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صالح املسلم وخالد الرفاعي خالل املؤمتر

املورينغا لها فوائد كثيرة بالبالد

 )قاسم باشا(املسلم مستشهدا ببعض املقتطفات الصحافية

المسلم: مشاكل الشبكات الكهربائية 
ستنتهي في العام 2020

أعلن تقديم 96 قضية أمام النيابة العامة بسبب سرقة »الكهرباء«

ت�م اس�تبدال 1100 محول قاب�ل لانفجار خ�ال 2010 واالنته�اء من األماكن الحساس�ة الع�ام الحالي

الوزارة تفي بجمي�ع التزاماتها بإيصال التيار إلى المناطق الجديدة والجزء المتبقي م�ن »جابر األحمد« قبل الصيف المقبل

دارين العلي
أعلن الوكيل املساعد لشؤون الشبكات الكهربائية في 
وزارة الكهرباء واملاء م.صالح املسلم عن تقدمي الوزارة 
خالل العام احلالي 96 قضية امام النيابة العامة بسبب 
سرقات الكهرباء املتعلقة باملعدات و3 منها بسبب متديد 

الكيبالت وتوصيل الكهرباء بشكل غير رسمي.
وقال م.املسلم خالل مؤمتر صحافي عقده امس في 
الوزارة ان خسائر الوزارة من وراء تلك السرقات تقدر 
مبليون دينار، الفتا الى ان هذه الظاهرة آخذة في التزايد 
بالرغم من االج���راءات التي يتم اتخاذها بهذا الش���أن 
س���واء في الوزارة او من قبل »الداخلية« ولفت الى ان 
معظم عمليات السرقات حتصل في اخلطوط الهوائية 
وخصوصا في املنطقة الشمالية، الفتا الى زيادة اعمال 
الدوريات ومراقبة السكراب والعمل مع اجلمارك بهدف 
التقلي���ل من هذا االمر، اال ان حل هذه القضية يجب ان 

يكون على مستوى الدولة.
ووعد م.املسلم املستهلكني بإنهاء جميع مشاكل شبكات 
التوزيع الكهربائية في غضون 10 سنوات حيث سيتم 
التحديث والتحسني سنويا بنسبة بني 10 و15% بوجود 
برامج وخطط متعلقة بهذا الشأن اذ من املتوقع ان يشهد 
عام 2020 انتهاء جميع املش���اكل سواء االحتراقات او 

االنفجارات وغيرها.
ولفت الى وج���ود 10 آالف محول من ضمن 28 ألف 
محول على الشبكة حتتاج الى استبدال من ضمنها اكثر 
من 5 آالف محول قابل لالنفجار اما االخرى فتلك التي 

تعدى عمرها ال� 25 عاما.
واش���ار الى وجود عدة صعوبات لوجس���تية لهذه 
العمليات، الفتا الى ان اخلطة يجب ان تنتهي عام 2020 
حيث ان البرنام���ج بدأ في 2008 ب� 250 محوال وارتفع 
الى 400 محول ف���ي 2009 بينما وصل الى 1100 محول 

في 2010 في مختلف احملافظات.
واوضح ان خطة الوزارة هي تبديل جميع احملوالت 
القابلة لالنفجار في املناطق احلساسة واملجمعات البشرية 
اوال، الفتا الى انه مت استبدالها في مختلفة تلك االماكن 

حي���ث من املتوقع االنتهاء من هذه العملية نهاية العام  
احلالي بعد االنتهاء من اس���تبدالها في منطقة الصباح 
الطبية بالتنس���يق مع وزارة الصحة، مش���يرا الى ان 
املستشفيات االخرى واالس���واق والكويت القدمية مت 

االنتهاء من استبدال احملوالت فيها بالكامل.
واكد ان الوزارة تفي بجميع التزاماتها جتاه ايصال 
التيار الى جميع املناطق الس���كنية اجلديدة ومدارس 
وزارة التربية، مش���يرا الى ان اجلزء املتبقي من مدينة 
جابر األحمد س���يتم االنتهاء من ايصال التيار اليه قبل 
صيف العام احلالي، مشيرا الى ان قلة األراضي واملواقع 
املفرزة بالرغم من تع���اون البلدية حتول دون ايصال 

