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اختيار الخرافي لرئاسة االتحاد الدولي للمنظمات الهندسية تكريم للكويت

الفقعان: مؤتمر الطاقة البديلة نجح
 في استضافة مشاركين من 76 دولة 

أكثر من 250 مهندس�ًا ومهندس�ة أعط�وا مثااًل 
للعمل التطوعي البعيد عن األنانية والمصالح الشخصية

عبر املدير التنفيذي لش����ركة 
غرار لتنظيم املعارض واملؤمترات 
طالل فهد الفقعان عن خالص فخره 
وامتنانه جلمعية املهندسني وعلى 
رأسها م.طالل القحطاني وذلك على 
الثقة الغالية التي أولوها ل�»غرار« 
خالل فترة إقام����ة مؤمتر الطاقة 
»تطبيقات الطاقة البديلة.. ضرورة 

أم خيار؟«.
وأضاف ان املؤمتر الذي نظمته 
اجلمعية في األس����بوع األول من 
الشهر اجلاري حقق جناحا كبيرا 
بفضل رعاي����ة وحضور صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد، 

مشيرا الى ان املؤمتر يعتبر حلقة في سلسلة لعدد من 
املؤمترات الدولية املعنية بالطاقة، موضحا ان الكويت 
تعتبر أول دولة في الشرق األوسط تستضيف أكبر 
جتمع عاملي للمهندسني ملنظمة االحتادات الهندسية 
العاملية، حيث ش����ارك في املؤمتر أهل االختصاص 
واملهتمون والسياس����يون واملهنيون واملستثمرون 

واملهندسون من أكثر من 76 دولة.
وبنينّ الفقعان ان جمعية املهندسني حرصت على 
ان يضم املؤمتر كل األنشطة التي تتعلق مبوضوع 
الطاقة البديلة، وذلك إلثراء جوانبه وتغطيتها بشكل 
كامل من خالل برنامج املؤمتر الذي تضمن أوراق عمل 
متخصصة وورش عمل ومس����ابقة علمية وطالبية 

ومعرضا صناعيا.
وأشار الى ان املؤمتر شمل أيضا 
العديد من االجتماعات التحضيرية 
للجان العاملة واألعضاء املشاركني 
من احت����اد املنظمات الهندس����ية 
العاملي، كما ش����مل ايضا اجتماع 
العمومية لالحتاد على  اجلمعية 

هامش املؤمتر.
وقال الفقعان ان الدور الكبير 
الذي قام به متطوعو اجلمعية من 
مهندسني ومهندسات كان السبب 
األول في جناح هذا املؤمتر الكبير 
الذي شرفت الكويت باستضافته 
عل����ى أرضها، حيث ض����م فريق 
املتطوعني اكثر من 250 مهندس����ا ومهندسة أعطوا 
مثاال للعمل التطوعي البعيد عن األنانية واملصالح 
الشخصية والذي أثمر ترؤس الكويت لالحتاد العاملي 
واختيار أحد أبنائها م.عادل اخلرافي لرئاسة االحتاد 

.WFEO �الدولي للمنظمات الهندسية ال
واختتم الفقعان كلمته متوجها بالشكر جلمعية 
املهندسني وللشركات ومؤسسات املجتمع املدني التي 
رعت وساهمت في إخراج وإجناح هذا املؤمتر، مؤكدا 
احلرص على تسخير جميع االمكانات التي من شأنها 
إجناح املؤمتر وإظهار الوجه املشرق واملشرف للكويت 
في احملافل الدولية، موضحا ان خدمة الوطن والنهوض 

به مسؤولية يجب ان يتحملها اجلميع.

طالل الفقعان

فرصة حقيقية لتبادل الخبرات في مجاالت التصنيع المختلفة

مؤتمر صناعة الطاقة الكهربائية بالوطن العربي يفتتح اليوم

الدمخي إلنشاء مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان

تفتت����ح اليوم أنش����طة املؤمتر الثاني 
لصناعة الطاقة الكهربائية في الوطن العربي 
حتت شعار »اقتصاديات تأهيل وتطوير 
األنظمة الكهربائية« وبرعاية من سمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
ويعد املؤمتر فرص����ة حيوية للنقاش 
بني املختصني ف����ي الدول العربية وتبادل 
اخلبرات في مج����االت التصنيع املختلفة 
ومنبرا ملناقشة السياسة العامة بني صانعي 

القرار والتفاعل مع املنظمات الدولية.
وسيساهم املؤمتر في اجناح اخلطوات 
املبذولة من اجل حتقيق الربط بني الدول 
العربية في مجال صناعة الطاقة الكهربائية 
واالستفادة القصوى من االمكانيات الضخمة 
واخلب����رات املتراكمة في مجال الطاقة بني 
الدول. وجاءت استضافة الكويت للمؤمتر 
بطلب من وزارة الكهرباء واملاء موجه الى 
املجلس التنفيذي للوزراء العرب املعنيني 

بشؤون الكهرباء في جامعة الدول العربية 
والذي ينظم املعرض واملؤمتر املصاحب كل 
سنتني في احدى الدول العربية حيث نظمت 
الدورات اخلمس السابقة في كل من اجلزائر 

