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دارين العلي
بهدف إيجاد حلول متكاملة لتزويد أبراج االتصاالت بحاجتها من الطاقة 
الكهربائية من مصادر متجددة كطاقة الرياح وبتكاليف مادية منافسة لتلك 
املستخدمة من املصادر التقليدية، وقع معهد الكويت لألبحاث العلمية مذكرة 
تعاون بينه وبني شركة حياة لالتصاالت لتنفيذ مشروع »التقييم املعياري 
ألداء محطة جتريبية لتوليد الطاقة بالرياح مرتبطة بالشبكة الكهربائية في 
الكويت«، وقد حضر مراس���م التوقيع من معهد الكويت لألبحاث العلمية د. 
محمد السلمان نائب املدير العام لألبحاث، نائب املدير العام للمعلومات د.نادر 
العوضي، نائب املدير العام لإلدارة واملالية ساهرة الدوسري، ومدير املشروع 
د. سالم احلجرف، ومجموعة من مديري اإلدارات والدوائر واملختصني ووقع 
املذكرة عن املعهد مديره العام د.ناجي املطيري، وعن شركة حياة لالتصاالت 

مديرها التنفيذي م.علي األستاذ.
وحول الهدف من هذه املذكرة قال املطيري إنه س���يتم في ضوء مذكرة 
التعاون مع ش���ركة حياة لالتصاالت تطوير دراسة بحثية يقوم بها املعهد 
حاليا تختص ب� »تقييم أداء محطة جتريبية لتوليد الطاقة بالرياح« بحيث 
تعمل هذه الدراس���ة على إيجاد حلول متكاملة لتزوي���د أبراج االتصاالت 
بحاجتها من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة كطاقة الرياح وبتكاليف 
مادية منافسة لتلك املستخدمة من املصادر التقليدية، وأوضح أن تشغيل 
أب���راج االتصاالت ف���ي الوقت احلالي يتم من خالل مول���دات كهرباء تعمل 
بالديزل تقوم بإمداد هذه احملط���ات بحاجتها من الطاقة. وأضاف أيضا أن 
هذه الدراسة تهدف إلى التوصل لنتائج تتيح توفير نسبة كبيرة من حاجة 
ه���ذه احملطات من مصادر متجددة، وأن تتم تغطية الفترات التي ال تتوافر 
فيها املصادر املتجددة من املول���دات التقليدية خصوصا تلك التي تقع في 
املناطق الصحراوية النائية، وقال أيضا ان ذلك سيساهم في حتقيق عوائد 
اقتصادية من خالل الوفر الذي يحققه االس���تغناء ع���ن الطاقة التقليدية، 
كما أن له عوائد بيئية نتيج���ة احلد من مصادر انبعاثات الغازات الدفيئة 

املساهمة في التغير املناخي.
وحول خطوات العمل في هذه الدراس���ة أش���ار د.ناج���ي املطيري مدير 
عام معهد الكويت لألبح���اث العلمية إلى أن املعهد بدأ في عملية تقييم ألداء 
محركات الهواء في ثالث مناطق متفرقة بهدف التعرف على املعوقات الفنية 

والتشغيلية والعمل على معاجلتها، كما أنه بصدد إقامة أول محطة جتريبية 
لطاقة الرياح في الكويت، وتتكون احملطة من ثالثة محركات بسعة كيلووات 
يتم ربطها بغرف حتكم رئيس���ية، بهدف حتويل التيار الكهربائي الناجت من 
احملركات إلى تيار يتناسب مع تردد التيار الكهربائي في املباني التي ترتبط 

مباشرة بغرف التحكم.
وأضاف د.املطيري أن املختصني من املعهد سيقومون بتحليل أداء احملطة 
لفترة إثني عشر شهرا يتم خاللها تسجيل البيانات والقراءات اخلاصة بإنتاج 
احملطة من الكهرباء ومقارنتها باالس���تهالك اإلجمالي للمبنى، وس���يتزامن 
ذلك مع تس���جيل للبيانات املناخية في املوقع، كما أنه ستتم دراسة اجلدوى 
االقتصادية للمحطة التجريبية، وفرص التوسع في تطبيقات إنتاج الطاقة 
م���ن الرياح في الكويت. وعن خطط املس���تقبل في هذا املج���ال قال د.ناجي 
املطيري إن أبحاث الطاقة البديلة من األنشطة البحثية التي حتظى باهتمام 
املعهد في اخلطة اخلمس���ية القادمة )2010-2015( والتي سوف يتم اإلعالن 

عنها في وقت قريب. 

