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»األبحاث« و»البترول« وّقعا »المعالجة الحيويةللتربة الملوثة بالنفط في ميناء عبداهلل«
لتحديد كميات التربة التي يلزم معاجلتها، 
وكذلك جتهيز موقع العمل اخلاص بعمليات 
املعاجلة احليوية للتربة امللوثة باستخدام 
التقنيات التي طورتها دائرة التكنولوجيا 

احليوية باملعهد.
من جانبه، أعرب نائب العضو املنتدب 
ملصفاة ميناء عبداهلل بش���ركة البترول 
الكويتية الوطنية محمد غازي املطيري 
عن شكره وتقديره ملعهد الكويت لألبحاث 
العلمية، مؤكدا أن املعهد اثبت قدرته من 
خ���ال خبراته وباحثي���ه وأنه على قدر 
املسؤولية، موضحا أن هذا املشروع هو 
مشروع بيئي يجسد أهمية احملافظة على 
البيئة، معلنا أن شركة البترول الكويتية 
الوطنية مستعدة إلنفاق األموال وإبرام 
العقود املتخصصة على املشاريع البيئية، 
وهو ما ميثل التزام الشركة بهذه املشاريع 
البيئية، وذكر أن الشركة اختارت املعهد ملا 
يتمتع به من خبرة واسعة وطويلة في هذا 
املجال. وأضاف محمد املطيري قائا: من 
أهم أهداف هذا املشروع املعاجلة احليوية 
ملخلفات بترولية قدمية مخزنة في موقعني 
داخل مصفاة ميناء عبداهلل، وذلك بغرض 
املعاجلة السليمة للتربة امللوثة واستغال 
هذه األماكن في عمليات تطوير وتوسعة 

أنشطة املصفاة املستقبلية.
الرئيسية للمشروع  املهام  وتتضمن 
دراسة موقع التربة امللوثة، جتهيز موقع 
العمل، ومن ثم املعاجلة احليوية للتربة 
امللوثة بواسطة معدات متخصصة حتت 

إشراف املعهد.

محمد احلمود، ود.محمد بلبع.
 وعق���ب توقي���ع العقد ص���رح مدير 
املعهد د.ناجي املطي���ري قائا: يأتي هذا 
املش���روع كأحد محاور العمل بني معهد 
الكويت لألبحاث العلمية وشركة البترول 
الوطنية، وتأكيدا لثقة الش���ركة بقدرات 
املعهد وخبراته التقنية والفنية في مجال 
إعادة تأهيل التربة امللوثة بالنفط، خاصة 
أن املعهد س���بق أن طور تقنيات متقدمة 
في هذا املجال، وتأهيل قيعان البحيرات 
النفطية، وتعتبر هذه التقنيات التي طورها 
املعهد في وقت سابق غير ضارة بالبيئة، 

حيث تتميز عن غيرها من الطرق التقليدية 
بأن التربة املعاجلة تكتسب خصوبة عالية، 
وميكن استخدامها في عملية التخضير، 
وهو ما مت بالفعل حيث مت إنشاء حديقة 
كبيرة في مدينة األحمدي باستخدام تربة 

قاع البحيرات النفطية املعاجلة.
وأكد د.املطيري أن الهدف من املشروع 
املزمع تنفيذه معاجلة وتأهيل بعض احلفر 
غير املس���تخدمة لتخزين النفط اخلام، 
مشيرا إلى أن املشروع يتضمن عدة مهام 
تشمل دراسة توزيع التلوث النفطي في 
التربة السطحية والعميقة في هذه املواقع 

أكد مدير عام معهد الكويت لألبحاث 
العلمية د.ناجي محمد املطيري أن املعهد 
يولي املشاريع البيئية في الكويت أهمية 
كبيرة انطاق���ا من احملافظة على البيئة 
ومكافحة التلوث باستخدام تقنيات حديثة، 
موضحا أن املعهد يهدف إلى استثمار طاقاته 
وخبراته في املجاالت العلمية والبحثية 
في العقود املبرمة مع اجلهات واملؤسسات 

