
السبت 31 اكتوبر 2009   3محليات
خالل االحتفال بالعيد الوطني لتركيا

وزير الكهرباء: العالقات الكويتية ـ التركية متميزة في مختلف المجاالت
أوغلـو: نرغب في عالقات جيدة مع أرمينيا ودول الجوار والسياسـة الخارجية التركية واضحـة وثابتة تجاه عدد من القضايا

بشرى الزين
أك���د وزير الكهرباء واملاء د.بدر الش���ريعان 
عمق العالقات املتميزة واملتي���نة بني الك���ويت 
وترك����ي���ا، معربا عن س���ع����ادته بتع����يني 
الس���فير التركي حلمي أوغل���و وحصوله على 
ثقة احلكومة التركية واعتماده سفيرا لب����الده 

لدى الكويت.
من جهته أشاد السفير الترك�����ي حلمي أوغلو 
بقوة العالقات بني بالده والكويت، مش���يرا الى 
التفاهم املتب���ادل وتطابق وجهات النظ����ر بني 
القيادتني السياسيتني حول العدي�����د من القضايا 
االقليمية والدولية واستتباب االمن واالستقرار 

في املنطقة.
وذكر الس���فير التركي بالزيارة التي قام بها 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد إلى 
تركيا العام املاضي، مؤك���دا رغبة البلدين في 
تطوير العالقات االقتصادية والسياسية، الفتا 
الى ان زيارة سموه شهدت توقيع عدة اتفاقيات 
مش���ددا على تطلعه لتطوير العالقات والعمل 

على تنميتها اكثر.

وحول التقارب األرميني � التركي قال أوغلو 
»إن هذا األمر ليس بج�����ديد، مشيرا الى اتصاالت 
قائمة بني البلدين ولكن ترك����يا رغبت في حتسني 
االج���واء مع ارمينيا وإقامة عالق���ات جيدة مع 
كل دول اجلوار، موضحا ان بالده تعمل على هذا 
األم���ر في ظل وجود قض����ايا صعبة اال انه إذا 
أردنا التق�����دم أكثر فعلينا البدء بخطوة أولى، 
مبينا ان ترك��يا باش����رت بهذه اخلطوة وتأمل 

أن تليها أخرى.
ونفى أوغلو ان تك���ون زيارة رئيس وزراء 
بالده رجب طيب اردوغان الى طهران مرتبطة 

بقضية معينة.
وقال ال اعتقد أنها كانت مفاجئة ألي دولة في 
املنطقة، موضحا ان تركيا وإيران بلدان جاران 
وتربطهم���ا عالقات جيدة وزيارات متبادلة بني 
كبار املسؤولني في كال البلدين، مؤكدا ان السياسة 
اخلارجية التركية واضح���ة وثابتة جتاه عدد 
من القضايا مبا في ذلك امللف النووي اإليراني 
الذي تأمل تركيا ان يكون حله سلميا وباحلوار 

الديبلوماسي.

الشريعان: اكتتاب عام ينّظم إشهار شركات لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية
أمل أن تلقى خطة الوزارة مباركة وقبواًل في مجلس األمة

بشرى الزين
أوض����ح وزير الكهرباء واملاء د.بدر الش����ريعان ان 
أبرز مالمح اخلطة الت����ي قدمتها الوزارة ضمن اإلطار 
العام للخطة اخلمسية التي تقدمت بها احلكومة في 20 
اجلاري هو زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، وذلك عبر 
بناء محطات جدي����دة إلنتاج الكهرباء من خالل إدخال 
القطاع اخلاص. وأضاف الشريعان ان الوزارة بصدد 
إعداد قانون ينظم إشهار شركات مساهمة بنظام االكتتاب 
العام يقسم بنسبة 50% للمواطنني و50% بني املستثمر 

والدولة. ووصف الشريعان هذه اخلطة بالطموحة آمال 
ف����ي ان تلقى مباركة وقبوال لدى أعضاء مجلس األمة، 
متمنيا تطبيقها وأن تكون لها نتائج ملموسة على أرض 
الواقع. كما لفت ال����ى ان الوزارة أعطت مهلة حتى 25 
اجلاري للمتخلفني عن س����داد فواتير الكهرباء، مشيرا 
الى ان هناك تطورا الفتا سيحدث قريبا في نظام الدفع 
املسبق الس����تهالك الكهرباء. وقال ان الربط الكهربائي 
اخلليجي مش����روع متكامل ب����ني دول مجلس التعاون 
اخلليجي برغبة من القادة، حيث سيدشن حفل الربط 

اخلليجي خالل القمة اخلليجية املقبلة في ديس����مبر 
املقبل. كما ش����دد على ضرورة وجود اجراءات حازمة 
لتطبيق أساليب أخرى للترشيد، مشيرا الى ان احلملة 
املاضية كانت حملة توعوي����ة ونالت تغطية إعالمية 
جيدة ولكن آن األوان الى اجراءات قانونية وتشريعية 
كاستخدام شرائح معينة الستهالك الكهرباء واحملاسبة 
على أساسها، الفتا الى احلاجة الى بنية حتتية للتطبيق 
باستعمال العدادات الذكية التي ستكون دفعة الى األمام 

في تطبيق نظام الشرائح.