أصدر رئيس نقابة الفنانني 
محمد املس���باح بيان���ا رد فيه 
على م���ا أورده رئي���س احتاد 
العمال خالد العازمي في إحدى 
الصحف احمللية، وفيما يلي نص 

البيان:
نؤك���د أننا نبادله املش���اعر 
نفس���ها وأننا لي���س بيننا اي 
ع���داوات ش���خصية ولكن ما 
الى كشف  كتبه جعلنا نضطر 
احلقائق التي ل���م نكن نود ان 
نتطرق اليها لوال تصريحه غير 
املبرر جتاهنا ودفاعا عن وزارة 
الشؤون التي هي معنية بالرد 
من خالل جهازها القانوني والذي 
نصب نفسه متحدثا رسميا عنها 
في اكثر من مناسبة واذا عرف 

السبب بطل العجب.
وسنسرد بعض املعلومات 
التي حتوم حولها الشبهات والتي 
جعلت م���ن االخ خالد العازمي 
يخرج عن عمله النقابي املناط 

به وهي كاآلتي:
أوال: ذك���رت ب���أن اجلمعية 
السلطة  العمومية هي صاحبة 
العليا، هذا كالم حق يراد به باطل 
فنحن نؤيدك فيما ذكرته، فبما أن 
اجلمعية العمومية هي صاحبة 

السلطة العليا إذن فما هي عالقتك 
يا أخ خالد العازمي؟

ثانيا: ذكرت أن االحتاد العام 
يتدخل في حال���ة اخلالف، هذا 
ان دل على ع���دم اإلملام الكافي 
في العمل النقابي وذلك ألن كل 
نقابة لها شخصيتها االعتبارية 
وال يحق لكائن من كان س���واء 
االحتاد العام او وزارة الشؤون 
ان يتدخل في شأن اي نقابة كانت 
وذلك ألن صاحبة السلطة العليا 
هي اجلمعية العمومية مبوجب 

إقرارك.
ثالثا: ذكرت أن النقابة ليست 
حكرا على احد، فنحن نطالبك 
بالتنح���ي عن رئاس���ة النقابة 
ألن���ك ال متلك الصفة القانونية 
بدخولك االحتاد العام ألنك موظف 
باجلمارك وهذه االدارة ال يوجد 
لها نقابة مشهرة وال يوجد قرار 
بإشهار نقابة اجلمارك على حد 

العلم.
رابعا: أما ما ذكرته أننا خسرنا 
القضية فهذا كالم غير صحيح وأن 
ما مت رفضه هو الشق املستعجل 
وليس املوضوعي اي مبعنى ال 
يوجد داع لالستعجال باحلكم 
كما أنه ليس لك احلق بإصدار 

أمام  أحكام بالقضايا املنظورة 
القضاء حيث أنه يوجد استئناف 
على الشق املستعجل أم انك ال 

تعلم؟
خامسا: ادعاؤك بأن الرئيس 
الفعل���ي هو الفيل���كاوي فإننا 
ال نعرف ه���ذا اللقب من خالل 
االوراق الرسمية، فأنت تعديت 
على س���لطة القانون والقضاء 
وقرار اجلمعية العمومية وهذا 
سنتخذ به إجراء رسمي ضدك 
إذا لم تقدم االوراق الرسمية أو 
تنفيها بنفس الصفحة التي ذكرت 
فيها ذلك، فنح���ن لدينا الدليل 
بأن د.نبيل سعيد عبداهلل علي 
الفنانني  ليس عضوا في نقابة 
وأنه ق���د مت فصله هو وآخرين 
من عضوية اجلمعية العمومية 
وإن ما مت من إجراءات بعد قرار 
الفصل هي قرارات باطلة ليس 
لها اي اث���ر قانوني وانت تعلم 
بذلك، كما إننا نش���رنا صورة 
لشهادة رسمية صادرة من وزارة 
الش���ؤون وانت تنشر صورتك 
في الصفح���ة الفنية أم مبجرد 
ظهور صورتك وتصريحك يعتبر 
شهادة رسمية ألي شخص يطلب 
ذلك ضاربا بعرض احلائط اجلهة 

