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االثنني ١٦ يناير ٢٠٢٣ محليات

وزيرة األشغال التقت سفيري الصني وتركيا

استقبلت وزيرة االشغال العامة ووزيرة 
الكهرباء واملــاء والطاقة املتجددة د.أماني 
بوقماز ســفير جمهورية الصني الشعبية 

لدى الكويت تشانغ جيانوي.

كمــا اســتقبلت ســفيرة اجلمهوريــة 
التركيــة في الكويت طوبى نور ســومنز، 
وذلك للتعارف وتبــادل األحاديث الودية 

ومناقشة عدد من املواضيع املشتركة.

د.أماني بوقماز مستقبلة سفير الصني تشانغ جيانوي

مصادر لـ «األنباء»: رفض مناقصات «الكهرباء» 
قد ُيلحق الضرر بالشبكة مستقبًال

دارين العلي

قالــت مصادر مطلعة 
في وزارة الكهرباء واملاء 
ان رفض اجلهاز املركزي 
للمناقصــات لكثيــر من 
مناقصات الوزارة املهمة 
والكبيرة، ســواء بشأن 
أعمال الصيانة أو إنشاء 
ومحطــات  توســعات 
جديــدة، مــن شــأنه أن 
يلحق الضرر بالشــبكة 

في املرحلة املقبلة.
وقالــت املصــادر إن 

الوزارة بصدد رفع كتاب بذلك الى مجلس 
الوزراء لإلفادة باملناقصات التي مت رفضها 
وسرد العواقب التي ميكن ان تنتج عن تأخر 
إجناز الوزارة ملشاريعها، موضحة أن تأخر 
إنشــاء احملطات والتوسعة املفترضة في 
محطة الصبية كان سببا في تأخر تزويد 
الشبكة بـ ٤٠٠٠ ميغاواط تقريبا ما يحمل 

الــوزارة اعباء اضافية لتلبية الطلب على 
الكهرباء خالل السنوات املقبلة.

وأشــارت املصادر الى ان أي تأخير في 
عقود الصيانات ســواء حملطــات التوليد 
والنقــل أو احملطات الثانويــة قد يعرض 
هــذه احملطات لتراجــع أدائها أو خروجها 
عن اخلدمة وبالتالي فقدان الشبكة كميات 

من الطاقة بسبب عدم الصيانة.

الوزارة بصدد رفع كتاب إلى مجلس الوزراء لتبيان العواقب

رماية بالذخيرة احلية للقوة البحرية 
الثالثاء واألربعاء

خالل الفترة املعلنة، حرصا منها على سالمة 
اجلميع.

أعلنت مديرية التوجيه 
املعنوي والعالقات العامة 
القوة  باجليش عن قيام 
البحريــة بتنفيــذ رماية 
تدريبية بالذخيرة احلية 
الثالثاء واألربعاء  يومي 
الســابعة  الســاعة  مــن 
السادســة  صباحا حتى 
مساء، في ميدان الرماية 
البحــري واملشــار إليــه 
مبسافة ١٦٫٥ ميال بحريا 
اجلليعــة  رأس  شــرق 
امتدادا جلزيــرة قاروه، 
ومبسافة ٦ أميال بحرية 
شرق رأس الزور امتدادا 

إلى جزيرة أم املرادم.
وأهـابــــت املديريــة 

بجميــع املواطنني واملقيمني مــن مرتادي 
البحر إلى عدم االقتراب من املنطقة املذكورة 

«ملست آسيا» يحتفل مبرور ١٠ سنوات 
على إطالق مسابقة التمديدات الكهربائية

أعلــن نائــب رئيــس 
املنظمــة العامليــة للعلوم 
والتكنولوجيــا ورئيــس 
مكتبها اإلقليمي «ملســت 
امليــر  م.عدنــان  آســيا» 
التمديــدات  أن «مســابقة 
التــي تنظم  الكهربائيــة» 
مــع  بالتعــاون  ســنويا 
لطلبــة  التربيــة  وزارة 
املرحلــة املتوســطة بنني 
تستكمل عقدها االول بختام 
تصفياتها النهائية في شهر 
مارس، وذلك مبرور عشر 