مؤسسة البابطين تحتفل غدًا 
بالذكرى الـ 20 إلنشائها بالقاهرة

عبدالعزيز البابطني

د. محمد العفاسي يتسلم درعا تذكارية من اعضاء احتاد املزارعني

كاملة الكثر من ثمانية االف شاعر 
ومناذج من اشعارهم.

ومتنح املؤسس����ة حتت اسم 
»بعثة سعود البابطني الكويتية 
للدراسات العليا« بعثات تعطى 
للشعوب االسالمية في جمهوريات 
آسيا الوسطى، مائة منحة سنويا 
للدراسة في جامعة األزهر بالقاهرة 
عالوة على خمس عشرة منحة 
الفريقي����ا ومائة منح����ة للطلبة 
العراقيني وتتكفل هذه املؤسسة 
بجميع النفقات ولقد وصل عددهم 
حتى اآلن الى حوالي 2500 طالب 
عدا الذين أنهوا تعليمهم وتخرجوا 
كما قدم 68 منحة جامعية سنوية 

للطلبة الفلسطينيني. 

اسامة ابو السعود
منذ ما يقارب ال� 20 عاما اخذت 
مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود 
البابطني لالبداع الش����عري على 
عاتقها هدفا رئيسيا هو االرتقاء 
بالثقافة العربية والشعر العربي. 
واستطاع املؤسسون والقائمون 
على هذه املؤسسة على مدار تلك 
االعوام التأكيد على دور الشعر 
العربي في حياة االنسان العربي 
كما استطاعت نشر الوعي الثقافي 

واملعرفة الشعرية.
التي  وتقدم هذه املؤسس����ة 
حتتف����ل ي����وم غد )األح����د( في 
القاهرة مبناسبة الذكرى العشرين 
النش����ائها في حفل يرعاه وزير 
الثقافة املصري فاروق حسني، 
العديد من اخلدمات التي تساهم في 
زيادة املستوى الثقافي والشعري 
لدى العرب فأصدرت املؤسس����ة 
عددا م����ن املطبوعات املهمة عن 
الشعر والشعراء يأتي في مقدمتها 
معجم البابطني للشعراء العرب 
املعاصرين الذي صدرت طبعته 

األولى عام 1995.
وأهدت املؤسسة للقارئ العربي 
معجم البابطني لشعراء العربية في 
القرنني التاسع عشر والعشرين 
والذي يعد اجن����ازا وجهدا غير 
مسبوق في تاريخ االدب العربي 
حي����ث يضم 25 مجل����دا ويضم 
في صفحاته معلومات توثيقية 

نظمت عرضًا مرئيًا لمشروع ميزانيتها المقترح للعام المالي المقبل 2011/2010

قامت هيئة الزراعة بتنظيم عرض مرئي ملش���روع ميزانيتها 
املقترح للعام املالي املقبل 2011/2010 تضمن العرض استعراضا 
لكل بنود امليزانية من مصروفات وايرادات على ضوء تعميم وزارة 
املالية رقم 1 لسنة 2009 بشأن اعداد ميزانية اجلهات احلكومية 

للسنة املالية 2011/2010.
وفي تفاصيل اخلبر، أشارت نائب املدير العام للشؤون املالية 
واالدارية الى ان للهيئة خطة طموحة للمش���روعات املستقبلية 
تضم عدد 31 مشروعا تنمويا ملختلف القطاعات الفنية بالهيئة مت 
مناقشتها مع املجلس االعلى للتخطيط، اال ان مشروع امليزانية 
املذكورة تضمن املش���روعات الت���ي مت ادراج اعتمادات صرفية 
لها للع���ام املالي 2011/2010 على ان تدرج باقي املش���اريع تباعا 
بامليزانيات املستقبلية لتغطي سنوات اخلطة املمتدة حتى السنة 

املالية 2013/2012.
وقالت ان هناك مش���اريع جديدة ادرج���ت بامليزانية تتعلق 
بدراس���ة وتصميم اعمال البنية التحتية: طرق، صرف صحي، 
مياه، هواتف، كهرباء جلواخير الوفرة واجلهراء، وكذلك تصميم 

زراعة وري الطرق اخلارجية مبختلف مناطق الدولة، فضال عن 
مشروع سحب املياه اجلوفية بالوفرة واعادة استخدامها، وكذلك 