احلكومية املسؤولة عن اصدار 
الشهادات؟

سادسا: وهذا سؤال موجه لك 
يا أخي الفاضل نحن كمجلس 
ادارة نقابة الفنانني الكويتيني 
ال نعلم ما هي صفتك النقابية، 
فنحن لم نكن نريد ان نتطرق 
الت���ي يقوم بها  للتصريحات 
العام دفاعا عن وزارة  االحتاد 
الشؤون فقلنا في مقالنا السابق ال 
أحد يزايد علينا في حب الكويت 
والدفاع عن مصاحلها ومتثيلها 
نقابيا مبا يليق مبستواها أمام 
العالم، ولهذه األس���باب فنحن 

لدينا بعض التس���اؤالت حول 
ما هو السبب وراء تصريحات 
االحتاد العام واالس���تماتة في 
الدف���اع حينما تهاج���م وزارة 
الش���ؤون، والحظنا ذلك بعد 
التتبع لبعض القرارات الصادرة 
من الوزارة ومنه���ا القرار 116 
والقرار 117 وانت تعلم ماهية هذه 
القرارات، وجدنا بأن ليس فيها 
أي قرار يخص نقابة اجلمارك 
وكذلك نعلم بأن هناك دعوى من 
بعض موظفني اجلمارك يطالبون 
الوزارة باإلشهار لنقابة اجلمارك 
وذل���ك لعدم موافق���ة الوزارة 
إلصدار القرار رغم ان هناك كتابا 
صادرا من الفتوى والتش���ريع 
والتي أجازت فيه إشهار نقابة 
اجلمارك ولم جتز إشهار نقابة 
انها مشهرة سنة  املالية حيث 
1965 وال يجوز اصدار قرارين 
لنفس اجله���ة فنرجو من األخ 
خالد العازم���ي أن يفيدنا بأنه 
ميثل اي نقابة بالضبط؟ وعليه 
إظهار القرار إلفادتنا وتصحيح 

معلوماتنا إن كانت خطأ. 
فنحن نتساءل عن الهدف من 
عدم اإلشهار لنقابة اجلمارك هل 
هو محاولة لالستفادة من الدعم 

املالي قبل صدور القرار من قبل 
مجلس ال���وزراء اخلاص بعدم 
دعم النقابات املشهرة حديثا بعد 
سنة 2003؟ ننتظر الرد منك او 
من وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل.
ومن هذا املنطلق نطالب وزير 
الش���ؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاسي بتشكيل جلنة 
أموال من  للبحث حول خروج 
ال���ى نقابات  الدولة  ميزاني���ة 
ليس لها قرار اش���هار ان صح 
ذلك ومتثيل اش���خاص لدولة 
الكويت باخلارج ليس لهم الصفة 
القانونية، وعلى حماة املال العام 
من أعضاء مجلس األمة وديوان 
احملاس���بة ايض���ا متابعة هذا 
املوضوع ألهميته للحفاظ على 
استقاللية النقابات وعدم تبعيتها 
ل���وزارة الش���ؤون االجتماعية 
والعمل احتراما اللتزامات دولة 
الكوي���ت باتفاقياته���ا الدولية 
وأهمها االتفاقية اخلاصة باحلرية 

النقابية رقم )87(.
هل هذا يكفي؟

وأخيرا اكرر بأنه ال توجد اي 
عداوة بيني وبني شخصكم ونكن 

لكم كل التقدير واالحترام.

محمد املسباح

د. جاسم بشارة

ردًا على تصريح رئيس اتحاد العمال إلحدى الصحف المحلية

المسباح للعازمي: من فمك تدين نفسك 

د.محمد العفاسي مترئسا اجتماع اللجنة االستشارية العليا لقضايا العمل

اشاد وزير الشؤون د.محمد العفاسي 
بدور النقابات واالحتادات العمالية في 
املجتمع الكويت���ي من خالل حتقيق 
اهدافها واالرتقاء مبستوى منتسبيها، 
وأكد في تصريح صحافي عقب استقباله 
رئيس مجلس ادارة نقابة الهيئة العامة 
للمعلومات املدنية جابر الديحاني وامني 
الس���ر مهنا العدواني تعاون الوزارة 
ودعمها النشطة النقابات حتى تؤدي 
الغرض املنشود من انشائها، وتطرق 
النقاش لفقرات قانون العمل اجلديد 
ومساهمته في استقرار سوق العمل في 
الكويت متمنيا دوام التواصل لتحقيق 
املزيد من النجاح خلدمة الوطن، وتوجه 
الديحاني بالشكر للوزير على الدعم 

واملساندة جلميع انشطة النقابة، مؤكدا 
اهمية تأثير ذلك في تطوير العمل.

