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د.بدر الشريعان مستقبال رئيس وأعضاء احتاد املزارعني

 منوذج خلط األنبوب البحري في قناة األمواج

الشريعان: تمديد العمل بمحطتي تعبئة  المياه في الوفرة وأم نقا حتى 12 لياًل
وزير الكهرباء وعد بحل مشاكل المزارعين الكويتيين خالل استقباله مجلس إدارتهم

العتيبي: خطة ترشيدية في »الكهرباء« لمدة 3 سنوات متواصلة ال تقتصر على فترة الصيف فقط

املضخات املوجودة مما يتطلب زيادة في توفير تلك املياه حتى 
يتمكن اجلميع من احلصول عليها بسهولة ويسر.

هذا وأعلن الوكيل املس���اعد للتخطي���ط والتدريب في وزارة 
الكهرباء د.مشعان العتيبي عن خطة ترشيدية وضعتها الوزارة 
ملدة 3 سنوات وبشكل متواصل دون أن تقتصر على فصل الصيف 
وذلك لغرس مبادئ الترشيد في نفوس النشء وشرائح املجتمع، 
كما سيصاحب احلملة إجراءات ترشيدية كاالستعانة باللمبات 

املوفة للطاقة أو املرشات اخلاصة باملياه.

املستمر واملتكرر للتيار الكهربائي مما يتسبب في توقف العمل الزراعي 
من ري وتهوية واألنشطة األخرى التي تعمل على التيار الكهربائي مما 

يتسبب في خسائر مالية كبيرة يتحملها املزارع الكويتي كل يوم.
وأوضح العرادة أن أعضاء االحتاد قدموا للوزير د.الشريعان 
اقتراح���ا يقضي بضرورة قيام الوزارة بادراج انش���اء محطتني 
جديدتني للمي���اه العذبة احداهما في منطق���ة العبدلي والثانية 
في الوفرة ليتم توفي���ر املياه العذبة ألصحاب املزارع في هاتني 
املنطقتني خاصة ان اصحاب ومربي املاشية يقبلون على استخدام 

بشرى شعبان - دارين العلي
صرح الوكيل املساعد لشؤون املستهلكني في وزارة الكهرباء 
واملاء م.جاسم اللنقاوي بأنه بناء على توجيهات وزير الكهرباء 
واملاء د.بدر الش���ريعان مت متديد ساعات العمل مبحطتي تعبئة 
املياه في الوفرة املزارع 2 ومحطة ام نقا حتى الساعة 12 ليال يوميا 
اعتبارا من 28 اجلاري وذلك لتلبية احتياجات املزارعني وخدمة 
املستهلكني خالل فترة الصيف، هذا وأكد رئيس االحتاد الكويتي 
للمزارعني سعود العرادة أن وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان 
وعد مجلس إدارة االحتاد الكويتي للمزارعني بحل جميع مشاكل 
املزارعني اخلاصة بالكهرباء واملاء في منطقتي الوفرة والعبدلي 
الزراعيتني وذل���ك إميانا منه بأهمية الدور الكبير الذي يقوم به 

هذا املزارع لتوفير املنتجات احمللية على املوائد الكويتية.
جاء حديث العرادة في تصريح أدلى به صباح أمس بعد لقائه 
وزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان رافقه أمني سر االحتاد فهد 
عايض العازمي وأمني الصندوق س���الم السالم وعضوا مجلس 

االدارة حمد الطمار ونايف الرشيدي.
وأضاف العرادة ان الوزير الش���ريعان تفهم مطالب املزارعني 
ووعدنا بتقدمي مذكرة الى مجل���س الوزراء للحصول على قرار 
بتخفيض سعر التعرفة الستهالك الكهرباء في املناطق الزراعية 
في منطقتي العبدلي والوفرة الزراعيتني وذلك أس���وة باملنشآت 
الصناعية املدعومة واملطبقة عليها تعرفة فلس واحد فقط مقابل 

استهالك التيار الكهربائي وذلك للمزارع املنتجة فقط.
وأش���ار العرادة الى ان الوزير د.الش���ريعان أصدر تعليماته 
مشكورا للجهات املعنية في الوزارة الستمرار العمل في مضخات 
املياه اجلديدة في الوفرة وأم نقا في العبدلي حتى الساعة الثانية 
عش���رة ليال وذلك لزيادة ضخ املياه استعدادا للموسم الزراعي 

املقبل وتخفيض الضغط والزحام على هذه املضخات.
وتابع العرادة: تقدمنا بطلب للوزير د.الش���ريعان بضرورة توفير 
مهندسني كهربائيني أحدهما في منطقة العبدلي الزراعية واآلخر في منطقة 
الوفرة وذلك ملعاجلة األعطال املفاجئة والطارئة في هاتني املنطقتني وذلك 
لتنفيذ وعد الوزارة املؤرخ في الثالث من يوليو اجلاري بشأن إنشاء مبنى 
طوارئ للكهرباء في تلك املنطقتني اضافة الى مناقشة مشكلة االنقطاع 

