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دارين العلي
أكد الوكيل المس���اعد لقطاع 
التدري���ب والتخطيط في وزارة 
الكهرباء والماء د.مشعان العتيبي 
حاج���ة البلد الماس���ة إلنش���اء 
الش���مالية لتلبية  الزور  محطة 
احتياجاته التي تزداد يوما بعد 
يوم من الماء والكهرباء. وتوقع 
في تصريح للصحافيين ان يتم 
طرح مناقصة مشروع المحطة في 
نهاية العام الحالي، مشيرا الى انه 
من المتوقع ان يوازي انتاجها من 

الماء والكهرباء نصف إجمالي القدرة اإلنتاجية للمحطات القائمة. واشار 
العتيبي الى ان تنفيذ المشروع سيتم على 5 مراحل بحيث يبدأ بتنفيذ 
المرحلتين األولى والثانية وتلحقهما المرحلتان الثالثة والرابعة، مشيرا 
الى ان المراحل ال� 4 سيتم تنفيذها على مرحلتين إلنتاج الكهرباء. أما 
المرحلة الخامسة واألخيرة فسيتم تخصيصها إلنشاء مقطرات مائية 

بقدرة انتاجية تصل الى 200 مليون غالون امبراطوري.

افتتاح جناح الكويت في المتحف البلغاري في أكتوبر
 صوفيا � كونا: قال رئيس اجلمعية االقتصادية 
البلغارية �� الكويتية دمييتري ميلوشوفيش امس 
ان اجلناج الدائم اخلاص بالكويت واملخصص ضمن 
قاعات املتحف القومي التاريخي البلغاري سيتم 

افتتاحه خالل اكتوبر املقبل.
وقال ميلوشوفيش في تصريح خاص ل� »كونا« 
ان اجلناح سيقسم الى عدة اقسام متنوعة تشمل 
االعمال الفنية والتاريخية والشعبية ومناذج من 
احل���رف اليدوية للكويت اضافة الى قس���م يضم 
الصور الفوتوغرافية التي تعكس تطور املراحل 

التاريخية والسياسية واالجتماعية للكويت.
وينظم اجلناح الكويتي اجلمعية االقتصادية 
البلغاري���ة � الكويتية مع بي���ت الكويت لألعمال 
الوطنية بالتع���اون مع املتحف القومي التاريخي 
البلغاري ووزارة اإلعالم الكويتية. واضاف ان افتتاح 
اجلناح الكويتي سيتزامن مع اقامة معرض تنظمه 
اجلمعية الوطني���ة للثقافة الكويتية يضم اعمال 

عدد من الرسامني والفنانني والنحاتني الكويتيني 
وركنا عمليا يبرز آلية بناء سفن الصيد الكويتية 
)البوم( كإحدى احلرف اليدوية التاريخية اضافة 
الى احلرف اليديوية األخرى التي اش���تهرت بها 

األيدي العاملة الكويتية في التاريخ القدمي.
وذكر ميلوشوفيش ان الفرقة الفنية للفولكلور 
الشعبي التابعة لوزارة االعالم الكويتية ستشارك 
في افتتاح اجلناح الكويت���ي الذي من املتوقع ان 
يتم افتتاحة اثناء الزيارة التي من املقرر ان يقوم 
بها الى بلغاريا سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس 

مجلس الوزراء.
وكان بيت الكويت لألعمال الوطنية وقع اتفاقية 
في نهاية العام املاضي مع املتحف القومي التاريخي 
البلغاري للتعاون فيما بينهما وتضمنت االتفاقية 
منح الكويت جناحا دائم���ا في املتحف البلغاري 
مقابل منح بلغاريا احدى صاالت العرض املالئمة 

في بيت الكويت لألعمال الوطنية.