من جهة اخرى اعتبر وزير الشؤون 
د.محمد العفاسي ان اجنازات النادي 
الرياضي الكويتي للمعاقني وحتقيق 
أبطاله اجنازات وبطوالت رفعت اسم 
الكويت في كل احملافل واملش���اركات 
العاملية واحمللية، ما هي اال دليل على 
ان ذوي االحتياجات اخلاصة أصحاب 
قدرات ومواه���ب وإمكانيات عظيمة 
تؤهله���م دائما لالندماج في املجتمع، 
جاء ذلك في تصريح عقب استقباله 

اعضاء مجلس ادارة نادي املعاقني.
واضاف ان على الدولة ومسؤوليها 
ان يولوا هذه الفئات االهتمام األكبر 

واألوف���ر ملا لهم من قدرات واجنازات 
يشهد لها اجلميع، واشار الى ان الوزارة 
تدعم وتساند جميع أنشطة املعاقني 
في كل املجاالت وتفتح لهم املجاالت 
إلبراز مواهبهم وإمكانياتهم وتساهم 
في سرعة دمجهم في املجتمع والسعي 
الدائم إلقرار حقوقهم وتطبيق القوانني 
اخلاصة بهذه الفئة العزيزة علي قلوب 

اجلميع. 
التي  العفاسي االجنازات  وناقش 
حققها ابطال النادي في كل املجاالت 
وعلى جميع املستويات التي شاركوا 
فيها خالل ه���ذا العام وبعض األمور 
التي تساهم في تطوير أدائه واالرتقاء 

بأنشطته املميزة.

العفاسي: ندعم النقابات حتى تؤدي دورها في المجتمع

دراسة بحثية تتيح نتائجها استبدال طاقة الديزل بطاقة الرياح

 مذكرة تعاون بين »األبحاث« و»حياة لالتصاالت« 

د.بشارة: نمو في براءات االختراع المرسلة للمكاتب العالمية
دانيا شومان

نظمت مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي ممثلة ببرنامج دعم املخترعني 
في إدارة الثقافة العلمية ورش���ة 
عمل متخصصة حول »االختراعات 
واملخترعني« حاضر فيها احملامي 
األميرك���ي املتخص���ص ببراءات 
االختراع والعالمات التجارية ديڤيد 
دورتي. وش���ارك في ورشة العمل 
أيضا كل من د.جاسم بشارة مدير 
إدارة الثقافة العلمية ومدير برنامج 
دعم املخترعني في مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي، وخالد احلسن مدير 
مكتب رعاي���ة املخترعني بالنادي 
العلمي وحضرها ع���دد كبير من 
املخترع���ني واملبدع���ني واملهتمني 
بهذا املجال. وناقش املش���اركون 
اجلوانب اإلجرائي���ة والقانونية 
املتعلقة بتسجيل براءات  واملالية 
االختراع، وعن تسويق االختراعات 
واالبتكارات س���واء في الكويت أو 

على تقدمي العون للمخترعني. وقال 
ان الن���ادي العلمي يس���عى دائما 
بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي الى تقدمي كل العون املمكن 

للمخترعني.
من جهته قدم د.جاسم بشارة 
ش���رحا آللية تسجيل االختراعات 
التي تقوم  الكويتيني  للمخترعني 
بها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، 
مؤكدا ان عدد املش���اريع التي يتم 
إرسالها للتسجيل في املكاتب العاملية 
لالختراعات تشهد تناميا مطردا. 
وتطرق إلى أهم اجلوانب التي ميكن 
من خاللها جتاوز العوائق املتعلقة 
بتسجيل براءات االختراع داعيا كل 
مواطن لديه فكرة إبداعية تصلح 
ألن تسجل كبراءة اختراع إلى أن 
يتقدم بها للمؤسسة لدراستها ومن 
ثم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها 
عند مطابقتها للشروط املوضوعة 
بهذا الصدد لغرض تسجيلها كبراءة 

