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يفتتح اليوم املعرض الدولي 
اخلامس للمطابخ واكسسواراتها 
الذي ينظمه  واألدوات الصحية 
مركز جاينكس خالل الفترة من 
28 ابريل وحت����ى 1 مايو املقبل 
واملقام حتت رعاية ومبش����اركة 
كبريات الشركات الكويتية حيث 
يضم املعرض كبريات الشركات 
املتخصصة واشهر املتخصصني 
ف����ي صناعة املطاب����خ واألدوات 

الصحية في الكويت.
وبهذه املناس����بة، قال رئيس 
مجل����س إدارة مرك����ز جاينكس 
هيثم الكاظمي ان املركز حريص 

على إقامة املعرض بشكل سنوي وللمرة اخلامسة 
عل����ى التوالي بعد النجاح الكبير الذي حققه خالل 
دوراته األربع السابقة، مشيرا إلى أن املعرض يعد 
فرصة كبيرة للعمالء للتعرف على جميع التصاميم 
العصرية في صناعة املطابخ وكذلك إتاحة فرصة 
أكبر لالختيار من ضمن عدة بدائل متعددة ووفقا 

ألذواقهم.
وأضاف أن املعرض يعتبر فريدا من نوعه سواء 
من حيث عدد الشركات املشاركة وحجمها، أو حتى 
من خالل تنوعها، كما أنه يعد نقلة نوعية في هذا 
النوع من املعارض التي تشهد إقباال كثيفا، مشيرا 
إلى وجود تطور كبير في حجم مبيعات الشركات 
املشاركة باملعرض في دورته الرابعة بنسبة %30 
ومن املتوقع أن يزيد حجم مبيعات املعرض اخلامس 
بنس����بة 40% وبنس����بة 50% عمالء جدد للشركات 
املشاركة. وأوضح أن مشاركة املؤسسات والشركات 
الراقية في املعرض واملنتجات التي تطرحها الشك 

أنها متثل إضاف����ة للعمالء،  في 
مش����يرا الى ان إقام����ة املعرض 
بشكل سنوي تدعم هذه املنتجات 
املتخصصة، كما يعد وسيلة مهمة 
تتيح للشركات الكويتية عرض 
منتجاتها في معرض متخصص 
يجمع بني العميل واملورد بهدف 
التالقي واملنافسة، فضال عن كون 
املعرض يش����جع على تنشيط 

املنتج الوطني.
من جانبه، قال املدير التجاري 
بالشركة غسان حمدان ان مشاركة 
مطابخ الفارس����ي تأت����ي للمرة 
اخلامسة على التوالي في معرض 
FLAMES ال����ذي يعد املع����رض الوحيد في منطقة 
الش����رق األوس����ط املتخصص في صناعة املطابخ 
واكسسواراتها، الفتا إلى أن معرض FLAMES أثبت 
من خالل استمراريته خالل 5 سنوات متتالية أنه 

من أجنح املعارض املتخصصة. 
وأوضح أن الش����ركة تعمل من خالل مشاركتها 
في املعرض على التنس����يق بني احتياجات العمالء 
واجلمال واألناقة بحيث يك����ون املنتج على أعلى 
مستوى ويالقي رضا جميع العمالء، مشيرا إلى أن 
منتجات الشركة تتميز باملواصفات العاملية عالية 
اجلودة وتعرض بأسعار تنافس����ية، الفتا إلى أن 
الشركة ستشارك في املعرض عبر أحدث املوديالت 
لعام 2010 والتي لم يتم عرضها من قبل في الكويت 
وصنعت خصوصا ملعرض »FLAMES« ومتت إضافة 
ألوان جديدة لتشكيلة األلوان املعتمدة في املطابخ 
ومغاسل الضيوف وتعد هذه فرصة للعمالء لالستفادة 

واالطالع على أحدث التصاميم واأللوان.

