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د.ناجي املطيري خالل اجلولة التفقدية

2إعالنات الدليل 4 8 3 0 8 0 5  -  2 4 8 3 0 3 2 2

ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية الأمريكية

زورونــــا يف معر�ســنــا بــال�ســويــخ �ســـارع التــمـــور

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044) 65993752

�ساليهات للإيجار
اخليــران لجــــون

3 غــرف و3 حمــامــات 
و�ســـالــــة كبــيــرة 

على البحــر مــبـا�ســرة

حمام �سباحة مفرو�س بالكامل

لالإيــجـــــار

99682600 - 97171172
حمـالت + مكـاتب + م�ساحـات مفتوحة

يف ال�سامليـة - املـبـاركيـة - ال�ســرق
ن�شتــــري

الكهربائية والجهزة  الم�ستعمل  الثاث 

النــــــوم - مكيفــــــات - مطــــــابـخ غرف 

والمنيــوم - �ســقق كاملة - وحــدات تكييف

لأعلى �سعر

اأبو�سـالــح
66050901

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

ل�ساحبها/ نا�سر عقيل و�سركاه

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

برادة 

املقام

منتج كويتي 

وثمنه فيه

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظلت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نقوم بتنظيف دكت التكييف املركزي من الداخل

مـع توثـيـق اخلـدمــة قـبــل وبـعـد على �سـي دي

ما ل ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

با�ســـــــــــــــم/ 

تارا ديفي �شاولجاي

رقم اجلواز / 4625138

الرجاء ممن يجده الت�سال على  

66639492
وله مكافــــاأة جمــزيـة

مفقود جواز �سفر نيبايل

المطيري: اهتمام واسع لصاحب السمو بالطاقة المتجددة 
وتنوع مصادرها لسد جزء من الطلب المتزايد على الطاقة

دارين العلي
جدد مدير عام معهد الكويت 
العلمي���ة د.ناج���ي  لألبح���اث 
التأكي���د على اهتمام  املطيري 
صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحمد بالطاقة املتجددة 
وتنوع مصادر الطاقة وتوظيف 
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح 
للمساهمة في سد جزء من الطلب 

املتزايد على الطاقة في البالد.
وأوضح خالل اجلولة التفقدية 
التي قام بها ملشروع تطبيقات 
مصادر الطاق���ة املتجددة الذي 
يقوم املعهد بتنفيذه خالل الفترة 
من 1 سبتمبر 2009 حتى فبراير 
2011 ان املعه���د له دور بارز في 
دفع عجلة التنمية املنطلقة من 
أسس علمية لتأمني مستقبل زاهر 

حلاضر ومستقبل الكويت.
وأشاد بفريق العمل القائم على 
املشروع، مؤكدا أهمية مخرجات 
هذا املش���روع في رسم سياسة 
التنوع في إيجاد مصادر متجددة 
للطاقة تؤمن حاجة الكويت من 
إمدادات الطاقة خالل األعوام ال� 

20 املقبلة.
بدوره قام رئيس املش���روع 
د.سالم احلجرف بتقدمي أعضاء 
فريق العمل ومن ثم إعطاء نبذة 
عن س���يرة العمل في املشروع 
وأهم األهداف املرجوة منه، وبني 
ان املشروع ينقسم الى 3 جتارب 

عن حديقة لطاقة الرياح مكونة 
من 6 توربينات للرياح بسعة 
إجمالية تع���ادل 26 كيلو وات، 
تعمل هذه التوربينات مجتمعة 
على تولي���د الطاقة الكهربائية 
وحتويلها مباشرة لالستهالك 
في مبنى قائم هناك، حيث يعطى 
نظام التحكم األولوية لالستهالك 
من طاقة الرياح ومن ثم تعويض 
الكهربائية  الشبكة  النقص من 

احلكومية.
وأوضح د.احلجرف ان الهدف 
م���ن هذه التج���ارب هو جمع 
املعلومات والقراءات ومن ثم 
حتليلها ومعرفة مدى كفاءة عمل 
هذه األنشطة التي مت تصميمها 
وتركيبها وتشغيلها محليا، ما 
يعطي خبرة نادرة للمهندس 
واملهندسات الذين يشاركون في 
هذه الدراسة وتؤهلهم لقيادة 
مشاريع مس���تقبلية في حال 
التوس���ع في تطبيقات  إقرار 
مصادر الطاق���ة املتجددة في 

الكويت.
ش���ارك في الزيارة التفقدية 
للمش���روع كل من: نائب املدير 
العام لشؤون األبحاث د.محمد 
العام  املدي���ر  س���لمان ونائب 
للمعلومات د.ن���ادر العوضي 
ونائب املدير العام لإلدارة املالية 
الدوسري ومدير دائرة  ساهرة 

اخلدمات عبداهلل الكندري.

