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ســـراييڤو ـ كونا: أطلق سفيرنا لدى البوسنة 
والهرسك محمد خلف امس مبادرة فريدة لتشجيع 
الالجئني البوسنيني الذين مت تشريدهم منها قصرا 
اثناء احلـــرب االهلية بالعودة الى منازلهم معلنا 
عن جوائز حتفيزية لالجئني الذين يقررون العودة 

الى ديارهم االصلية.
وكشـــف خلف عن نيته ومبساعدة اهل اخلير 
مـــن الكويت، منح كل الجئ يعود الى بيته جرارا 
زراعيا يساعده على جمع حصاده في ارضه التي 
سيعود اليها بعد حوالي عقدين من الزمن بسبب 

احلرب التي اندلعت في البالد عام 1992.
واوضح الســـفير خلف ان العبرة في مبادرته 
ليست تشجيع الالجئني للعودة الى ديارهم فحسب 
بـــل متكينهم من البقاء في تلـــك الديار وذلك عن 

طريق مساعدتهم على كسب قوتهم اليومي دون احلاجة الى مد ايديهم 
لطلب املساعدة. وناشـــد السفير خلف اهل اخلير من دولة الكويت 
الى االســـهام في تلك املبادرة التي تعـــد االولى من نوعها في البالد 
خاصة بعد اعالن الدولة البوســـنية عن ان احدى اهم اولوياتها في 

املرحلة املقبلة اعادة عشرات اآلالف من الالجئني 
الى بيوتهم في شرق البوسنة.

من جانبه، عبر وزير شؤون الالجئني في البوسنة 
والهرسك صافت خليلوفيتش في تصريح مماثل 
عن اعجابه الشـــديد بهذه الفكرة موضحا ان تلك 
الفكرة »هي االكثـــر واقعية الجناح عملية تأهيل 
الالجئني للعودة لبيوتهم والتي واجهت العديد من 

الصعوبات املالية في الفترة االخيرة«.
وقال انه يشـــعر بالفخر الشديد ازاء املستوى 
الرفيـــع الذي وصلت اليـــه العالقات بني الكويت 
والبوســـنة والهرسك، والتي توجت بزيارة سمو 
الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس وزراء الكويت 
نهاية العام املاضي وزيارة الرئيس البوسني حارث 

سياليجيتش للكويت قبل عدة ايام.
 وختم خليلوفيتش تصريحه بقوله ان لسانه يعجز عن التعبير 
عن الشكر واالمتنان للكويت التي متتلك السمعة االرفع في البوسنة 
والهرســـك نظرا للدور االنساني والسياســـي الذي تلعبه في دعم 

شعبها.

أوجينيو جاني مكرما عبداهلل اخلالدي

شمالن الرومي

محمد املزروعيم.جاسم البدر د.فاضل صفر

خالل االجتماع الحادي والعشرين للجنة التعاون الزراعي

البدر: ال صحة إلقفال بعض الحيازات الزراعية 
والسماح بالفرز إلى حدود 50 ألف م2

محمد راتب
عقد االجتماع احلادي والعشرون 
للجنة التعاون الزراعي في فندق 
ريجنســــي صباح أمس بحضور 
وزراء وممثلي دول مجلس التعاون. 
وقال وزير االشغال العامة ووزير 
الدولة لشــــؤون البلدية د.فاضل 
صفر ان االجتماع الوزاري اخلاص 
بالقطــــاع الزراعي هو اســــتكمال 
الجتماعات كثيرة عقدت في كثير 
من دول مجلس التعاون اخلليجي، 
مشــــيرا الى انه مت بحث 16 بندا 
فــــي االجتماع مبــــا يخص جميع 
االنشطة اخلاصة بالزراعة، وانه 
مت االنتهاء مــــن التوصيات التي 
سنرفعها الى القادة في اجتماعهم 
املقبل الذي سيعقد في الكويت في 

