في مختلف 
املجــاالت الســيما فــي املجال 

االقتصادي.
 بدايــة، تناولــت احللقــة 
النقاشية الرابعة، بعنوان »اثر 
التعليمية واإلعالمية  العملية 
في خلق خيار ريادة االعمال« 
محــاور، منها تأثيــر التعليم 
على خلق رائد االعمال الناجح، 
وافضل طــرق التعليم البديل 
احلديثة، وأساليب غرس سمات 

الريادة عبر التعليم.
واكــد مدير مركــز تطوير 
التعليم فــي الكويت د.صبيح 
املخيزمي ان الغرض من إنشاء 
مركز تطوير التعليم هو تهيئة 
منــاخ مناســب للتعليــم فــي 
الكويت وفق األســس العلمية 
ومبا يحقق للمركز االستقاللية 

في أداء اعماله.
وأضاف املخيزمي ان املركز 
يســاهم بعــدد مــن مشــاريع 
خطــة التنميــة ولديــه أيضا 
نظــام متكامــل مــن املعــارف 
واملهــارات واالجتاهات والقيم 
واملعتقدات التي تعرف جميعها 

بـــ )الكفايــات( والتــي يتــم 
تطويرها عبــر التعليم بهدف 
ان يصبــح االفــراد أشــخاصا 
مسؤولني ومســتقلني قادرين 

على حل مشكالتهم.
وأشار الى ان املنهج الوطني 
للكويت يغطي ثــالث كفايات 
منهــا: احليــاة والعمل وريادة 

االعمال واالقتصاية واملالية.
بدورها، قالت د. لبنى عكاشة 
من مؤسســة الكويــت للتقدم 
العلمي ان )التقدم العلمي( لديه 
برنامج مخصص إلعداد دورات 
تدريبية للشركات احمللية، تركز 
على مبــادئ االبتكار والقيادة 
والفكر اخلالق واالبداع، تهدف 
لزرع أهمية التعليم لدى الشباب 
الذيــن يعملــون فــي القطــاع 
اخلاص، وانه يتــم اختيار ١٠ 

شــركات بالتعاون مع جامعة 
عاملية وكل شركة يتم اختيار 
4 افراد منها يتدربون ٦ شهور 
وان هذا البرنامج يتم تنظيمه.

وأشارت الى انه يتم تدريب 
الشــباب على كيفيــة تطوير 
الفكــرة لتصبــح منتجا يخدم 
الشــركات التي يعملون فيها، 
وذلك من اجل تطوير الشباب 
وتعليمهم كيف يعدون االبحاث 

ويطورون املنتج.
أما د.فاطمة الســالم بقسم 
االعالم في جامعة الكويت فقد 
الــى موضــوع تأثير  تطرقت 
التعلــم واالعــالم فــي خلــق 
ريادة االعــالم، وأهمية القدرة 
االبداعيــة واقتنــاص الفرص 

وتعلم املهارات.
وقالت: من الضروري تعليم 

الشــباب االســتعداد ملواجهة 
املشكالت قبل حدوثها ومواجهة 
املخاطر االستثمارية، حيث ان 
االعالم اصبح يقلل من شأن رائد 
االعمال خالل بعض املسلسالت 
التي يتم عرضها والتي تسلط 
الضوء على اخفاق رواد االعمال، 
وهنا البد من زرع فكرة ريادة 
االعمال بصــورة إيجابية لدى 
الشــباب وخلق صورة منطية 
إيجابية لرائد االعمال وذلك من 

عوامل الدعم والتشجيع لهم.
فيما، أثارت احللقة النقاشية 
اخلامســة، موضــوع ترشــيد 
القوانني والسياسات لدعم بيئة 
ريادة األعمــال، والتي حاضر 
فيها أساتذة في القانون بجامعة 
الكويــت وهــم د.فهــد الزميع 
ود.فاطمة الشريعان ود.بشائر 

الغــامن. وأدار اجللســة عضو 
هيئة التدريس بجامعة الكويت 
د.محمد الوسمي، وتطرقوا إلى 
اثر القوانني املتعلقة ببيئة ريادة 
االعمــال وافضــل املمارســات 
العاملية املتعلقة بقوانني امللكية 
الفكرية وباالضافة الى بعض 

الثغرات واحللول. 
 وقالــت اســتاذة القانــون 
الكويــت د.فاطمــة  بجامعــة 
املشــروعات  ان  الشــريعان: 
الصغيرة كونها تتسم بصغر 
حجمها وحدود رؤوس أموالها 
حتتاج الى قوانني وتشريعات 
تنظــم عملها، وان املــادة رقم 
الصنــدوق  قانــون  فــي   3٠
الوطني للمشروعات الصغيرة 
واملتوســطة تخدم املبــادر أو 
املبــادرات املدعومــة مــن قبل 