التيار ملصنعني في منطقة الشعيبة الصناعية.
وعن املشكالت الرئيس���ية في شبكات التوزيع قال 
املسلم ان 80% من االنقطاعات التي حصلت خالل الصيف 
كانت ناجتة عن مش���كالت الكيبالت مبختلف انواعها، 
مش���يرا الى ان ابرز مشكالت هذه الكيبالت هي حاالت 
الضرب التي تتعرض لها من قبل مقاولني وافراد حيث 
مت تسجيل 160 حالة ضرب كيبل خالل عام 2010، مشيرا 
الى ان الوزارة ستتخذ اجراءاتها في هذا الشأن واملتمثلة 
بالغرامات واالنذارات ومن ثم شطبها من الئحة التعاون 

مع الوزارة.
وأشار الى ان كيبالت الضغط املتوسط بعضها قدمي 
جدا اي منذ 40 عاما وكانت مصممة على درجات حرارة 
اقل وبالتالي حتتاج ال���ى حتديث متكامل الفتا الى ان 
الوزارة ماضية في هذا الش���أن، ومشيرا الى وجود 14 
ألف مغذ بطول 10 آالف كيلومتر وبالتالي فان عمليات 
التحديث س���تأخذ وقتا لن يقل ع���ن 10 أعوام، معربا 
عن تقديره للقائمني على هذا القطاع في الس���تينيات 
والس���بعينيات حيث تبني ان حرصهم على املواصفات 
ساهم بتقليل حجم املشكلة حاليا اذ ان حالة هذه املعدات 
س���تكون اصعب بالنسبة لعمرها لوال املواصفات التي 

مت مراعاتها في ذلك الوقت.
واوضح ان الش���بكة الكهربائي���ة تتكون من 7700 
محطة حتويل ثانوية و6 آالف وحدة توزيع اي مبجموع 

28 ألف محول حتتاج الى صيانة متتابعة، مشيرا الى 
نقص أعداد املهندس���ني والفنيني العاملني في الصيانة 
اذ ال يتعدى عددهم ال� 63 موظفا بينما كان عددهم قبل 
الغزو العراقي 160 مهندسا وفنيا، مشيرا الى انه اليزال 
يتعامل مع موضوع الصيانات قسم واحد فقط وليس 
ادارة بكاملها، مشيرا الى وجوب اعادة الهيكلة في هذا 
الشأن متمنيا على الوزارة اعانته بامتام هذه القضية.

واشار الى ان التعامل مع هذه القضية قد بدأ بتوقيع 
عق����دي صيانة في محافظتي مبارك الكبير واالحمدي، 
مش����يرا الى طرح مناقصة لصيانة ش����بكات اجلهراء 
واخرى للعاصمة وحولي والفروانية وس����يتم اغالق 
باب التقدم في 16 يناير املقبل متوقعا أن يصبح هناك 
مركز صيانة أو قس����م صيانة لكل محافظة على حدة 

بحلول عام 2015.
ولفت الى ان العزوف عن التوجه الى اعمال الصيانة 
من قبل املهندسني بسبب خطورة هذا العمل ومواعيده 
الصعبة وعمله الشاق، الفتا الى ان 80% من العمالة في 
هذا القسم هم حاليا من الكويتيني اخلريجني في جامعة 

الكويت بكفاءات عالية.
مشيرا الى عدة محفزات مالية الجتذاب املهندسني، 
خصوصا الكادر الذي مت اقراره والتدريب في اخلارج 
واملس����ميات الوظيفية وامكانية إقرار عالوة صالحية 

التشغيل.
وفي سياق آخر، أشار املسلم الى توجيهات الوزير 
الشريعان بعدم اس����تمرار انقطاعات التيار ألكثر من 
ساعتني، مشيرا الى ان 95% من االنقطاعات العام املاضي 
مت التعامل معها في غضون ساعتني والباقية تأخرت 
ألسباب لوجستية، موجها الش����كر الى القائمني على 
محطات التوليد التي زودت الشبكة طوال املوسم املاضي 
بالكهرباء دون تقصير أو أعطال، مشيرا الى ان االنقطاعات 

التي متت كانت بسبب مشاكل في الشبكات.
وف����ي رد حول النقص في س����يارات الطوارئ، اكد 
املس����لم وجود هذا النقص في السيارات، متمنيا سده 

قبل الصيف املقبل.

