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أحمد احلمادي

الحمادي: نطالب وزير النفط بإعادة التوظيف 
والنقل والتدوير والندب للقطاع النفطي

»الخط األخضر«: إقامة أخطر المنشآت 
الملوثة للبيئة في مناطق حدودية

طالبت نقابة العاملني بشركة نفط الكويت وزير النفط ووزير االعالم 
الشيخ احمد العبداهلل بإعادة العمل بالنقل والتدوير والتوظيف والندب 
في القطاع النفطي بعد توقف لفترة قاربت الشهر. ودعا احمد احلمادي 
رئيس مجلس ادارة نقابة العاملني بشركة نفط الكويت الوزير لوقف 
العمل بالقرار املذكور ملا نتج عنه من توقف ملصالح العاملني في القطاع، 
اذ ان الدفعة االخيرة من املوظفني اجلدد لم يوقعوا عقود اعمالهم وطلبات 
النقل املتكدسة في الشركات التزال تنتظر، فضال عن توقف العمل في 
اجراء اختبارات التخصص واختبارات اللغة. ودعا وزير النفط الى النظر 
مبعاناة ابنائه العاملني وسرعة البت بوقف القرار املذكور ليتسنى لهم 
تعديل امورهم االدارية من نقل وندب او تدوير ملا في ذلك من مصلحة 
للعمل. واختتم احلمادي تصريحه الخوانه املوظفني اجلدد بضرورة 
االنتظار لقرار توظيفهم وعدم االستعجال والبحث عن وظائف اخرى 
حلاجة القطاع والبلد الى خدماتهم ملا في ذلك من تعزيز ودعم للقطاع 

الذي يعتبر عصب احلياة االقتصادية في كويتنا احلبيبة.

حذرت جماعة اخلط االخض���ر البيئية في 
بيان صادر لها من ان الدول املطلة على اخلليج 
مقبلة على مشاكل بيئية ذات طابع دولي نتيجة 
املمارسات البيئية اخلاطئة التي متارسها هذه 
الدول دون اي انضباط او مراعاة لشروط السالمة 

البيئية.
واكدت ان تغافل حكومات دول املنطقة عن 
الك���وارث البيئية التي تتعرض لها س���يؤدي 
الى نتائج خطيرة للغاي���ة تؤدي الى تعجيل 
انهيار االستقرار املؤقت الذي تنعم به شعوب 

املنطقة.
وحذر الناشط البيئي رئيس جماعة اخلط 
االخضر البيئية خالد الهاجري من التوجه الذي 
تتبناه احلكومة االيرانية واحلكومة الكويتية 
واملتمثل في اقامة اخطر واكبر املنشآت امللوثة 

للبيئة في مناطق حدودية.

واوضح الهاجري ان احلكومة االيرانية تعتزم 
بناء مفاعل جديد بالقرب من حدودها مع العراق 
يضاف الى مفاعل بوشهر الذي ستكون له تأثيرات 
مدمرة على البيئ���ة اخلليجية نتيجة عمليات 

التشغيل واي حوادث قد يتعرض لها.
واش���ار الى ان االتفاقي���ات الدولية نظمت 
وحددت اطرا واشتراطات عمل املفاعالت النووية 
والصناعات النووية املختلفة اال ان جميع الدالئل 
تش���ير الى عدم توافر االنضباط املطلوب في 
البرنامج النووي االيراني، خصوصا في اجلوانب 
الفنية االس���تباقية لتنفيذ املشاريع النووية، 
حيث مت اختيار موقع مفاعل بوشهر في موقع 
ميثل خطورة جغرافية شديدة على دول اخلليج 
وباالخص الكويت، كما مت اختيار موقع املفاعل 
الن���ووي اجلديد على احلدود العراقية وهو ما 

يعني عمليا قربه الشديد من الكويت.

