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العتيبي: إلغاء مشروع الزور الشمالية سيسبب 
عجزاً كهربائياً ومائياً في عامي 2014/2013

يوميا، مضيفا انه في حال لم 
تدخل ال���زور إلى اخلدمة في 
2013 فوضع املي���اه في 2013 

و2014 »اهلل يستر«.
وأبدى العتيبي تأييد الوزارة 
لقانون تأسيس الشركات الذي 
سيساهم في افساح املجال امام 
القطاع اخلاص للمشاركة في 
النشاط االقتصادي وحتريك 
عجلة التنمية في البالد وخلق 
وظائف العمالة الوطنية اضافة 
الش���ركات  إلى ان تأس���يس 
املس���اهمة س���يتيح الفرصة 
للمواطن���ن ف���ي متل���ك هذه 

الشركات.
وفرق العتيبي بن قانوني 
»اخلصخصة« و»الش���ركات 
املساهمة«، موضحا ان قانون 
اخلصخصة املطروح حاليا على 
مجل���س األمة ينص على نقل 
امللكية والوزارة ستلتزم مبا 
سيأتي به هذا القانون أما قانون 
الشركات املس���اهمة فيعتبر 
مظلة تشريعية متكن الوزارة 
الش���ركات وفقا  من تأسيس 
للنس���ب احملددة في القانون، 
مؤك���دا أن هذا م���ا ترحب به 
الوزارة ولكنها في الوقت نفسه 
ال تريد تقييد دورها وفق املادة 
اخلامسة في حال بقائها على 

شكلها احلالي.

التي تراها مناسبة، الفتا الى 
ال���وزارة تقت���رح إضافة  أن 
نص »باس���تثناء املشروعات 
التي يحددها مجلس الوزراء« 
ال���ى امل���ادة ألن ذل���ك يعطي 
التعامل  ف���ي  الوزارة مرونة 
مع الشبكة الكهربائية وتلبية 
االحتياجات بالشكل األفضل 
واملجدي اقتصاديا للحكومة 

واملستثمرين واملساهمن.
ولفت الى ان اجلدول الزمني 
الذي وضعته الوزارة لبدء عمل 
احملطة محدد في يوليو 2012 
كهربائي���ا بإنت���اج يصل إلى 
3000 ميغ���اواط على ان يتم 
البدء بانت���اج املياه في مايو 
2013 بقدرة انتاجية تصل إلى 
200 مليون غالون امبراطوري 

باإلضافة إلى املشاريع التنموية 
النفط  وخصوصا مش���اريع 
إلغاء املشروع  أن  إلى  مشيرا 
في هذه الفترة س���يؤدي إلى 
عدم مقدرة الوزارة على الوفاء 
بالتزاماتها املدرجة أصال في 
خط���ة التنمية، الفت���ا إلى أن 
تنفيذ برامج احلكومة التنموية 
مرهون بتنفيذ مشروع محطة 

الزور الشمالية.
وش���دد على ان مش���روع 
الزور الشمالية ضروري جدا 
في هذه املرحلة قائال »إذا ألغي 
املشروع فنحن براء من نتائج 
ذلك وما يترتب عليه من نقص 
ف���ي الكهرباء واملاء في 2013 � 

.»2014
وناش���د أعضاء الس���لطة 
التشريعية اال يتضمن قانون 
تأسيس الش���ركات املساهمة 
التي  امل���ادة اخلامس���ة  نص 
تلغي مبوجبه���ا دور الوزارة 
في بناء احملط���ات بالطريقة 
املادة  االعتيادية حيث تنص 
على »باس���تثناء مشروعات 
البديلة يقع باطال كل  الطاقة 
تعاقد يبرم لتنفيذ املشروعات 
املشار إليها في املادة األولى من 
القانون« مش���يرا إلى أن هذه 
املادة تشل قدرة الوزارة على 
التعامل مع الطوارئ ومتنعها 
من القيام مبسؤوليتها باآللية 

