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يعقوب: برنامج طموح لغرس الروح الوطنية

جمعية المكفوفين تتحفظ على قانون المعاقين

يهدف لتعزيز الوالء واالنتماء بين الشباب

طالبت بأخذ آراء أصحاب العالقة قبل إقراره

الشيخ د.إبراهيم الدعيج أثناء لقائه جاسم يعقوب

 )محمد ماهر(فايز العازمي ومنصور العنزي وجالل الرشيد اثناء املؤمتر

صرح نائب املدير العام لشؤون الشباب بالهيئة 
العامة للشباب والرياضة جاسم يعقوب بأن الهيئة 
قد بدأت برنامجا طموحا يستهدف تعزيز الوالء 
واالنتماء وغرس الروح الوطنية لدى الش���باب 
ونش���ر الوعي والتحفيز عل���ى العمل التطوعي 

واخلدمة العامة.
وأشار الى ان هذا البرنامج سيشمل محافظات 
الكويت ال� 6 وستتم خالله ترجمة هذه املفاهيم 
على ارض الواقع من خالل األعمال التي سيقوم 

بها شباب هذه احملافظات داخل محافظاتهم.
وأشاد بالدعم الالمحدود الذي يحظى به هذا 
البرنام���ج من قبل رئيس مجل���س ادارة الهيئة 
العامة للشباب والرياضة اللواء م.فيصل اجلزاف 
الذي يولي ج���ل االهتمام بضرورة التركيز على 
تعزيز االنتماء والوالء واحلس الوطني واخلدمة 

العامة لدى الشباب. وفي أولى خطوات تنفيذ هذا 
البرنامج قام نائب املدير العام للشباب والرياضة 
جاسم يعقوب ومدير ادارة الهيئات الشبابية طارق 
احلس���ون ونائبه نوري اله���زال بزيارة محافظ 
األحمدي الشيخ د.إبراهيم الدعيج، حيث مت إطالعه 
على برنامج الهيئة واخلطوات العملية لتنفيذه 
واالستماع الى األفكار اخلاصة باحملافظ في هذا 
الش���أن وترجمتها مبا يحقق الهدف املرجو من 
البرنامج، ومت االتفاق على قيام شباب احملافظة 
بعمل جداريات وإقامة ندوات ومحاضرات إرشادية 
ومشاركة فرقة الفنون الشعبية بإقامة عروض.

وأوضح يعقوب ان قيام ش���باب كل محافظة 
باخلدمة العامة بأيديهم في محافظتهم بدعم ورعاية 
الهيئة واحملافظة سيسهم في غرس روح الوالء 

واالنتماء وتنمية حسهم الوطني.

بشرى شعبان
طالبت جمعية املكفوفني الكويتية بضرورة اخذ 
رأي اصحاب العالقة من املعاقني واخذ مالحظاتهم 

على مشروع القانون بعني االعتبار.
ومتنوا احلل من رئيس اجلمعية فايز العازمي 
وامني الس����ر منصور العنزي ومس����ؤول العالقات 
العامة في اجلمعية د.جالل الرش����يد خالل مؤمتر 
صحاف����ي عقد في اجلمعية امس االول على مجلس 
االمة دراسة املشروع بكل تأن وأخذ مالحظات اصحاب 
الشأن باالعتبار وإنصاف جميع فئات املعاقني السيما 

املكفوفني والصم في القانون اجلديد.
وقال العازمي لقد قمنا بتوجيه كتب الى كل من 
رئي����س مجلس االمة جاس����م اخلرافي والى رئيس 
جلنة ذوي االحتياجات اخلاصة مسلم البراك بشأن 
طلبات املكفوفني واالعاقة الس����معية ولكن لالسف 

لم نتلق جوابا.
ونحن كل ما نأمل ان يكون القانون على مستوى 
الطموح ويحل ما يعاني منه املعاق بغض النظر عن 