اكتوبر املقبل.
واضاف: فيما يخص املشاريع 
والتوصيــــات اخلاصــــة بالثروة 
الزراعية فإن هنــــاك 6 مواضيع 
مهمة متت مناقشــــتها وهي حول 
توحيد الالئحة التنفيذية للمبيدات 
واالســــمدة ومحســــنات التربــــة 
الزراعيــــة، كذلك اعتماد شــــهادة 
الصحة النباتية اخلليجية املوحدة 
والغاء رســــوم احملاجر الزراعية 
لتشجيع التبادل التجاري وانشاء 
صندوق ملكافحة اآلفات واملقدم من 
»الفــــاو« والذي مت التحفظ عليه، 
كذلك مراجعة قانون احلجر الزراعي 

املوحد لدول مجلس التعاون.
وتابع د.صفر: أما فيما يخص 
الثروة احليوانية كان هناك ما يعادل 
7 مواضيع ومتت مناقشتها مثل 
مناقشة مناذج الشهادة الصحية 

لنقل اخليول، وكذلك نظام الرفق 
باحليوان الذي ســــيصبح نظاما 
موحدا للرفق باحليوان وشــــراء 
االدوية واللقاحات البيطرية، كذلك 
مت اصدار كتاب ارشادي لالمراض 
الوبائية املشــــتركة بني االنسان 
والطيــــور، باالضافــــة الى وضع 
نظام موحد ملهنة الطب البيطري 
واملســــتحضرات الطبية ودراسة 
رفع احلظر عن اســــتيراد االبقار 

من دول االحتاد االوروبي.
املزارع  الــــى  وتطرق د.صفر 
الكويتــــي حيث قــــال ان املزارع 
الكويتي يتمتع بدعــــم كامل من 
احلكومة، حيــــث كان املزارع في 
الســــابق يختلف عمــــا هو عليه 
اآلن، مشــــيرا الى ان الزراعة من 
أهم مصــــادر االمــــن الغذائي في 
الكويت، موضحا في الوقت نفسه 
ان هناك صعوبة تواجهنا ولكننا 
نستطيع أن ننجز الكثير للمزارعني 

في الفترة املقبلة.
من جانبه، اكد رئيس مجلس 
االدارة ومديــــر عام الهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
م.جاســــم البدر انه مت طرح عدة 
قضايــــا مهمة في القطاع الزراعي 
ســــواء كان في املجال النباتي أو 
احليواني أو السمكي، مضيفا انه 
مت االتفاق مــــع الوزراء على عدة 
قضايا تهــــم القطاع الزراعي ومت 
رفعها للجان الفنية املختصة ملزيد 

من الدراسة.
وأشــــار م.البدر الى انه متت 
مناقشة ما يقارب الـ 16 مشروعا 
خالل االجتماع، الفتا الى ان هناك 

بعض البنود وحدت في دول مجلس 
التعــــاون اخلليجــــي، خصوصا 
توحيد الشهادات الصحية والشراء 
اجلماعي باالضافة الى بنود اخرى 
سيتم استكمالها في الفترة املقبلة. 
وحول موضوع اســــتيراد االبقار 
من دول االحتاد االوروبي قال انه 
مت في الســــابق وقف االســــتيراد 
من هــــذه الدول بعد ظهور مرض 
جنون البقر، بعد ذلك مت تشكيل 
فريق فني من دول مجلس التعاون 
وقام بزيارة هذه الدول ومت رفع 
التوصيات الــــى اجتماع الوزراء 
اخلليجيني الذين أقروا بدورهم رفع 
احلظر عن هذه الدول واالستيراد 
منها، موضحا ان هناك شــــروطا 
يجب ان تطبق حتى يتم االستيراد، 
حيث يجب ان تكون دول مجلس 
التعاون مستعدة وجاهزة من حيث 
املختبرات والتدريــــب، موضحا 
ان الكويــــت ممثلة بهيئة الزراعة 
ســــتجهز خالل الشهرين املقبلني 
مختبــــرات وهي على اســــتعداد 
التعاون  الستقبال كوادر مجلس 

وتدريبهم في الكويت.
وحول موضــــوع اقفال بعض 
البدر ان  الزراعية، بني  احليازات 
هذا الــــكالم غير صحيح، مضيفا: 
اننا قمنا بدورنا بتغيير الالئحة 
أكثر وضوحا  القدمية وجعلناها 
وعدالــــة، حيث سيســــمح بفرز 
احليازات الزراعية مساواة بجميع 
املناطق الزراعية، وذلك الى حدود 
50 ألف متر مربع في جميع املناطق 
الزراعية سواء العبدلي أو الوفرة 

أو الصليبية.