دارين العلي
أكد الوكيل املساعد للتخطيط 
والتدريب د.مشعان العتيبى ان 
مترير قانون الشركات املساهمة 
إلى  بشكله احلالي س���يؤدي 
تعطيل وإلغ���اء دور الوزارة 
ويشل قدرتها على التعامل مع 
الط���وارئ ومينعها من القيام 
التي  مبس���ؤوليتها باآللي���ة 
تراها مناس���بة ألنها سيلغي 
مشاريعها املطروحة مبا فيها 
الزور الش���مالية التي تعتبر 
حيوية وضروري���ة جدا في 

هذه املرحلة.
وقال العتيبي في تصريح 
صحاف���ي ان إلغاء مش���روع 
الزور الشمالية بشكله احلالي 
سيسبب عجزا كبيرا في الطاقة 
الكهربائي���ة واملياه في عامي 
2014/2013 ألن���ه وفق جتارب 
ال���دول املجاورة ودراس���ات 
العاملي���ن في  املستش���ارين 
تأسيس الشركات املساهمة فمن 
الصعب أن يتم تأسيس شركة 
مساهمة إلنشاء املشروع وأن 

تبدأ باإلنتاج قبل 4 سنوات.
وقال العتيبي انه من املقرر 
وفق برنامج عمل الوزارة ان تفي 
هذه احملطة باحتياجات البالد 
الكهرباء واملاء للمشاريع  من 
اإلسكانية اجلديدة في صباح 
األحم���د واملط���الع واخليران 

ستعوق الوزارة عن الوفاء بالتزاماتها المدرجة في خطة التنمية

د.مشعان العتيبي

البراك الستخدام التقنيات الحديثة إليقاف هدر المياه
قال مدير دائ���رة املياه في 
معهد الكويت لالبحاث العلمية 
د. خالد البراك ان املعهد يعمل 
على مساعدة متخذي القرار في 
الدولة للتخطيط بشأن موارد 

املياه وترشيد استهالكها.
جاء ذلك في محاضرة بعنوان 
»نبذة مختصرة عن دائرة علوم 
املياه ف���ي املعهد وموارد املياه 
وكيفية احملافظة عليها« ألقاها 

د. البراك في النادي العلمي.
الب���راك في تصريح  وقال 
ام���س ان احملاضرة  صحافي 

تضمنت في جزئها االول نبذة 
مختصرة عن االنشطة املتعددة 
لدائرة عل���وم املياه في املعهد 
موضح���ا انه تط���رق الهداف 
الدائ���رة املتمثلة ف���ي حتديد 
وتقيي���م الطلب على املياه في 
الكويت ملساعدة متخذي القرار 
لتخطيط وترشيد االستهالك.

واضاف انه تطرق الى تقييم 
كميات ونوعيات املياه اجلوفية 
ووضع االستراتيجيات طويلة 
االمد لتحقيق االستغالل االمثل 
ملكامن املياه اجلوفية وحتديد 

وتقيي���م الطرق والوس���ائل 
الناجمة عن  االث���ار  لتقلي���ل 
التلوث وظاهرة ارتفاع مناسيب 

املياه.
واش���ار الب���راك ال���ى اهم 
اجنازات الدائ���رة في مجاالت 
ادارة املوارد املائية والش���حن 
االصطناعي وتقييم تلوث املياه 
اجلوفية والدراسات املختصة 
بحلول مشكلة ارتفاع مناسيب 
املي���اه اجلوفية ف���ي املناطق 
الس���كنية ذاكرا انه حتدث في 
اجلزء الثاني من احملاضرة عن 

املوارد املائية املتاحة في الكويت 
وكيفية احملافظة عليها وحدد 

طرق احملافظة عليها.
وحث الب���راك على االلتزام 
بتعاليم الدين االسالمي احلنيف 
ونشر الوعي العام واستخدام 
التقني���ات احلديث���ة اليقاف 
اله���در ثم وضع التس���عيرات 
الواقعية واملناسبة، اضافة الى 
استخدام تقنية اعادة الشحن 
االصطناعي للمياه العذبة واملياه 
الصحية املعاجلة في اخلزانات 

اجلوفية.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد

األمير يشارك اليوم في اللقاء التشاوري الـ 12 لقادة »التعاون«
القرارات في هذه القمة املهمة 

من عمر املجلس.
العام ملجلس  وكان االمن 
التعاون لدول اخلليج العربية 
عبدالرحم���ن العطية اكد في 
تصريح صحافي سابق أهمية 
هذا االجتماع التشاوري الذي 
يعقد لي���وم واحد ومن دون 

جدول أعمال.
واضاف ان هذا اللقاء يعد 
فرصة للتأمل واملراجعة لكل 
مس���ارات التعاون املش���ترك 
ويع���زز التواص���ل فيما بن 
الدائم  القادة ويؤكد حرصهم 
على املتابعة الوثيقة واملستمرة 

لهذه املسيرة اخليرة.