هيثم الكاظمي

جانب من توقيع االتفاقية

أحمد مغربي
كش����ف نائب رئيس مجلس 
االدارة ونائ����ب العضو املنتدب 
للتخطيط والغاز في شركة نفط 
الكوي����ت محمد حس����ني عن أن 
الشركة أصبحت تركز مجهوداتها 
على قطاع الغاز والنفط بدال من 
التركيز على النفط فقط، موضحا 
ان الكويت تسعى إلى إنتاج 4 
ملي����ارات قدم مكعبة يوميا من 
الغاز بحلول 2030 تضمنها حقل 
الدرة واملنطقة املشتركة، وتبلغ 
الغاز غير املصاحب بها  حصة 

1.3 مليار قدم مكعبة.
واستعرض تاريخ اكتشاف 
الغاز في الكويت في كلمته أمس 
في مؤمتر الشرق االوسط الثامن 
عش����ر للنفط والغاز، حيث مت 
اكتشاف الغاز بالكويت مع بداية 
النفط منذ ثالثينيات  اكتشاف 
القرن املاض����ي، إال أنه لم يكن 
ذو أهمية عامليا وكان االهتمام 

يصب وقتها نحو الغاز.
واشار الى انه كان يتم حرق 
الغاز املصاحب إلى فترة قريبة 
وبدأت »نفط الكويت« في تقليل 
ه����ذه الكميات، وأش����ار إلى أن 
الكويت تستهلك غازا مصاحبا 
وغير مصاح����ب وغازا طبيعيا 
مساال تستورده لسد احتياجات 
الطاقة صيفا، الفتا إلى أن حقول 
الغاز املوج����ودة حاليا تعد من 
احلقول اجلوراسية الصعبة التي 
حتتاج إل����ى طريقة خاصة في 
التعامل وجعلت »نفط الكويت« 
تتجه إلى إنتاج تقنيات جديدة 
خاصة به����ا ألول م����رة عامليا، 
مشيرا الى أن من أبرز الصعوبات 
التي تواجه الكويت في الوقت 
احلال����ي إلنتاج الغاز هو إيجاد 
البش����رية املتخصصة  العمالة 

والتقنيات.

8 ناقالت

ق����ال رئيس مجلس  بدوره 
االدارة في شركة ناقالت النفط 
الكويتي����ة نبيل بورس����لي: ان 
الش����ركة تعتزم دخ����ول مجال 
نقل امل����واد البتروكيماوية من 
خالل شراء ما بني 4 و8 ناقالت 

مخصصة لهذه املواد.
وقال بورسلي ان الدراسات 
اخلاصة بهذا االمر معروضة حاليا 
على مؤسسة البترول الكويتية 
وه����ي املظلة االعلى للش����ركة 
النهائية من  املوافقات  وتنتظر 
املؤسس����ة. وأضاف ان ش����ركة 
ناقالت النفط تستهدف من خالل 
الناقالت اجلديدة ش����ركة  هذه 
ايكوي����ت املتخصصة في مجال 
صناعة البتروكيماويات وغيرها 

من الشركات في املنطقة.
الش����ركة  ل����دى  وق����ال ان 
خياري����ن لتنفيذ ه����ذا التوجه 
االول ان تشتري ناقالت للمواد 
البتروكيماوية موجودة وقائمة 
بالفعل وهذا االمر يعتمد على عمر 

وعن اهم اخلطط املوضوعة 
للع����ام 2010 ق����ال الرفاعي ان 
اخلط����ط تتركز في االنتهاء من 
دراسة الفرص االستثمارية في كل 
من الصني وڤيتنام واإلسراع في 
انتاج الغاز وتصنيعه وتطوير 
القدرات الذاتية للمؤسس����ة في 
اإلنتاج من احلق����ول الصعبة، 
وحتقيق التكامل بني القطاعات 
املختلفة وتقليل املس����افات بني 
شركات املؤسسة للوصول الى 

صناعة نفطية مكتملة.
الكويت  وبني ان احتياجات 
هي التي حتدد مق����دار اإلنفاق 
الرأس����مالي في القطاع النفطي 
والذي يأتي في مقدمة القطاعات 
من حيث اإلنفاق احلكومي حيث 
ان الكويت ملتزمة ضمن منظمة 
الدول املصدرة للنفط »أوپيك« 
إنتاجها  بالكمي����ات املطل����وب 
وحجم االستثمارات في القطاع 
النفطي، الذي يش����كل 93% من 
اجمال����ي الن����اجت احمللي، حيث 
تقوم املؤسسة بوضع اخلطط 
التطويرية لعمليات اإلنتاج في 
اطار برنامج عمل احلكومة وحجم 

اإلنفاق.
الرفاعي في  هذا وقد تطرق 
كلمته خالل اجللسة االخيرة الى 
الكويت  التي تواجه  التحديات 
في سبيل الوصول الى انتاج 4 
النفط يوميا  ماليني برميل من 
وتقليل انبعاثات الكربون الضارة 
بالبيئة، مشيرا الى ان انبعاثات 
الكويت  الكربون احلالي����ة في 
تعتبر مرتفعة نس����بيا مقارنة 
مع الكثافة السكانية املنخفضة، 
حيث تش����كل نسبة االنبعاثات 
حالي����ا 0.2% وهي تعد نس����بة 