»الكهرباء«: إضافة 260 ميغاواط إلى الشبكة الكهربائية من الدوحة الغربية الشهر المقبل

أزمة مائية كبيرة في 2012 و»الزور الشمالية« لن تحلها بسبب تأخرها 
األحمال الكهربائية في مستواها الطبيعي ولم تتجاوز الـ 9500 ميغاواط

دارين العلي
أكدت مصادر في وزارة الكهرباء واملاء ان عام 2012 
سيشهد أزمة مائية كبيرة خصوصا مع التأخير الذي 
حصل فيما يخص محطة الزور الشمالية، مشيرة 
الى انه في حـــال توقيع العقود لهذه احملطة بداية 
العام املقبل فانه ســـيجري تغيير حتما في جدول 

بدء التشغيل نتيجة هذا التأخير.
وفيما خص الوضع الكهربائي قالت املصادر ان 
الوزارة تتطلع ملنتصف الشهر املقبل حيث ستدخل 
وحدة الدوحة الغربية التي كانت حتت الصيانة بعد 
خروجها عن اخلدمة بســـبب اعطال فنية في وقت 
سابق حيث ستدعم هذه الوحدة الشبكة الكهربائية 
بــــ 260 ميغاواط هي في أقصـــى احلاجة اليها في 

الوقت احلالي.
وانتقدت املصادر كون املشاريع التنموية التي 
تقبل عليها البالد ال ميكن ان جتاريها الكهرباء بسبب 
التوقف والتأخير في اجناز املشاريع لسبب او آلخر 
أبرزها عائد الى توقيع العقود، مؤكدا أهمية ان متشي 
املشـــاريع الكهربائية جنبا الى جنب مع املشاريع 

التنموية دون ان تتأخر الواحدة عن األخرى.
وأوضحت ان املشاريع الكهربائية يجب ان توقع في 
وقـــتها ودون تأخير ودفعة واحدة وليس بالتفريق 
ألن ذلك من شـــأنه تأخير اجلـــدول الزمنـــي الذي 
وضعته الـــوزارة لكي تســـاير املشاريع التنموية 
األخرى في البــالد وهذا ما يتــرتب عليه مخــاطر 

جمة.
وعن وضع الشبكة الكهربائية لفتت الى ان اخلبير 
األجنبي الذي ستتم االستعانة به من قبل الوزارة 
سيختص عمله بالنظر الى أسباب احتراق احملوالت 
وكيفية جتنب ذلك ولن تتخطاها الى وضع خطة 
إلجراء تغيير كامل للشبكة، موضحا ان لدى الوزارة 

عدة خطط لتطوير الشبكة الكهربائية.
وعن األحمـــال الكهربائية فقـــد بقيت أمس في 
مستواها الطبيعي ولم تتخط عتبة الـ 9500 وبقيت 

في املنطقة اخلضراء عند درجة حرارة 46 مئوية.
 وفي ســـياق منفصل، كشـــف مصدر مطلع في 
الـــوزارة ان جلنة املناقصات املركزية قررت أخيرا 
تأجيل البت في طلـــب وزارة الكهرباء واملاء الذي 
حددت فيه مبلغ مليون و314 ألف دينار لترســـية 
مناقصة مشـــروع تصميم وتركيب وحدة ملعاجلة 
املياه املقطرة في محطة الـــزور اجلنوبية لتوليد 
القوى الكهربائية، مبينا ان اللجنة أجلت البت في 
القرار حلني االستماع الى وجهة نظر ممثل الوزارة 