العتيبي: البالد بحاجة ماسة إلنشاء
محطة الزور الشمالية لتغطية الطلب المتزايد

»الزراعة« و»البترول« وقّعتا اتفاقية إلعادة تأهيل البيئة
ايمانا من الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة الس���مكية بأهمية 
الحفاظ على البيئة الكويتية في ظل 
التدهور الحالي للبيئة والتأثيرات 
السلبية التي تلت االحتالل العراقي 
عام 1990 تم عقد اجتماع في الهيئة 
بحضور جميع قطاعاتها مع كل من 
اللجنة المركزية لإلشراف على تنفيذ 
المش���اريع المتعلقة بإعادة تأهيل 
البيئ���ة نقطة االرتب���اط الوطنية 
الكويتية ومؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي والمرك���ز الدولي للبحوث 
الزراعية في المناطق الجافة )ايكاردا( 
إعادة تأهيل  لمناقش���ة مش���روع 
وتنمية كل من المصادر الصحراوية 
الكويت،  ف���ي  البحرية  والمصادر 
وتمت مناقشة كيفية تأهيل المناطق 
المتدهورة وكيفية حمايتها حيث 
تشمل العملية إعادة احياء النباتات 

الفطرية المحلي���ة في الكويت عن 
طريق جمعها وإكثارها في مسجات 

بمناطق الكويت المختلفة.
المناقشات إنشاء  كما تضمنت 
وحدة تكنولوجي���ا للبذور وبنك 
للجينات، ذل���ك باإلضافة الى بناء 
القدرات والكوادر الوطنية وتقوية 
المؤسسات البحثية ونشر المعرفة 
المالئمة إلعادة تأهيل المراعي وإنتاج 
األعالف ذات الفائدة للمزارع الكويتي 
وفي ضوء ذلك تم تشكيل فريق فني 
متخصص من كوادر الهيئة لمتابعة 
العمل على هذه االس���تراتيجيات 
المرجوة وفي  وتحقيق االه���داف 
الجانب المختص بالبيئة البحرية 
فقد تم���ت مناقش���ة اهمية وجود 
استراتيجية لحفظ البيئة البحرية 
وزيادة المخزون السمكي. وبناء على 
استراتيجية الهيئة العامة لشؤون 

الزراعة والثروة الس���مكية إلعادة 
تأهيل البيئة تم توقيع اتفاقية بين 
الهيئة وش���ركة البترول الوطنية 
الكويتية تهدف الى إنش���اء مركز 
الكويتية  الوطنية  البترول  شركة 
الفطرية  النباتات  لتنمية وإكث���ار 

المحلية في الكويت.
ومن جه���ة أخرى، اكدت الهيئة 
الزراعة والثروة  العامة لش���ؤون 
الس���مكية امس خل���و الكويت من 
الذي يصيب  القالعية  وباء الحمى 

الماشية.
وق���ال مراقب مكافح���ة االوبئة 
بالهيئ���ة حس���ين الن���وري ان ما 
تناقلته بعض وس���ائل االعالم عن 
حظر استيراد اللحوم الكويتية من 
أغنام وماعز وابقار ومنتجاتها يعد 
اجراء احترازيا من قبل بعض الدول 

وليس اكثر من ذلك.

م. طالل القحطانيالشيخ أحمد العبداهلل

العبداهلل: البت في مطالبات  اتحاد عمال البترول قبل العيد
القحطاني: وزير النفط وافق على تس�كين المهندس�ين الكويتيين في الدرجة 17

المتعلقة بتعديل األوضاع الوظيفية للعاملين في المؤسسة وشركاتها التابعة

قال وزير النفط ووزير االعالم 
الش����يخ احمد العبداهلل امس انه 
أصدر تعليماته لألجهزة الفنية في 
مؤسسة البترول الكويتية للبت 
في مطالبات احتاد عمال البترول 
وصناعة البتروكيماويات املتعلقة 
بتعديل األوضاع الوظيفية للعاملني 
في املؤسسة وش����ركاتها التابعة 
قبل عيد الفطر. وقال الشيخ احمد 
العبداهلل في تصريح صحافي انه 
اس����تجابة ملطالبات احتاد عمال 
البترول وصناعة البتروكيماويات 
العادلة واخلاصة بتعديل األوضاع 
الوظيفية للعاملني في مؤسس����ة 
البترول الكويتية وشركاتها التابعة 
ممن هم في الوظائف الفنية بفئة 
كبير مهندس����ني فان املؤسس����ة 
تعكف حاليا على دراسة البدائل 
واخليارات بشكل تفصيلي النتقاء 