انشاء جزر عائمة بجون الكويت.
واضافت ان مشروعات امليزانية ضمت كذلك عددا من املشاريع 
املعتمدة ببرنامج عمل احلكومة باعتمادات صرفية جتاوزت 23 
مليون دينار ملش���روعات البنية التحتية ومشروع كبد حلظائر 
االغنام وتصميم وتطوير احملاج���ر البيطرية وتنفيذ وتركيب 
احملارق وانارة الشوارع الرئيس���ية بالوفرة والعبدلي املرحلة 
الثانية، كما مت ادراج مليون وسبعمائة وخمسني دينارا لصيانة 

مشاريع التحريج القائمة واملقترحة.
وأش���ارت الى انه في اطار اس���تكمال اجلهاز االداري والفني 
بالهيئة بالكوادر الوطنية والتزاما بسياسة االحالل، فقد ادرجت 
الهيئة عدد 409 وظائف للكويتيني على مشروع امليزانية املذكور، 
كما سعت الى تعزيز تنمية القدرات العلمية والعملية لكوادرها 
الوطنية لتتمكن من النهوض مبهام االعمال املناطة بها، لذا فقد 
ادرج���ت مبلغ 180 الف دينار لبند البعثات وما يتجاوز 155 الفا 

لبند التدريب.
وأش���ارت نائب املدير العام للشؤون املالية واالدارية الى ان 
الهيئة تسعى الى تقدمي مختلف انواع الدعم املادي والفني لتنمية 
القطاع الزراعي النباتي واحليواني والس���مكي، وفي هذا االطار 
مت ادراج مبل���غ 10 ماليني لدعم االنتاج النباتي و15 مليون لدعم 
االعالف و3700000 دينار لدعم حلليب و4 ماليني لدعم االعالف 

اخلضراء.
وعلى صعيد متصل، تسعى الهيئة الى مطالبة اجلهات املعنية 
بالدولة إلقرار املبالغ الالزمة لتعويض االضرار عن الصقيع بعد 
ان انته���ت الهيئة من حصر تلك االض���رار، وكذلك اعتماد املبلغ 
املطلوب الستكمال تقدمي الدعم النباتي عن الفترة الرابعة للعام 

املالي السابق. 
يذكر ان الهيئة لم تتمكن من صرف مس���تحقات الدعم كاملة 
للمزارعني عن الفت���رة الرابعة املذكورة، حيث صرفت ما قيمته 
44% من قيمة تلك املستحقات فقط، وذلك على ضوء عجز املبلغ 

املتبقي من امليزانية لسداد باقي املستحقات.

»الزراعة«: إدراج 31 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات 
و409 درجات لتعيين الكويتيين ذوي التخصصات المطلوبة للهيئة

العفاسي: دوام موظف من »الشؤون« في اتحاد  المزارعين 
لتسهيل إنجاز المعامالت وفقًا لنظام الميكنة الجديد

اس���تجاب وزي���ر الش���ؤون 
االجتماعي���ة والعم���ل د.محمد 
العفاسي مشكورا القتراح االحتاد 
الكويتي للمزارعني مبداومة موظف 
من وزارة الشؤون في مكتب االحتاد 
الرئيسي بالشويخ، مهمته تسلم 
األوراق الالزمة لتحديث بيانات 
املزارعني حسبما يقتضي نظام 
امليكنة اجلديد في وزارة الشؤون 
ومعاجلتها بع���د ذلك في أروقة 
الوزارة جتنبا للربكة واالزدحام 

احلادثني في اجلابرية اآلن.
وقال رئيس االحتاد الكويتي 
للمزارعني سعود العرادة إثر لقائه 
وزمالئه في املجلس عوض الدماك 
وفهد العازمي وسالم السالم ونايف 
الرشيدي للوزير العفاسي ان من 
شأن مداومة موظف الشؤون في 
مكتب االحتاد توفير اجلهد والوقت 
على املزارعني املطالبني بتحديث 
بياناتهم الستقدام العمالة الزراعية 
وتشغيلها في مزارعهم، خاصة 
بعد شكواهم من االزدحام الشديد 
في مركز الشؤون في اجلابرية.

