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الفاضل: انقطاعات التيار املتفرقة واردة
وبرامج الصيانة تسير وفق اجلداول

دارين العلي

أكــد وزير الكهربــاء واملاء ووزير 
النفط د.خالد الفاضل أن خطط برامج 
الصيانة تسير وفق اجلداول املوضوعة 
لها ومبتابعة مباشرة من وكيل الوزارة 
م.محمد بوشهري، الفتا إلى أن مسألة 
االنقطاعــات املتفرقة أمر طبيعي في 
كل مكان بالعالم، قائال «ما نخاف منه 
هو االنقطاعات الكبيرة التي نأمل أال 

حتدث كما العام املاضي».
جاء ذلك خالل رعايته حفل إعالن 
الفائزين بجائزة االبتكار والتميز التي 
تنظمها الــوزارة للمرة األولى ضمن 
اســتراتيجيتها اجلديدة «مســتقبل 
يتحقق» بحضور وكالء الوزارة وعدد 

من املوظفني واجلهات الراعية.

وعــن أخبــار التدويــر املتداولــة 
لقياديي الوزارة قال إنها تبقى أخبارا 

إلى حني اإلعالن عنها رسميا. 
وهنــأ الفاضل الكوكبــة املتميزة 
مــن أبناء الوزارة الذين شــاركوا في 
اجلائزة، الفتا إلى أنها املبادرة األولى 
من نوعها في وزارة الكهرباء واملاء التي 
تأتي استكماال للرؤية واالستراتيجية 
التي مت إطالقها حتت شعار «مستقبل 
يتحقق» في ١٩ سبتمبر املاضي، حيث 
مت تصنيــف فئات املشــاركة في هذه 
اجلائزة الى ثالثة مجاالت: هندســية 
وإدارية وأنظمة تكنولوجيا املعلومات، 
لتغطــي اجلوانــب املختلفة لطبيعة 

العمل في وزارة الكهرباء واملاء.
وأعــرب عــن متنياته بأن تشــهد 
النســخ املقبلة مشاركات أكثر وعدد 

أكبــر من الفائزين، الفتا إلى أن عددا 
من املشــاريع التي قدمهــا املوظفون 
دخلت فعليــا حيز التنفيذ والبعض 
اآلخر ســيتم تنفيــذه خلدمة تطوير 

العمل في الوزارة.
وذكر أن االبتكار هو وسيلة إليجاد 
حلول جديدة للتحديات التي نواجهها، 
وأن تقدمي مثل هذه اجلوائز يســاعد 
بشــكل كبير في حتفيز املنظور غير 
النمطــي والتفكيــر اإلبداعي اخلالق 
لدى العاملني في الهيئات واملؤسسات 
احلكومية، وتساهم هذه اجلوائز في 
خلق روح التنافس اإليجابي وحتسني 
بيئة العمــل وتنمية قدرات العاملني 
وتشجيع املشاركة في تطوير مجال 
العمل ما يحقق محورا أساسيا لبرنامج 
عمل احلكومة وهو «تطوير األداء».

أكد خالل االحتفال بتكرمي الفائزين بجائزة االبتكار والتميز في «الكهرباء» أن تدوير القياديني مجرد أخبار

الفاضل مكرما ناصر زريقات ممثل شركة ميتسوبيشي هيتاشي

(متني غوزال) د.خالد الفاضل وم.محمد بوشهري يتوسطان الفائزين باجلائزة خالل احلفل 

(أحمد علي) ١د.خالد مهدي وفريق املجلس األعلى للتخطيط خالل زيارة مشروع مصفاة الزور 

املستشار د.فهد العفاسي وعمر الشرقاوي ومحمد احلماد وهبة العبد اجلليل مع عدد من املوثقات عقب أدائهن اليمني القانونية

االبتكار وسيلة إليجاد حلول جديدة للتحديات.. واجلوائز تساعد في حتفيز اإلبداع لدى العاملني