دعا مهندس زراع����ي أصحاب احلدائق 
واملزارع����ني الى اإلكثار من زراعة ش����جرة 
املورينغا التي تتالءم مع الظروف اجلوية 
في البالد نظرا الى فوائد ثمارها التي حتتوي 
على سبعة اضعاف ڤيتامني »سي« املوجود 

باحلمضيات وڤيتامينات أخرى.
الس����ند  الزراعي غامن  املهن����دس  وقال 
ل�»كونا« أمس ان هذه الشجرة التي يطلق 
عليها اسم »الرواق« في منطقة وادي النيل 
ذات خصائص فريدة وذاع صيتها لتميزها 
اذ أدخلت في السنوات األخيرة كنبات جديد 

على البيئة احمللية الكويتية.
وأوضح السند ان املورينغا هو اجلنس 
الوحيد الذي يتبع العائلة »مورينغ اكاسيا« 
كون نباتات هذه العائلة تشبه األكاسيات 
بشكلها وتتبعه عدة أصناف إال ان املقصود 
منها »مورينغ اوليفيرا« وهو أهم األنواع 

على اإلطالق وأكثرها انتشارا.
وذكر ان الهند تعتبر املوطن األصلي لهذه 
الشجرة لكنها انتشرت في أنحاء العالم في 
املناطق االستوائية وشبه االستوائية من قارة 

افريقيا وأجزاء واسعة من قارة آسيا كما لها 
انتشار محدود في منطقتنا العربية.

وقال ان املورينغا شجرة سريعة النمو 
دائمة اخلضرة حتى في مواسم اجلفاف وتعد 
نباتا محبا للحرارة والشمس ويصل طولها 
حلوال����ي 12 مترا لدى النضوج ولها جذور 
عميقة وأوراقها ذات لون اخضر باهت سرعان 

ما يزدهر ويزداد نضرة عند النضوج.
وأش����ار ال����ى ان لون ازه����ار املورينغا 
)كرميي( وهي عطرة الرائحة بينما البذور 
زيتية وهي مجنحة ذات شكل مثلث سوداء 
اللون وثمارها على شكل جراب طويل رقيق 

تصطف البذور في داخله.
وبني ان ألش����جار املورينغا القدرة على 
النمو حتى في أكث����ر األراضي فقرا وغير 
اخلصبة كم����ا ان احتياجاتها املائية قليلة 

مقارنة باألشجار األخرى.
وعن بعض فوائد املورينغا قال م.السند 
ان ثمارها غنية احملتوى من البيتاكاروتني 
وڤيتامني »س����ي« وڤيتام����ني »ا« واحلديد 
والبروتني والبوتاس����يوم والفسفور وهي 

تشكل غذاء متكامال في بعض مناطق افريقيا 
سواء مطبوخة ام نيئة كما يستخدم مسحوق 
اوراقها بعد جتفيفها كتوابل تضاف للوجبات 
الغذائية. وأشار الى ان أوراق الشجرة تعتبر 
مكمال غذائيا أيض����ا ملصابي مرض نقص 
املناعة املكتسب في بعض دول افريقيا ملا 
حتتويه من نس����بة عالية م����ن ڤيتامينات 
ومعادن وهي أيضا غذاء للنساء املرضعات 
اذ تزيد من إدرار احلليب كما يخفض عصير 
األوراق ضغط الدم العالي وهو مدر للبول. 
واستعرض استخدامات أخرى للمورينغا 
بينها استخدام »سيقانها« كحطب وقود في 
الريف كما ينتج اللحاء مادة صمغية تستخدم 
في بعض الصناعات الدوائية وتس����تخدم 
ايضا لعالج اإلسهال بينما تستخدم جذورها 

لعالج الروماتيزم.
وقال ان بذورها تعد اجلزء األهم فيها حيث 
تتعدد استخداماتها فهي مقاومة للبكتيريا 
املس����ببة لألمراض اجللدية كما تستخدم 
كمنش����ط جنسي، مش����يرا الى ان 35% من 
مكون����ات البذور زيت حلو املذاق غير لزج 

يستخدم ايضا في أغراض الطبخ وصناعة 
بعض العطور وكرميات العناية بالشعر كما 

يشكل مصدرا للطاقة والوقود احليوي.
وذكر م.السند انه يتم استخالص الزيت 
من البذور بعد حتميصها وجرشها ثم غليها 
في املاء حيث يطفو الزيت فوق سطح املاء 
ويتم جتميعه وما يتبقى بعد استخالص 
الزيت يستخدم كمخصب للتربة ومن أهم 
اس����تخداماته ايضا تنقي����ة املياه بإضافة 
محتوى البذور بعد فصل الزيت الى خزانات 
املياه ملا له من خاصية جتميع وترس����يب 

الشوائب الصلبة العالقة باملياه.
وأشار الى ان الدراس����ات العلمية عن 
قيمة احملتويات الغذائية لثمرة املورينغا 
أثبتت انها حتتوي على س����بعة اضعاف 
ڤيتامني »س����ي« املوج����ود في احلمضيات 
وثالثة اضعاف محتوى املوز من البوتاسيوم 
وأربعة اضعاف م����ا يحتويه احلليب من 
الكالسيوم وأربعة أضعاف محتوى اجلزر 
من ڤيتامني »ايه 2« وضعف محتوى احلليب 

من البروتني.