سنوات على انطالق فعاليات نسختها االولى 
عام ٢٠١٣ وما زالت مستمرة سنويا لطالب 
الكويــت حتى اآلن، الفتا الى أن «ملســت 
آسيا» وفي هذا السياق البرامجي الطالبي 
احتفل العــام املاضي مبرور ٢٠ عاما على 
تأسيس مركز الروبوت الكويتي بالتعاون 

مع وزارة التربية.
وقــال امليــر إن املســابقة التي تشــهد 
منافســاتها العديد من املراحل التنافسية 
وورش العمــل التطبيقيــة واحملاضــرات 
العلمية وبرامج التدريب املكثفة ويستفيد 
منها ســنويا املئات مــن الطلبة واملعلمني 
تهدف إلى تنمية قدرات الشباب وإبداعاتهم 
في مجال العلوم والتكنولوجيا واكتشاف 
قدراتهم ومواهبهم وصوال إلى رفع اســم 
الكويت في احملافل واملراكز املتقدمة عامليا، 
فضال عن تعزيز املواهب الفنية واألعمال 
اليدوية واملهارية ودعم األنشطة التطبيقية 

املعنيــة مبجال التمديدات 
الكهربية واستثمار أوقات 
الفــراغ فــي التكنولوجيا 
وترســيخ ثقافــة األعمال 
اليدويــة واملســاهمة فــي 
بنــاء مجتمــع متحكم في 
الكهربائية  التكنولوجيــا 
فضال عن ترســيخ العمل 

اجلماعي بني الطلبة.
وذكر أن املسابقة تركز 
علــى توجيــه الطالب الى 
كيفيــة االســتخدام األمثل 
لألجهزة واالستفادة منها 
في مجال التمديدات الكهربية وتشجيع العمل 
اليدوي في مجاالت الكهرباء واإللكترونيات 
وغيرها من خالل التنافس بني الطلبة، مشيدا 
بتعاون وزارة التربية مع املكتب ومشاركتها 
الواسعة في فعاليات املسابقة، مثنيا على 
دور العديد من اجلهات في الدولة حلرصها 
على املشاركة في دفع املسابقة وغيرها من 
برامج املكتب نحو االستمرارية والتواصل 
الســنوي كونها من املشاريع التي تقدمها 

منظمة «ملست».
منظمــة  هــي  «ملســت»  أن  يذكــر 
عامليــة الســتثمار أوقات الفــراغ بالعلوم 
والتكنولوجيا تأسست عام ١٩٨٧ في مدينة 
«كيبيك» أثناء امللتقى العلمي العاملي األول 
بهدف املساهمة في تطوير الثقافة العلمية 
والتقنية ضمن األوساط الشبابية من خالل 
ممارسة األنشطة العلمية التجريبية النوعية 

الستثمار أوقات الفراغ.

ينظمها بالتعاون مع «التربية» لطالب املرحلة املتوسطة

م.عدنان املير

سفير أوكرانيا: إطالع الكويت على أحدث املستجدات ببالدنا
خالل مؤمتر صحافي عقده مبناسبة زيارة احلكم الدولي األوكراني السابق ميروسالف ستوبار

سفير أوكرانيا د.أوليكساندر باالنوتسا متحدثاسفير أوكرانيا د.أوليكساندر باالنوتسا واحلكم األوكراني ميروسالف ستوبار مع احلضور خالل املؤمتر الصحافي

أسامة دياب

أكد ســفير اوكرانيا لــدى البالد 
د.أوليكساندر باالنوتسا أن العالقات 
األوكرانية - الكويتية تطورت بشكل 
ملحــوظ في األعوام األخيرة، حيث 
تخطت اجلانب السياســي لتشــمل 
العديد من مناحي التعاون الثنائي 

مثل الثقافة والفنون والرياضة.
وقــال باالنوتســا خــالل مؤمتر 
صحافي عقد في مقر السفارة مبناسبة 
زيارة احلكم الدولي االوكراني السابق 
صاحــب الواقعة الشــهيرة مبباراة 
فرنسا والكويت في كأس العالم ١٩٨٢