نوع اعاقته ويخدمه على املدى الطويل.
وعن اب����رز طلبات املكفوفني ب����ني العازمي انها 
تتلخ����ص في ان يكون مجل����س ادارة الهيئة يضم 
ممثال عن كل جمعية متخصصة في االعاقات املختلفة 
بدال من ثالثة اعضاء كما هو وارد في اقتراح اللجنة 
التابعة ملجلس االمة، والغاء الرسوم الرمزية التي 
مت وضعها عل����ى االجهزة التعويضية، والغاء مبدأ 
الهبات الواردة عن طريق الهيئة ونطالب بان تكون 
الهبات مباشرة من قبل املتبرعني الى اجلمعيات التي 
ترعى ش����ؤون املعاقني، كذلك نرفض تدخل الهيئة 
في تنظيم املؤمترات داخل الكويت وخارجها حيث 

نطالب بان تختص كل جمعية ذات اعاقة متخصصة 
باملؤمترات التي تشملها. وان تضاف مادة بالفصل 
السادس »املزايا واالعفاءات« على النحو اآلتي: »متنح 
جمعيات النفع العام املعنية بش����ؤون ذوي االعاقة 
منحة س����نوية ال تقل ع����ن 50000د.ك« من وزارة 
الشؤون وذلك لتلبي احتياجاتها خلدمة االشخاص 
ذوي االعاق����ة. والى جانب اضاف����ة مادة اال تتعدى 
قيمة اخلصم في القرض االس����كاني ال� 50 دينارا، 
واعتماد كل سنة يقضيها املعاق في الوظيفة سنتني 

وحتتسب 15 سنة عمل و30 سنة.
بدوره رأى امني السر منصور العنزي ان طرح 
فكرة تغيير القانون كان غير واضح ولالس����ف مت 
حتويل املعاقني الى سلعة رخيصة يتاجر بهم بعض 

اعضاء مجلس االمة.
وتساءل عن سبب عدم حضور النواب واحلكومة 
للجلس����ات اخلاصة باملعاقني ومل����اذا يتم حتويل 
قضاي����ا املعاقني الى مس����رحية درامية ونقول لهم 
نحن مواطنون، الدستور كفل لنا كل حقنا مثل اي 
مواطن ال نريد التمييز وان جميع البنود املطروحة 
في مشروع القانون بإمكان وزير الشؤون اصدارها 
بقرارات وزارية. وتساءل ملاذا التمييز ضد املكفوفني 
والصم والتركيز فقط على االعاقات الذهنية، وتساءل 
هل اعضاء مجلس االمة يعلمون كم نوع من االعاقات، 
نحن كل ما نريد ان يتم التعامل معنا كمواطنني كفل 
حقهم الدستور. ومتنى مس����ؤول العالقات العامة 
د.جالل الرش����يد على اعضاء مجل����س االمة الوفاء 
بعهودهم اثن����اء احلمالت االنتخابية وان يحضروا 
جلس����ة 12/3 الن اجللسات السابقة لم تعقد بسبب 

عدم اكتمال النصاب.

م.صالح باني

علي بوشهري

د.عبداللطيف الداود

ديڤيد بوليس مع فوزي التميمي وموسى مال اهلل

اعلنت جمعية املهندسني ابرامها 
اتفاقية تعاون مع نظيرتها الكندية 
الهندسية  بهدف تبادل اخلبرات 
ودعم التعاون الرسمي بني البلدين 
ودعم اتفاقية التعاون االقتصادي 
املبرمة بني الكويت وكندا مطلع 
الشهر اجلاري والذي يهدف الى 
تنمية وتطوير التجارة واالستثمار 
البلدي����ن. وق����ال مدير عام  بني 
اجلمعية م.صالح باني املطيري 
ام����س االول ان رئيس اجلمعية 
م.طالل القحطاني ونظيره الكندي 
م.دان موتياك وقعا مذكرة للتفاهم 
يتعهد فيها الطرفان بالتعاون املثمر 
والكامل ملساندة حكومتي البلدين 
في مختلف املجاالت االقتصادية 
وتفعيل دور مهندس����ي البلدين 
وتبادل اخلبرات الهندسية والفنية 