التي  املفاوض���ات  ومتابع���ة 
جتريها دول املجلس برئاسة 
الكويت في مج���ال اتفاقيات 
التجارة احل���رة مع الكيانات 
الكبرى وأهمها  االقتصادي���ة 
دول االحتاد االوروبي والدول 

الصناعية في آسيا.
وبن الش���يخ حمد اجلابر 
العربية  ان استضافة اململكة 
السعودية بقيادة خادم احلرمن 
امللك عبداهلل بن  الش���ريفن 
عبدالعزيز لالجتماع التشاوري 
تؤكد التكامل االخوي بن دول 
املجلس وتعط���ي زخما قويا 
لنتائج االجتماع، كما ستسهم 
في صدور دفع���ة جديدة من 

وأشار الشيخ حمد اجلابر 
الى ان صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد كلف 
الوزراء  نائب رئيس مجلس 
الش���يخ  ووزي���ر اخلارجية 
د.محم���د الصب���اح بالتحرك 
الديبلوماس���ي وبحث العديد 
من امللفات اخلليجية والعربية 
والدولية مع قيادات دول العالم 
كذلك لقاؤه الس���كرتير العام 

لألمم املتحدة.
وأكد س���عي س���مو األمير 
والكويت للعمل مع شقيقاتها 
دول املجل���س نح���و االحتاد 
النقدي  اجلمركي واالحت���اد 
والسوق اخلليجية املشتركة 

في تقريب وجهات النظر بن 
االشقاء س���يضيف بعدا آخر 

لرئاسته للقمة.

املشترك وسبب لنجاحها.
وقال الش���يخ حمد اجلابر 
االجتم���اع  انعق���اد  قبي���ل 
التش���اوري ال� 12 لقادة دول 
مجلس التعاون اخلليجي في 
الس���مو  الرياض ان صاحب 
األمير الش���يخ صباح األحمد 
ميلك من احلكمة واخلبرة التي 
تس���اهم في تطوير العالقات 
اخلليجية والعربية واالسالمية 

والدولية.
وأوضح ان إملام سموه الكبير 
بش���تى املجاالت السياس���ية 
واالقتصادي���ة والتنموي���ة 
والتحرك الشخصي لسموه بن 
دول املجلس ومساعيه اخليرة 

يغادر صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد والوفد 
الرسمي املرافق لسموه أرض 
اململكة  الى  الوطن متوجه���ا 
الشقيقة،  العربية السعودية 
وذلك لترؤس وفد الكويت في 
ال� 12 لقادة  التشاوري  اللقاء 
التع���اون لدول  دول مجلس 
اخلليج العربية واملزمع عقده 

في العاصمة الرياض.
اململكة  وأكد سفيرنا لدى 
العربية السعودية الشيخ حمد 
جابر العلي ان رئاسة صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحمد ألعمال القمة اخلليجية 
اضافة مهمة للعمل اخلليجي 

سفيرنا بالرياض: دول التعاون تسعى نحو االتحاد الجمركي والنقدي والسوق الخليجية المشتركة

السفير الشيخ حمد جابر العلي

بيروت ـ كونا: أكد وزراء ونواب لبنانيون أمس اهمية 
ــيخ  ــمو األمير الش ــيقوم بها صاحب الس الزيارة التي س
صباح االحمد الى لبنان االسبوع املقبل لتطوير العالقات 

الثنائية بني البلدين في مختلف املجاالت.
ـــ »كونا« عن  ــات منفصلة ل ــي تصريح ــوا ف واعرب
افتخارهم واعتزازهم بالعالقات التي تربط لبنان بالكويت 
ــتويني الرسمي والشعبي معبرين عن تطلعاتهم  على املس
ــمو األمير من زخم العالقات  ــد زيارة صاحب الس ان تزي