ضئيلة عاملية.
م���ن جانب���ه أك���د الرئيس 
التنفي���ذي لش���ركة البحري���ن 
البترولية فيصل احملروس، ان 
استهالك منطقة الشرق األوسط 
من الغاز الطبيعي س���يزيد عن 
استهالك اوروبا في عام 2020. 
وان هناك حاجة ملزيد من اإلنتاج 
من الغاز لتلبية الطلب املتزايد في 

دول منطقة الشرق األوسط.
واضاف ان هناك حاجة إلنفاق 
مبالغ كبيرة من االس���تثمارات 
الغ���از  اس���تخراج  لزي���ادة 

العميق.
وحتدث كذلك نائب الرئيس 
لعمليات الش���رق األوسط في 
شركة ستاتول كيتيل تونستاد 
عن دور العراق واملستقبل بعد 
منحه العديد من العقود للشركات 
العاملية األمر الذي سيساهم في 
زيادة اإلنتاج الى حوالي 12 أو 13 

مليون برميل في عام 2017.
واضاف ان هناك العديد من 
التحديات الت����ي تواجه العراق 
منها البني����ة التحتية والعمالة 
املاهرة، لكنه في الوقت نفس����ه 
توقع ان تفي الشركات العاملية 

بوعودها.

الناقلة وسعتها وظروف السوق 
بش����كل عام، مبينا ان هذا األمر 
يعتمد اساسا على توافر ناقالت 
جاهزة تنطبق عليها مواصفات 

الشركة.
وأوضح ان اخليار اآلخر هو 
بناء ناقالت جديدة وهذا يتطلب 
وقتا اطول قد يتراوح بني 8 و10 
اشهر، مبينا ان سعر بناء الناقلة 
في هذه احلالة يعتمد على سعتها 
ومواصفاتها لكنه يتراوح بني 20 

الى 40 مليون دوالر.
وقال بورس����لي ان ش����ركة 
الناق����الت اذا أمتت ه����ذا االمر 
فس����وف تفت����ح آفاق����ا جديدة 
لعملها، معتبرا انه »من احملزن 
ان تكون لدينا شركة كبيرة مثل 
ايكويت متخصصة في صناعة 
الكويت  ف����ي  البتروكيماويات 
ثم تتعاقد مع شركات خارجية 
إليصال م����ا تنتجه م����ن مواد 

لزبائنها في اخلارج.
وع����ن ناقالت النف����ط التي 
تقوم الشركة بتحديثها اوضح 
ان »ناقالت النفط« تس����ير في 
خطتها االستراتيجية الرامية الى 
تغيير ما لديها من ناقالت احادية 
البدن ال����ى اخرى ثنائية البدن 

مبينا ان الشركة انتهت من بناء 
9 ناقالت في أوقات سابقة وهي 
اآلن بصدد بناء وتسلم 6 ناقالت 
جديدة سترد تباعا الى الكويت 

بدءا من اكتوبر املقبل.

 العديد من التحديات

بدوره قال رئيس مجلس ادارة 
شركة التنمية النفطية والعضو 
املنتدب للتخطيط في مؤسسة 
البترول الكويتية هاشم الرفاعي 
ان استراتيجية 2020 تعد مدخال 
خلطة 2030 ومت حتقيق أغلب 
أهداف اخلطة رغم التحديات التي 
تواجهها خاصة ان األزمة املالية 
العاملي����ة أدت الى تأجيل بعض 
املش����روعات املستقبلية، فضال 
عن التأثيرات اخلارجة عن ارادة 
املؤسسة وأبرزها تأجيل املصفاة 
الرابع����ة والوقود النظيف، وال 
شك ان هذه التحديات سيكون 
لها تأثير في تنفيذ جميع بنود 

استراتيجية 2020.
وأش����ار الرفاعي الى ان عدم 
اس����تكمال اهداف استراتيجية 
2020 سيساهم في ترحيل بعض 
املشروعات ضمن استراتيجية 
2030 حيث ستكون هناك مفاضلة 

التي تتضمنها  بني املشروعات 
استراتيجية 2020، وفقا للمحفظة 
االستثمارية للمؤسسة، مبينا ان 
البترول في منتصف  مؤسسة 
الطريق نحو تنفيذ استراتيجية 