ميروسالف ستوبار للبالد، انه على 
تواصل مستمر مع السلطات الكويتية 
الطالعهم على احدث املستجدات في 
بالده على ارض الواقع، مشيرا الى أن 
بالده حتظى بدعم عاملي غير محدود 

مــن املجتمع الدولي، مشــيدا بدعم 
الكويت اإلنساني واملادي عن طريق 

األمم املتحدة.
وأضاف أن الدعم الذي تتلقاه بالده 
يتوزع بني ثالثة محاور، املساعدات 
اإلنســانية، املادية واألسلحة حيث 
تقــوم الــدول األوروبيــة بتدريــب 
اجليــش األوكراني على اســتخدام 
األسلحة قبل إرسالها لهم، وبالرغم 
من مــرارة الدمار الــذي حل ببالده 
جراء العدوان الروسي، فإن احلياة 
مستمرة في كل مناحيها، معربا عن 
تفاؤلــه بحل األزمة قريبا، مشــيدا 
بصمود الشــعب االوكراني الذي ال 
يريد مغادرة بالده رغم الدمار ومن 

خرج منهم بدأ بالعودة.
وبالعودة للمناســبة، أوضح أن 
الرياضة جسر للتواصل بني الشعوب 
تقرب بينهم وتزيد مساحة التفاهم، 

موضحــا انه صاحب فكــرة إصدار 
أول كتاب باللغة العربية عن املدرب 
االوكراني فاليري لو بانوفسكي «األب 
الروحي للكرة األوكرانية»، كما تكفل 
بتمويل إصدار الكتاب، مشــيرا الى 
أن الكتاب فريد من نوعه ويحتوي 
علــى العديد مــن املعلومات التي ال 
يعرفهــا الكثير مــن الكويتيني عن 
لوبانوفسكي، مشيرا الى أن اإلعداد 
للكتاب اســتمر عامني بحثا عن أي 
ذكريــات ومعلومــات وصــور عن 
املدرب الشهير. وتابع: قمت بزيارة 
العديد من الديوانيات بحثا عن تلك 
املعلومــات، كما دعــوت العديد من 
الالعبني الكويتيني الذين عاصروه 
وفوجئــت بــأن الالعبــني مازالــوا 
يتذكــرون بعض عباراتــه باللهجة 
األوكرانية، كما تواصلت مع االحتاد 
األوكراني لكرة القدم ونادي دينامو 

كييڤ جلمع اكبر قدر من املعلومات 
عن املدرب لوبانوفســكي، الفتا الى 
أن له تأثيرا كبيرا وبصمة وإجنازات 

في تاريخ الكرة الكويتية.
بدوره، قال احلكم الدولي األوكراني 
الســابق ميروســالف ســتوبار، ان 
الرياضة تهدف الى السالم، وبالتالي 
فــإن بلدنا الذي يتعــرض للعدوان 
الروسي يشبه إلى حد كبير االحتالل 
العراقي للكويــت، وهذا ما أدى إلى 
وقوف الشــعب الكويتي إلى جانب 
الشعب األوكراني ألنهم عاشوا نفس 

الظروف واملعاناة.
وبني أنه يتابع كرة القدم الكويتية 
وحــزن كثيرا خلــروج الكويت من 
«خليجــي ٢٥» بعــد تعادلهــا مــع 
البحرين، مشيدا بحفاوة االستقبال 
وكــرم الضيافة اللذين ملســهما من 

اجلميع بالكويت.

القريفة: معارض «املنتج احمللي» جنحت في استبعاد 
الوسطاء لصالح املستهلك واملزارع

محمد راتب

أكــد مديــر عــام الهيئة 
العامــة لشــؤون الزراعــة 
والثروة السمكية بالتكليف 
م.مشعل القريفة أن االهتمام 
الزراعــي ميثــل  بالقطــاع 
أولويــة حكوميــة خــالل 
املرحلــة الراهنــة، مشــيرا 
إلــى أن معــارض تســويق 
املنتج احمللي في اجلمعيات 
يتــم  التــي  التعاونيــة 
التنسيق بشأنها بني الهيئة 
و«الشؤون» والتعاونيات، 
جنحت في سد الفجوة بني 
املزارع واملستهلك، وحققت 