»الثقافة اإلسالمية« تعلن أسماء الفائزين 
بمسابقتي الهجرة والهواتف النقالة

عمر احلنفي، هشام سعيد سليمان 
دنون، هيثم احلصافي خليل، وجد 
محارب سعد العتيبي، وفاء احمد 
عمر حم����دون، وليد احمد نقاوة، 
يارا عمر حسني عبدالرحمن، ياسر 
محمود ابو احلسن عبداهلل، ياسمني 
مصطفى كامل محمد، يحيى فؤاد 
عاهد النصير، يعقوب يوس����ف 
عبدالنبي حس����ن، يوسف سامي 

محمد خاطر.
وفي السياق، اعلن السنني كذلك 
عن ختام انشطة املسابقة الثقافية 
االلكترونية األولى للهواتف النقالة، 
والتي شارك فيها اجلمهور من داخل 
الكويت عبر زيارة موقع الوزارة 
»البوابة االسالمية« عبر استخدام 
خدمة االنترنت عبر الهواتف النقالة، 
وبني السنني ان املسابقة القت اقباال 
متميزا حيث شارك فيها اكثر من 

170 مشاركا.
وأوضح السنني ان االدارة قامت 
برصد جوائز مالية تش����جيعية 
للفائزين باملس����ابقة بقيمة 300 
دينار، ستوزع على 10 فائزين كل 
فائز 30 دين����ارا، مبينا ان القرعة 
االلكترونية اسفرت عن فوز التالية 
أسماؤهم: ابراهيم عبداحلميد ابراهيم 
الدهراوي، احمد توفيق سالم، ايوب 
عبد ربه حسن، باسل حميد سيد 
طالب مصطفوي، زينب فهد جبار 
عجيل، س����ارة جاسم عبدالرحيم 
عبداهلل، محمد احمد فاضل قانت، 
ابراهيم،  مصطفى س����امي محمد 
هدى محمد بديع، ياسر علي علي 
وزيري. وهنأ الس����نني من خالل 
بيانه الصحافي االخوة واالخوات 
الفائزين باملسابقات مع متنياته 
ملن لم يحالفه الفوز في املسابقة 
بالتوفيق والنجاح في املسابقات 
املقبلة، ودعا السنني الفائزين من 
داخل الكويت الى ضرورة مراجعة 
ادارة الشؤون املالية بالوزارة لتسلم 
جوائزه����م املالية وذلك ابتداء من 
1 فبراي����ر املقبل، مش����يرا الى ان 
عل����ى الفائزين من خارج الكويت 
اهمية مراسلة االدارة عبر البريد 
االلكتروني بكامل بياناتهم البنكية 
والشخصية وباللغة االجنليزية في 

موعد أقصاه 15 فبراير املقبل.
وختم السنني بيانه الصحافي 
بدعوة اجلمهور الكرمي الى التفاعل 
والتواصل مع جميع انشطة االدارة 
الثقافية والتي ميكن االطالع عليها 
من خالل زيارة املوقع الرسمي على 

شبكة االنترنت: 
www.islam.gov.kw/thaqafa

البحار، سمري احمد بكر طنوبي، 
السيد عبدالباري عبداهلل املطاهر، 
السيد محمد السيد، شابير حسن 
ماندري، ش����يرويت ف����رج محمد 
الش����افعي، الطاهر محمد بكري، 
ع����ادل محمود اس����ماعيل عودة، 
عبداللطيف مصطفى محمود الزق، 
عبداحلميد هيث����م محمد عطية، 
عبداهلل حسن امني احمد، عدنان 
محمد عزيز، عزة ابو احلمد محمد 
عارف، عزت نتع����ي مناع محمد، 
عطية الشش����تاوي احمد كسبر، 
عال ناصر محمد فتحي البطراوي، 
علي عيسى نحيلي، عماد عبداهلل 
الدين سوبهارو  احمد فارع، عمر 
خ����ان تونيو، عم����رو عبدالعزيز 
فرج الورداني، عهود حسني خلف 
سلمان، فاطمة عبدالرحمن نور، 
فاهيم حسني تونيو، فرح محمد 
معتز صبح����ي التيناوي، فرحان 
خلف عبهول الشمري، فهد راشد 
احلساوي، فهد سالم سيف العازمي، 
فهد محمد مشرف العنزي، فيصل 
سعد خلف سعود الشمري، فيصل 
عبدالرزاق الطعمه، ماجدة فاضل 
مصي����خ، مبروك نصر ش����افعي 
س����المة، محمد احمد محمد علي 
حشيش، محمد انوار محمد كالو 
مياه، محمد ايوب سومرو، محمد 
جاسم محمد بويابس، محمد عبداهلل 
محمد الظفيري، محمد محمد محمد 
الشبلي، محمد ناصر محمد، محمد 
حافظ غريب خاطر، مصطفى سامي 
محمد ابراهيم، مصطفى عبداحلميد 
سيد س����المة، معلم عبداللطيف 
اوجو يوسف، مهدي مطيع ياسني 
احلالق، ناصر أبيودن عبدالسالم، 
ناصر حماد محمد بلي، ناصر عبود 
الشيخو، ناهيد بارفني شمس الدين، 
جنمة محمد احملمد، نهله سلطان 
ناصر حمد، نهى السيد أحمد سعدة، 
هالة عبدالباقي عثمان، هبة بسام 