بني اعضاء اجلمعيتني.
على صعيد متصل افاد باني 
بأن اجلمعية وقعت ايضا اتفاقية 
للتعاون مع نظيرتها الباكستانية 

أك����د رئي����س مكت����ب خدمة 
املواطن بوزارة األش����غال العامة 
علي بوشهري ان الوزارة من واقع 
مسؤولياتها من جهة ومن حرصها 
على التواصل مع املواطنني واملقيمني 
فيما يتعلق باخلدمات املقدمة فإنها 
حرصت على توفي����ر عدة مراكز 
خلدمة املواطن موزعة على جميع 
احملافظات، وقد قام املكتب خالل 
الشهرين املاضيني بتوزيع وتوفير 
البوسترات التوعوية على املرافق 
العامة خلدم����ة املواطنني فيما مت 
بث أفالم توعوية تهدف الى حسن 
اس����تخدام تلك املرافق مبا يحقق 
راحة وسالمة املواطنني واملقيمني، 
الى جانب تخصيص رقم للطوارئ 
)150( لتلقي الشكاوى واملالحظات 
على مدار الساعة الى جانب تلقي 
الوزارة  الش����كاوى على صفحة 
اإللكتروني����ة وفق من����اذج معدة 
لهذا الغرض. من جهة اخرى، قالت 
اللجنة املنظمة ملؤمتر األش����غال 

حنان عبدالمعبود
بني رئيس قسم اجلراحة في 
مستشفى العدان ورئيس مؤمتر 
إصابات الكبد والبنكرياس نتيجة 
احلوادث د.عبداللطيف الداود ان 
الداخلية  آخر إحصائيات وزارة 
تقول ان ع����دد الوفيات الناجتة 
عن حوادث الط����رق في الكويت 
عام 2008 ما يق����ارب 420 حالة 
وفاة، وأشار الى ان اغلبهم من فئة 
الذين يعتبرون  الذكور  الشباب 
ثروة للمجتمع الكويتي، وقال هذه 
النس����بة تعني وجود ما يقارب 
حالتي وفاة يوميا بالكويت، مما 
يعد أخطر من أي مرض عضوي 
آخر نتعامل معه. وأشار د.الداود 
خالل املؤمتر الصحافي الذي عقد 
في وزارة الصحة لإلعالن عن انعقاد 
مؤمتر إصابات الكبد والبنكرياس 
نتيجة احلوادث والذي يقام حتت 
رعاية وزير الصحة د.هالل الساير 
يومي 23 و24 اجل����اري، الى ان 
التحضير لهذا املؤمتر استغرق 
6 أش����هر من قبل قسم اجلراحة 
مبستش����فى الع����دان. وقال: »إن 
مش����كلة األعداد املهولة حلوادث 

إدارة شيراتون الكويت 
شاركت في فوز التلفزيون 

بمهرجان القاهرة
هنأت ادارة فندق شيراتون الكويت تلفزيون الكويت 
مبناس���بة الفوز الكبير للتلفزيون في مهرجان القاهرة 
اخلامس عش���ر لالبداع العربي وال���ذي اقيم في القاهرة 
في الفترة م���ن 11-16 اجلاري والذي حقق فيه تلفزيون 
الكويت فوزا بخمس ميداليات ذهبية واثنتني فضيتني، 
وقدم مدير عام الفندق فهد ابوشعر ممثال ديڤيد بوليس 
هدية عبارة عن كيكة للوكيل املس���اعد للقطاع التجاري 
والتلفزيون باالنابة فوزي التميمي ومدير ادارة العالقات 
العامة موسى مال اهلل. ويأتي هذا التكرمي لتلفزيون الكويت 
لوزارة االعالم تتويجا للعالقة الطيبة التي تربط الوزارة 
وفندق الش���يراتون طول الس���نوات املاضية واستمرار 

التعاون الوطيد بينهما.