الديوان يدعو 38 مواطنة 
لمراجعته اليوم

»األبحاث« يعمل على إنجاز مشروع يحدد 
العمق األمثل لدفن األنابيب البحرية

دعا ديوان اخلدمة املدنية 38 مواطنة ملراجعته اليوم الستكمال 
أوراق ترشيحهن للعمل في املؤسسات واجلهات احلكومية، وفيما 

يلي األسماء:

 ٭م����رمي محم����د س����الم الدعيج 
العازمي

 ٭سارة غربي عثمان الشمري
 ٭نوف ملفي زيد العدواني

 ٭هيا فهد صالح اجليماز
 ٭مها حزام خضر املطيري

 ٭سارة يونس عبداهلل الفارسي
 ٭أماني سالم أمان املسعودي

 ٭منى فهد عيد املرجتى
 ٭رميية خلف جهجاه عبداهلل
 ٭معالي هندي محسن العنزي
 ٭لطيفة صالح علي الهويدي

 ٭نوف محمد راشد الشبلي
 ٭رانية حسن علي املستكي
 ٭نهال خليل ابراهيم حسني

 ٭فاطمة خالد صالح احلشاش
 ٭منى علي شافي العجمي

 ٭موضي نواف سعد نايف
 ٭سارة ضبيان مرزوق العازمي
 ٭استقالل سعود مبارك البذالي

 ٭شيخة خالد صالح السليمان
 ٭إقبال طه عبداهلل علي

 ٭فاطمة عب����د الرحيم علي عبد 
الرحيم

 ٭جلني علي حسني الوزان
 ٭ندى جاسر قبالن العازمي

 ٭نوير ناصر سالم الدوسري
 ٭هنوف عصام ياسني محمد
 ٭ العنود فهد سعود احلربي
 ٭دالل ثامر عبداهلل العدواني

 ٭مطيرة عايد مطلق احلريص
 ٭انوار خليفة سعود العتيبي

 ٭دالل عويد محمد العنزي
 ٭اشواق جاسم محمد الوطري

 ٭حسناء راشد سعران املطيري
 ٭نوف صالح مطر احلريجي
 ٭تهاني ناصر عبيد املطيري
 ٭منيرة منيف محمد العجمي

 ٭ابتسام احمد مشعاب سحلول
 ٭بدحة خالد سالم العجمي

اعلن معهد الكويت لالبحاث العلمية امس ان الباحث العلمي في دائرة 
السواحل وتلوث الهواء في املعهد د.خالد البنا يعمل حاليا على اجناز 
مش����روع بحثي يهدف الى تقييم وحتدي����د العمق االمثل لدفن خطوط 

االنابيب املمدودة حتت قاع البحر في الكويت.
وقال البنا ان اهمية املشروع تكمن عند النظر في التكاليف املرتفعة 
التي تتكبدها شركات النفط واجلهات احلكومية االخرى بالدولة نتيجة 
احلاجة للقيام بدراسات اولية تسبق عمليات الدفن لتحديد العمق االمثل 

وما يتبعها من تكاليف اخرى لعمليات التنفيذ.
واضاف ان العديد من املؤسس����ات العامة والش����ركات اخلاصة في 
البالد تستخدم خطوط االنابيب املمدودة حتت قاع البحر كوسيلة لنقل 
منتجاتها من املواد السائلة او الغازية كما تستخدمها العديد من القطاعات 
الصناعية اخلاصة والعامة في املنطقة اجلنوبية لنقل منتجاتها من املواد 
اخلام التي من املرجح اس����تخدامها ملشاريع مماثلة في املياه االقليمية 
الكويتية مستقبال. وافاد بأن تقييم وحتديد العمق االمثل لدفن خطوط 
االنابيب في البيئة البحرية الكويتية من شأنه توفير تكاليف اعداد هذه 
الدراسات املستقبلية واملساهمة مبعرفة مدى امان االنابيب ومقاومتها 
للقوى الهيدروديناميكية املؤثرة عليها خالل حياتها االفتراضية. واشار 
البن����ا الى قيامه بجمع عينات للتربة من اربع مناطق ميدانية ش����ملت 
اخليران والكوت والصبية والشعيبة مبينا ان اجلزء الشمالي من البالد 
يتمي����ز بالتيارات البحرية العالية والتربة الطينية بينما يتميز اجلزء 

اجلنوبي بارتفاع االمواج والتربة الرملية.
وذكر انه يعمل حاليا على دراس����ة العينات واجراء التجارب عليها 
في مختبر الهيدروليكا وهندس����ة السواحل باملعهد متوقعا ان يتوصل 
ال����ى حتديد العمق االمثل للدفن في البيئ����ة البحرية الكويتية وتقدمي 

التوصيات الالزمة خالل الفترة الوجيزة املقبلة.