الكهربائي  الهيدروج���ني  مولد 
الذي يعمل على حتليل ذرة املاء 
املكونة من ذرة أكسجني وذرتي 
هيدروج���ني، كي يت���م تخزين 
الهيدروجني الس���تخدامه فيما 
بعد كوق���ود نظيف يطلق عند 
حرقه طاقة حرارية عالية وبخار 

املاء فقط.
2 � جتربة كبد: وهي جتربة 
يقوم الفريق من خاللها باستخدام 
مولد كهرباء يعمل بطاقة الرياح 
مرتبط مبجمع للبطاريات تقوم 

على تشغيل مضخة لبئر مياه 
متوسطة امللوحة على عمق 100 
متر حتت األرض وتخزينها في 
حوض معد خصوص���ا لذلك، 
تعتبر هذه اخلطوة األولى من 
التجربة، أم���ا اخلطوة الثانية 
فتشتمل على استخدام مصدر 
الطاقة ذاته لتشغيل وحدة حتلية 
للمي���اه املس���تخرجة، ومن ثم 
نقلها الى خزان آخر معد للمياه 

الصاحلة للشرب.
3 � جتربة الساملي: وهي عبارة 

رئيسية وهي:
1 � جتربة الش���ويخ: جتربة 
إنتاج الهيدروجني كوقود نظيف 
من مصادر متجددة، حيث تعتمد 
هذه التجربة على تصميم وإنشاء 
محطة جتريبية متكاملة تتكون 
من مولد طاقة رياح بس���عة 5 
كيلوات وخاليا شمسية بسعة 2 
كيلوات، تتم عملية تخزين الطاقة 
املنتجة مبجمع للبطاريات، يتم 
بعد ذلك اس���تخدامها من خالل 
نظام حتكم خاص في تشغيل 

قام بجولة تفقدية لمشروع تطبيقات مصادر الطاقة الذي ينفذه »األبحاث«

العرادة: فائض من اإلنتاج الزراعي المحلي 
بآالف الكراتين الشهر الجاري يحتاج للتصدير

بشرى شعبان
قال رئي���س االحتاد 
الكويتي للمزارعني سعود 
العرادة ان مدير عام االدارة 
العامة للجمارك بالوكالة 
وعد مجلس ادارة االحتاد 
ب���أن اي كمي���ة خضار 
تصدر عن طريق املنافذ 
يجب ان تكون صحيحة 
او  ومطابقة للمنافيست 
املراف���ق لها وأن  البيان 
اجلم���ارك حريصة على 
تصدير املنتجات النباتية 
الكويتية اجليدة جلميع 
بقاع العال���م ومن بينها 
العراقية،  اجلمهوري���ة 
مبينا ان جميع موظفي 
اجلم���ارك املنتش���رين 
ف���ي احلدود الش���مالية 

واجلنوبي���ة يؤدون واجبهم وعملهم على اكمل 
وجه ويؤدون دورهم على اكمل وجه ولكن اي 
بضاعة تخالف ما هو مدون في السجالت املرافقة 
لها ستكون حتت طائلة القانون ولن يتم التساهل 
مع تلك االمور وس���يتعرض صاحبها للعقاب 

وسيتم اتالف البضاعة بالكامل.
ج���اء ذلك خ���الل تصريح صحاف���ي بع���د 
اجتماع���ه مع مدير عام اإلدارة العامة للجمارك 
بالوكال���ة امني فاضل امل���درس ومراقب جمرك 
العبدلي والس���امل���ي وخبارى العوازم فرحان 
العجمي بحض���ور نائب رئيس االحتاد عوض 
الدماك وامني السر فهد العازمي وامني الصندوق 