املصفاة ستسهم في خفض الغازات امللوثة املنبعثة من محطات الكهرباء بنسبة ٧٥٪

«مصفاة الزور» ستمد محطات الطاقة بـ ٢٢٥ ألف
برميل «وقود بيئي» يوميًا.. و٩٤٪ نسبة اإلجناز

٦١ موثقًا في «العدل» أدوا اليمني القانونية

بشرى شعبان 

العــام  األمــني  أعلــن 
للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنميــة د.خالد مهدي أن 
نســبة اإلجناز في مشروع 
مصفاة الــزور بلغت ٩٤٪، 
موضحا أن نســبة اإلنفاق 
العــام ٢٠١٩-٢٠٢٠  خــالل 
متوقعــا   ٪٥٢٫٤٧ بلغــت 
االنتهــاء منه في ديســمبر 

.٢٠٢٠
جــاء ذلك فــي تصريح 
صحافــي أدلــى بــه علــى 
هامش الزيارة التي نظمها 
قطــاع التخطيط واملتابعة 
ملوقع مشروع مصفاة الزور 
صباح أمس بحضور فريق 
متابعــة تنفيذ مشــروعات 

خطة التنمية.
وقال مهدي إن املشروع 
يعتبــر مــن اهــم الركائــز 
األساسية خلطة التنمية في 
مجال صناعة تكرير النفط 
اخلام، مشيرا الى أن مصفاة 
الزور األكبر في الكويت ومت 
إنشــاؤها مبــا يتوافق مع 
املواصفات واملعايير البيئية 
العاملية لتساهم بشكل فاعل 
في حتســني جودة الهواء، 
وذلك بخفض نسبة الغازات 
امللوثة املنبعثة من محطات 
توليد الكهرباء بنسبة ٧٥٪ 
من خــالل تزويدها بوقود 
بيئــي ذي محتوى كبريتي 
منخفض، مؤكدا أنها ستوفر 

أسامة أبوالسعود

القانونيــة  اليمــني  أدى 
أمــام وزيــر العــدل ووزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
املستشــار د.فهد العفاســي 
أمس ٦١ موثقا جديدا بإدارات 
التوثيق والتسجيل العقاري 
الشــرعية  والتوثيقــات 
بحضور وكيل وزارة العدل 
الشــرقاوي ووكيــل  عمــر 
الوزارة املســاعد لشــؤون 
األســرة والتحكيــم محمــد 
الــوزارة  احلمــاد، ووكيــل 
املساعد لشــؤون التسجيل 
العقــاري والتوثيــق هبــة 
ومديــري  العبداجلليــل، 
اإلدارات املعنيــة، للقيــام 
مبهامهــم الوظيفــة تطبيقا 

لقانون التوثيق.
وحث الوزير د.العفاسي 
املوثقــني اجلــدد علــى أداء 
أعمالهم بالصــدق واألمانة 
وحتمــل املســؤولية امللقاة 
علــى عاتقهــم فــي تطبيق 
القانــون املنظم  نصــوص 
ألعمالهم، مؤكدا عظم الدور 
الوظيفي الذي يقومون به. 

وحول فرص العمل التي 
يوفرها املشــروع للعمالة 
الوطنيــة ذكر مهــدي أنها 
تبلغ أثناء تنفيذ املشــروع 
٩٧٥ فرصة عمل بينما يوفر 
املشروع بعد تشغيله ١٩٥٠ 
فرصة عمل للكويتيني، مبنيا 
ان الزيارة تعتبر من ضمن 
اجلوالت امليدانية التي تقوم 
بها األمانة العامة للمجلس 
االعلى للتخطيط والتنمية 
على املشاريع االستراتيجية، 
مشــيرا الــى أن «مصفــاة 
الزور» احد اهم املشــاريع 
االســتراتيجية فــي خطــة 

التنمية.
ولفت الى انه مت تنظيم 
زيارات سابقة لهذا املشروع 
فــي مراحلــه املختلفة منذ 
انطالقه، كما أن نسبة االجناز 
فيه مرتفعــة ومتالئمة مع 

السويفان، ونائب ورئيس 
جمعية طلبة كلية احلقوق 
بجامعة الكويت بدر الدويش، 

ويوسف الشمري.
وأكد د.العفاسي على دور 
احملامني وإسهاماتهم البارزة 
فــي إرســاء العدالــة وحكم 
القانون، قائــال: إن احملاماة 
مــن أشــرف املهــن وأنبلها 
وأكثرهــا أهميــة، الفتا إلى 
دورها البارز في سماع صوت 
احلق والدفــاع عن املظلوم 
حتى يأخذ حقه ممن ظلمه.