ومصر وتونس وسورية ولبنان.
ويناقش املؤمتر الذي تس����تمر أعماله 
ثالثة أيام موضوعات الطاقة املتجددة مثل 
الرياح والش����مس حيث متت دعوة هيئة 
الربط اخلليجي حلضور أنش����طة املؤمتر 
واملعرض كما ان هناك عدة هيئات أخرى 
متت دعوتها مث����ل الهيئة العربية للطاقة 

الذرية.
ويه����دف املؤمتر الى توفي����ر الفرص 
املناسبة لطرح مواضيع حيوية للنقاش 
بني أصحاب االختص����اص العرب وتبادل 
اخلبرات فيما بينهم وبني اخلبراء العامليني، 
كما يهدف الى خلق منبر ملناقشة السياسة 
العامة االقليمية بني صانعي القرار والتفاعل 

مع املنظمات الدولية واالقليمية واخلبراء 
لالستفادة من خبراتهم العلمية.

وسيناقش املؤمتر عددا من احملاور، 
منه���ا اطالة عمر احملط���ات واألنظمة 
الكهربائية واستراتيجيات اعادة تأهيل 
األنظمة الكهربائية وطرق تنفيذها اضافة 
الى األساليب احلديثة للتقييم والفحص 
الش���امل حلال���ة احملط���ات واألنظمة 

الكهربائية.
ومن احملاور أيضا مراعاة التشريعات 
واملتطلبات البيئية عند حتديد مواصفات 
االستبدال واإلحالل واالستفادة من مرحلة 
التأهيل لتوحيد املواصفات وطرق  اعادة 
التشغيل بني الشبكات املترابطة اضافة الى 
املفاضلة بني االحالل واالستمرار في صيانة 
األنظمة وتطوير أنظمة املراقبة والتحكم. 
وم����ن ضمن احملاور احلماي����ة عند اجراء 
عمليات إعادة التأهيل والتطوير لألنظمة 

الكهربائية وبرمجة اعمال اعادة التأهيل مبا 
يحافظ على املوثوقية واإلنتاجية وطرق 
تطوير صناعة املقاوالت واالس����تثمارات 
الهندسية في الدول العربية في مجال اعادة 
تأهيل وتطوير األنظمة الكهربائية وحتسني 
عوامل التشغيل عند إعادة التأهيل اضافة 

الى خصخصة أعمال اعادة التأهيل.
وسيتطرق املؤمتر الذي تستمر أعماله 
ثالثة أيام الى موضوعات الطاقة املتجددة 
مثل الرياح والشمس حيث متت دعوة هيئة 
الربط اخلليجي حلضور أنش����طة املؤمتر 
واملعرض كما ان هناك عدة هيئات أخرى متت 
دعوتها مثل الهيئة العربية للطاقة الذرية. 
وسيقام على هامش املؤمتر املعرض السادس 
لصناعة املعدات والتجهيزات املتعلقة بقطاع 
الكهرباء في الدول العربية اضافة الى عقد 
ندوة عن ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية 

ورفع كفاءة استخدامها.

أشاد رئيس جمعية مقومات 
حقوق اإلنسان د.عادل الدمخي 
الذي أص���دره ملك  بالق���رار 
البحرين الشيخ حمد بن خليفة 
بإنش���اء املؤسس���ة الوطنية 
حلقوق اإلنس���ان التي تهدف 
إلى تعزي���ز وتنمية وحماية 
حقوق اإلنس���ان، موضحا ان 
الى اظهار  القرار يه���دف  هذا 

الوجه املشرق ململكة البحرين 
الش���قيقة في مج���ال حقوق 
االنس���ان وتنفيذا لتعهداتها 
امام مجلس حقوق االنس���ان 
الدولي، مؤكدا على  واملجتمع 
ضرورة ان حتذو الكويت حذو 
مملكة الب��حرين بشأن انشاء 
الوطنية املستقلة  املؤسس���ة 
حلق���وق اإلنس���ان توضيحا 

ملوقف احلكومة الكويتية من 
ال����حفاظ على ح���قوق اإلنسان 

من االنتهاك.
وبهذه املناسبة جدد الدمخي 
مطالب���ة جمعي���ة املقوم���ات 
الكويتية بضرورة  للحكومة 
االسراع بانشاء مؤسسة وطنية 
مستقلة حلقوق االنسان وفقا 
ملبادئ باري���س ذات الصلة، 

مؤكدا على أن الكويت في امس 
احلاجة إلى مؤسس���ة وطنية 
مستقلة حلقوق االنسان خاصة 
في هذه احلقبة احلساسة من 
تاريخ الكويت التي ستناقش 
تقريرها الوطني عهن حقوق 
االنس���ان امام مجلس حقوق 
االنس���ان ب���األمم املتحدة في 
القادم ووجود مؤسسة  مايو 

مستقلة كهذه من شأنه تع���زيز 
موقف التقرير الذي سيعرض 
امام املجل����س، م���ضيفا اننا 
كجمعي���ة حقوقي���ة طالبنا 
كثيرا وفي اكثر من مناس���بة 
بإنشاء هذه املؤسسة املستقلة 
ولكن كالعادة لم يكن التحرك 
واالس���تجابة على املس���توى 

