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محمد الصباح التقى المنسق الدولي
لشؤون األسرى وإعادة الممتلكات الكويتية

العنزي: قطع المياه عن بعض المناطق 
إلجراء الصيانة في ٢٢ و٢٣ الجاري

دارين العلي
أعلنت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء واملاء أن 
الوزارة تعتزم خالل اليومني املقبلني إدخال وحدتني في 
محطة الزور اجلنوبية بقدرة انتاجية ٥٦٠ ميغاواط 
ويعمالن بنظام الدورة املشتركة الى الشبكة الكهربائية 

بعد عمل االختبارات التجريبية.
وفي ســــياق آخر أصدر الوزير د.بدر الشريعان 
قرارا بتعيني م.رمي العازمــــي مديرا للمكتب الفني 

التابع للوزير.
من جانبه، أعلن مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم 
في الوزارة م.طالل العنزي في تصريح صحافي ان 
الوزارة ستقوم خالل األســــبوع املقبل باستحداث 
أعمال تطوير محطات ضخ املياه وملحقاتها وإجراء 
بعض التعديالت على خطوط الضخ الرئيسية، األمر 
الذي ســــيترتب عليه انقطاع املياه العذبة عن عدة 

مناطق، وذلك يوم اجلمعة ٢٠١٠/١/٢٢ من الســــاعة 
الرابعة عصرا حتى الساعة الثامنة من صباح يوم 

السبت ٢٠١٠/١/٢٣.
أما املناطق التي ســــيطالها القطع في التوقيت 
احملدد أعاله فهــــي الدوحة ـ الصليبخات ـ النعيم ـ 
القصر (٤، ٣، ٢، ١)ـ  قرية اجلهراء الرابيةـ  األندلس 
ـ غرناطــــة ـ الصليبية الســــكنية ـ الرقعي ـ الري ـ 
شرق الصليبخاتـ  الصليبية الزراعية والصناعية 
ـ العارضية القدمية واجلديدةـ  الفردوسـ  القيروان 
ـ منطقة صباح الناصــــر ومحطتا تعبئة املياه في 

الصليبخات والصليبية.
وشدد العنزي على ان إجراءات الوزارة هذه تأتي 
حرصا منها الســــتكمال جميع مشاريعها وحتسني 
مســــتوى أدائها بهدف تقدمي خدماتهــــا على أكمل 

وجه.

التقى مدير عام مفوضية الطاقة الذرية في فرنسا

إضافة ٥٦٠ ميغاواط إلى الشبكة من محطة الزور الجنوبية الكهربائية قريباً

الشيخ د.محمد الصباح خالل لقائه غينادي تراسوف
استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشـــيخ د.محمد الصباح في مبنى 
مجلس االمة املنسق الدولي رفيع املستوى لشؤون 
االســـرى واعادة املمتلـــكات الكويتية غينادي 

تراسوف وذلك مبناسبة زيارته الى البالد.
حضر اللقاء مدير ادارة املتابعة والتنسيق 
الســـفير خالد املغامس ومدير ادارة املنظمات 
الدولية الوزير املفوض منصور العتيبي واملدير 
باالنابـــة إلدارة مكتـــب نائـــب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الوزير املفوض صالح 

اللوغاني.
كما استقبل الشيخ د.محمد الصباح مدير عام 

مفوضية الطاقة الذرية في اجلمهورية الفرنسية 
برنارد بيغو والوفد املرافق، وذلك مبناســـبة 

زيارته الى البالد.
حضـــر اللقاء امـــني عام اللجنـــة الوطنية 
الستخدامات الطاقة النووية لالغراض السلمية 
د.أحمد بشارة ومستشار اللجنة عدنان شهاب 
الدين ومدير ادارة املنظمـــات الدولية بوزارة 
اخلارجية الوزير املفـــوض منصور العتيبي، 
واملدير باالنابة إلدارة مكتب نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الوزير املفوض صالح 
اللوغاني وسفير جمهورية فرنسا لدى الكويت 

السفير جان رينيه جيان.