أعلن مدير جائزة سمو الشيخ 
سالم العلي الصباح للمعلوماتية 
د.خليل ابل ان استقبال الطلبات 
للمنافسة على اجلائزة في دورتها 
العاشرة )2011( مستمر حتى نهاية 

يناير اجلاري.
وأضاف د.ابل في بيان صحافي 
أمس ان عمليات التقييم والتحكيم 
ستبدأ عقب االنتهاء من استقبال 
الذين  الفائزين  الطلبات لتحديد 
سيتم تكرميهم في احلفل السنوي 
الذي تقيمه اجلائزة حتت رعاية 
وحضور صاحب الس����مو األمير 

الشيخ صباح األحمد.
وأوض����ح ان����ه مع فت����ح باب 
التس����جيل للتنافس على جوائز 
املعلوماتية عبر املوقع االلكتروني 
للجائزة على شبكة االنترنت بدأت 
اللجان املعنية باستقبال الطلبات 
الكوي����ت والعالم  املش����اركة من 
العربي م����ا يؤكد مكانة وحضور 
هذه اجلائزة السنوية على جميع 
املستويات وذكر ان التنافس في 
اجلائزة يتم في عش����رة مجاالت 
مختلفة ذات صلة بالتنمية والتطور 
املعلوماتي وتشمل األفراد واملجتمع 
املدني والقطاع اخلاص واحلكومة 
والتعليم والصحة والبيئة واالعالم 
العلمي  واالتص����االت والبح����ث 

والثقافة واملعرفة.
وأشار الى ان جوائز املعلوماتية 

أسامة دياب
بالتعاون مع جائزة سمو الشيخ 
سالم العلي الصباح للمعلوماتية 
ينظ���م املركز االقليم���ي لتطوير 
البرمجي���ات التعليمي���ة ووزارة 
التربية ومؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي املؤمتر االقليمي للتعليم 
الفترة  والتعلم االلكتروني خالل 
من 28 الى 30 مارس املقبل، بهدف 
تطوير البرمجيات التعليمية في 
املنطق���ة من خالل دع���م وتعزيز 
االستخدام الفاعل لتقنيتي االتصاالت 
التعليمي  النظام  واملعلومات في 
التقنية  ومتابعة آخر املستجدات 
وتوظيفها، لالرتقاء مبجاالت التعليم 
والتدريب وتطوير وحتسني العملية 
التعليمية، والسعي نحو مجتمع 
معلوماتي جامع من خالل االستخدام 
الفاع���ل لتكنولوجي���ا املعلومات 
واالتص���االت، وتطبي���ق التعليم 
والتعلم االلكتروني باملؤسس���ات 
التعليمية واالكادميية باستخدام 
الوس���ائط املتع���ددة التفاعلي���ة 
وتعزيز دور املشاركة املجتمعية. 
وف���ي تصري���ح له ثم���ن عضو 
مجلس امن اء جائزة سمو الشيخ 
سالم العلي الصباح للمعلوماتية 

موزعة ما بني جوائز نقدية وعينية 
تقدم لألفراد واملؤسسات احلكومية 
واملدني����ة بينما تش����مل جوائز 
الكويت والوطن العربي واجلائزة 
التقديرية »وس����ام املعلوماتية« 
و»درع املعلوماتي����ة« و»ق����الدة 

املعلوماتية«.
وقال د.ابل انه وفضال عما تقدمه 
اجلائزة في مسار جوائز املعلوماتية 
تتصاعد أنشطتها في مسار التنمية 
املعلوماتية بهدف نش����ر الثقافة 
الرقمية وحتقيق التنمية الشاملة 
واملتكاملة بني األفراد واملؤسسات 
عبر دعم مراك����ز التدريب واقامة 
الندوات وامللتقيات وتقدمي برامج 
تسهم في تطوير جودة اخلدمات 

الرقمية املختلفة.