الخدمات الطبية برئاسة األركان
 اختتمت ورشة زراعة األسنان

اختتم����ت هيئة اخلدم����ات الطبية برئاس����ة االركان العامة للجيش 
امس ورش����ة العمل لزراعة االسنان مبستش����فى جابر االحمد للقوات 
املسلحة التي استمرت يومني، مبشاركة نخبة من االستشاريني واالطباء 
واالختصاصيني من هيئ����ة اخلدمات الطبية باجليش الكويتي ووزارة 
الصح����ة والقطاع اخلاص. كان الهدف من الورش����ة تقدمي احدث وآخر 
التطورات في مجال عمليات زراعة االسنان، وتوفير كل االمكانيات الطبية 
واخلدمات العالجية والوقائية وسبل الرعاية الصحية ملنتسبي وزارة 
الدفاع وعائالتهم. حيث تضمنت الورشة القاء محاضرات علمية تناولت 
عدة موضوعات في املجاالت املختلفة بطب االسنان، وجانبا تطبيقيا مت 
فيه اجراء عملية زراعة االسنان في بث مباشر من غرفة العمليات الى 
قاعة احملاضرات، اضافة الى التدريب العملي على مجس����مات صناعية 
مع شرح لطرق زراعة االسنان احلديثة.يأتي عمل الورشة ضمن خطة 
هيئة اخلدمات الطبية برئاسة االركان العامة للجيش لالرتقاء مبستوى 

اخلدمات الطبية ومواكبة التطور الدائم في علوم طب االسنان.

الكويتيني  املهن����ي للمهندس����ني 
من خالل االس����تفادة من خبرات 
املهندسني الكنديني والباكستانيني، 
مشيرا الى ان امكانية عقد برامج 
تدريبية في كل من كندا وباكستان 
وتوفير قاعدة بيانات عن اخلبرات 
الهندس����ية م����ن كال البلدين في 
الكويت، باالضاف����ة الى امكانية 
عرض دراسة ملش����اريع تطوير 
البنية وعرض هذه الدراسات على 
اجلهات املعنية في الدول الثالث. 
وش����دد مدير عام »املهندس����ني« 
على ان اجلمعية تهدف من خالل 
هذه االتفاقيات الى توسيع آفاق 
التعاون بني املهندسني الكويتيني 
ونظرائهم حول العالم، مش����يرا 
ال����ى ان اتفاقيات مماثلة وقعتها 
اجلمعي����ة مع عدد م����ن اجلهات 
الهندسية العاملية والعربية وان 
اجلمعية تستضيف مبوجب هذه 
االتفاقيات فروعا لهذه املؤسسات 

الهندسية العاملية.

باقامة املؤمتر بصفة مرة كل عامني. 
وقال الشمري انه اثر االنتهاء من 
املؤمتر االول بدأت االس����تعدادات 
للتحضير للدورة الثانية من خالل 
إقامة حلقات نقاشية وورش العمل 
وتش����كيل اللجان. واشار الى ان 
اللجنة املالية املنبثقة عن اللجنة 
املنظمة نسقت مع الشركات العاملة 
مبجال اإلنشاء والتشييد والراغبة 
في االش����تراك باملؤمتر واملعرض 
الذي سيقام على هامشه. واوضح 
ان شركات ابدت رغبتها في رعاية 
أنشطة املؤمتر ومن بينها شركة 
االحمدية وش����ركة تنمية املرافق 
ومستشارو اخلليج وشركة بيت 
اإلمناء والشركة الصناعية حلماية 
البيئة وشركة ريز. وأفاد بان اللجنة 
املالية تعمل حاليا على استقطاب 
كبرى شركات اخرى مثل »زين« 
و»فيفا« و»الوطنية« وبنوك محلية 
لرعاية املؤمتر مقابل حصولهم على 

امتيازات خاصة.