وزراء الكهرباء العرب أقروا مشروع تعديل النظام األساسي لمجلسهم

الشريعان: ضرورة تنفيذ قرارات توسيع استخدامات 
تقنية الطاقة المتجددة في الدول العربية

القاهرة ـ هناء السيد
أكد وزير الكهرباء واملاء د.بدر 
الشريعان امس أهمية املضي قدما 
نحــــو تنفيذ القــــرارات الصادرة 
عــــن القمة العربيــــة االقتصادية 
التي  واالجتماعيــــة والتنمويــــة 
عقدت في الكويت السيما ما يتعلق 
منها مبجال توسيع استخدامات 
الطاقة املتجددة. جاء ذلك  تقنية 
في تصريح ادلى به الشريعان لـ 
«كونا» عقب مشاركته في اجتماعات 
الدورة االستثنائية ملجلس الوزراء 
العرب املعنيني بشؤون الكهرباء. 
اتفاقا  ان االجتماع شهد  وأوضح 
القمة  على متابعة تنفيذ قرارات 
العربية االقتصادية واالجتماعية 
والتنموية في مجال الربط الكهربائي 
واستخدام الطاقة املتجددة وعرض 
تقرير متكامل حول التنفيذ لرفعه 
الــــى القمة العربيــــة االقتصادية 
الثانية التي ستعقد في شرم الشيخ 

العام املقبل.
واضاف الشريعان ان «هناك 
جلانا متخصصة تعنى مبتابعة 
تنفيــــذ قــــرارات قمــــة الكويــــت 
االقتصادية خاصة في مجال الربط 
الكهربائي الذي خطا خطوة كبيرة 
بتدشني الربط اخلليجي بني أربع 

دول عربية الشهر املاضي».

وأكد وجود حرص عربي على 
حتسني وضع املواطن العربي من 
خالل وضع خطط ومشاريع تنموية 
وتوفير الكهرباء لهذه املشاريع من 
خالل استخدامات الطاقة املتجددة 
الطاقة الشمســــية وطاقة  ومنها 

الرياح.
وردا على ســــؤال حول موقع 
الطاقة الشمســــية  مــــن  الكويت 
لتوليد الكهرباء اوضح الشريعان 
في تصريحه لـ«كونا» أن الكويت 
لديهــــا متخصصون فــــي وزارة 
الكهرباء في هذا املجال فضال عن 
الدور الكبير الذي يقوم به معهد 
الكويت لألبحاث العلمية الى جانب 
وجود مؤسسات كويتية رائدة في 
هذا التخصص. وأشار الى وجود 
تعاون مثمر بني املؤسسات املعنية 
في الكويت لوضع مشروع جتريبي 
على مستوى صغير لتوليد الكهرباء 
من الطاقة الشمسية كخطوة أولى 
من خالل استخدام الغاز والطاقة 
الشمسية. ولفت الى وجود جتارب 
مثيلة فــــي كل من االمارات وقطر 
والســــعودية والبحرين وعمان 
ومصر في مجال الطاقة الشمسية 
الرياح. وحول اجتماعات  وطاقة 
وزراء الكهرباء العرب قال الشريعان 
ان االجتماعات تركزت في ايجاد 

التنفيذي  املكتب  املصري رئيس 
ملجلس الــــوزراء العرب املعنيني 
بشؤون الكهرباء د.حسن يونس 
في تصريحات صحافية عقب ختام 
أعمال الدورة االستثنائية ان املجلس 
أقر كذلك تشكيل جلنة من اخلبراء 
العرب لصياغة استراتيجية عربية 
شاملة للطاقة اجلديدة واملتجددة. 
وأضــــاف أن املجلس أقــــر أيضا 
صياغة رؤية عربية شاملة جتاه 
اخلطة الشمسية األورومتوسطية 
واملبادرات املشــــابهة، مشيرا الى 
أن الوزراء أعــــدوا امللف املقترح 
لعرضه على القمة العربية املقبلة 
في ليبيا في مجال الكهرباء والطاقة. 
وأوضح أن من بني أوجه استخدام 
هذه الطاقة تنمية استخدام الطاقة 
الشمسية وكفاءة استخدام الطاقة 
في االنتاج واالســــتهالك والطاقة 
املتجددة والطاقة النووية لألغراض 