.2020
ابرز  الرفاعي  واس����تعرض 
االجن����ازات التي حتققت ضمن 
اس����تراتيجية 2020 قائ����ال: ان 
الطاقة االنتاجية للكويت حاليا 
تبلغ 3.1 ماليني برميل من النفط 
يوميا وهذا يعني ان هناك تقدما 
كبيرا ف����ي جانب اإلنتاج حيث 
كان من املخطط له اإلنتاج في 
هذه الفترة 2.9 مليون برميل من 
الكويت احلالي  النفط، فإنتاج 
ف����اق املخطط له مبق����دار 200 
ألف برميل يوميا، وكذلك هناك 
تقدم في االستثمارات اخلارجية 

للمؤسسة. 
أما فيما يخص الغاز والوقود 
النظي����ف فهناك تأخير عما هو 
مخطط له، حيث تقوم املؤسسة 
مبراجعة اخلطط املوضوعة بصفة 
ربع سنوية، حيث يتم تقييم اداء 
املؤسسة ونسبة االجناز في كل 
املتبعة  مشروع وفقا للمعايير 

وتوجهات الدولة. 

خالل أنشطة اليوم الثاني من المؤتمر الثامن عشر للنفط والغاز في الشرق األوسط

الكويت ستنتج 4 مليارات قدم مكعبة من الغاز بحلول 2030
بورسلي: »ناقالت النفط« تعتزم دخول مجال نقل المواد البتروكيماوية من خالل شراء ما بين 4 و8 ناقالت

الرفاعي: الخطط الموضوعة لـ 2010 تتركز في االنتهاء من دراسة الفرص االستثمارية في كل من الصين وڤيتنام

أكبر: 700 مليار برميل
االحتياطات النفطية للشرق األوسط

مؤسسة البترول و»شل« توقعان اتفاقية 
تزويد الكويت بالغاز الطبيعي المسال

وقعت مؤسسة البترول الكويتية وشركة 
شل اتفاقية لتزويد الكويت بالغاز الطبيعي 
املس����ال، وذلك في إطار مساعدة الكويت 
عل����ى مواجهة الطلب املتزاي����د من الغاز 
الالزم حملطات توليد الكهرباء خالل فصل 
الصيف احلالي، حيث من املنتظر أن تساعد 
االتفاقية، املمتدة ملدة أربع سنوات خالل 
الفترة من 2010 � 2013، مؤسسة البترول 
الكويتية عل����ى تلبية الطلب املتزايد من 
الطاقة في الكويت لتنفيذ خطتها الطموحة 
الهادفة إلى تأم����ني حاجتها املتزايدة من 

الطاقة النظيفة كالغاز الطبيعي.
وبناء على خطة التنمية الطموحة للدولة 
جاء سعى املؤسسة الستيراد الغاز الطبيعي 
من شركة شل كخطوة بناءة إليجاد حلول 
مرحلية حلاجة الدولة اآلنية الس����تيراد 
الغاز الطبيعي املس����ال إلى حني تطوير 

مصادره احمللية.
باإلضافة إلى تنفي����ذ رؤيتها املتمثلة 
في احملافظة على البيئة من خالل تقليل 
االنبعاث����ات الض����ارة وحتس����ني جودة 

الهواء.

الخشتي: 610 آالف برميل يوميًا
إنتاج المنطقة المحايدة من النفط

قال رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية 
لنفط اخلليج بدر اخلشتي ان اجمالي انتاج 
النف���ط ف���ي املنطقة احملايدة ب���ني الكويت 
والسعودية وصل الى 610 آالف برميل يوميا، 
وان إنتاج حقل اخلفجي باملنطقة املشتركة 
يبلغ 310 آالف برميل يوميا في حني ان الطاقة 

االنتاجية تبلغ 350 ألف برميل.
وأشار اخلشتي الى ان عددا من دول املنطقة 
ومنها الكويت تركز في الوقت الراهن على 
انتاج النفط الثقيل لزيادة قدرتها اإلنتاجية 

بالتعاون مع شركات النفط العاملية، موضحا 
ان الغاز والنفط سيبقيان احملرك واملصدر 
األساسي للطاقة في العالم حتى عام 2030، 
وانه خالل السنوات اخلمس املقبلة سيرتفع 
استهالك العالم من النفط الى 90 مليون برميل. 
وأضاف ان 70% من احتياطيات النفط موجودة 
في منطقة الشرق األوسط وان 79% من هذه 
االحتياطي���ات موجودة لدى دول »أوپيك«، 
باإلضافة الى ان منطقة الشرق األوسط متتلك 

40% من احتياطيات الغاز.

طالبت الرئيس����ة التنفيذية في ش����ركة 
كويت انرجي س����ارة أكبر بضرورة اعطاء 
املجال للشركات النفطية اخلاصة دورا اكبر 
في عمليات االستكش����اف واالنتاج في دول 
منطقة الشرق االوسط وخاصة دول اخلليج، 
حيث ان االحتياطي النفطي في دول الشرق 
األوس����ط يبلغ 700 ملي����ار برميل في حني 
تسيطر الش����ركات احلكومية على النسبة 

األكبر من عمليات االنتاج واالستكشاف. 
وقالت ان دور الشركات الصغيرة سيتركز 
على احلقول النفطية الصغيرة او احلقول 
الكبيرة في مراحلها االنتاجية املتأخرة، من 
خالل استخدام احدث الوسائل التكنولوجيا 
املتوافرة لدى هذه الشركات، وذلك بغرض 

إطالة العمر االفتراضي لهذه اآلبار.
وبينت أكبر ان دخول الشركات الصغيرة 
الى مجال انتاج النفط في الكويت ليس بصعبا 
خاصة مع سيطرة الشركات احلكومية على 
هذا املجال وعدم اعطاء الفرصة للش����ركات 

الصغيرة للدخول في هذه االعمال.
كما ان الشركات احلكومية الكبيرة لديها 
مش����اريع كبيرة تفوق قدرته����ا في بعض 
االحيان مما يستلزم االستعانة بالشركات 

الصغيرة الجناز بع����ض االمور في عملية 
االنتاج واالستكشاف.

وأشارت الى ان التركيز من قبل الشركات 
الصغيرة على العمل في حقول محدودة بدال 
من تشتيت العمل على عدد من احلقول يصب 
في مصلحة الشركات احلكومية والصناعة 
النفطية، خاصة أن التكلفة في هذه احلالة 
س����يتم تقليصها بصورة كبي����رة في ظل 
املنافسة، فضال عن توفير املزيد من فرص 

العمل امام العمالة الوطنية.
ضاربة املثل بالشركات األميركية اخلاصة 
العامل����ة في القطاع النفط����ي البالغ عددها 
14 الف ش����ركة تنتج نحو 4 ماليني برميل 
من النفط يوميا واستطاعت ان توفر نحو 
1.5 ملي����ون فرصة عمل جديدة، في حني ان 
الكويت طاقتها االنتاجية تبلغ حاليا 3 ماليني 
برميل يوميا وال توفر سوى 10 آالف فرصة 
عمل، مش����يرة الى انه بالوصول الى انتاج 
4 ماليني برمي����ل يوميا يفترض ان يتوافر 
نحو مليون فرصة عمل في القطاع النفطي 
وهذا لن يحدث إال من خالل اشراك شركات 
القطاع اخلاص في عمليات التطوير واالنتاج 

واالستكشاف.

»FLAMES 5« انطالق معرض
اليوم بمشاركة كبيرة حتى 1 مايو

)أسامة البطراوي(محمد حسني متحدثا خالل اجللسة األولى

مسؤولو الشركة مع الوفد القطري الزائر

بتكلفة 3.5 ماليين دينار ووفد قطري أبدى إعجابه بالمصنع.. ودعوة إلنشاء مصانع مماثلة بدول الخليج

»B.O.T«  أيبك« نفذت مشروعًا إلعادة النفايات بنظام الـ«
أحمد يوسف

العام في الشركة  املدير  قال 
الصناعية حلماية البيئة »ايبك« 
فراس الشمري ان منتجات الشركة 
  B.O.T�ال وفكرة تنفيذها بنظام 
العادة تدوير املخلفات اإلنشائية 
وحماية البيئة ملست اهتماما بالغا 
من بعض دول اخلليج، خصوصا 

دولة قطر.
ج���اء ذل���ك خ���الل املؤمتر 
الذي عقدته الشركة  الصحافي 
ام���س على هامش زي���ارة وفد 
دولة قطر جاءت بعد التوصية 
التي قدمها وف���ود دول مجلس 
التعاون اخلليجي الذي زار البالد 
األسبوع املاضي حلضور انشطة 
مؤمتر دول مجلس التعاون للعمل 
البلدي املش���ترك لالطالع على 
تفاصي���ل املصنع بغرض اقامة 