صالح العسعوسي فكرة املؤمتر 
وما يهدف اليه من تبادل التجارب 
واخلبرات العاملية في مجال التعليم 
والتعل���م االلكترون���ي وتطوير 
التعليمية والتدريبية  املؤسسات 
الى  احلكومية واملدنية للوصول 
افضل احللول الدارة نظم ومحتوى 
التعلي���م والتعل���م االلكتروني، 
انش���اء بيئات تعليمية  وحتفيز 
إلكترونية متكامل���ة ذات معايير 
وضوابط عاملية، وتعرف االساليب 
التعليمية االلكترونية  واالدوات 
احلديثة، وتهيئة االبناء للتفاعل مع 

واس����تعرض أهم أنشطة هذا 
املسار كملتقى املعلوماتية وسلسلة 
الثقافة املعلوماتية ونظام العمل 
التطوعي بينما تتنوع نشاطاتها في 
مسار املعرفة املعلوماتية بهدف ابراز 
الوجه احلضاري للوطن العربي في 
ميدان املعلوماتية وجعل املعلومات 
الرقمية مبتناول الباحثني واملهتمني 
بكل سهولة ويسر ودقة وشمولية 
تامة مع تغطية الدول العربية كافة. 
وبنينّ ان جائزة سمو الشيخ سالم 
العلي الصب����اح للمعلوماتية هي 
اكبر جائ����زة عربية للمعلوماتية 
وتتجاوز قيمة جوائزها السنوية 
100 أل����ف دينار )م����ا يعادل 375 
أل����ف دوالر( وتهدف الى االرتقاء 
مبهارات املعلوماتية واالبداعات 
العربي  املختلفة وتهيئة الشباب 
للمس����اهمة في تطوي����ر الثقافة 
املعلوماتي����ة واحملت����وى العربي 
على شبكة االنترنت واذكاء روح 
االبتكار واملنافسة في مجال تقنية 
املعلومات. يذكر ان اجلائزة انطلقت 
على املس����توى الوطني عام 2001 
قبل ان متتد أنشطتها لتشمل الدول 
العربية عام 2007 متخذة من الكويت 
مقرا لها وق����د فاز بجوائزها عدد 
كبير من املشاركني منذ انطالقتها 
م����ن الكويت والدول العربية ومت 
تكرميهم باحتفاالت سنوية حتت 

رعاية كرمية سامية.

وسائل وخدمات التعلم االلكتروني، 
وتهيئ���ة املعلم���ني للتعامل معها 
وتطوير دورهم في إثراء احملتوى 
أولياء  االلكترون���ي، وتش���جيع 
االمور على االندماج واالس���تفادة 
التعليم والتعلم  ادارة  من نظ���م 
احلديثة والتفاعل معها، واالطالع 
على احدث التطلعات واالجتاهات 
والتحديات الت���ي تواجه التعليم 
والتعلم االلكتروني، واذكاء روح 
املنافسة في تقدمي افضل احللول 
املبتك���رة في هذا املجال. واش���ار 
الى ان تلك االه���داف تتوافق مع 
اهداف اجلائزة الساعية الى خلق 
مجتمع معلوماتي متكامل ومتطور، 
وتدعم سعيها الى تطوير التعليم 
االلكتروني. واضاف العسعوسي 
قائال: ان جائزة سمو الشيخ سالم 
العلي الصباح للمعلوماتية مشروع 
تنموي معلوماتي يأتي استجابة ملا 
يواجه الوطن العربي من حتديات 
كثي���رة، ومنها مواكب���ة التطور 
التكنولوجي املتس���ارع الذي بات 
يحدد مصائر الشعوب ومستقبلها، 
واالرتقاء باالنسان العربي وتطوير 
قدراته الرقمية وابداعاته في مجال 

التقانة االتصالية.

د.خليل ابل

صالح العسعوسي

جائزة »سالم العلي للمعلوماتية« تستقبل 
طلبات المشاركة فيها حتى نهاية الجاري

العسعوسي: انطاق المؤتمر اإلقليمي 
للتعليم اإللكتروني مارس المقبل

في 10 مجاالت مختلفة

بالتعاون بين جائزة الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية ومركز تطوير البرمجيات

السند لإلكثار من زراعة المورينغا لتعدد فوائدها شلبي: الكويت تنتهج سياسة عامة لتعظيم 
دور »الخاص« في التنمية االقتصادية