السلمية.
من جانبه، أكــــد وزير الدولة 
لشــــؤون الطاقــــة القطري محمد 
بن صالح السادة أن املجلس أقر 
بضرورة اعداد مسودة استراتيجية 
عربية في مجال الطاقة الشمسية 
وطاقة الرياح وتشكيل جلنة من 
اخلبراء العرب تكون معنية بالطاقة 

اجلديدة واملتجددة لتطويرها.

رؤية عربية شاملة جتاه اخلطة 
الشمسية (األورومتوسطية) وسبل 
االســــتفادة من الطاقة الشمسية 

املتوافرة لدى الدول العربية.
وشــــدد على الضرورة امللحة 
للتنســــيق بني الدول العربية في 
مجال الطاقة الشمســــية من اجل 
وضع رؤية عربية متكاملة للتعامل 
حيال االتفاقية (األورومتوسطية) 
للطاقة الشمسية مشيرا الى تشكيل 
العرب للطاقة  جلنة من اخلبراء 

اجلديدة واملتجددة بهذا الشأن. 
وأقر مجلس الــــوزراء العرب 

املعنيــــني بشــــؤون الكهرباء فى 
ختام أعمال الدورة االســــتثنائية 
التي عقدت أمس مبقر جامعة الدول 
العربية مشــــروع تعديل النظام 
األساسي للمجلس. ويهدف مشروع 
النظام األساسي الى حتسني أداء 
املجلس ويدخل ضمن اختصاصاته 
قضايا الطاقة اجلديدة واملتجددة 
واالســــتخدامات السلمية للطاقة 
الذرية فــــي مجال توليد الكهرباء 
اضافة الى عقــــد املجلس دورته 

العادية كل عام بدال من عامني.
وقال وزيــــر الكهرباء والطاقة 

(ناصر عبدالسيد)د. بدر الشريعان خالل االجتماع

د.صالح املضحي

عباس البغلي

دارين العلي
اعلن مدير عام الهيئة العامة 
للبيئـــة د.صـــالح املضحي في 
تصريـــح لـ «األنباء» ان مجلس 
ادارة البيئة الذي شكله املجلس 
االعلـــى للبيئة امس االول من ٨ 
أعضاء ســـيعقد أول اجتماعاته 
العاشـــرة من صباح االحد  في 

املقبل.
وقال املضحي انه ابرز ما يضم 
جدول اعمال االجتماع هو اتخاذ 
القرار مبا يتعلق مبذكرة اجلزاءات 
بحق مصانع الشعيبة املخالفة 
الى  التي احالها املجلس االعلى 
مجلس االدارة بعد تشكيله وفقا 

لالجراءات القانونية.
املذكرة  ان  واكـــد املضحـــي 
تضم ٢٥ مصنعا مخالفا تتراوح 
جزاءاتها بني الغرامات واالغالق 

بشرى شعبان
تشــــهد جمعيــــة الرميثيــــة 
انطــــالق مهرجاناتها  التعاونية 
التســــويقية للعام اجلديد حيث 
تنظــــم خــــالل الشــــهر اجلاري 
مهرجان «الرميثية وبس» والذي 
يتم من خالله عرض املئات من 
السلع املختلفة بأسعار مخفضة 

وتنافسية.
وأعلن رئيس جمعية الرميثية 
التعاونيــــة عبــــاس البغلي في 
تصريح صحافي ان هذا املهرجان 
يأتي استمرارا للنهج الذي تبنته 
اجلمعية مبحاربة غالء األسعار 
املهرجانات  عن طريق تكثيــــف 
التسويقية وتوزيعها على فترات 
منتظمة خالل العام باالضافة الى 
عرض البدائل من السلع املتنوعة 
خللق تنافس حقيقي بني الشركات 
املوردة مبا يصب لصالح املستهلك. 

