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 أكدت وزارة األشغال العامة 
ان محطة مشرف دخلت مرحلة 
إعادة التأهيل بعدما وقعت عقدا 
مع إحدى الش���ركات األجنبية 
أخيرا لتقيي���م اضرار احملطة 
وإعادة تأهيله���ا بقيمة التزيد 
على 15 ملي���ون دينار على ان 
تنجز األعمال في غضون عام 

واحد.
وقال رئيس مهندسي قطاع 
الهندس���ة الصحي���ة بالوزارة 
ل� »كونا« أمس  م.محمود كرم 
ان أعمال اإلص���اح بدأت بعد 
احلصول على االذن القضائي من 

احملكمة الكلية موضحا ان الشركتني املسؤولتني عن 
أعمال التقييم واإلصاح تعمان بشكل متواز.

وذكر م.كرم ان إحدى الشركتني تتولى حتديد 
حجم الضرر والعطل في كل مضخة او جهاز على 
حدة وتتولى الثانية تنفيذ اإلصاح او االستبدال 
حسب احلالة، مبينا ان املرحلة احلالية هي مرحلة 

تقييم وإصاح.
وأض���اف ان مدة عقد إعادة 
تأهيل احملطة لن تتجاوز عاما 
واحدا وان املقاول يشرف ميدانيا 
على األعمال كي يتم التس���ليم 
ف���ي املوعد احمل���دد، مؤكدا ان 
عمليات التأهيل تسير وفق ما 

هو مخطط لها.
يذك���ر ان وزارة األش���غال 
قامت بتشكيل جلان للتحقيق 
في قضية محطة مشرف أوصت 
ببعض االقتراحات أهمها ضرورة 
االهتمام باملهندس الكويتي من 
التدريب ورفع مستوى  خال 
كفاءته ومهاراته إضافة الى ضرورة االس���تعانة 
باملقاولني ذوي القدرات واإلمكانات اخلاصة إلقامة 

مثل هذه احملطات.
وأوضحت ان االستعانة مبقاول ذي قدرات خاصة 
ملثل تلك احملطات ضروري النها محطات عميقة 

ولها شروط واحتياجات خاصة للتشغيل.

م.أحمد الغامن

م.محمود كرم

»املسنة« اجلديدة خالل مراحل العمل فيها

ابراهيم الصالح والداعيان د.عبداحلق الهاشمي ود.محمد األعظمي

الوزير املستشار راشد احلماد في جناح غراس

الحماد: مشروع غراس له دور كبير وفاعل
في توعية المجتمع بمخاطر المخدرات

الغانم: االنتهاء من إنشاء مسنة »البحري« الجديدة يونيو المقبل

إدارة الثقافة اإلسالمية تختتم مجلس سماع
وقراءة كتاب »مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي«

اتحاد الصناعات يطالب »الشؤون« بالتصنيف الصحيح 
لقرار نسب العمالة الوطنية

طالب احتاد الصناعات الكويتية بان يتم تصنيف الصناعات التحويلية 
اململوكة للقطاع اخلاص باالسترش����اد بقانون الصناعة، جاء ذلك في 
مخاطبة االحتاد لبرنامج اعادة الهيكلة اش����ار فيه الى اهمية تصنيف 
قطاع الصناعات التحويلية للمواءمة مع قانون الصناعة رقم 56 لسنة 
1996 باعتبار ان الصناعات التحويلية املعنية بقرار النسب املقصود بها 
تلك املنشآت التي تقع ضمن اختصاص واشراف ورقابة الهيئة العامة 
للصناع����ة، تافيا للبس الذي وقع ع����ام 2009 عند بدء تطبيق القرار 
رقم 2008/1104 بشأن حتديد نسب العمالة الوطنية لدى اجلهات غير 
احلكومية، اذ مت آنذاك تصنيف مصانع الباستيك واملنظفات على انها 
صناعات بتروكيماويات وتكرير، ومت بناء على ذلك رفع نسبة التزام 

تلك املصانع في تعيني العمالة الوطنية الى 30% بدال من %2.
وطالب االحتاد البرنامج مبخاطبة وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
للتأكيد على تفسير الصناعات التحويلية بأنها تلك املنشآت الصادرة بها 
تراخيص من الهيئة العامة للصناعة، استرشادا بذلك في حتديد نسبة 
التزام تلك املنشآت في توظيف العمالة الوطنية. وأكد االحتاد صحة هذا 
التفسير، مشيرا الى ما نصت عليه املادة 5 من قانون الصناعة بشأن 
اختصاصم هيئة الصناعة في منح التراخيص للمنشآت الصناعية، وقد 
استبعدت هذه املادة املنشآت املشتغلة بالصناعات النفطية التي يكون 
من����ح تراخيصها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التجارة 
والصناعة باالتفاق مع وزير النفط، وبأن تأكيد القانون على هذه الناحية 
يأتي انس����جاما مع كون صناعة البتروكيماويات والتكرير تعتبر من 