األنشــطة التي ساهمت في 
تخفيض األسعار، وتشجيع 
املزارع علــى زيادة اإلنتاج 

لالستيراد ورفع األسعار.
الكثيــر مــن  وبــني أن 
املزارعني بينوا خالل لقاءات 
القــدرة علــى  متعــددة أن 
توصيل املنتج للمســتهلك 
بصورة مباشرة واالنفتاح 
على اجلمعيــات التعاونية 
دون وســيط يغنــي عــن 
إن  إذ  احلكومــي،  الدعــم 
وصول املنتج للمستهلكني 
يدفعهم إلى االســتمرار في 
اإلنتاج وزيادته بشكل كبير، 
ويفتــح الباب أمــام تنويع 
األصنــاف وتقدمي منتجات 
بجودة منافســة للمنتجات 

املستوردة.

ورفع جودته وتقليل االعتماد 
على االستيراد، ورفع املعاناة 
عنه مما يشهده من مزاحمة 
املنتجــات املســتوردة رغم 

جودة املنتج احمللي.
وشــدد علــى أن الهيئة 
حريصة علــى دعم املزارع 
بكل الوسائل املمكنة، وتذليل 
الصعاب أمامه لتوفير إنتاج 
محلي ذي جودة عالية، حيث 
إن القطــاع الزراعي ركيزة 
مهمة من ركائز األمن الغذائي، 
موضحا أن هناك الكثير من 
املزارع التي تقدم منتوجات 
متميزة بكل املقاييس نحن 
بأمــس احلاجة إليها كبديل 

إنشاء شركة لتسويق اخلضار سيقلص االعتماد على «املستورد» ويدعم االكتفاء الذاتي

م.مشعل القريفة

دعما للمنتجني يفوق الدعم 
احلكومي، مما حــدا الهيئة 
علــى مواصلــة دعــم هذه 
األنشطة والتوسع في تنظيم 
املعارض التي تســاهم في 
تعزيز األمن الغذائي بالبالد.

وقال القريفة في تصريح 
له إن املعارض املقامة القت 
ترحيبا كبيرا من املستهلكني، 
وعززت من انفتاح املزارعني 
علــى املســتهلكني بشــكل 
مباشر، وتقدمي منتج مميز 
بأسعار عادلة، الفتا إلى أن 
فكرة إنشاء شركة مساهمة 
عامة لتسويق املنتج الزراعي 
احمللي ستكون امتدادا لهذه 

وفد «الوطني للثقافة» تفّقد املواقع األثرية بجزيرة فيلكا
أسامة أبوالسعود

قام األمين العام للمجلس 
الوطنــي للثقافة والفنون 
واآلداب باإلنابــة د.محمــد 
الجســار وبحضور األمين 
المســاعد لقطــاع  العــام 
الزامــل  الفنــون مســاعد 
بجولة تفقدية لجزيرة فيلكا 
برفقة عدد من المختصين 
والمســؤولين بالمجلــس 
بهدف تفقد المواقع األثرية 
التابعة للمجلس وتدوين 
لتطويرهــا  المالحظــات 

وتحسينها.
وقال مســاعد الزامل إن 
وفدا من المجلس الوطني 
للثقافة والفنــون واآلداب 
برئاسة األمين العام باإلنابة 
د.محمد الجسار الذي كان 
داعما لهذه الفكرة والمبادرة، 
برفقة عدد من المختصين 
مثل المختص في علم اآلثار 
د.حســن أشــكناني قاموا 
إلى جزيــرة فيلكا  بزيارة 
بتنظيم من شركة ايكاروس 
المتحدة للخدمات البحرية 
ممثلــة بالمديــر التنفيذي 
الحمــادي  للشــركة فهــد 
وبتنســيق ومتابعــة مــن 
رئيسة العالقات الدولية في 