ايضا اطالع مجلس االدارة على 
تداعيات حادثة مشرف البيئية 
واالجراءات التي قامت بها الهيئة 
في هذا الصدد وما ميكن القيام 
به من اجل تخفيف العبء البيئي 
الناجت عنها والتسلسل في العمل 

منذ احلادثة وحتى اليوم.
وكانت مصـــادر متخصصة 
قد ابلغت «األنباء» عقب اجتماع 
املجلس االعلى امس االول انه يؤيد 
وبشـــكل كبير جميع االجراءات 
القانونية التي قد تتخذها الهيئة 
بحق املصانع املخالفة مشيرة الى 
ان ما ورد في توصية اجلزاءات 
التي حصلت على تأييد املجلس 
ادارة  الـــى مجلس  الذي احالها 
البيئة املشكل ليقرها بعد موافقة 
االعضاء وفـــق االطر القانونية 

املتبعة.

للســــلع املقدمة ضمن العروض 
لتغطــــي كل اذواق املســــتهلكني 

وتلبي رغباتهم واحتياجاتهم.
ومن جهة اخرى اوضح البغلي 
ان تسجيل الطلبة املتفوقني للعام 
الدراسي ٢٠٠٩/٢٠٠٨ سيبدأ اعتبارا 
من ٢٠ اجلاري، مؤكدا ان تكرمي 
املتفوقني يأتي ضمن سلســــلة 
األنشطة االجتماعية األساسية 
للجمعية تقديرا لدور العلم في 
نهضة األمم ودفعا جلهود الطلبة 
التفوق واحلصول  وحثهم على 
العلمية مما  املراكــــز  على أعلى 
يتيح ألبناء الكويت تبوؤ مكانة 

متميزة.
وأضاف: كما تستقبل اجلمعية 
املراحل  املتفوقــــني من جميــــع 
التعليمية ابتداء من الصف االول 
االبتدائــــي وانتهاء بالدراســــات 

العليا.

الى  والوقـــف االداري واالحالة 
القضاء وفق املواد من ٨ الى ١٤ 
من قانون انشـــاء الهيئة العامة 

للبيئة.
وقال ان من ضمن جدول االعمال 

وأضاف ان املهرجانات التسويقية 
اثبتت فاعليتها من خالل االقبال 
الكبير على املهرجانات السابقة 
والتي متت خــــالل العام املاضي 
مبعدل مهرجان تسويقي لكل شهر، 
وأكد ان املهرجانات ستشهد زيادة 

مصادر متخصصة أبلغت «األنباء» تأييد المجلس األعلى للبيئة لها

المضحي: جزاءات مصانع الشعيبة الـ ٢٥ 
المخالفة إلى مجلس إدارة البيئة األحد المقبل

البغلي: تعاونية الرميثية تستمر بتحطيم األسعار

ناصر العنزي قدم أوراق اعتماده
للرئيس اإلندونيسي

كواالملبورـ  كونا: قدم سفير دولة الكويت لدى جمهورية اندونيسيا 
ناصر العنزي اوراق اعتماده كسفير فوق العادة ومفوض للكويت 

الى الرئيس االندونيسي سوسيلو بامبانغ يوديونو.
وقال الســـفير العنزي لـ «كونا» في اتصال هاتفي امس انه نقل 
للرئيس االندونيســـي حتيات صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
االحمد وســـمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء ومتنياتهم 

لرئيس وشعب اندونيسيا مبزيد من التقدم والرخاء.
واكد للرئيس االندونيسي انه سيسعى اثناء مهمته اجلديدة الى 
تعميق وتطوير العالقات بني البلدين والعمل على تعزيز العالقات 
الديبلوماسية وتنشيط التعاون بينهما في جميع املجاالت االقتصادية 
والتجارية واالســـتثمارية وغيرها من املجاالت االخرى التي تسهم 

في دفع وتطوير العالقات الثنائية.