لإلجابة على بعض االستفسارات الفنية.
وأضاف املصـــدر ان اللجنة طلبت أيضا تأجيل 
البت القـــرار املتعلق مبشـــروع تصميم وتركيب 
وتوريد وحدة ملعاجلة املياه املقطرة مبحطة الدوحة 
الشـــرقية لتوليد القوي الكهربائية وتقطير املياه 
مببلغ 762 ألف دينار، وطلبت اســـتدعاء ممثل عن 

الوزارة الجتماع قادم.
في ســـياق متصل، وافقت اللجنة على ترسية 
مناقصة الصيانة السنوية للروافع وأدوات املناولة 
في محطات توليد القوى الكهربائية وتقطير املياه 
مببلغ اجمالي قدره 3 ماليني و460 الف دينار ملدة 
3سنوات، كذلك وافقت على اصدار األمر التغييري 
االول بزيـــادة مبلغ اجمالي قدرة 110 آالف دينار ما 
يعادل نسبة 11.8 على قيمة مشروع أعمال جتهيز ونقل 
وتشغيل مولدات الديزل وملحقاتها في مناطق متفرقة 
من الــبالد وذلك لزيادة عدد اآلالت لفترة 3 شهور 

من 1 يونيو اجلــاري إلى 1 سبتمــبر املقبل.
كما وافقت اللجنة على ترســـية مشروع أعمال 
الصيانة ملعدات التكييف والتهوية حملطة الشعيبة 
اجلنوبية توليد القوى الكهربائية وتقطير املياه مببلغ 

اجمالي قدرة 329 ألف دينار ملدة ثالث سنوات.

رئيس »البلدي« في فلورنسا: األسبوع الكويتي اإلعالمي 
يعّمق التعارف والتقارب بين شعبي البلدين

مبادرة كويتية لتشجيع الالجئين البوسنيين على العودة 
إلى ديارهم عبر منح جرار زراعي لجمع الحصاد

فلورنساـ  كونا: أكد رئيس املجلس البلدي في فلورنسا أوجينيو 
جاني أهمية األسبوع اإلعالمي الثقافي للفنون والصناعات التقليدية 
الكويتية املقام في إيطاليا في تعميق التعارف والتقارب بني الشعبني 

االيطالي والكويتي.
جاء ذلك خالل اســـتقبال جاني ملدير ادارة اعالم الدول األجنبية 
بقطاع اإلعالم اخلارجي عبداهلل اخلالدي في قصر »السيادة« التاريخي 
مرحبا بالوفد الكويتي حيث قام باصطحابهم شخصيا في جولة ملقري 

البرملان وحكومة املدينة ومتاحف »األوفيتسي« الشهيرة.
واعرب جاني عن حفاوته وســـعادته بإقامة االســـبوع اإلعالمي 
والثقافي الكويتي واملعرض الناجح في فلورنســـا مبناسبة مرور 
20 عاما على قيام جمعيـــة الصداقة االيطالية ـ الكويتية وفي اطار 
التوأمة التي جتمع بني فلورنسا عاصمة الثقافة األوروبية ومدينة 

الكويت.
من جانبه أعرب رئيس الوفد الكويتي عبداهلل اخلالدي عن شكره 
وامتنانـــه العميق لدعوة جاني الودية، مشـــيدا مبواقفه التاريخية 
املبادرة واملشهودة جتاه الكويت خالل عقدين من الزمن، معربا عن 
تقديره وتثمينه الحتضان فلورنسا أنشطة املعرض األخير والذي 

»يشرح تاريخ وتراث الكويت«.
وقد واصلت فرقة التلفزيون للموسيقى الكويتية التراثية عروضها 
املتميزة على املسرح املكشوف في ساحة »غيبرتي« الشهيرة وسط 
مدينة فلورنسا والتي تالقي استحسانا الفتا من قبل اجلمهور االيطالي 
وآالف السائحني باملدينة فيما نظم عدد من املدارس ومنتسبي معاهد 