اختراع إن شاء اهلل من احد املكاتب 
العاملية لبراءات االختراع.  من جهة 
أخرى قال د.بش���ارة إن مؤسسة 
العلمي ش���اركت  الكويت للتقدم 
مؤخرا في ورشة عمل متخصصة 
أقامته���ا وحدة امللكية الفكرية في 
اجلامع���ة العربي���ة بالتعاون مع 
املكتب اإلقليمي للمنظمة العربية 
للتنمية الصناعية بعنوان »إدارة 
اإلبداعي  النش���اط  االبتكار ودعم 

واالختراعات«.
وذك���ر أنه قدم في الورش���ة � 
التي عق���دت هذا الش���هر في مقر 
جامعة الدول العربية في القاهرة 
وش���ارك فيها ممثلون عن معظم 
ال���دول العربي���ة � عرضا لتجربة 
املؤسس���ة ف���ي دع���م املخترعني 
وتشجيع االبتكار وتسجيل براءات 
االختراعات وذل���ك بورق بعنوان 
»توطني التكنولوجيا من خالل دعم 

االختراعات واملخترعني«. 

الدول األخرى، ومنهجية نقل  في 
االبتكارات من الفكرة إلى الصناعة، 
واملراحل التي متر بها لهذا الغرض. 
وأشار خالد احلسن إلى الرعاية التي 
يحظى بها املخترعون في الكويت 
واالهتمام الذي تبديه اجلهات املعنية 
بهم وحرص صاحب السمو األمير 

»التأمينات«: يحق للمرأة التقاعد 
متى رغبت بعد 31 ديسمبر 2009

المؤمن عليها ال يخضع معاشها للتخفيض

اصدرت املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بيانا قالت فيه: 
تصحيحا ملا نشر في بعض الصحف احمللية من استحقاق املؤمن 
عليها ملعاش تقاعدي كامل اذا بلغت سن ال� 40 سنة واستكملت 
مدة اشتراك 15 سنة اذا كانت من ذوات االوالد او متزوجة وليس 
لها اوالد بش����روط محددة، وذلك كعنوان للتصريح الصادر من 
املؤسس����ة في شأن اس����تفادة املؤمن عليها من الفئات املذكورة 
من االس����تثناء الوارد في الفقرة الرابعة من البند 5 من املادة 17 
م����ن قانون التأمينات االجتماعية دون اش����تراط انتهاء اخلدمة 
قبل 2010/1/1، والذي لم يتطرق الى احقية تلك الفئات للمعاش 
التقاعدي الكامل، فإن املؤسسة تود ان تنوه الى ان املقصود مبا 

ورد في التصريح، وكما يتضح مما تضمنه هو التالي:
1- ان املؤمن عليها التي تتوافر فيها شروط استحقاق املعاش 
حتى 2009/12/31 تس����تحق صرف املعاش ايا كان تاريخ انتهاء 
اخلدم����ة بعد ذلك، وهو ما يعني احتفاظها باحلق في املعاش اذا 
انتهت اخلدمة بعد التاريخ املذكور دون ان تس����ري في ش����أنها 
الس����ن احملددة باجلدول رقم )7/أ( املرافق لقان����ون التأمينات 

االجتماعية.
2- ان املعاش املستحق للمؤمن عليها في هذه احلالة يحسب 
حسب مدة اشتراكها في التأمني، ومن ثم تستحق نسبة من مرتب 
حس����اب املعاش وفقا للقواعد العامة في هذا اخلصوص، والتي 
تقرر احلق في املعاش بواقع 65% من املرتب عن مدة االش����تراك 
التي تبلغ 15 س����نة تزداد بواقع 2% عن كل سنة تزيد على ذلك 

على النحو املقرر قانونا.
3- ان املؤمن عليها من الفئات املذكورة ال يخضع معاش����ها 
للتخفيض املقرر في الفقرتني الثالثة واخلامسة من البند 5 من 
املادة 17 والذي يس����ري على من تنتهي خدمتها قبل بلوغ السن 
احمل����ددة وفقا للجدول رقم 7/أ املش����ار اليه مبا ال يجاوز خمس 

سنوات.

س�ن  بلوغها  تش�ترط  المؤسس�ة 
ال� 40 س�نة أو بل�وغ خدمتها 15 س�نة 
على أن يتم احتس�اب راتبها وفق القانون

تبادل وثائق العقدين بني »األبحاث« و »حياة لالتصاالت«