ليلى الشافعي
اكد مدير ادارة الثقافة االسالمية 
ب����وزارة االوقاف والش����ؤون بدر 
السنني حرص االدارة على تطبيق 
رؤيتها »منه����ج حضارة وطريق 
ريادة« وانطالقا من شعارها »نحو 
ثقافة متميزة ملجتمع متميز« من 
خ����الل طرح املس����ابقات الثقافية 
االلكترونية التي تتزامن مع حلول 
املواسم الفضيلة، جاء ذلك بعد اعالن 
السنني عن اختتام مسابقتي الهجرة 
الدولية االلكترونية للعام 1431 ه� 
والتي دش����نتها من على موقعها 
الرس����مي على ش����بكة االنترنت، 
واضاف السنني ان املسابقة القت 
اقباال شديدا من قبل متابعي موقع 
االدارة من داخل وخارج الكويت فقد 
فاق عدد املشاركني باملسابقة 11000 
مشارك باملسابقة التي رصدت لها 
ادارة الثقافة االسالمية جوائز مالية 
تشجيعية قدرت ب� 10 آالف دينار 
ستوزع على 100 فائز مت اختيارهم 

بواسطة القرعة االلكترونية.
وبني السنني ان عملية القرعة 
االلكتروني����ة اس����فرت عن فوز 
التالية أسماؤهم: االباصيري محمد 
محمد االباصي����ري، ابراهيم وليد 
محمد الصبره، احمد ذياب احمد، 
احمد عادل يوس����ف عليوة، احمد 
محب حس����ني محمد، احمد محمد 
احمد الكندري، احمد محمد احمد 
عبدالرحمن، احمد محمد بورجان، 
اسماعيل زكي اسماعيل ابومصبح، 
امل عبدالرحمن عبداحملسن البناي، 
انوار مفرح شريدة الظفيري، انور 
ع����ادل انور حس����ن، امين محمد 
عبدالعال حجاج، امين محمد عرفات، 
امين محمود عارف السمرى، ايهاب 
طه ابراهيم شاهني، بدرية مدلول 
مثال الظفي����ري، براء محمد نزيه 
هبره، بشاير بخيت بنيان ساير، 
تهاني رجيان دعسان العنزي، ثائر 
فضل اهلل مقل����د، جميل عبداهلل 
عبدالرحمن بزاري، جودة جنيب 
علي، حسام الدين محمود حسن 
جاد اهلل، حسن محمود حسن جاد 
اهلل، حمدي خميس علي سليمان، 
خالد اسماعيل عبدالرشيد شمس 
الدي����ن، رزان فاروق عادل محمد، 
رال عبداحلليم اجلوخدار، رمي زياد 
حسني الصدر، رمي محمود رزق 
املزيني، سارة صالح حسني املسري، 
س����امح عبده عبدالرحمن السيد، 
سحر محمد عبدالعليم علي، سعيد 
احمد عبداحلق، س����ليمان جمال 
ابراهيم، سماء السعيد عبدالغني 