الزمنــي وهنــاك  اجلــدول 
مجموعة من اخلطوات التي 
متــت وأجنــزت على ارض 

الواقع.
بدوره، قال مدير مشاريع 
إبراهيــم  الــزور  مصفــاة 
العوضي ان املصفاة احدى 
املبــادرات االســتراتيجية 
الوطنية  البترول  ملؤسسة 
الكويتيــة لزيــادة الطاقــة 
التكريرية للنفط، مشــيرا 
أنهــا مــن املشــاريع  الــى 
التــي تنفذهــا  الضخمــة 
الشركة الكويتية للصناعات 
البترولية املتكاملة ويعتبر 
أضخم مشــروع في العالم 
يبنى كمرحلة واحدة. وتابع 
العوضي: مشــروع مصفاة 
الزور هدف استراتيجي بيئي 
من الناحية لالستراتيجية 
النظيــف  الوقــود  يوفــر 
الكبريت لوزارة  املنخفض 
الكهرباء ومن الناحية البيئية 
فإن نوعية الوقود التي تزود 
الكبريت  احملطة منخفضة 
بنســبة تصل الى ٧٥٪ من 
املستويات القياسية املوجود 
حاليــا وبالتالــي يخفــض 
االنبعاثات الضارة للبيئة 
واملصفاة لديها قدرة عالية 
علــى التعامل مــع النفوط 
القيمة  الثقيلة وتزيد مــن 
الكويتي  املضافــة للنفــط 
ودفع عجلة االقتصاد وفتح 
الكويتي  املجــال للشــباب 

للمشاركة في املشروع.

مهدي: ٤٫٩ مليارات دينار تكلفة املشروع واالنتهاء منه في ديسمبر ٢٠٢٠

العفاسي استقبل وفد جمعية احملامني القطرية

د.خالد مهدي متفقدا أركان املشروع

املستشار د.فهد العفاسي خالل استقباله وفد جمعية احملامني القطرية

الفاضل خالل جولة في املعرض املصاحب

إمدادا ثابتا حملطات الطاقة 
بحوالــي ٢٢٥ ألــف برميل 
يوميــا مــن زيــت الوقــود 
البيئــي فضــال عــن إنتاج 
حوالي ٣٤٠ ألف برميل يوميا 
مــن املنتجــات البتروليــة 
عاليــة اجلــودة واملطابقة 
للمواصفات املستقبلية التي 
حتتاجها األسواق العاملية.

وذكر ان املشروع يحقق 
ركيزة مهمة من ركائز خطة 
التنميــة وهــي االقتصــاد 
املتنوع املســتدام من خالل 
القطــاع  برنامــج تطويــر 
النفطــي بتكلفــة إجمالية 
تبلغ ٤ مليارات و٨٧١ مليون 
دينار، مشيرا الى أن التكلفة 
الســنوية للمشروع خالل 
عــام ٢٠٢٠/٢٠١٩ تبلغ ٩٢٠ 
مليون دينار ونسبة الصرف 

.٪٥٢٫٤٧

وتوزع املوثقون كاآلتي: ٢٤ 
موثقا بإدارة التوثيق، و٢٤ 
بإدارة التوثيقات الشرعية، 
و١٣ بإدارة التسجيل العقاري.
من جهة أخرى، استقبل 
املستشار د.فهد العفاسي أمس 
في مكتبه مبعهد الدراسات 
القضائيــة وفــد جمعيــة 
احملامــني القطريــة، وذلــك 
بحضــور أمني ســر جمعية 
احملامني الكويتية عدنان أبل، 
وأمني السر املساعد مشعل 
اخلنة وعضو اجلمعية خالد 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو


