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حيوانات أليفة

وضع آلية لالستفادة من املياه املعاجلة

)سعود سالم(جانب من جولة الوزير د.صفر على املركز د.فاضل صفر خالل جولته في مركز توزيع املياه املعاجلة بالعبدلي

جانب من احليازات الزراعية

جانب من الزراعات

»الزراعة« تعتزم توقيع ثماني اتفاقيات مع »إكساد«
محمد راتب

أكد رئيس مجلس االدارة واملدير العام للهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.جاسم 
البدر ان التعاون مس���تمر وجاد مع املركز العربي 
لدراسات املناطق اجلافة )إكس���اد( بشأن العديد 
من مشاريع الهيئة التنموية املدرجة ضمن اخلطة 
احلكومية اخلمس���ية، واملتعلق���ة بتنمية كل من 

الثروتني احليوانية والنباتية.
وأضاف م.البدر في املؤمتر الصحافي الذي عقده 
مع رئي���س املركز د.وفيق صالح بحضور قيادات 
الهيئة واملركز مبقر الهيئ���ة، انه بصدد توقيع 8 
اتفاقيات مع املركز الذي يعتبر من اكبر بيوت اخلبرة 
العاملية في املجالني النباتي واحليواني، حيث انه 
يقوم بتنفيذ دراس���ات ميدانية وبحوث تطبيقية 
متنوعة، مشددا على ان العالقة بني الطرفني مثمرة 
وجرى االس���تفادة منها في العديد من املشروعات 
والتي منها انشاء قاعدة بيانات في مجال التنوع 
االحيائي وفقا لنظام »سسكويل سيرفر« مع اعداد 
خطة تنفيذية النش���اء بنك وراث���ي اقليمي لدول 
اخلليج العربية، اضافة ال���ى اقامة مجمع وراثي 

نباتي يتحمل اجلفاف في منطقة الوفرة الزراعية، 
وايضا تدري���ب الكوادر الوطنية في مجال االدارة 
املتكاملة، كما لفت الى ان معظم املشاريع التي نفذت 
بالتعاون مع »إكساد« تتسم بالشفافية والوضوح 
والسالسة، وس���هولة اتخاذ القرار والذي كان في 

كثير من األحيان يتم عن طريق الهاتف.
وفي كلمته أمام الصحافيني قال د.وفيق صالح: 
ان الكوي���ت من أولى الدول الداعم���ة للمركز، بل 
واملش���يدة له، وان هذا ميثل دينا في عنق املركز 
يعمل على الوفاء به عبر التعاون املثمر، الفتا الى 
ان التوجه اجلديد في املركز هو تنفيذ مشروعات 
حتددها الدول العربية وفقا الحتياجات كل دولة، 
فقد يكون موضوع زيادة انتاجية القمح هو الشاغل 
جلمهورية مصر بينما مش���روع حتسني سالالت 

معينة هو الشاغل في دول اخلليج وهكذا.
وقال الصالح: ان لدى املركز 30 عاملا من مختلف 
اجلامعات ومراكز البحوث العربية، وقد ساهموا 
في كثير من املشروعات مثل انتاج حبوب مقاومة 
للجفاف واستنباط اصناف جديدة من البذور سجلت 
باسم »اكساد« وادخال زراعة الزيتون في كثير من 

البلدان العربية، مع تطوير سالالت اخليول بناء 
على رغبة بعض الدول، مضيفا ان »اكساد« تعمل 
حاليا على دراسة األمن املائي العربي بتكليف من 
القمة العربية االقتصادي���ة التي عقدت بالكويت 
أخيرا، وقال: لكن ما يهدد مشروعات املركز لألسف 
هو نقص التمويل، مشيدا مبوقف الكويت الداعم 
للمركز، الس���يما بعد ان قدمت 500 مليون دوالر 
لصندوق التمويل، في حني ان دوال اخرى لم تسدد 

نصيبها من التمويل بعد.
من ناحيته، قام نائب املدير العام للهيئة فيصل 
الصديق���ي بتفصيل بقية االتفاق���ات، موضحا ان 
هناك مشروعا في مجال املراعي واملوارد احلرجية 
يش���مل تأهيل املراعي املتده���ورة وزيادة االنتاج 
الرعوي اضافة الى مشروع يستهدف نقل تقنيات 
اس���تعمال املياه املاحلة للمزارعني، وآخر ملراقبة 
التصحر ومكافحته، وكذلك مشروع لدراسة املعايير 
االقليمية ملياه الصرف املعالج، وأما املش���روعان 
اللذان يخصان الثروة احليوانية، فهما حتس���ني 
سالالت محلية من املاعز وتربية العجول مبزارع 

القطاع اخلاص.

هاني الظفيري
أك���د وزير االش���غال العامة 
ووزير الدولة لش���ؤون البلدية 
د.فاضل صفر عن ارتياح املزارعني 
م���ن اخلدمات واالس���عار التي 
يقومون بدفعها للحصول على 
املياه املعاجلة التي يتم ضخها 
للحيازات املوجودة في منطقة 
العبدلي، مش���يرا الى ان محطة 
توزيع املياه املعاجلة في العبدلي 
يتم تش���غيلها والتحكم بها عن 
طري���ق االنظم���ة االلكترونية 
بإش���راف م���ن قبل مهندس���ي 
املقاول  الوزارة بالتع���اون مع 

املنفذ للمشروع.
وأعلن صفر خالل جولة قام 
بها صباح امس الى مركز توزيع 
املي���اه املعاجلة في العبدلي عن 
قيام الوزارة بوضع آلية وخطة 
عمل لالستفادة من املياه املعاجلة 
وايصالها الى كل مناطق الدولة، 
الفتا الى ان خ���ط مياه الوفرة 
ب���دأ العمل لضخ املياه املعاجلة 
للمزارعني واحليازات املوجودة 

في تلك املنطقة.
الوزارة  وكش���ف عن وضع 
مخططا هيكليا متكامال لقطاع 
الهندس���ة الصحي���ة  حتى عام 
2030 يهدف الى تطوير اخلدمات 
واالستفادة من مخرجات محطات 
التنقية بش���كل كامل، مبينا ان 
الوزارة تعمل على حتقيق هدف 
املياه  الدولة لالس���تفادة م���ن 
املعاجلة وع���دم هدرها كما كان 

يحدث في السابق.
واض���اف ان ال���وزارة تعمل 
حالي���ا عل���ى اس���تغالل مياه 
الص���رف الناجتة م���ن منطقة 

اجله���راء واملناطق احمليطة بها 
في تغذية وري املزروعات على 
طريق الصبية اجلديد الذي يربط 

الكويت مبيناء بوبيان.
واكد صفر قيام الوزارة بإيصال 
املياه املعاجلة ألغلب احليازات 
واملزارع في منطقة الوفرة، كما 
ان الوزارة بصدد توقيع مجموعة 
من العقود اخلاصة بشبكة املياه 
املعاجلة في منطقة الوفرة لزيادة 
سعة وكمية املياه الواصلة الى 

تلك املزارع.
وربط صفر حجم وكمية املياه 
املعاجل���ة التي تنتجها محطات 

التنقية اخلاضعة لوزارة االشغال 
بكمية استخدام املياه في املنازل، 
مشيرا الى ان تعطل محطة مشرف 
وخروجها عن اخلدمة اثر بشكل 
جزئي على كمية مياه الصرف، 
مش���يرا الى ان الوزارة عوضت 
ذل���ك النقص من خالل نقل تلك 
املياه عن طريق التناكر الى حني 

عودة احملطة الى العمل.
واشار الى ان وزارة االشغال 
غير معنية مبوضوع استيراد 
املياه من اخلارج، مبينا ان دورها 
يقتصر على معاجلة مياه الصرف 
وكيفية االستفادة منها بالشكل 

السليم.
واك���د د.صف���ر ان املزارعني 
املستهلكني ملياه الصرف هم من 
يتحكمون بالكميات املستهلكة 
ال���وزارة قامت  من قبلهم كون 
مبد أنابيب املياه الى تلك املزارع 
وبنسب متساوية، اال ان الكميات 
املستخدمة ترجع حلاجة املستهلك 
من تلك املياه، الفتا الى ان املياه 
التي تنتجها محطات التنقية مياه 
عالية اجلودة وفق دراسات قام 
بها معهد االبحاث العلمية والهيئة 
العامة للبيئة، االمر الذي تبددت 
معه كل املخاوف من اس���تخدام 

تلك املياه.
وش���دد صفر على ضرورة 
التحلي بثقافة االستهالك من قبل 
املزارع���ني، الفتا الى وجود قلة 
منهم تقوم بوضع مضخات كبيرة 
لسحب كميات اكبر من املياه االمر 
الذي يضعف كميات املياه لدى 

املزارعني املجاورين لهم.
واشار الى ان خطة احلكومة 
التنموية تتضمن تطوير وحتديث 
البنية التحتية في الدولة، مبينا 
ان الوزارة قامت بوضع برامجها 
في اخلط���ة احلكومية ومن ثم 
احلرص عل���ى تنفيذها بالكامل 

وفق ما تقتضيه املشاريع املوكلة 
لها.