سالم السالم.
وبني العرادة انه مت خالل االجتماع مناقشة 
موضوع تصدير االنت���اج الزراعي احمللي الى 
جمهورية العراق مشيدا باستقبال املدير العام 
بالوكال���ة وتفهمه ملش���اكل وهم���وم املزارعني 
وطالبن���ا بضرورة العمل معا على رفع س���عر 
املنتج احمللي في سوق اخلضار بالشويخ، ألنه 
لم تتعرض الكوي���ت ألي موجة برد هذا العام 
وال حتى للصقي���ع مم���ا جعل االنتاج اليومي 
للمزارع يتضاع��ف والذي ترتب عليه انخفاض 
شديد في سع���ر ذلك املنتج احمللي اضافة الى 
وجود ال���وارد م���ن جميع دول العالم ما جعل 
اخلضار الكويت���ي يباع بفلوس قليلة وبعضها 
لم يبع فليس امامنا سوى التصدير للخضار في 
محاولة من االحتاد الكويتي للمزارعني انقاذ ما 
ميكن انقاذه لرفع السعر وتقليل اخلسائر على 

املزارعني.

الع���رادة بني  وقارن 
اسعار عدد من االصناف 
النباتي���ة احمللي���ة بني 
العام احلال���ي واملاضي 
املثال  ومنها على سبيل 
اخليار وصل سعره بنفس 
التاريخ من العامني املاضي 
في مطلع يناير 2009 بيع 
كرتون اخليار بدينارين 
واكبر مزرع���ة لم يتعد 
انتاجها 150 كرتونا فقط 
بينما هذا العام وفي مطلع 
الش���هر اجلاري اصبح 
العادية  انتاج املزرع���ة 
1500 كرتون ويتضاعف 
العدد في املزارع الكبيرة 
وبس���بب ذل���ك الفائض 
الكبير من االنتاج طالبنا 
من املسؤولني في اجلمارك 
الوقوف الى جانب املزارعني الكويتيني واملوافقة 
عل���ى تصدير االنتاج الزراع���ي النباتي احمللي 
الفائض عن حاجة السوق خاصة في اوقات الذروة 
في االنتاج ألي بل���د خارجي عن طريق املنافذ 
اخلارجية وخاصة استخدام منفذ العبدلي بصفة 
مؤقتة تنتهي بانتهاء ذروة االنتاج بالفترة احلالية 
على اقل تقدير مع الزام املصدر لهذا اخلضار بأن 
تعتمد فاتورة الشراء من قبل االحتاد الكويتي 
للمزارعني لضمان حقوق املزارعني وعدم السماح 
للوسطاء بالتالعب مبصير املزارع الكويتي وتكون 
البضاعة املصدرة مطابقة للمنافيست دون تزويد 
او مخالف���ة ما هو مكت���وب ملا هو محمول على 

الشاحنة.
واكد العرادة ان مجلس ادارة االحتاد بكامل 
األعضاء مس���تمرون في خدمة املزارع الكويتي 
وسوف يكونوا على قدر االمانة التي حملها لهم 
اعضاء اجلمعية العمومية في صناديق االقتراع 
ولذلك يس���عى مجلس االدارة في عمل لقاءات 
مكوكية بني املس���ؤولني بالدول���ة والذين ابدوا 
اس���تعداداتهم خلدمة مجلس االدارة واملزارعني 
وتذليل العقبات امامهم ومن تلك اللقاءات لقاء 
رئيس مجل���س األمة جاس���م اخلرافي والذي 
فتح لنا قلبه قبل ابواب مكتبه ووعدنا بتذليل 
جميع الصعوبات ومخاطب���ة عدد من اجلهات 
لتس���هيل امور املزارعني وكذلك لقاء مع وزير 
املالية مصطفى الشمالي ولقاء مع رئيس هيئة 
الزراعة م. جاسم البدر وسوف نستمر في إجراء 
املقابالت واللقاءات التي تعود بالنفع على جموع 

املزارعني الكويتيني.

فات�ورة  باعتم�اد  للخض�ار  المص�ّدر  إل�زام 
الش�راء م�ن قب�ل االتح�اد الكويت�ي للمزارعين

»الجمارك« وعدت المزارعين بتصدير إنتاجهم للعراق والدول المجاورة

املشاركون في اجلولة التفقدية على مشروع تطبيقات مصادر الطاقة

سعود العرادة