محمد راتب
مت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة  نظنّ
الس���مكية صباح امس ندوة ح���ول دور الهيئة 
في تش���جيع القط���اع اخلاص على االس���تثمار 
في املش���روعات الزراعية، وحاضر فيها اخلبير 
أحمد صالح ش���لبي الذي اكد أن الكويت تنتهج 
سياس���ة عامة لتعظيم دور القطاع اخلاص في 
حتقيق التنمية االقتصادية، مشيرا الى أن الهيئة 
ب���ادرت بتحويل كثير من اخلدم���ات التي كانت 
تقوم بتقدميها إلى القطاع اخلاص مثل اخلدمات 

البيطرية العالجية.
وأش���ار إلى أن الهيئة تدعم املبادرات الفردية 
البنية  للقطاع اخل���اص للعم���ل مبش���روعات 
األساسية مثل مش���روع سليل اجلهراء وحديقة 
حيوان الصليبية ومشروع منتزه الساملية، كما 
ب���ني أن لدى الهيئة بعض املش���روعات اجلديدة 
لدعم البنية األساس���ية مثل منتزه الشيخ زايد 
ومنتزه اجلهراء الوطني ومشروع حدائق منطقة 
العاصمة وحديقة احليوان الكبرى. مبينا إيجابيات 
وسلبيات نظام الشراكة بني الدولة ممثلة بالهيئة 
والقطاع اخلاص في تنفيذ املشروعات االستثمارية 
فذكر من اإليجابيات االبتكار وتقليل الهدر وزيادة 
الكفاءة في التش���غيل، احلصول على مش���روع 
جاهز في نهاية مدة االمتياز دون حتمل أي أعباء 
مالية، وبقاء املش���روع حتت س���يطرة احلكومة 
من الناحية اإلستراتيجية واملنافسة مع الهيئات 
احلكومية القائمة ، وتقليل دور الدولة في االقتصاد 
وخلق فرص عمل جديدة من خالل االستثمار في 
املش���اريع. وأيضا رفع جودة اخلدمات وتقليل 
تكاليفه���ا وجتنيب الدولة االقتراض من اخلارج 
وتوطني رؤوس األموال احمللية وتوسيع نطاق 
استغاللها وكذلك جذب االستثمارات األجنبية في 
مجال املش���اريع الكبيرة ونقل التقنية احلديثة 

وتطويرها وتوطينها محليا وخلق فرص متويل 
جيدة للس���وق واملؤسسات املالية احمللية ونقل 
التكنولوجيا املتط���ورة من قبل القطاع اخلاص 
الذي ل���ه األثر اإليجابي على املش���روع وتأهيل 
العمالة الوطنية في الش���ركة وإكس���ابهم خبرة 
كبيرة تفيد الدولة، وخلق فرص أعمال ألصحاب 

األعمال الصغيرة خالل فترة االستثمار.
وأوضح ان السلبيات تتمثل في الصعوبة في 
التمويل اجلزئي للمشروع عن طريق البنوك نظرا 
لعدم جواز رهن األرض واملمتلكات واملباني في 
مشاريع ال� B.O.T السيما أن كثيرا من مشاريع ال� 
B.O.T السابقة عانت من استحالة االقتراض على 
أساس الرهن، مما أقعد كثيرا من املستثمرين عن 
التطوير وحال دون إيجاد متويل ميسر ملصلحة 
املش���روع واملس���تثمر معا، موضحا كذلك طول 
فترة جتهيز العقد واستصدار التراخيص الالزمة 
والتي قد تصل إلى سنوات مما يؤثر على دراسة 
اجلدوى االقتصادية من ناحية ارتفاع األس���عار 
وتغير متطلبات الس���وق، وعدم توافر اخلبرة 
الفنية الكافية في القطاع احلكومي إلدارة مشاريع 
ال� B.O.T.  وذكر رئيس قسم متابعة املشروعات 
االستثمارية بالهيئة حامد العازمي أن من مشاكل 
االس���تثمار أيضا أن هناك صعوبة ش���ديدة في 
العثور على مخطط���ات للحدائق القدمية والتي 
أنش���ئت في فترة ما قبل الغ���زو العراقي حيث 
مت فقد وإتالف ه���ذه املخططات وكذلك صعوبة 
استخراج تراخيص األنشطة املصرح بها من قبل 
البلدية نظرا لطول اإلجراءات الروتينية من قبل 

اجلهات احلكومية.
وكذلك نسبة االستثمار التجاري للمشروع من 
املساحة الكلية للمشروع واحملددة حاليا بنسبة 
10%. وذلك نظرا لزيادة التكاليف االس���تثمارية 

للمشاريع.

»الزراعة« نّظمت ندوة حول تشجيع »الخاص« على االستثمار في المشروعات الزراعية