الثروات السيادية للدولة ويصدر بها مرسوم خاص وليس ترخيصا 
صناعي����ا، كما ان املادة 29 من قان����ون الصناعة قد حددت اختصاص 
هيئة الصناعة في ادارة وتشغيل وتطوير وصيانة املناطق الصناعية 
واستصدار تراخيصها واملباشرة في اجراءات الرقابة والتفتيش على 
تلك املناطق ولم يشمل هذا االختصاص الصناعات النفطية كالتكرير 
والبتروكيماويات. ومضى االحتاد بالقول ان كل ذلك ال يدع مجاال للشك 
في عدم دقة تصنيف املصانع الوطنية اململوكة للقطاع اخلاص املشتغلة 
في صناعة الباستيك او املنظفات � على سبيل املثال � بأنها تقع ضمن 
تصنيف صناع����ة البتروكيماويات والتكرير مل����ا في ذلك من مخالفة 
صريحة لقانون الصناعة. وأكد االحتاد على اهمية تفعيل املقترحات 
الت����ي مت بحثها واالتفاق عليها مع البرنامج في االجتماعات الس����ابقة 
مثل منح عاوات اختصاص للعمالة في املصانع، عمل زيارات الطلبة 
الى املصانع، التدريب املنتهي بالتعيني وغير ذلك الوسائل ملا ملثل هذه 
املقترحات من األثر الفاعل في خلق ثقافة ايجابية ورفع جاذبية القطاع 
الصناعي في استقطاب العمالة، وتوفير فرص العمل احلقيقية للعمالة 
الوطنية، وزيادة فرص ثباتها واستقرارها في املؤسسات والشركات 
الصناعية. ومن ناحية اخرى حث احتاد الصناعات املؤسسات والشركات 
الصناعية على ضرورة املبادرة الى مراجعة وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل للتأكد من تصنيف املصنع منعا لوقوع اي لبس او ارباك بشأن 
نسبة التزام املصنع بتعيني العمالة الوطنية، وذلك قبل املباشرة في 

التنفيذ الفعلي لقرار النسب املقرر في 2010/3/19.

ليلى الشافعي
أعربت إدارة الثقافة اإلسامية 
ب����وزارة األوق����اف والش����ؤون 
اإلس����امية عن التزامها باملضي 
قدما في تكثيف منهجيتها الثقافية 
والفكرية والدعوية التأصيلية التي 
ترسم رؤية أخاقية وقيمة واعية، 
تبرز م����ا للعمل الدعوي من ثقل 
معرفي من الفكر الصائب والنظر 
السديد القادر على تهذيب األخاق 
واكتساب ملكاتها، وتوثق الصلة ما 
بني املسلم وتعاليم دينه احلنيف 
في سماحة واعتدال تطيب املرء 
روحا وبدنا وتكمله دنيا ودينا.

جاء ذلك عقب اإلعان عن إقامتها 
بحضور الوكيل املساعد للشؤون 
الثقافية ابراهيم الصالح حفل ختام 
مجلس سماع وقراءة كتاب »مشكاة 
املصابيح للخطيب التبريزي« على 
ضيفي ادارة الثقافة اإلس����امية 
مسند مكة املكرمة العامة عبداحلق 
عبدالوكيل الهاشمي، ومسند الهند 
العامة د.محمد أنصاري األعظمي، 
وال����ذي نظم حت����ت رعاية نائب 

الوزراء للشؤون  رئيس مجلس 
القانوني����ة ووزير العدل ووزير 
األوقاف والش����ؤون اإلس����امية 

املستشار راشد احلماد.
وبين����ت اإلدارة في بيانها ان 
تنظيم مثل ه����ذه املجالس يأتي 
حرص����ا وتأكي����دا عل����ى أهمية 

االرتباط ما بني املس����لم وس����نة 
نبيه ژ كمصدر هام من مصادر 
التشريع اإلسامي، كونها نبعا 
أصيا يكمل ما لدى املس����لم من 
أخاقي����ات وقيم تزكية ورعاية، 
وال����ذي بدوره يعم����ق الصات 
الروحي  الروحي����ة واملخ����زون 

والقيمي ويزيد الصلة ما بني املسلم 
ونبيه ژ متثيا ودراسة. وفي 
ختام البيان الصحافي دعت ادارة 
الثقافة اإلسامية اجلمهور الكرمي 
ملتابعة جميع أنشطتها وبرامجها 
الثقافية من خال زيارة موقعها 

الرسمي على شبكة اإلنترنت.