سفيرنا بالرياض وّجه دعوة
ألمير المنطقة الشرقية لزيارة البالد

الدمام (الســــعودية) ـ كونا: التقى سفيرنا لدى 
اململكة العربية السعودية الشيخ حمد جابر العلي 
نائب أمير املنطقة الشرقية األمير جلوي بن عبدالعزيز 
بن مساعد. وقال الشيخ حمد اجلابر لـ «كونا» عقب 
اللقاء انه نقل لألمير جلوي حتيات وتقدير صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولى العهد 
الشيخ نواف االحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد. وأثنى على ما يلقاه أبناء الكويت 
من اهتمام ورعاية خالل وجودهم في بلدهم الثاني 
السعودية، مشيدا باجلهود التي يقوم بها املسؤولون 
في منفذي اخلفجي والرقعــــي احلدوديني لتنظيم 

دخول وخروج املسافرين من وإلى الكويت.
وأشاد الشيخ حمد اجلابر باملستشفيات في املنطقة 
الشرقية واداراتها وأطبائها وباالخص مستشفيات 
منطقة اجلبيل الصناعية وجميع رجال االســــعاف 
واجلمارك والطوارئ وجتاوبهم السريع خالل احلادث 
املروري االخير الذي تعرضت له احدى االسر الكويتية 

فى منطقة اجلبيل.
وفى ختام اللقاء قدم الشيخ حمد اجلابر دعوة 
باسم صاحب الســــمو االمير الشيخ صباح االحمد 
لالمير جلوي بن عبدالعزيز لزيارة الكويت ولقاء 

اخوانه فيها.

الكويت وفرنسا وقعتا باألحرف األولى
اتفاق تعاون لالستخدام السلمي للطاقة النووية

بيغـو: االتفاق مدته ٢٠ عاما قابلة للتجديد مع االلتزام بجميع االتفاقات في المجال النووي

بشارة: تطوير تطبيقات الطاقة النووية سيشمل علم الزراعة والبيولوجيا وعلوم األرض والطب

برعاية وكيل الخارجية وبحضور سفيرنا في باريس

د. بشارة وبيغو يتبادالن االتفاقية عقب توقيعهاد. أحمد بشارة وبرنارد بيغو خالل توقيع االتفاقية بحضور خالد اجلاراهللا والسفير الفرنسي والسفير علي السعيد
بشرى الزين

رعى وكيل وزارة اخلارجية الســـفير 
خالد اجلاراهللا في مبنى الوزارة ظهر امس 
حفل التوقيع باألحرف األولى على اتفاق 
تعاون لتطوير االستخدامات السلمية للطاقة 

النووية بني الكويت وجمهورية فرنسا.
ووقع عن اجلانـــب الكويتي أمني عام 
اللجنة الوطنية الستخدامات الطاقة النووية 
الســـلمية د.أحمد بشارة وعن  لألغراض 
اجلانب الفرنسي مدير عام مفوضية الطاقة 

الذرية برنارد بيغو.
وفي هذا الصدد صرح د.أحمد بشـــارة 
بأن هذه االتفاقيـــة ثمرة للمباحثات التي 
جرت بني صاحب الســـمو األمير الشـــيخ 
صباح األحمد والرئيس الفرنسي نيكوال 
ســـاركوزي خالل زيارته إلى البالد مطلع 

العام املاضي.
وينص االتفاق على تعاون الطرفني في 
ميدان استخدام الطاقة النووية لألغراض 
الســـلمية وفي إطار احترام املبادئ التي 
حتكم سياســـة كل منهما النووية وكذلك 
القوانني واألنظمة املعمول بها في كل بلد وفي 
إطار احترام االلتزامات الدولية والتعهدات 