الفنون اجلميلة زيارات خاصة للمعرض الكويتي.
ويقـــام املعرض حتت عنـــوان »الكويت مرآة احلضـــارة والفن 
والصناعات التقليدية بني املاضي واحلاضر« الذي افتتحه سفيرنا 
لدى ايطاليا الشيخ جابر الدعيج يوم اخلميس املاضي وسط حضور 

رسمي وشعبي حافل.
ويضم املعرض الثقافي والفني الذي يستضيفه مجمع »لى موراتي« 
الثقافي بقلب فلورنسا جناحا للصور الفوتوغرافية الفنية للمصور 
ناصر جاسم الصالح بجانب معرض للوحات الفنية للفنانني سمر 

البدر ومدير ادارة الفن والتصوير جابر مختار وأعمال فنانة التصميم 
حنان اجلندل التي تدرس بأكادميية فلورنسا مبشاركة ديوان القالليف 

و»بيت السدو« للصناعات واملشغوالت التقليدية.
وقام الوفد الكويتي املشارك في أنشطة االسبوع اإلعالمي الثقافي 
بزيارات تعارفية ودية لبعض املعالم البارزة في املدينة التاريخية 
وبعض املؤسسات اإلعالمية الرئيسية في املدينة وفي مقدمتها صحيفة 

»الناسيوني« األوسع انتشارا في اقليم توسكانا ووسط ايطاليا.
وفي هذا االطار أجرى اخلالدي عدة مقابالت تلفزيونية مع محطتي 
»تيلي. ايطاليا« و»القناة السابعة« اللتني تبثان برامجهما في وسط 
ومعظم شبه اجلزيرة االيطالية، حتدث فيها عن مبادرة وزارة اإلعالم 
في الكويت إلقامة هذا األسبوع وأهمية توطيد التواصل الثقافي في اطار 

عالقات الصداقة القوية واملتميزة التي تربط البلدين والشعبني. 

محمد خلف

الرومي التقى رئيس »الشورى« العماني 
النتهاء مهام عمله سفيرًا لدى السلطنة

مسقطـ  كونا: اجتمع سفيرنا لدى سلطنة 
عمان شمالن الرومي امس مع رئيس مجلس 
الشورى الشيخ احمد بن محمد العيسائي 
وذلك مبناســــبة انتهاء مهام عمله كسفير 

للكويت لدى السلطنة.
ومت خالل االجتماع بحث العالقات املتميزة 
بني البلدين الشقيقني وسبل تطويرها في 

املجاالت كافة، اضافة الى بحث املستجدات 
على الساحتني االقليمية والدولية.

واعرب العيسائي عن تقدير احلكومة 
العمانية ملســــتوى العالقات االخوية بني 
البلدين كما اثنى على اجلهود التي قام بها 
الرومي خالل فترة عملة متمنيا له التوفيق 

والنجاح في مهام عمله املستقبلية.

من جانبه عبر الرومي عن امتنانه للدعم 
الواسع والتشــــجيع اللذين لقيهما خالل 
فترة عمله من القيادة العمانية ســــلطانا 
وحكومة ما ســــهل له مهام عمله، مشددا 
على ضرورة التواصل وترسيخ العالقات 
االخوية بني االشقاء بدول مجلس التعاون 

اخلليجي.

)قاسم باشا(درجة احلرارة بلغت 46 درجة الساعة الواحدة و26 دقيقة

قال��ت وزارة الكهرب��اء وامل��اء ان ادارة الفتوى 
والتشريع ألغت شرطا كانت قد طلبته من الشركة 
التي ستفوز مبناقصة محطة الزور الشمالية يتضمن 
تعويض الشركات التي تتقدم بعطاءات جادة تعويضا 

جزئيا مببلغ 400 الف دينار.
وذكر بيان صحافي للوزارة امس ان هذا التعويض 
الذي ستدفعه الشركة كان مقابل تكاليف اعداد وثائق 
املناقصة لضمان تقدم الشركة وعدم االقتصار على 

عرض وحيد كما يحصل في املناقصات السابقة.

»الفتوى والتشريع« تلغي شرطًا للكهرباء والماء 
حول تعويض الشركات بـ 400 ألف دينار
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