املطلوب.
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بيــت للبــيـع
من جميـع منـاطـق الكـويـت والـدفـع كــا�ش

مطــلـــوب

97929191

ال�سالمية ـــ مجمع �سنترال بالزا

تلفون:  25759933 ــ 25729933   فاك�س: 25747076

اخـتــيــارك مـــن

الــ�ســاعـــات واملـجــوهــرات

بجميع املــاركـــات

تـحــت �ســـقـــف واحــــد

تثمني باأف�سل الأ�سعار ون�سرتي نقدًا

كـادو فـرح

عبداملجيد لل�ساعات

عبداملجيد لل�ساعات: الكويت ــ جممع الأوقاف

الدور الأر�سي ــ حمل 91 ــ 93

مقابل ال�سارع العام تلفون: 22430543 فاك�س: 22430544

عبدال�سمد لل�ساعات

الريا�س: 4706530 )9661+(

جـــــــدة: 6515177 )9662+(

الدمـــام: 8345716 )9663+(

ن�سرتي وندفع نقداً

ن�ستبدل القدمي باحلديث

ملجوهراتكم و�ساعاتكم الثمينة 

)جديدة ــ قدمية ـــ م�ستعملة(

غرفة و�سالة ومطبخ وحمام

يف حويل

قطعة 4 - �سارع 112

خلف البنك التجاري

22663519 - 99276020

لاليجار �سقة

99566026 - 67089519 الإدارة: 5/ 22623396

للبيع

باجلملة

خام ا�سرتايل

للبيع

باجلملة

قرميد اإيطايل

نتعــــــامــــل بالأقــــــــ�ســـاط
�ســـركـــــة دلتـــــا الـــ�ســــــرق

للبيع باجلملة

حديد مدورات

حديد مربعات

حديد بايبات

للبيع باجلملة

�سرت + �سناديق

يدوي + مواتري

�سيبار

ل�ساحبها/ نا�سر عقيل و�سركاه

لعالناتــكم في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5     2 4 8 3 0 3 2 2

ال�سنـاعـات البـال�ستيكـيـة
الربيطاين  املجل�س  �سهادة  على  حا�سلة 

للمياه+ �سهادة الهيئة الوطنية ال�سحية

99409350 - 24742623
97390457 - 99029044

)

اخلزان كفــالـة

10 �سنوات
مقاومة للبكرتيا و�لفطريات و�ل�صد�أ

3 LAYER
3 طبقات

GAL-1000

نقل عف�ش
فك - نقل - تركيب

ن�ستري الأثاث الم�ستعمل
�شـركـة الإيـمــان

66518694

لالإيجـار يف ال�سامليـة

99682600 - 97171172

حمالت + مكاتب + م�ساحات مفتوحة

لعالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 4 8 3 0 8 0 5
2 4 8 3 0 3 2 2

لالإيـجـــــار
جمـمــــع �سكــنــي جـــديــــد باملهـــبــولــــة
غـيـــر مفــــرو�س - مـــزايـــا خــا�ســـة لل�ســـركــــات

پ غرفة + �سالة + حمام + مطبخ               145 د.ك

پ �ستـــديـــو                                                         95 د.ك

مواقف �سيارات - حمـام �سباحـــة - نـــادي ريا�سي

�سنتـرال مركــــزي - �ستـاليـت مـركـزي - ر�سـبــ�سن

65630087 - 65109224

باإ�سم / �سركـة اآلبـاتـرو�س 

ميديا للدعاية والإعالن

الرجاء ممن يجده الإت�سال على رقم

66405021

مفـقــود 
ترخي�س اإعـــالم 

امل�سنع

99551000
الفحيحيل

23913320
مبـيعات

23912535
امـغـرة

24566606

كفالة 10 �سنوات

خزانات مكفولة �سحيًا - مانعة للطحالب - بانيوهات - ديكورات - عزل برك - مظالت - 

�ساليهات - برادات + احوا�س �سباحة

24839402 - 24839403 - 24929233 -  24814483

پ اخلزان 3 -4 طبقات معزول م�سنوع من البويل اثيلني النقي.

قــــــطــــــعــــــة واحــــــــــــــــــــدة دون و�ـــــــــســـــــــالت. اآلــــــــــــيــــــــــــًا  پ مـــــ�ـــــســـــنـــــع 

اأحــــــــــجــــــــــام خمــــتــــلــــفــــة مــــــــن 150 اإىل 5000 جـــــــالـــــــون. پ 

كــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــ�ــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــرون عـــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــًا. پ 

ــات المجانية ــدم ــخ ـــاأل عـــن ال ا�ـــس

رائد العزل المزدوج

منتج كويتي 

وثمنه فيه

برادة الباب

ت�شكيلة رائعة 
من

برادات املياه

با�سم/  لني اك�شيا�شون

G15978379 / رقم اجلواز

على من يجده ت�سليمه لل�سفارة 

ال�سينية اأو الت�سال على رقم

65111018

مفقود جواز �سفر �سيني