وتبني ملستقبل زاهر وواعد.
ــني ان  ــيد حس واكد وزير الدولة اللبناني عدنان الس
ــده لبنان وبالتالي فان  ــمو األمير يحل في بل صاحب الس
ــا دالالت ومعان كثيرة  ــب اهمية كبيرة وله زيارته تكتس
ــتقبال سموه حيث سيكون لسموه  »ونحن نتشرف باس
ــؤولني اللبنانيني وعلى  محادثات معمقة ومطولة مع املس

راسهم الرئيس ميشال سليمان«.
واشار الى ان زيارة صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
ــتعراض االراء واملقترحات  االحمد »ستكون مناسبة الس
ــن« واصفا عالقات  ــدة لتطوير العالقات بني البلدي اجلدي
ــة التي يجب ان حتتذى في  ــالده مع الكويت بالنموذجي ب

باقي الدول العربية«.
وقال حسني »ان الزيارة ستكون ايضا مناسبة للبحث 
ــة قبل انعقاد  ــي العام والقضايا العربي ــي الوضع العرب ف

القمة العربية االستثنائية في شهر سبتمبر املقبل وهناك 
ملفات سوف تطرح في هذا املجال«.

ــمو  ــر فقال ان »صاحب الس ــمير اجلس اما النائب س
ــه وفي بلده لبنان« معربا عن تقديره  االمير يحل بني اهل
للدعم الكويتي للبنان وللعالم العربي خصوصا في الدفاع 

عن احلقوق العربية في احملافل الدولية.
واشاد بدور صاحب السمو األمير في تعزيز الروابط 
ــج الوفاق والوئام  ــاء نه االخوية بني الدول العربية وارس
ــات على اكثر من  ــرب مواجهة التحدي ــتطيع الع لكي يس
ــروف الصعبة التي تعانيها  صعيد خصوصا في تلك الظ

املنطقة.
ــوا فضل الكويت ودورها  وقال ان »اللبنانيني لن ينس
ــرب االهلية التي  ــي اطفاء نار احل ــوري واملركزي ف احمل
ــي وما كان  ــي ثمانينيات القرن املاض ــت بلبنان ف عصف
ــر اخلارجية من  ــغل منصب وزي ــموه عندما كان يش لس
ــاعدة على وقف احلرب والتي مهدت  نظرة ثاقبة في املس

التفاق الطائف«.
واشار اجلسر الى »احتضان الكويت للجالية اللبنانية 
ــة االخوية وهم  ــا بالرعاي ــث يتمتع افراده ــرة حي الكبي

يشعرون وكانهم في بلدهم«.
ــوري الزيارة التي  ــه وصف النائب عمار ح  من جهت
ــمو األمير الشيخ صباح االحمد  سيقوم بها صاحب الس

ــال ان »هذه الزيارة املرتقبة  ــى لبنان بـ »التاريخية« قائ ال
ــب معاني ودالالت كبيرة وستكون زيارة  ــموه تكتس لس
ــكل واضح عن مدى االحترام والتقدير  تاريخية تعبر بش

الذي تكنه الكويت جلميع اللبنانيني«.
ــن اللذين  ــني البلدي ــابه ب ــوري اوجه التش ــني ح  وب
ــاحة  ــتركة من بينها صغر مس جتمعهما امور كثيرة مش
البلدين واحلرية والدميوقراطية والتحديات الكبرى التي 

واجهت البلدين.
ــان امر ال  ــوي الدائم جتاه لبن ــال ان »الدعم االخ وق
ميكن ان ينساه الشعب اللبناني ونحن كلبنانيني نكن كل 

العرفان والتقدير للكويت اميرا وحكومة وشعبا«.
وشدد على ان الكويت »قدمت الكثير ليس على الصعيد 
املادي فقط امنا على صعيد املواقف املشرفة دعما للبنان 
ولقضاياه وهذا ما ترجم في احملافل االقليمية والدولية«.  
ــر »يربط لبنان  ــان مخيب من جهة اخرى قال النائب غس
بالكويت عالقات اواصر اخوة وتعاون قدمية جدا توطدت 
ــرائيلي على لبنان في العام  خصوصا عقب العدوان االس
2006 فكان لوقوف الكويت قيادة وشعبا الى جانب لبنان 
ــد اواصر الصداقة واالخوة خاصة  االثر البليغ في توطي
ــابقا واختبرته من  ــت خاضت غمار االحتالل س ان الكوي
ــوة النصر بانسحاب االحتالل من جهة  جهة وعرفت نش

ثانية«.