د.بدر السنني

المغربي في ضيافة مبرة طريق اإليمان
 ليلى الشافعي

يلتقي اليوم االربعاء الداعية عبدالواحد املغربي 
جموع املصلني في مسجد الشايع بالزهراء »نهاية 
ش���ارع دمش���ق« بعد صالة املغرب وحتى صالة 
العشاء ليلتقي على مسامعهم محاضرته الدعوية 
حتت عنوان »الرحمة« والتي سيخصص فيها مكان 

للنساء كعادة احملاضرات االسبوعية.
تأت���ي هذه احملاضرة ضم���ن احملاضرات التي 

ينظمها مشروع رياض اجلنة التابع ملبرة طريق 
االميان بالتعاون مع ادارة مس���اجد حولي والتي 
حتظى بحضور جماهيري كبير ومشاركة من العديد 
من الدعاة من داخل وخارج الكويت اثراء للحركة 
الدعوية وتوطيدا ملفاهيم وتعاليم الدين ومشاركة 
في بعث واحياء اخللق القومي عند املسلمني وحثا 
على روح التسامح واالخاء من خالل هذه احملاضرات 

الدعوية والتوعوية املستمرة.

لمسافة 2 كيلومتر ونظمته مديرية االتحاد الرياضي العسكري

لواء السور اآللي 26 حصد المركز األول في سباق الموانع 

برعاية رئيس االركان العامة للجيش الفريق الركن 
احمد اخلالد اقيم صباح امس في ميدان كاظمة سباق 
اوائل اجليش للموانع العسكرية رقم 40 والذي تشارك 
فيه وحدات اجليش املختلفة مبسافة 2 كيلومتر والذي 

تنظمه مديرية االحتاد الرياضي العسكري.
وألقى مدير االحتاد الرياضي العسكري كلمة بهذه 
املناسبة رحب من خاللها براعي احلفل واحلضور الكرمي، 
وتقدم بالشكر على دعمه واهتمامه املتواصل ملديرية 
االحتاد الرياضي العسكري ملواصلة التجديد والعطاء 
ومواكبة التطور ورفع الكفاءة القتالية واللياقة البدنية 
لدى منتسبي قواتنا املسلحة، بعدها استمع واحلضور 
الى ايجاز مفصل عن مراحل ومجريات السباق والذي 

يحتوي على انواع مختلفة من املوانع مثل االس���الك 
الشائكة وبرك املاء وساللم وألواح خشب ومنحدرات 

حادة وكثبان رملية، ثم بدأت انشطة السباق.
بعدها تفضل رئيس االركان العامة للجيش الفريق 
الركن احمد اخلال���د بتوزيع الكؤوس واجلوائز على 
الفائزين حيث جاءت النتائج كاآلتي: أوال نتائج الفرق: 
االول لواء الس���ور اآللي 26، الثاني لواء املغاوير 25، 

الثالث لواء الشهيد 35.
ثانيا نتائج الفردي: وحصل على املراكز االولى: االول 
رقيب ساير غالب الشمري � مدفعية القوة البرية، الثاني 
عريف نايف عالي علي � لواء السور اآللي 26، الثالث 

عريف مشاري خيري دبيس لواء السور اآللي 26.

وفي اخلت���ام نقل اخلالد حتي���ات رئيس مجلس 
الوزراء باالنابة ووزير الدفاع الش���يخ جابر املبارك، 
كما اثن���ى على اجلهود املبذولة م���ن مديرية االحتاد 
الرياضي العس���كري على النتائج الطيبة والتنظيم 
الرائع، ومتمنيا للمتسابقني من مختلف وحدات اجليش 
ان تس���تمر هذه الروح العالية والتي ترفع من كفاءة 
واداء وحتمل منتسبي اجليش الكويتي حتى يتمكن 
العسكري من الوصول الى الهدف املنشود حلماية هذا 
الوطن العزيز حتت ظل صاحب الس���مو األمير القائد 
األعلى للقوات املسلحة وسمو ولي العهد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء، حضر السباق مجلس الدفاع العسكري 

وعدد من قيادات اجليش.