انسبها حتقيقا للغرض.
واضاف »حتفي����زا لهذه الفئة 
من أبنائن����ا العاملني فقد أصدرت 
توجيهاتي لألجهزة التنفيذية في 

املؤسسة ملتابعة االجراءات الالزمة 
بشأن س����رعة البت في املوضوع 
واتخاذ القرار قبل حلول عيد الفطر 

املبارك«.
إلى ذلك ثمنت جمعية املهندسني 
استجابة وزير النفط الشيخ احمد 
العبداهلل وموافقته على تس����كني 
املهندسني الكويتيني العاملني في 
الشركات النفطية على الدرجة 17 

ومس����اواتهم مع زمالئهم مشرفي 
العاملني  االنت����اج وغيرهم م����ن 
النفطية. وأكد رئيس  في املواقع 
اجلمعية م.ط����الل القحطاني نبأ 
موافقة الوزير العبداهلل على تسكني 
املهندسني على الدرجة 17 بعد ان 
حرموا منهم خالل الفترة املاضية، 
مؤكدا ان ه����ذا ليس بغريب على 
الشيخ احمد العبداهلل الذي تفهم 

املطالب املقدمة من جمعية املهندسني 
وأعضائها والتي قدم له شرحا عنها 
خالل لق����اء عقده مع وزير النفط 
مساء اول من امس لبحث مطالب 
املهندسني بحضور عضوي مجلس 
العجمي وم.محمد  االدارة هديان 
فضي الرشيدي ومقرر جلنة النفط 

باجلمعية م.انور النعار.
واضاف رئي����س اجلمعية ان 
املهندسني يثمنون جتاوب وزير 
النفط مع مطالبهم وحرصه على 
ان ينال ابناء الوطن من املهنيني 
والفني����ني حقوقه����م وان تت����م 
مساواتهم مع غيرهم من العاملني 
في املؤسسات والشركات النفطية، 
متوجها بالشكر ايضا الى كل من 
النائب س����عد اخلنفور والنائب 
دليهي الهاج����ري على جهودهما 
القيمة في هذا املجال ومناصرتهما 
لقضايا املهندسني وحرصهما على 
فتح قنوات احلوار مع املسؤولني 
في الدولة لع����رض هذه املطالب 
ولدورهما الداعم للمهندسني والذي 

ساعد على حتقيق هذا اإلجناز. 
وأكد رئيس جمعية املهندسني 
ان العب����داهلل اك����د ان املوافقة 
على تس����كني املهندس����ني على 
الدرجة 17 ستكون مبثابة عيدية 
اقتراب  للمهندسني مبناس����بة 
املبارك،  حلول ش����هر رمضان 
مت����قدما بخالص التهاني لعموم 
املهندسني ومتوجها بالشكر مرة 
اخرى لكل من ساهم في حتقيق 
هذه املطالب وخاصة املهندسني 
وأعضاء جلنة الشؤون النفطية 
على القيام بدورهم املنوط بهم 
إليصال صوتهم وصوت اجلمعية 
ألصحاب القرار في الس����لطتني 

التشريعية والتنفيذية.
وأوضح القحطاني انه ونظرا 
لتحقي����ق الهدف املنش����ود من 
االعتصام ال����ذي كان من املقرر 
تنظيمه في اجلمعية اليوم فقد 
تقرر إلغاء ه����ذا االعتصام بعد 
هذه االستجابة املشكورة من قبل 

الشيخ أحمد العبداهلل.

د.مشعان العتيبي