احلكومية.
جاء ذلك أثناء توقيع العقد املوقع بني 
معهد الكويت لألبحاث العلمية وش���ركة 
البت���رول الكويتي���ة الوطنية واخلاص 
مبشروع »املعاجلة احليوية للتربة امللوثة 
بالنفط مبنطقة مصفاة ميناء عبداهلل« وقد 
مثل املعهد مديره العام د.ناجي املطيري 
ومثل شركة البترول الكويتية الوطنية 
محمد غازي املطيري نائب العضو املنتدب 

ملصفاة ميناء عبداهلل.
حضر مراسم توقيع العقد من شركة 
البترول الكويتية الوطنية نائب العضو 
املنتدب للمشاريع حامت العوضي ونائب 
املنتدب للتخطيط والتس���ويق  العضو 
احمللي جنيب الرشيدي، ومن معهد الكويت 
لألبحاث العلمية نائب املدير العام لشؤون 
األبحاث د.محمد سلمان، ومدير إدارة موارد 
البحرية د.سميرة عمر،  الغذاء والعلوم 
ومدير مركز أبحاث ودراس���ات البترول 
د.عبداحلمي���د الهاش���م، ومدي���ر دائرة 
التكنولوجيا احليوية د.يوسف الشايجي، 
ومدير دائرة تكرير البترول د.مينا معرفي، 
ومدير مكتب التسويق وإدارة املشاريع 

المطيري: نسعى لمعالجة وتأهيل بعض الحفر غير المستخدمة لتخزين النفط الخام

)أحمد باكير(د.أحمد السعيدي ود.نامي النامي ود.بدر البراك 

متابعة من احلضور

جانب من توقيع اتفاقية التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

النامي: نسعى لنشر الوعي 
التربوي لمفهوم صعوبات التعلم 

أسامة دياب
عقدت اجلمعي���ة الكويتية لتنمية املوارد البش���رية »ارتقاء« 
مؤمترا صحافيا مساء أمس األول في فندق الهوليدي إن - الساملية 
لإلعان عن أنشطة وبرامج املؤمتر العربي األول لصعوبات التعلم 
حتت شعار »بحوث وجتارب واقعية« واملزمع عقده في الكويت في 
الفترة بني 14 و15 اجلاري مبشاركة عربية واسعة. جدير بالذكر أن 
املؤمتر ثمرة تعاون بني اجلمعية الكويتية لتنمية املوارد البشرية 
واجلمعية العربية لصعوبات التعلم باململكة األردنية الهاشمية. 
وم���ن جهته أكد رئيس اللجنة املنظمة العليا للمؤمتر د. نامي 
النامي أن فكرة املؤمتر تتس���ق وأهداف اجلمعية من خال العمل 
اجلاد والدؤوب على إيجاد حلول وس���بل واقعية من أجل تطوير 
التعليم في الكويت، مش���يرا للمس���ؤولية الكبيرة التي تقع على 
عاتق مؤسسات املجتمع املدني والتي تتمثل في املشاركة في دفع 
عجل���ة التنمية العلمية والفكرية، الفت���ا إلى أن مثل هذه اجلهود 
حتتاج لتضافر اجلهود املعنية من مؤسسات حكومية مع احلراك 

املجتمعي. 
 وبني النامي أن املؤمتر هو ثمرة تعاون بني اجلمعية الكويتية 
لتنمية املوارد البش���رية »ارتقاء« واجلمعية العربية لصعوبات 
التعلم باململكة األردنية الهاشمية، وذلك لعرض التجارب والبحوث 
الواقعي���ة التي قام بها األكادمييون والباحثون من مختلف أقطار 
الوطن العربي لتكون إضافة الستحقاق مرجعيات التعلم في الكويت 
بصفة خاصة ومختلف الدول العربية بصفة عامة، مشيرا إلى أن 
هذه البحوث قد خضعت للجان حتكيم أكادميية الختيار النخبة 