أول الواصلني خلط النهاية الفائزون الثالثة احلاصلون على املراكز األولى بعد تكرمي رئيس األركان الفريق الركن الشيخ أحمد اخلالد لهم

خالل وضعه حجر األساس لمشروع »الدجاج الالحم« بمنطقة الوفرة

البدر: نسبة التقصير بشأن تعويضات الصقيع 
إلى »الزراعة« أو »المالية« تقّول ال حقيقة له

أن  البدر،  هذا املشروع، أجاب 
الهيئة لديها عدة مراكز في هذا 
املجال على مس����توى الكويت 
موزع����ة ف����ي كل م����ن الوفرة 
والعبدلي والصليبية، عالوة 
على مجمع املختبرات في منطقة 
أمغرة، وال����ذي يقدم اخلدمات 
اإلرشادية والبحثية والصحية 
ملربي الدواج����ن، كما أن هناك 
جلانا قائمة فنية ومش����تركة 
حلل مشاكلهم، منبثقة عن قطاع 

الثروة احليوانية.
من جهتها، بينت نائبة املدير 
العام للثروة احليوانية، نبيلة 
العلي، أن مشروع الدجاج الالحم 
والذي سينتج نحو 10 ماليني 
دجاجة سنويا مبا يغطي 10% من 
نسبة االكتفاء الذاتي، ويتم فيه 
فحص اإلنتاج بدءا من البيض 
ومرورا مبرحل����ة »الصوص« 
وانتهاء إلى أن يصبح »دجاجة« 
يعتبر من املشاريع اإلنتاجية 
التنموية التي يقوم بها قطاع 
الث����روة احليواني����ة، وه����و 
مش����روع بحثي هدف����ه تنمية 
الثروة احليوانية، وتش����جيع 
الش����ركات على االستثمار في 
تربية الدواجن، كما أنه يخدم 
جميع املزارع احمليطة به أو أي 
مزرع����ة منتجة للدواجن على 

مستوى الدولة.
وأوضحت العلي أن املشروع 
سيحتوي على عيادة بيطرية 
لعالج الدواجن مع قاعة كبيرة 
إرشادية لعرض أحدث األبحاث 
الدواجن،  في مج����ال تربي����ة 
باإلضافة إلى مستوصف مصغر 
مع صيدلية وكذلك سكن للعمال، 
فضال ع����ن »فقاس����ة« خلدمة 
املشروع بأكمله، وذلك بشكل 
مياثل املزرعة البحثية املوجودة 
في منطقة الصليبية لألبقار، 
املزارع احمليطة  كما أن جميع 
باملشروع سوف يتم تصميمها 
على نفس النموذج املعتمد من 

قبل الهيئة.

املنطقة وخدمة الكويت عموما، 
وذلك بتكلفة 3.7 ماليني دينار، 
تش����مل التصميم والدراسات، 
مش����يرا إلى أن الش����ركة التي 
رست عليها مناقصة املشروع 
من الش����ركات الرائ����دة والتي 
س����تلتزم باالشتراطات الفنية 
والصحي����ة وكذلك التنفيذ في 

املدة الزمنية احملددة.
وف����ي رده على س����ؤال ل� 
»األنباء« عن الطريقة التي كانت 
جتري بها األمور قبل إنش����اء 

إنه سيضم كوادر من املختصني 
في هذا املجال.

ولفت البدر إلى أن املشروع 
الذي يحتل مساحة قدرها نحو 
4 ماليني متر مربع، تتوزع على 
16 قس����يمة مخصصة لتربية 
الدواجن مساحة كل منها 32 ألف 
متر مربع، بعضها بدأ تشغيله، 
والبعض اآلخر قيد اإلنش����اء، 
إضافة إلى املشروع البحثي الذي 
سيخدمها، يعتبر مجمعا متكامال 
الكويت، خلدمة  على مستوى 