أكدت دوره الوطني والتربوي والنقابي والصناعي الحافل

في إطار الدعم األممي لمشاريع »غراس« التوعوية

»المعلمين« تنعى رئيس مجلس تأسيسها 
وفقيد التربية عبدالباقي النوري

 »األمم المتحدة« تشيد بحملة »معلمي سر تميزي« 
كأفضل تجربة إعالمية للتوعية بأخطار المخدرات

واالخالق واملبادئ العامة والتي 
من شأنها احلفاظ على الشباب 
وعلى طاقتهم وجعلهم اعضاء 
فعالني في املجتمع، مبينا ان دور 
املعلم لم يقف عند حد التعليم 
وتلقني املواد الدراس���ية فقط، 
لكن عليه ايضا ان يقوم بدور 
الذي  الناصح واملرشد واملربي 
يعمل على تصفية السلوكيات 
اخلاطئ���ة وعزله���ا وتعزي���ز 
السلوكيات اإليجابية وتنميتها، 
مؤكدا على دور غراس في دعم 
القيم وتشجيع املعلم في  هذه 

العمل عليها.
وأوضح عبدالعزيز أن الطالب 
في أم���س احلاجة إلى التوعية 
بأضرار املخ���درات وأخطارها 
ويجب أن يكون ذلك من أولويات 
إدارات املدارس، مؤكدا أن دور 
احلم���الت التوعوية وتكثيفها 
وانتشارها أمر مطلوب ليطلع 
الطالب على املخاطر واملآس���ي 
الت���ي مي���ر به���ا املتعاط���ون 
للمخ���درات والعقوب���ات التي 

تصدر بحقهم.

إليها واالس���تفادة منها كنقطة 
انطالق قوية ألي جتربة إقليمية 
أخرى بدال من البدء من الصفر 
دون جتارب سابقة، خاصة أن 
املوض���وع يتعلق بأهم ما لدى 
اإلنس���ان وهو صحته وأهم ما 

لدى األوطان وهو اإلنسان.
وعن دور املدرس���ة واملعلم 
الوقاية م���ن املخدرات أكد  في 
عبدالعزيز أن املدارس مجال رحب 
لتعليم الكثي���ر من االجتاهات 
والقيم واحترام األنظمة، ومن 
ضمن ذلك التوعية االمنية بجميع 
جوانبها ومنها التعريف بأخطار 
املخدرات وقواعد املرور والتصدي 
للجرائم والكثير من األدوار املهمة 
التي تهدف الى حماية املجتمع 
ومدخراته البش���رية، مبينا أن 
غراس قد ال يفوتها إلقاء الضوء 
على هذا الدور املهم واتضح ذلك 
في تنظيمها حلملة »معلمي سر 

متيزي«.
إلى أن  وأش���ار عبدالعزيز 
املسؤولية الكبيرة تقع على عاتق 
املعلم ودوره في ترسيخ القيم 

ومن حيث الوسائل املستخدمة 
وطرق قياس املردود.

إلى أن  وأش���ار عبدالعزيز 
ال���ذي حققه  الكبير  النج���اح 
مشروع غراس شجع الكثير من 
دول اجلوار اخلليجية والعربية 
عل���ى التفكير عمليا وجديا في 
االستفادة من جتربة »غراس« 
وتطبيق إستراتيجيته ملا ميلك 
اخلبرة امليدانية الكافية، ولديه 
الرجوع  جتارب متعددة ميكن 

أكد املدير العام ملكتب األمم 
املتح���دة املعن���ي باملخ���درات 
واجلرمية للشرق األوسط وشمال 
إفريقيا السفير محمد عبدالعزيز 
أن دعم األمم املتحدة ملش���روع 
التوع���وي جاء نتيجة  غراس 
إميان املنظمة بالدور الفعال الذي 
تقوم به غراس في الوقاية من 
انتشار املخدرات واجلرمية في 
املنطقة العربية ومنطقة الشرق 
األوس���ط، األمر الذي دعاه إلى 
املطالبة بزيادة وتطوير التعاون 
بني األمم املتحدة واإلدارة العامة 
ملكافحة املخ���درات في الكويت 
بالتعاون مع املشروع التوعوي 
الوطن���ي للوقاية من املخدرات 

»غراس«.
وقال عبدالعزيز: ان املشروع 
الوطني للوقاية من  التوعوي 
املخدرات »غراس« يعتبر أفضل 
جتربة إعالمية في مجال التوعية 
م���ن املخ���درات، الفت���ا إلى أن 
املشروع منذ انطالقه كان واضحا 
في أهدافه وفق رؤية ثاقبة فيما 
التي يرسلها  يتعلق بالرسائل 

نعت جمعية املعلمني بخالص احلزن واألسى، 
والتسليم بقضاء اهلل تعالى وقدره، فقيدها الراحل 
وفقي���د التربية والكويت املربي القدير املرحوم 
برذن اهلل تعالى عبدالباقي عبداهلل النوري الذي 
انتقل إلى رحم���ة اهلل تعالى عن عمر يناهز 81 
عاما، بعد مشوار وطني وتربوي ونقابي وصناعي 

حافل بالعطاء.
وأصدرت اجلمعية بيان رثاء في الفقيد الراحل 
ومسيرته الوطنية والتربوية والنقابية واخليرية 
احلافلة بالعطاء مش���يرة الى أنه بدأ مش���واره 
التربوي عام 1955 مدرسا في الكلية الصناعية عند 
بداية إنشائها بعد حصوله على دبلوم الهندسة 
الصناعية من إحدى اجلامعات البريطانية إلى 
أن أصب���ح مديرا للكلية ع���ام 1962 ليكون أول 

مدير كويتي للكلية، وعلى امتداد هذا املش���وار كانت له بصماته 
النقابية والتربوية الكبيرة خاصة في تأس���يس جمعية املعلمني 
الكويتية، حيث ترأس مجلس���ها التأسيسي عام 1963، وكانت له 
جهوده ومساعيه احلثيثة في إنش���اء اجلمعية وإرساء قواعدها 
وانتخ���اب أول مجلس إدارة لها، فيما امت���دت عالقته باجلمعية 
لسنني طويلة ولم تنقطع، وكان حريصا على التواجد في ديوانية 
الرواد باجلمعية قبل وبعد صالة اجلمعة، حتى اش���تد به املرض 

قبل فترة قصيرة فانقطع عنها.
وأضافت اجلمعية أن مس���يرة الفقي���د التربوية امتدت أيضا 
وبش���كل بارز في مجال تعزيز دور مس���يرة التعليم اخلاص في 
الكويت، حيث كان من السباقني في إنشاء املدارس اخلاصة واالحتاد 
الكويتي ألصحاب املدارس اخلاصة واملعاهد الثقافية والذي سبق 
أن ترأس مجلس إدارته، كما كانت له مساهماته التربوية اخليرية 

من خالل عضويته ف���ي مجلس إدارة اجلمعية 
الكويتية ملساعدة الطلبة عالوة على مساهماته 
في املجاالت اإلنسانية من خالل تأسيس جمعية 

الشيخ عبداهلل النوري اخليرية.
وذكرت اجلمعية ف���ي رثائها أنه كان للفقيد 
عبدالباقي النوري دوره الوطني السياسي بعد 
انتخابه عضوا في مجلس األمة في أول انتخابات 
تشريعية عام 1963 وكان أمينا للسر في املجلس 
ومقررا للجنة املالية وأمينا لسر الشعبة البرملانية، 
فيما واصل عقب ذلك نشاطاته الوطنية واملهنية 
في مجال الصناعة من خالل عضويته في شركة 
الصناعات الوطنية ومس���اهماته في تأس���يس 
العديد من املصان���ع الكيماوية والبترولية إلى 
جانب تأسيس شركة املواصالت الكويتية )النقل 
العام حاليا(، كما أن له العديد من اإلصدارات واألبحاث في مجال 
التعليم والصناعة، إلى جانب مساهماته ومشاركاته الواسعة في 
الكثير من األنشطة التطوعية على الصعيدين احمللي واخلارجي 
فيما متيز بفكره الراقي واملتزن والهادئ ومتس���كه بتعاليم ديننا 
اإلسالمي احلنيف، إلى جانب تواضعه وحرصه الدائم على التواصل 

مع اجلميع.
واختتمت اجلمعية رثاءها مش���يرة الى أنها، إذ تنعى نفس���ها 
واألس���رة التربوية وآل النوري الكرام في الفقيد الراحل فإنها في 
الوقت نفسه تؤكد أن س���جل عطائه احلافل، سيبقى مثال ورمزا 
وشاهدا ملس���يرة رجل كبير، سخر كل إمكاناته وطاقاته وقدراته 
لصالح املسيرة السياسية والتعليمية والنقابية والصناعية لوطنه 
الكويت، ونس���أل اهلل تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه 

فسيح جناته )إنا هلل وإنا إليه راجعون(. 

الراحل عبدالباقي النوري

السفير محمد عبدالعزيز

محطتي�ن  إنش�اء  الع�رادة:  
ف�ي  العذب�ة  للمي�اه  جديدتي�ن 
العبدلي والوفرة وتوفير مهندس�ين 
للطوارئ مبنيين  وإنشاء  كهربائيين 