الجزيرة، باإلضافة إلى جولة 
تفقدية لمتحف قصر الشيخ 
عبداهللا الســالم الموجود 
التراثيــة،  القريــة  داخــل 
وأخيرا زيارة فنية لـ«بيت 
فكــر» وهو محتــرف فني 
البسام  للمخرج ســليمان 
في الجزيرة، وقام د.حسن 
أشكناني بشرح المعلومات 
التاريخيــة والحضاريــة 
لجزيرة فيلــكا، باإلضافة 
التاريخية  المعلومات  إلى 
لهــذه المواقع األثرية، كما 

كبير في تأريخ التراث واإلرث 
احلضاري للمنطقة تضمن 
الوفــد مختصني من القطاع 
الهندسي التابع إلدارة اآلثار 
واملتاحف، وذلك للوقوف على 
بعض املالحظات وتدوينها 
ووضع املعايير واملقترحات 
وإيجــاد احللــول لبعــض 
التحديــات وتطويــر آليات 
العمــل لصيانة هذه املباني 
التراثيــة واحملافظــة عليها 
وتطويرها وفق استراتيجية 

ومنهجية مدروسة.

شملت الزيارة أيضا مقابلة 
الفنانين المتطوعين لعمل 
التشــكيلية  الجداريــات 
والفنيــة للقريــة التراثية 

في جزيرة فيلكا.
بــدوره، لفــت د.محمــد 
اجلسار الى أنه ومن منطلق 
حــرص املجلــس الوطنــي 
للثقافــة والفنــون واآلداب 
على احملافظــة على املواقع 
األثرية والتاريخية في البالد 
وتنميتها واالستثمار فيها وملا 
تشكله جزيرة فيلكا من دور 

صورة جماعية للوفد لدى وصولهم إلى جزيرة فيلكا

نقابة الفنانين واإلعالميين 
الفنانين  والمشــرفة على 
المتطوعين لعمل الجداريات 
الخاصة بالقرية التراثية في 
جزيرة فيلكا هدى الحبيب.
ان  الزامــل  وأضــاف 
الزيــارة تضمنــت جولــة 
تفقدية للمتحف اإلغريقي 
واســتراحة الشــيخ أحمد 
الجابــر، والمــرور علــى 
المواقــع األثريــة  جميــع 
التابعــة للمجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب في 

األوكرانيون ال يرغبون في ترك بالدهم رغم الدمار ومن خرج منهم بدأ في العودة.. والرياضة جسر للتواصل بني الشعوب

«دعم املخترعني»: تعاون مع «التطبيقي» لتمكني املبتكرين
بحثت رئيســة اجلمعية الكويتية 
لدعــم املخترعني واالبتــكار د.فاطمة 
الثالب مع العميد املســاعد للشــؤون 
الدراســات  كليــة  فــي  األكادمييــة 
التكنولوجية بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريــب د.علي العجمي 
ســبل تعزيــز التعاون بــني اجلمعية 
والكلية واجلوانب املتعلقة باالبتكار 

والتطوير واالختراعات.
وأكدت د. الثالب أن اللقاء يأتي في 
إطار تواصل اجلمعية مع املؤسسات 
التعليميــة املعنيــة بدعــم املبتكرين 
وتعزيــز ثقافة االختــراع، فضال عن 
دعم املواهب الواعدة ومتكينها علميا 
وتقنيا، مشيرة إلى أن كلية الدراسات 
التكنولوجيــة وضعــت مؤخرا خطة 

استراتيجية تتضمن تطوير البرامج 
والبحــوث، األمــر الذي يعطــي دورا 
للمخترعني الكويتيني في هذا اجلانب.
ولفتــت إلــى أن دعم املؤسســات 
دعــم  هــو  للجمعيــة  التعليميــة 
للمبتكرين الكويتيني، السيما أن تلك 
املؤسســات لديها اإلمكانيات والبيئة 
املناسبة الحتضان املبتكرين، وكذلك 

االستفادة من خبرات املخترعني، مشيرة 
إلــى أن التعاون بني كلية الدراســات 
التكنولوجية وجمعية دعم املخترعني 
سينعكس إيجابا على الشباب الكويتي 
املبتكــر. هذا، وضم وفد اجلمعية إلى 
جانب الثالب نائــب رئيس اجلمعية 
سليمان اخلطاف واملدير الفني للجمعية 

أحمد مظفر ود.خالد اخلليفي.