حيث تبلغ نسبة حدوث أمراض 
الكبد في حوادث الطرق 25% و%50 

منها تؤدي للوفاة.
وأوض����ح ض����رورة تكاتف 
جمي����ع اجلهات للح����د من هذه 
األمور، خاص����ة وزارة الداخلية 
كرادع قانون����ي، ووزارة اإلعالم 
من جان����ب التوعية، والعالجات 
والتشخيصات من جانب وزارة 
الصحة، وبني ان هذا اجلانب األخير 
دفعهم الى استدعاء اثنني من أفضل 
املراكز اجلراحية املوجودة بالعالم 
وهي جامعة بالتيمور في أميركا، 
وقال »استدعينا بروفيسور في 
اجلراحة، وآخر يساعد في عملية 
التداخل اإلشعاعي في عالج حاالت 
إصابات الكبد، وهو التدخل بطريقة 
غير جراحية إليقاف النزف الذي 

يحدث نتيجة إصابة الكبد«.
أما عن الفئات الطبية املستهدفة 
للمؤمتر فأوضح انهم أطباء العناية 
املركزة، واحلوادث، واألش����عة، 
والعالجات الطبية احلديثة، حيث 
في العالم أدوية تستطيع إيقاف 
النزف في أماكن قد ال يس����تطيع 

اجلراح الوصول اليها.

تقضي بتبادل اخلبرات الهندسية 
بني البلدين، وتعميق التعاون في 
الدراسات ملختلف التخصصات 
الهندسية، مشيرا الى ان االتفاقية 
وقعت من قبل القحطاني ونظيره 
الباكستاني خالل زيارة األخير الى 
البالد. واضاف ان هاتني االتفاقيتني 
ستس����اهمان في رفع املس����توى 

ام����س ان كبريات  الثاني  العامة 
العاملة مبجال اإلنشاء  الشركات 
والتشييد أبدت رغبتها في االشتراك 
باملؤمتر املق����رر في فبراير 2010، 
واوضح عضو اللجنة علي الشمري 
ل� »كونا« انه نظرا للنجاح الذي 
حققه املؤمتر االول الذي اقيم في 
نوفمبر 2007 فقد متت التوصية 

الطرق بالكويت، والتي ال تصنف 
اإلصابات الناجمة عنها كأمراض 
ولكنها في واقع األمر من أخطر 
األمور التي نواجهها في الكويت، 
ولهذا ارتأينا في قس����م اجلراحة 
مبستشفى العدان ضرورة إلقاء 
الضوء على هذا األمر خلطورته 
الشديدة وانعكاسه على املجتمع، 
ومت التحضير باختيار جزء من 
احلاالت اخلطرة التي نتعامل معها 
وهي إصابات الكبد والبنكرياس، 
وهما األعل����ى معدال في اإلصابة 

الوزارة على استعداد لتلقي الشكاوى على الخط 150 

اتفاقيتا تعاون لـ »المهندسين«
 مع نظيرتيها الكندية والباكستانية

شركات إنشاءات تشارك في مؤتمر »األشغال«

الداود: إصابات الكبد والبنكرياس
 األعلى في حوادث الطرق

أعلن انعقاد المؤتمر 23 و24 الجاري

البدر: الفرق الفنية والشعبية تحيي 
عيد األضحى في »الترفيهية«

أعرب رئيس قس����م العالقات 
العامة واإلعالم بشركة املشروعات 
الس����ياحية صقر الب����در عن بالغ 
شكره وتقديره لآلالف من الزوار 
الختيارهم ش����ركة املش����روعات 
السياحية لالستمتاع بأفراح العيد 
في مرافقها املختلفة، مؤكدا ان من أهم 
أهداف الشركة تقدمي أفضل اخلدمات 
لزوار مرافقها، وأضاف أن املرافق 
التابعة لقطاع الشؤون الترويحية 
بالشركة تستقبل زوارها من الصباح 
وحتى املساء طوال أيام العيد ومنها 
صالة التزلج ونادي الشعب البحري 
ونادي رأس األرض وشاطئ املسيلة 
وشاطئ العقيلة وحديقة النافورة 
واحلديقة السياحية ومجمع احواض 
الس����باحة واجلزي����رة اخلضراء، 
حيث اعدت تلك املرافق العديد من 
البرامج واألنش����طة التي يشارك 
فيها مجموعة من الفنانني والفرق 
الفنية والشعبية وكذلك الشخصيات 
الكرتونية احملببة لألطفال. واشار 
الى ان املدينة الترفيهية تستقبل 
زوارها من الساعة 11 صباحا وحتى 
11 مساء طوال أيام العيد وسيكون 
هناك برنامج فني وترويحي حيث 
تستقبل فرقة العرضة الزوار عند 
مدخل املدينة، باالضافة الى عروض 
السيرك الروس����ي املمتعة للكبار 
والصغار ومشاركة  الشخصيات 
الكرتونية احملببة لالطفال. واضاف 
انه قد مت التنس����يق مع تلفزيون 
الراي لنق����ل وقائع احتفاالت عيد 
األضحى املبارك من املدينة الترفيهية 
على الهواء مباشرة وذلك من خالل 
البرنامج املن����وع »نادي االبطال« 
وسيكون من الساعة الثالثة حتى 

الرابعة عصرا اعتبارا من أول أيام 
العيد وملدة أربعة أيام وقد رصدت 
شركة املشروعات السياحية جوائز 
وهداي����ا للفائزين املش����اركني في 
فقرات البرنامج وس����يكون هناك 
أيضا االلعاب النارية التي تضيء 
سماء املدينة طوال أيام العيد. أيضا 
تستقبل ابراج الكويت زوارها من 
الصباح وحتى املساء، حيث الضيافة 
الكويتية في مطاعم ابراج الكويت 
املميزة وأشهى املأكوالت الشرقية 
والغربية لبوفيهات الغداء والعشاء 
التي اعدها الطهاة بأسعار مناسبة، 
وسيتم تقدمي وجبة خفيفة شاملة 
تذكرة الدخول للكرة الكاشفة في 
أعالي السحاب، كما استعد منتزه 
اخليران ببرامج وأنش����طة لزوار 
املنتزه طوال ايام العيد، هذا وقد وجه 
البدر اصدق التهاني والتبريكات 
جلميع زوار مرافق الشركة مبناسبة 
عيد االضحى املبارك متمنيا للجميع 
ان يقضوا وقتا سعيدا وممتعا مع 

برامج وانشطة مرافق الشركة.

صقر البدر

م.جاسم البدر أثناء اجلولة في منطقة اجلديليات

البدر: زراعة 8 آالف شتلة زيتون من أصناف مختلفة
محمد راتب

اكد رئيس مجلس ادارة الهيئة 
العامة للزراعة والثروة السمكية 
البدر ان مشروع زراعة  م.جاسم 
الزيت����ون يعتبر من املش����اريع 
الرائ����دة، خصوصا ف����ي التوجه 
والفك����ر اجلديد والذي تتجه اليه 
الهيئة ضمن مشاريعها املستقبلية 
املتعلقة بالتحريج على مستوى 
الدولة اضافة الى بعض االشجار 

املثمرة االخرى.
جاء ذلك خالل اجلولة التي قام 
بها م.البدر في منطقة اجلديليات 
بالدوحة صباح امس لتفقد مشروع 
زراعة الزيتون، وقال: ان لدينا في 
الهيئة عدة مشاريع تصل الى اربعة 
اولها تكثير زراعة ش����جر السدر 
واحملافظ����ة عليه، حي����ث ان هذه 
الشجرة لها تاريخ كبير في الكويت، 
كذلك شجر البمبر واملشروع االخير 