وزراء وبرلمانيون لبنانيون: زيارة صاحب السمو فرصة
لدعم التعاون النيابي ومناقشة الوضع العربي العام

زيارة األمير لمصر عالمة مميزة
في مسيرة العالقات بين البلدين الشقيقين

عالمة مميزة جديدة في مسيرة 
طويلة وراسخة بن شعبن عربين 
ش����قيقن يضعها صاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح األحمد في 
الزيارة الرسمية التي يبدأها في 
15 اجلاري ال����ى جمهورية مصر 
العربية في مستهل جولته العربية 
التي تشمل أيضا كال من سورية 

واألردن ولبنان.
وفي اطار الزيارات الرس����مية 
العربيتن  القيادتن  املتبادلة بن 
فان هذه الزيارة لصاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح األحمد الى 
مصر العروبة تعد الثانية منذ تولي 
سموه مقاليد احلكم في البالد عام 
2006 حيث كانت الزيارة الرسمية 
األولى في أغسطس 2006 والتي 
استهدفت توطيد العالقات األخوية 
ودعم التعاون املشترك مبا يخدم 
مصالح الش����عبن الشقيقن على 
وجه خاص واألمة العربية بشكل 
عام إضافة الى بحث آخر املستجدات 
على الساحتن العربية والدولية.
ولعل هذه األهداف الس����امية في 

العالق����ة بن البلدين الش����قيقن 
جتلت في أبهى صورها في يناير 
2009 عندما اس����تضافت الكويت 
العربية االقتصادية  القمة  أعمال 
والتنموية بحضور رؤساء الدول 
العربية أو ممثليهم وفي مقدمتهم 

الرئيس املصري حسني مبارك.
من هذا املنطلق فإن العالقة بن 
الكويت ومصر تعتبر منوذجا مميزا 
في العالق����ات العربية - العربية 
حيث بدأت جذور هذه العالقة منذ 
ما قبل استقالل الكويت متخذة من 
اجلانب التجاري والثقافي مرتكزا 
لها ثم ما لبثت أن حتولت الى عالقة 

سياسية قوية عام 1961.
فاجلان����ب الثقافي هو البداية 
احلقيقية في العالقة بن البلدين 
الشقيقن واملرحلة األولى في تعرف 
الشعب الكويتي على حضارة مصر 
وثقافتها والنهل منها عن طريق 
البعثات الطالبي����ة الكويتية الى 
مصر والتي لم تقتصر على الطلبة 
فقط بل كان للطالبات نصيب منها 
حيث أرس����لت الكويت أول بعثة 

م����ن الطالبات ال����ى القاهرة عام 
1956 مما ميثل داللة واضحة على 
عمق العالقات بن البلدين ومدى 
االستقرار واألمان اللذين متتعت 

بهما مصر العروبة والتزال.
وعلى الصعيد نفس���ه كان 
ملصر دور بارز في نشر التعليم 
والثقافة ف���ي الكويت من خالل 
طالئع بعثات األساتذة املصرين 
التي وصلت الى البالد عام 1942 
أربعة مدرسن للعمل  مبجموع 
في املدرسة املباركية آنذاك. ومن 
العالقات الثقافية تولدت خيوط 
التي بدأت  العالقات السياسية 
تزداد عمقا ورسوخا حتى بلغت 
أوجها في املوقف املصري املشرف 
قيادة وش���عبا عام 1990 عندما 
قام النظام العراقي البائد بغزو 
الكويت واحتاللها فكانت  دولة 
مص���ر العروبة من أوائل الدول 
العربية التي أدانت هذا العدوان 
الس���افر ودعت الى انس���حاب 
القوات العراقية وعودة احلكومة 

الشرعية الى الكويت.