اخلاصة بكل من الطرفني.
ويشـــجع االتفاق الشركات الصناعية 
على تطبيق الطاقة النووية إلنتاج الطاقة 
الكهربائية وحتلية مياه البحر والبحوث 
األساســـية والتطبيقية التـــي ال تتطلب 
اســـتخدام اليورانيوم املخصب بنســـبة 
٢٠٪ أو أكثر من النظير ٢٣٥ في املفاعالت 
البحثية وتأهيل املوارد البشرية في ميدان 
النووية  الســـلمية للطاقة  االستخدامات 
وتطوير تطبيقات الطاقة النووية في ميادين 
علم الزراعة والبيولوجيا وفي علوم األرض 

والطب الصناعي.
حضـــر حفـــل التوقيع ســـفيرنا لدى 
جمهورية فرنسا السفير علي السعيد ومدير 
إدارة املراسم السفير ضاري العجران واملدير 
باإلنابة إلدارة مكتب نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الوزير املفوض 
صالح اللوغاني ومستشار اللجنة الوطنية 
النووية لألغراض  الطاقة  الســـتخدامات 

السلمية د.عدنان شهاب الدين.
وعن اجلانب الفرنســـي حضر سفير 
جمهورية فرنسا لدى الكويت جان رينيه 

جيان وأعضاء الوفد املرافق.

من جانبه اعلن اعلن مدير عام الوكالة 
الفرنسية النووية بيرنارد بيغو ان فرنسا 
والكويت وقعتا امس اتفاقية تعاون في مجال 

الطاقة النووية لألغراض السلمية.
وأوضح بيغو في تصريح للصحافيني 
على هامش زيارته ملجلس االمة ان االتفاق 
مدته ٢٠ عاما قابلـــة للتجديد مع االلتزام 
بجميع االتفاقات الدولية في املجال النووي، 
مشـــيرا الى ان الكويت وعبر هذا االتفاق 
ستســـتفيد من الطاقة النووية في مجالي 
الكهرباء وحتلية املياه الفتا الى ان نسبة 
اليورانيوم املســـتخدم في هذه الطاقة ال 

يتجاوز ٢٠٪.
من جهته، أكد الســـفير الفرنسي جان 
رونيه جيان على عمق العالقات الفرنسية 
ـ الكويتية، مذكرا بأن هذا االتفاق كان ثمرة 
الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي نيكوال 
ســـاركوزي الى الكويـــت فبراير املاضي، 
موضحـــا ان دوال مثل االمـــارات العربية 
املتحدة واألردن لديها اتفاقات مماثلة مع 

فرنسا في مجال الطاقة النووية.
وأشار جيان الى ان هذا املشروع سيكتمل 
بتهيئة البيئة املالئمة مبا يشـــمل تدريب 

الكوادر البشرية واختبار املنطقة املناسبة 
واآلليات التنفيذية.

بدوره اشاد األمني العام للجنة الوطنية 
النووية لألغراض  الطاقة  الســـتخدامات 
السلمية د.أحمد بشارة بالتعاون الكويتي 
ـ الفرنسي وباملساعدة الفنية التي تقدمها 
فرنسا في هذا املشروع، مذكرا باملباحثات 
التي اجراها الرئيس الفرنسي مع صاحب 
السمو األمير الشـــيخ صباح األحمد لدى 
زيارة األول الى الكويت وما متخض عنها 
من تأكيد لعالقات التعـــاون بني البلدين 

الصديقني.
وأوضح بشـــارة ان تطوير تطبيقات 
الطاقة النووية في الكويت سيشمل ميادين 
علم الزراعة والبيولوجيا وعلوم األرض 
والطب والصناعة، وكذلـــك ادارة الوقود 
املستهلك والنفايات النووية وحماية البيئة 
واالستجابة حلاالت الطوارئ الناجتة عن 

احلوادث االشعاعية.
كما ذكر بشارة أن االتفاق يحدد اشكال 
التعاون وتأهيل الكوادر العلمية والفنية 
وتبادل املعلومات والقيام بنشاطات مشتركة 

في مجال البحوث الهندسية.