وب���ني العرادة ان���ه وزمالءه 
الوزير د.العفاسي  تناقشوا مع 
مطالب املزارعني بتسهيل أمورهم 
في وزارة الش���ؤون االجتماعية 

والفواكه التعاونية االستهالكية 
املنتشرة في طول البالد وعرضها. 
وبينا كذلك أهمية أن ميثل املزارعني 
عضو في مجلس إدارة كل جمعية 
البالد  تعاونية اس���تهالكية في 
لتسهيل عملية تسويق املنتجات 
احمللية في اسواقها وحسن عرضها 

أمام املستهلكني.
وقد ركز الزمالء لدى حوارهم 
العفاس���ي على ذلك  الوزير  مع 
املعام���الت  وخاص���ة تس���هيل 
اخلاصة بجلب العمالة الزراعية 
اقاماتها وتغيير مهنها  وجتديد 
مبينني أن هناك اختالفا وتفاوتا 
في التعامل مع قضايا املزارعني 
من إدارة عمل إلى أخرى رغم أن 
هذه االدارات تتبع وزارة واحدة 

ودولة واحدة.
وق���د وعد الوزير العفاس���ي 
بدراسة هذه املطالب مع املسؤولني 
في الوزارة بغية تنفيذ ما يتماشى 
القوانني واألنظمة  ويتوافق مع 
واللوائ���ح املعمول به���ا مقدرا 
للمزارعني املنتجني دورهم احليوي 
في حتقيق ج���زء مهم من األمن 
الغذائي املأمول في البالد، وشكر 
مجلس إدارة االحتاد على جهوده 

ومتنى له التوفيق.

والعمل، وفي مقدمتها مش���كلة 
هروب العمال في املزارع واشتراط 
مرور سنة كاملة على هذا الهروب 
املوثق من وزارة الداخلية كشرط 
جللب بديل للعامل الهارب، األمر 
ال���ذي يعطل العم���ل في املزارع 
البالد  ف���ي ش���مال  االنتاجي���ة 

وجنوبها.
وق���ال: عرضنا أم���ام الوزير 

كذلك رغبة املزارعني في السماح 
البنغالية  العمالة  لهم باستقدام 
باعتباره���ا األنس���ب للعمل في 
النائية..  مزارعن���ا احلدودي���ة 
وتوحيد مطالب إدارات العمل في 
اجلهراء واألحمدي والعاصمة عند 
معاجلة طلبات املزارعني اخلاصة 
بالعمالة. وأوضحنا أهمية مساعدة 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 

لالحتاد الكويتي للمزارعني فيما 
يتعلق بعرض املنتجات الزراعية 
احمللية في أماكن مرموقة من أسواق 
اجلمعيات التعاونية االستهالكية 
اخلاصة باخلضراوات والثمريات 
العتبار هذه األسواق مراكز الثقل 
االستهالكي في الكويت. وشرحنا 
أن حتقيق هذا املطلب يحقق صالح 
املس���تهلكني قبل حتقيق صالح 

املزارعني؛ ألن الوسيط الذي يقوم 
بشراء املنتجات احمللية يعرضها 
بأضعاف أضعاف الس���عر الذي 
يش���تري به، فاملس���تفيد األكبر 
من عملية التسويق الزراعي هو 
الوسيط وليس املنتج او املستهلك 
وال خالص إال بقيام االحتاد بتوفير 
هذه املنتجات مبعرفته وبطريقة 
مباش���رة في اس���واق اخلضار 

صدر عن سلسلة عالم املعرفة الكويتية كتاب »األدب 
الفارسي منذ عصر اجلامي وحتى أيامنا«، الكتاب من تأليف 
د.محمد رضا ش����فيعي كدكني وهو شاعر وناقد وأستاذ 
جامعي من خراسان بإيران. وقد ترجمه إلى العربية د.بسام 
ربابع����ة من مواليد األردن وهو حاصل على دكتوراه في 
اللغة الفارسية من جامعة طهران عام 2004، وهو حاليا 
أستاذ مساعد في قسم اللغات السامية الشرقية بجامعة 
اليرموك. الكتاب يس����تعرض األدب الفارسي منذ عصر 
اجلامي وحتى عصرنا من خالل الشعر والنثر،  ويتابع 
التطور الذي حدث في األدب منذ العصر التيموري والذي 
يوصف بأنه عصر األلغاز والتصنع والتكرار، ثم العصر 
الصفوي وعليه األسلوب الهندي، ثم يأتي العصر القاجاري 

وهو عصر ليس فيه جتديد بل هو تكرار للقدمي.
أما »أدب احلياة والناس« فإن املؤلف ينسبه إلى عصر 
احلركة الدستورية، ويختتم الكتاب مبا بعد احلرب العاملية 

الثانية وهي مرحلة اإلبداع وبسط التجربة.
والكتاب حافل باألش����عار اجلميل����ة منها: »ال تلمني 
لكوني لست حزينا فإن ابتسامتي وتفتحي مصطنع مثل 
تفتح األزهار الورقية«، ومنها كذلك: »إذا جلبت األمان من 
أمواج احلزن املتالطمة فلتمت نفسك، ألن البحر سرعان 

ما يقذف املوتى إلى ساحل األمان«.

»األدب الفارسي«.. إصدار جديد
من سلسلة عالم المعرفة

)سعود سالم(مهنئتان باملناسبةسفيرا ليبيا واستراليا يقدمان التهانيالوزير د.بدر  الشريعان والسفير التركي يقطعان كعكة االحتفال