اشار نائب رئيس مجلس ادارة 
النادي البحري الرياضي ورئيس 
جلنة االنشاءات م.احمد الغامن الى 
ان اعمال انشاء »املسنة« اجلديدة 
للنادي سينتهي العمل منها في 
يونيو املقبل، وان النادي حرص 
على توفير »مس���نة« اخرى في 
مقره الى حني االنتهاء من املسنة 
اجلديدة التي روعي فيها ان تكون 
على مستوى احدث املواصفات 
العاملية ومبسافة عرض تصل 
الى 13م فيما ستتوافر فيها كل 
اخلدمات املتطورة لعملية انزال 
البحر  الى  القوارب )الطراريد( 
واخراجها الى جانب توفير غرف 
لاس���تقبال ولتبدي���ل املابس 

وتوفير ورش للصيانة.
وذك���ر م.الغامن ان انش���اء 
»املسنة« اجلديدة يأتي في اطار 
حرص مجلس ادارة النادي على 
تطوير وحتديث اخلدمات التي 
يقدمها النادي العضائه، وخاصة 
في مجال االنش���طة والهوايات 

البحرية، ويأت���ي ايضا في ظل 
امكانية توفير كل املس���تلزمات 
املتعلقة باالنشطة والرياضات 
البحرية، وفي امكانية استضافة 
البحرية  البطوالت واملسابقات 
الدولية املختلفة والتي يتطلب 
فيها توافر »مس���نات« حديثة 

ومتطورة.

وعبر م.الغامن عن شكر النادي 
وتقديره للهيئة العامة للشباب 
والرياضة ومديرها العام اللواء 

فيصل اجلزاف الذي سبق له ان 
زار النادي واطلع كل مرافقه مبا 
فيها املس���نة القدمية فيما أبدى 

تفهمه الكامل حلاجة النادي املاسة 
الجراء صيانة متكاملة وجذرية 

ملسنة النادي.

شارك املش���روع التوعوي الوطني »غراس« بجناح مميز في املعرض 
املصاحب للملتقى الوقفي الس���ادس عش���ر »قف.. وفكر بالوقف« والذي 
عقدته االمانة العامة لاوقاف حتت رعاية س���مو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد، بحضور نائب رئيس الوزراء للش���ؤون القانونية ووزير العدل 
ووزير االوقاف والش���ؤون االسامية املستشار راشد احلماد واملسؤولني 
والقياديني باالمانة العامة لاوقاف وع���دد من الوفود من الدول العربية 
واالس���امية واالجنبية في الفترة من 21-22 من الشهر املاضي في فندق 

شيراتون الكويت.
وقال املستش���ار راش���د احلماد خال تفقده جناح غراس باملعرض ان 
مشروع غراس هو مشروع وطني وحيوي ميس قطاعا كبيرا في املجتمع، 
سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، املباشرة من خال معاجلة 
أوض���اع أوالدنا وبناتنا ممن ابتلي بهذا االبتاء وهو املخدرات، وبطريقة 

غير مباشرة على أسرهم وافراد العائلة وعلى املجتمع كله.
واضاف ان مشروع غراس له دور كبير وفاعل في مجال توعية املجتمع 
م���ن مخاطر املخدرات وله نتائج ممتازة ال���ى اآلن، متمنيا للقائمني عليه 
التوفيق واالس���تمرار بهذا العطاء أكثر وأكثر الذي بالفعل يفيد املجتمع، 

ونحن في أمس احلاجة لاستفادة منه.
من جانبها، اشارت االمني العام لامانة العامة لاوقاف باالنابة رئيس 
اللجنة التحضيرية للملتقى اميان احلميدان الى ان هناك س���مة ش���راكة 
بني االمانة العامة لاوقاف وبني غراس، حيث تدعم االمانة كل مشروعات 
غراس إلميانها بالدور الذي تقوم به غراس في املجتمع. سائلة املولى عز 

وجل ان يوفق ويسدد عمل القائمني على مشروع غراس.
وأضافت ان دور غراس في املجتمع دور توعوي بالدرجة االولى، حيث 
ان ال���دور التوعوي أهم من الدور العاجي، فغراس جزء كبير من عملهم 
توعوي قبل ان يقع الناس في هذه املشكلة الكبيرة وهي جتارة املخدرات 

كما يقول املثل »درهم وقاية خير من قنطار عاج«.
وذك���رت احلميدان ان امللتقى ناقش مجموعة محاور ركز احملور االول 
منها على الوقف من رؤية ش���رعية واحملور الثاني تطرق الستراتيجية 
الوقف، اما احملور الثالث فهو عن جتارب محلية وخليجية وعربية وعاملية 
للوقف وسيس���تمر امللتقى على مدى يومني يتخلله معرض وقفي يصدر 
فيه اجنازات واعمال اجلهات املش���اركة في مجال الوقف سواء كانت تلك 

اجلهات من داخل الكويت أو خارجها.

»غراس« شارك بجناح مميز في معرض الملتقى الوقفي السادس عشر

عرضها يصل إلى 13 م

»األشغال«: 15 مليون دينار لتقييم وإعادة 
تأهيل محطة مشرف والتسليم بعد عام

أعمال اإلصالح بدأت بعد الحصول على اإلذن القضائي