مصانع مماثلة هناك.
وقدم الشمري عرضا تفصيليا 
عن مشروع إعادة تدوير املخلفات 
اإلنشائية والتكنولوجية املقدمة 
في هذا املج���ال وطرح اجلدوى 
االقتصادي���ة املعم���ول بها في 
ال���ى ان كلفة  املش���روع، الفتا 
املشروع تبلغ حوالي 3.5 ماليني 

دينار بطاقة 20 طنا يوميا.
وقال ان الزيارة هدفت تبادل 
اخلبرات في كيفية إدارة وإعادة 
تدوير املخلفات واالستفادة منها 

سباقة في هذا املجال ناجتة عن 
خبرات كبيرة لها، الفتا الى ان 
املواصفات االوروبية او االميركية 
في هذا املج���ال قد ال تتالئم مع 
طبيعة الدول اخلليجية. واعرب 
عن امله في حصول الشركة علي 
العديد من املناقصات واملشاريع 
التي تخص مجال تدوير النفايات 
االنش���ائية في دولة قطر، وان 
تنتش���ر هذه الثقافة ليس فقط 
في دول اخلليج وامنا في باقي 

دول العالم.
ودعا الي االهتمام بهذا املجال 
عبر العديد من الدراس���ات التي 
املواد  تطور االستفادة من هذه 
والتي ميكن ان تتحول الى موارد 
تس���تفيد منها الدول، باالضافة 
الى التخلص من زيادة العناصر 

امللوثة للبيئة.
من جانبه، ق���ال مدير ادارة 
البيئة في بلدية الكويت ناصر 
الش���ايجي ان املصن���ع هو احد 
البلدية  التي طرحتها  املشاريع 
  B.O.T�في الع���ام 1999 بنظام ال
ملدة 20 عاما وهو يعد من انحج 
التي طرحت بهذا  املش���روعات 
النظ���ام، حيث ان���ه يقدم قيمة 
مضافة بالتخلص من مخلفات 
الى  املواد االنشائية وحتويلها 
صلبوخ بجميع انواعة واالستفادة 
منه في مختلف عمليات البناء.

بعد طرحها للمشاريع التطويرية 
واإلنش���ائية للبنى التحتية في 
الب���الد وكذلك االس���تفادة من 
جتربة ال���� »ايبك« ف���ي كيفية 
حتقيق التنمية املس���تدامة في 
هذا املجال وم���ا تقدمه حلماية 
البيئة وماهي���ة املردود البيئي 
املتحقق من مشروع إعادة التوازن 
التطويرية  البيئي للمش���اريع 
وحركة اله���دم والعمران للبنى 
التحتية والذي تطرحه »ايبك« في 
منوذج مشروعها لالستفادة منه، 
وبناء مشروع بيئي ذي جدوى 
اقتصادية مماثل في دولة قطر 
الشقيقة، لتكون تلك االستفادة 

متحققة على الصعيدين البيئي 
واالقتصادي.

وأكد على اهمية القيمة املضافة 
لالقتصاد الكويتي الناجمة عن 
هذا املشروع والتي تتلخص في 
االس���تفادة من مواد خام تدخل 
في صناعة مواد البناء من اعادة 
تدوير املخلفات اإلنشائية، توفير 
فرص عمل للش���باب الكويتي، 
تقليص استيراد مثل هذه املواد 
من اخلارج خصوصا ان املنتج 
احمللي معتمد م���ن عدة هيئات 
حكومي���ة وبأعلى املس���تويات 

الفنية.
من جانبه، اشاد الوفد القطري 

برئاسة مدير إدارة الهيئة العامة 
للمواصفات واملقاييس بوزارة 
البيئة القطرية د محمد بن سيف 
الكواري بفكرة املشروع وأهميته 
ف���ي توفير االراض���ي وحماية 
البيئة واالستفادة االقتصادية 
منه، مؤكدا عل���ى أهمية تبادل 
اخلبرات ووض���ع جدول زمني 
لتواصل املسؤولني من اجلهتني 
الستكمال دراسة املشروع والبدء 

في التنفيذ. 
وق���ال انه مت االتف���اق على 
الكويت بعمل مسودة  ان تقوم 
القياسية اخلليجية  املواصفات 
للمخلفات االنشائية باعتبارها 