املنشود منه، وهو تعريف مربي 
الدواجن وكذلك املهتمون بتربية 
الطيور باملش����اكل التي يعاني 
منه����ا هذا القط����اع، مع إيجاد 
احللول املناسبة لها، سواء من 
حيث اخلدم����ات، أو األغراض 
البيطري����ة، وكذل����ك اإلكثار، 
وطريقة العناية، واالشتراطات 
الصحية والفنية«. الفتا إلى أن 
هذا املش����روع اجلبار سيكون 
مركزا علميا إرشاديا توجيهيا 
للمهتمني بتربية الدواجن، حيث 

محمد راتب
نفى رئيس مجلس اإلدارة، 
املدير الع���ام في الهيئة العامة 
لش���ؤون الزراع���ة والث���روة 
السمكية، م.جاسم البدر ادعاءات 
بع���ض املزارعني ب���أن الهيئة 
قصرت في قضية تعويضات 
الصقيع، مشددا على أنها رفعت 
عدة خطابات إلى وزارة املالية، 
والتي بدوره���ا ال تتوانى في 
التعاون م���ع الهيئة على هذه 
املسألة، وقال: »إن نسبة أي شيء 
من التقصير إلى الهيئة أو إلى 
وزارة املالية هو تقول ال ميت 
إلى احلقيقة بصلة، بل إن الوزارة 
املالية  - وعلى رأس���ها وزير 
مصطفى الشمالي – لم تتوان في 
تسهيل إجراءات هذا املوضوع، 
لكننا نقدر الفترة الزمنية الالزمة 
القانونية، وليست  لإلجراءات 
املسألة »كن فيكون«، وما يطرح 
اآلن فندناه ف���ي الصحف بكل 

موضوعية وشفافية.
جاء ذلك في تصريح صحافي 
صباح أمس على هامش وضع 
حجر األساس ملشروع الدجاج 
الالح���م ف���ي منطق���ة الوفرة 
الزراعي���ة، وذل���ك بحض���ور 
الهيئة،  إدارة  أعضاء مجل���س 
العام، والشركة  املدير  ونواب 
الصناعية للمباني واإلنشاءات 
والتي رست عليها مناقصة تنفيذ 

املشروع.
وأوض����ح م.الب����در أن هذا 
املشروع يعتبر إحدى حلقات 
املشاريع الزراعية التي أدرجتها 
احلكومة ضمن خطتها اخلمسية، 
والتي تفتخر بها الهيئة وتنوي 
تنفيذه����ا خالل الفترة املقبلة، 
حيث يعتبر أول مشروع بحثي 
إرشادي على مستوى الكويت، 
بهدف أساسي هو زيادة االكتفاء 
الذاتي، وقال: »إن حل املشاكل 
املتعلقة بالدواجن، تسير بنا 
خطى متع����ددة إلى األمام، كما 
نتطلع إل����ى أن يؤدي الغرض 

م.جاسم البدر ونبيلة العلي وقيادات الزراعة خالل وضع حجر االساس ملشروع الدجاج الالحم

شرح عن مشروع الدجاج الالحم

وضع حجر االساس

»الهيئة« ستعوض المزارع المتضررة فعاًل من قضية الحليب
اكدت نبيلة العلي انه بخصوص سكب احلليب 
في منطقة الصليبي��ة، ومطالبة منتجي احلليب 
بتعويضات من الثروة احليوانية، بأن هناك مزارع 
تض��ررت ومزارع لم تتض��رر، وهي التي تورد 
منتجاته��ا من احلليب الى ش��ركة »كي دي كاو« 
مؤكدة انه يتم التحقق بش��كل يومي من املزارع 
التي تس��كب احلليب، من قبل اخصائيي وفنيي 

الهيئة ويتم حترير الكميات املسكوبة من احلليب، 
واعدت لها مذكرة ليقدم لها الدعم وكأنها وردت 
احلليب، كون ذلك خارج نطاق السيطرة، كما ان 
الهيئة حتصل على تقارير من الشركات املنتجة 
للحليب باملزارع التي وردت لها احلليب، الفتة الى 
ان الهيئة ستستمر في تقدمي الدعم للمتضررين 

الى ان حتل املشكلة.