ولفت الى انه في حال ظهرت 
بعض العوائق من ناحية الدورة 
امليزانيات  او توفير  املستندية 
ال���وزارة مبواجهتها  س���تقوم 
برفع تلك املعوقات الى اجلهات 
العليا ملعاجلتها ووضع احللول 

السريعة لها.
واعلن عن تأجيل توقيع عدد 
م���ن العق���ود واالتفاقيات التي 
كان م���ن املفت���رض ان توقعها 
الوزارة نهاية االسبوع اجلاري، 
عازيا ذلك ال���ى مواجهة بعض 

الش���ركات تأخيرا في احلصول 
عل���ى الكفاالت الت���ي كانت في 
السابق ال تستغرق خمسة ايام 

في احلصول عليها.
واشار الى ان االزمة املالية ادت 
الى تأخر بعض البنوك في اعطاء 
تلك الكفاالت للشركات، مضيفا 
انه مبجرد انتهاء الشركات من 
احلصول على الكفاالت س���يتم 
التوقيع من قب���ل الوزارة على 

العقود.
واعتبر شراكة احلكومة مع 
القط���اع اخلاص مح���ركا جيدا 
للسوق والدورة املالية في الدولة 

يصب في املصلحة العامة.
واشار الى ان الوزارة تعمل 
جاهدة على االس���تفادة من كل 
التنقية،  مخرج���ات محط���ات 
مبين���ا ان الوزارة كلفت اجلهاز 
االستشاري بالتعاون مع قطاع 
الهندسة الصحية لدراسة جدوى 
تولي���د الطاق���ة الكهربائية من 
املخلفات الصلب���ة في محطات 
التنقية، ولف���ت الى ان الوزارة 
تعمل حاليا على االستفادة من 
املخلف���ات الصلب���ة عن طريق 
حتويلها الى سماد وحتوله الى 

بعض اجلهات لالستفادة منه.
من جهته، قال رئيس مهندسي 
الهندس���ة الصحية ف���ي وزارة 
االشغال م.محمود كرم ان ايصال 
املياه املعاجل���ة ملزارع العبدلي 
مشروع استراتيجي لالستفادة 
من موارد املياه في الدولة، السيما 
في ظل ش���ح وندرة املياه على 

املستوى العاملي.
واكد على ضرورة االستفادة 
من جميع موارد املياه املتاحة التي 
تعتبر مياه الصرف الصحي احد 
اهم تلك املوارد في الدولة، مشيرا 
الى ان الكويت من الدول الرائدة 
في اعادة تدوي���ر مياه الصرف 

الصحي.
ولفت الى ان وزارة االشغال 
تعم���ل وف���ق خط���ة مح���ددة 
لالستفادة منها بشكل كامل عن 
طريق ايصالها ال���ى املزارع او 
تكوين البحيرات، مش���يرا الى 
ان الوزارة حريصة على سالمة 
البيئة واحلفاظ عليها من خالل 
تنقية تلك املياه ومعاجلته بشكل 

علمي.

صفر: خطة عمل لالستفادة من المياه المعالجة وإيصالها لجميع المناطق
قام بجولة في مركز توزيع المياه المعالجة في منطقة العبدلي وأعلن عن مخطط هيكلي متكامل لقطاع الهندسة الصحية حتى عام 2030

عل�ى المزارعي�ن التحلي بثقافة االس�تهالك ون�درس ج�دوى توليد الطاق�ة الكهربائية م�ن المخلف�ات الصلبة في محط�ات التنقية

وزارة الـداخلـيـة

الإعـــالن عن بــيــع 

عدد)25( كلب بولي�سي باملزاد العلني

تعلن وزارة الداخلية عن بيع عدد )25( كلب بولي�سي باملزاد العلني 

وفق البيانات التالية :

1- تاري�������خ امل�������زاد العلني يوم اخلمي��������س املواف�������ق 2010/2/11 ال�ساعة 
الثالثة والن�سف ع�سرًا مببنى اإدارة الأثر - �سمال الأحمدي.

2- تاأمني دخول املزاد مبلغ )20 د.ك( ) ع�سرون دينار (.
3- تاأم�������ني رفع ال�������كالب اأو الكلب الذي يتم �سرائ�������ه )20 د.ك( » ع�سرون 

دينار « عن كل كلب.

4- م�������دة رفع ال�������كالب اأو الكلب الذي يتم �سراوؤه م�������ن املوقع )يومان( من 
تاريخ دخول املزاد.

5- اأن يت�������م البي�������ع بامل�������زاد العلني ولي��������س بالظرف املختوم ب�������اإدارة الأثر 
مبنطقة الأحمدي .

6- يتم املزاد ل�������كل كلب على حده ويقوم املخت�سني باإدارة الأثر بتحديد 
موا�سفاته كاملة للمزايدين من حيث ال�سن والنوع وال�سكل والف�سيلة 

واجلن�س منعًا لوجود لب�س.

7- وحدة الزيادة يف املزاد مبلغ )5 دينار( .
8- عمولة الدلل )5 دينار( لكل كلب يتحملها الرا�سي عليه املزاد.

9- م�������كان اإ�ستقب�������ال الراغبني للمعاين�������ة : اإدارة الأثر �سم�������ال الأحم���دي 
قطعة 15 - �سارع 12 - مبنى 900020.

10- تو�سي اللجنة باإتباع باقي �سروط املزاد الواردة بتعاميم وزارة املالية 
ب�ساأن الت�سرف يف املوجودات اخلارجة عن نطاق الإ�ستخدام.
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