منها وعرضها كمشاريع تربوية لتعم الفائدة على اجلميع.
وأوضح أن الهدف من املؤمتر هو نشر الوعي التربوي ملفهوم 
صعوبات التعلم ومدى تأثيرها على مستقبل الطفل، توثيق الصات 
وتبادل اخلبرات بني املؤسسات واملنظمات التي تعنى بهذه الفئة 
باإلضافة إلى تشجيع البحوث والتجارب العلمية في هذا املجال. 
وأضاف أن التوصيات التي ستصدر عن املؤمتر ستكون محل 
اس���تفادة كبيرة للمكتبة الكويتية واملؤسس���ات العربية، الفتا 
لعدد من ورش العمل التمهيدية والتي مت االتفاق عليها وتس���بق 
املؤمتر 12 و13 اجلاري في اجلمعية الثقافية النسائية، أما االفتتاح 
فس���يكون في متام الساعة التاس���عة من صباح االثنني في فندق 
الهوليداي إن - الساملية حتت رعاية وكيلة وزارة التربية متاضر 

السديراوي.
وبدوره توقع رئيس جلنة البحوث املشاركة د. أحمد السعيدي 
أن يكون لتوصيات املؤمتر صدى كبير في األوس���اط العربية من 
خال رفع الوعي املجتمعي بصعوبات التعلم، مشيرا إلى ان املؤمتر 
يحتوي على عدد من أوراق العمل املقدمة من عدد من الدول العربية 
مثل الكويت - جمهورية مصر العربية – السودان - اململكة العربية 

السعودية – اجلزائر – األردن – عمان.
وأوضح السعيدي أن جلنة البحوث وضعت عددا من الشروط 
لقبول البحوث املشاركة منها أن يكون البحث ضمن محاور املؤمتر، 
أن يكون أصيا لم يس���بق نش���ره، أال يزيد على 30 صفحة وأن 

يراعى فيه أصول الكتابة العلمية والتوثيق.

في مؤتمر لجمعية الموارد البشرية

الكويت توقع اتفاقية للتعاون التقني 
مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ڤيينا � كونا: وقع���ت الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية مساء أول من أمس مع الكويت 
على االطار العام لبرنامج التعاون الفني 
والتقني للوكال���ة الدولية للطاقة الذرية 

للسنوات من 2009 الى 2013.
ووقع االتفاقية عن اجلان��ب الكويتي 
الكوي���ت لألبح���اث  الع���ام ملعهد  املدير 
العلمي���ة د.ناجي املطي���ري فيما وقعها 
ع������ن الوكال���ة الذرية نائبة املدير العام 
لبرنام���ج التع��اون التقني آنا ماريا شيتو 
وبحض���ور كل م���ن سفيرنا لدى النمسا 
وممثلها الدائ���م ل���دى املنظمات الدولية 
د.محمد الص���ال وممثل��ي معهد الكويت 

لابحاث العلمية.
وعقب االنتهاء من مراسم التوقيع قال 
د.ناجي املطيري ان معهد االبحاث العلمية 
ساهم في مراجعة هذه االتفاقية وتقييمها، 
حيث جرى بحث ذلك في عدد من االجتماعات 

مع املؤسسات ذات العاقة.
وأشار املطيري الى اهمية هذا البرنامج 
الذي تس���تفيد منه الدول في املش���اريع 

الوطنية واالقليمية اخلاصة باالستخدامات 
السلمية للطاقة الذرية.

واكد ان الكويت تول���ي اهتماما كبيرا 
للتعاون م���ع الوكالة واداراتها خصوصا 
مع البدء في حتقيق مبادرة صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد بوضع برنامج 
وطني لاستخدامات السلمية للطاقة الذرية 
وتشكيل اللجنة الوطنية الستخدامات الطاقة 
النووية لاغراض السلمية برئاسة سمو 
رئيس مجلس الوزراء، وهو املشروع الذي 
سيحقق نقلة نوعية في مسيرة التنمية 

بالباد.
من جهته، اكد السفير الصال ان الكويت 
حرص���ت منذ انضمامها في عام 1964 الى 
عضوية الوكالة الدولية للطاقة الذرية على 
تنمية عاقاتها مع مختلف اداراتها، السيما 
في مجال االبحاث وبرامج التعاون التقني 
التي تساهم في خدمة املجتمع الكويتي من 
خال قطاعات عديدة مثل الصحة والطاقة 
والزراع���ة والبيئة وغيرها من القطاعات 

احليوية في الكويت.