شجرة املسواك.
واضاف م.البدر انه متت زراعة 8 
آالف شتلة زيتون بأصناف مختلفة 
اجريت عليها عدة جتارب في السابق 
ومت تعميمها على مستوى املزارع 
وبعض املناطق داخل الكويت، وهو 

ما يعتبر اجنازا كبيرا.
واوضح ان دور الهيئة توعوي 
وارشادي في تش����جيع املزارعني 
املهتمني بهذا املج����ال، وذلك لكي 

اختصاصي قانوني(، احمد عطا 
اهلل )باحث قانوني(، د.مصطفى 
محمود )اخصائ����ي حياة برية(، 
م.عماد اجلطيلي )الطاقة(، م.حمود 
الروض����ان )الطاق����ة(، م.عبداهلل 
النومس )البلدية(، م.امين املوسوي 
)ممثل االشغال(، يحيى الشهابي 
)البيئة(، ممثل عن جامعة الكويت، 
ممثل عن معهد الكويت لالبحاث 
العلمي����ة وممثل جلن����ة البيوت 

االستشارية.
الق����رار مه����ام  وق����د ح����دد 
واختصاصات اللجنة منها التنسيق 
مع قطاع الثروة احليوانية الختيار 
املوقع املطل����وب واحلصول على 
موافقة بلدية الكويت بتخصيص 
املوقع ومس����احته والتنسيق مع 
بلدية الكويت بشأن املوقع ومساحته 
لتنفيذ املشروع مع تقييم وحتديد 
النسب املتعلقة بالنشاط التجاري 
للمشروع واخطار وزارات اخلدمات 
باملشروع لتسهيل االجراءات وتوفير 
اخلدمات. كما نص القرار على ان 
يقوم قطاع الشؤون املالية واالدارية 
في الهيئة بتوفير املخصصات املالية 
الالزمة لقيام عدد ال يقل عن خمسة 
اعضاء من اعضاء اللجنة بالهيئة 
بزيارة لعدد من حدائق احليوان في 
العالم للوقوف على افضل النظم 

وأنسبها.

يبدأوا بزراعة االش����جار املثمرة 
ومن ضمنها الزيتون، مشيرا الى 
ان اختيار هذا املكان الذي متت فيه 
زراعة الش����تالت جاء بعد اقتراح 
املسؤولني الفنيني، كون هذا املوقع 
مالئم����ا لزراعة الزيت����ون، حيث 
تستخدم املياه املعاجلة في املكان 
نفسه نظرا ملا لهذه املياه من فوائد 

كثيرة.
ولفت الى انه بالنسبة لالجواء 
املناخية التي متر بها الكويت ومدى 
الضرر الذي يطول هذه الشتالت 

فإنها ستكون بحالة جيدة، خصوصا 
انها جربت ف����ي املزارع وجنحت 
وال خوف عليها في املستقبل بإذن 

اهلل.
من جهة اخرى، اصدر رئيس 
مجلس االدارة واملدير العام للهيئة 
العامة لش����ؤون الزراعة والثروة 
الس����مكية م.جاس����م البدر قرارا 
بتشكيل جلنة خاصة ملشروع حديقة 
احليوان الكبرى برئاسة نائب املدير 
العام لش����ؤون الثروة احليوانية 
وعضوية كل من نائب املدير العام 

للش����ؤون املالية واالدارية، مدير 
ادارة حديقة احليوان، مدير ادارة 
التسويق واالستثمار، مدير ادارة 
الشؤون املالية، مدير ادارة الشؤون 
القانونية، مدير ادارة املش����اريع 
الهندسية، د.مدحت االاللي )مستشار 
رئيس الهيئة(، رئيس قسم املراعي 
)بادارة التحريج واملراعي(، محاسب 
مالي )ادارة الشؤون املالية(، د.احمد 
ابوالروس )اخصائي اقتصادي(، 
د.احمد شلبي )اختصاصي حتليل 
اقتصادي(، مجدي مصطفى )كبير 