الصندوق فقط كإعفاء املبادرين 
من اجلمارك او الضرائب. ولفتت 
الى أن بيئة االعمال التجارية في 
الكويت حتتاج الى تدخل املشرع 
الكويتي لسن قوانني تخص على 
سبيل املثال األسرار التجارية، 
وهي االمور املهمة أو املعلومات 
غيــر املعلــن عنها والســرية 
مثــل االبتــكارات أو االفكار أو 
برنامج معني أو أساليب طرق 
انتاج أو قوائــم موردين. وان 
هذه األسرار التجارية ال ترقى 
الى براءة االختــراع. بدورها، 
أفــادت أســتاذة القانــون فــي 
جامعة الكويت د.بشائر الغامن 
بأن الهدف مــن حلقة النقاش 
تشجيع الشباب في االنخراط 
فــي القطاع اخلاص ملســاعدة 
النمو االقتصادي في أي دولة 

عبر توصيات تعمل للنهوض 
العربية.  الــدول  باقتصــادات 
وأضافت الغامن ان أي مشروع 
صغيــر يحتاج ملعرفة جوانب 
امللكيــة الفكريــة املتعلقة بهذا 
املشروع، موضحة ان الكويت 
لديها قوانــني للملكية الفكرية 
وحق املؤلف وبراءة االختراع.

وذكرت ان أصحاب االعمال 
الصغيــرة يعملــون بشــكل 
عشــوائي دون االســتناد الــى 
القوانني التي توفر لهم االستدامة 

والعائد املالي.
الــى أن هنــاك  وأشــارت 
مشــكالت تواجه املبادرين في 
مشاريعهم فيما يتعلق بالعالمة 
التجارية وان تســجيل املبادر 
لهذه العالمة يحمي استثماراته 
فــي حــال مت االعتــداء علــى 
عالماتهــم التجارية. وقالت ان 
من ضمن املشكالت ان تسجيل 
العالمة التجارية يحتاج تقدمي 
طلب واالنتظار لفترة ٩٠ يوما 
للحصــول علــى موافقــة وان 
اململكة العربية السعودية على 
سبيل املثال قلصت هذه الفترة 
الى ٦٠ يوما لدراسة الطلب املقدم 
من الراغب في تسجيل العالمة 
التجارية. وأشارت الى أن بعض 
املشكالت املوجودة في القانون 
فيمــا يخص تســجيل العالمة 
وإلــزام صاحبها باســتعمالها 
لفترة 4 سنوات ووجود عقوبات 
فيمــن ال يســتخدمها لفترة 5 

سنوات تقريبا.

د.فهد الزميع ود.محمد الوسمي ود.بشائر الغامن ود.فاطمة الشريعان خالل احللقة النقاشية اخلامسة

وهــذا ال يعنــي عــدم وجود 
مخالفــات صــرف علــى هذه 
املجارير كونها متر في خطوط 
سير عبر مؤسسات وجهات، 
لكــن الــوزارة ال تتواني في 
مالحقة هذه املخالفات، ويتم 
ابالغ الشرطة البيئية وهيئة 
البيئــة مــن خــالل التقارير 
والصور التــي تقوم بدورها 
التخــاذ االجــراءات الالزمــة 

لتحقيق الصالح العام.
وافاد العنزي بأنه مت عقد 
عدد من االجتماعات مع الزمالء 
في اجلهات احلكومية املعنية 
ملناقشة امكانية اغالق مجرور 
املناقشــات  ان  اال  الغزالــي 
والرؤية اسفرت عن صعوبة 
اغــالق هذا املجــرور، وهناك 
تنســيق كامــل مــع اجلهات 
املعنيــة للحــد مــن مصــادر 
التلوث في مياه املجرور من 
خالل الرقابة املستمرة وحترير 
املخالفــات للقضــاء على اي 

مصدر للتلوث.
واوضح العنزي ان مشروع 
محطة املطالع في طور االعداد 
لطرح املناقصــة النتاج 4٠٠ 
ألف متر مكعب يوميا من املياه 
املعاجلة ستستفيد منها هيئة 

الزراعة واجلهات األخرى.

ستسهم بال شك في احلفاظ على 
الطاقة والعمل على تخفيض 

كلفة استخدامها.
وشكر بوشــهري اجلهود 
الدؤوبــة التــي ســاهمت في 
مواصلة تنظيم تلك الندوات 
الهادفة، مثنيا على كل من شارك 
فــي تقدمي الدعــم من مختلف 
مؤسسات الدولة، داعيا املولى 
القديــر أن يكلــل تلك اجلهود 
املبدعــة باملزيد مــن التوفيق 
والنجــاح لتحقيــق كل ما من 
شأنه رفع اسم الكويت عاليا.
وقــدم كل مــن املستشــار 
البيئــي فــي املجلــس األعلى 
للتخطيــط والتنمية ســامية 
املجلــس  وعضــو  الدعيــج 
البلدي د.حسن كمال وم.محمد 
العصفور من وزارة الكهرباء 
محاضــرات علميــة تركــزت 
حــول كود املبانــي اخلضراء 
واحللول الهندسية لتلك املباني 

اخلضراء.
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