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الشريعان: تأسيس شركة مساهمة عامة إلنتاج الكهرباء 
بمحطة الزور الشمالية تتبعها أخرى في محطة الخيران

يعقوب: إقامة أنشطة تلبي احتياجات الموهوبين

أكد وزير الكهرباء واملاء د.بدر 
الش����ريعان ان����ه اطلع مجلس 
الوزراء أم����س على تقرير عن 
نتائج اجتماعات جلنة تأسيس 
شركات مس����اهمة عامة إلنتاج 
الكهرباء واملاء التي اصدر مجلس 
الوزراء أخيرا قرارا بتشكيلها.

وأضاف الوزير الشريعان في 
تصريح ل� »كونا« أمس انه اطلع 
املجلس أيض����ا على اخلطوات 
التي مت اجنازها بشأن تأسيس 
هذه الشركات واإلجراءات التي 
اتخاذها خالل األسابيع  سيتم 
املقبلة بهذا الشأن وفقا لبرنامج 

زمني واضح.
وأوضح ان الشركات املساهمة 
العامة إلنت����اج الكهرباء واملاء 
ستكون قريبا جاهزة للطرح، 
مضيف����ا انه مت إعداد ش����روط 
املزايدة بش����أن هذه الشركات، 
وس����يتم طرحها على شركات 

وقال الوزير الش����ريعان ان 
اإلس����راع في اج����راءات طرح 
تلك الشركات املساهمة العامة 
سيوفر للبالد الطاقة الكهربائية 
املتزايد  الطلب  الالزمة ملواكبة 

على الكهرباء واملاء.
وأضاف انه »بوجود الشركة 
املساهمة العامة إلنتاج الكهرباء 
في محطة الزور الشمالية التي 
س���يبلغ اجمالي انتاج طاقتها 
الكهربائي���ة 4800 ميج���اوات 
ووجود ش���ركة مساهمة عامة 
إلنت���اج الكهرباء ف���ي محطة 
ب���دء املرحلة  اخلي���ران ومع 
االول���ى النت���اج الكهرباء في 
محطة الصبي���ة اجلديدة في 
يونيو املقبل فإن وزارة الكهرباء 
النقص  ستتغلب على مشكلة 
في انتاج الطاقة الكهربائية مما 
يبشر بتحسن البنية التحتية 
الالزم���ة ملواكبة خطة التنمية 

لميس بالل
أقامت الهيئة العامة للشباب 
والرياضة بالتعاون مع اجلمعية 
الكويتية للفنون التش���كيلية 
الس���نوي  الثقافي  معرضه���ا 
العاش���ر الذي يشمل مسابقة 
الفنون التشكيلية والكاريكاتير 
العاشرة والتصوير الضوئي 
الرابعة وذلك في مقر اجلمعية 

ويستمر ثالثة ايام.
وق���ال نائب املدي���ر العام 
لشؤون الشباب بالهيئة جاسم 
يعقوب في كلمة االفتتاح »ان 
استمرار املسابقة السنوية للعام 
العاش���ر اضافة الى احلضور 

الكبير دليل على جناحها«.
واك���د يعق���وب ان الهيئة 
الفعاليات  اقامة  حترص على 
التي تلب���ي حاجات املوهوبني 
من الشباب »في دولتنا احلبيبة 
الكويت لتش���بع رغباتهم من 
العلم واملعرفة والفنون من خالل 
التي تنمي مواهبهم  االنشطة 
وتعززها س���واء كانت ثقافية 
او ادبية او فنية مثل املسابقات 
الفني���ة وال���ورش التدريبية 
املتخصصة في فنون التصوير 
الضوئي )الفوتوغرافيا( والفن 

التشكيلي والكاريكاتير«.
واوضح ان املعرض ش���مل 

القوى الكهربائية وحتلية املياه 
في الكويت بواقع طرح 50% من 
اسهم كل شركة من هذه الشركات 
لالكتتاب العام للمواطنني و%26 
الفائزة  االق����ل للش����ركة  على 
باملزاي����دة و24% عل����ى االكثر 

للحكومة.

القطاع اخلاص ال����� 11 املؤهلة 
للدخول في هذه املزايدة، وذلك 
عن طري����ق االعالن م����ن قبل 
اجلهاز الفني للمشاريع التنموية 
واملبادرات في اجلريدة الرسمية 

)الكويت اليوم(.
وقال ان باكورة الش����ركات 
املساهمة العامة إلنتاج الكهرباء 
واملاء س����تبدأ بتأسيس شركة 
مساهمة عامة إلنتاج الكهرباء في 
محطة الزور الشمالية وسيتبعها 
بعد ذلك تأسيس شركة مساهمة 
عامة إلنتاج الكهرباء في محطة 
اخليران خالل االش����هر الثالثة 

املقبلة.
وأك����د ان جمي����ع إجراءات 
تأسيس شركات مساهمة عامة 
الكهرباء واملاء ستكون  إلنتاج 
طبقا لقانون رقم 39 لسنة 2010 
بشأن تأسيس شركات مساهمة 
عامة تتولى بناء وتنفيذ محطات 

الطموحة«.
وذك���ر ان دخ���ول محطة 
الصبي���ة اجلديدة هذا الصيف 
الكهربائية  الطاق���ة  س���يؤمن 
االنتاجية اآلمنة ملواجهة صيف 
2011 وبهذا ستخرج الكويت من 

شبح نقص االنتاج.
يذكر ان جلنة تأسيس هذه 
الشركات املساهمة التي أصدر 
مجلس الوزراء قرارا بتشكيلها 
السابع من فبراير املاضي  في 
برئاسة الوزير الشريعان تضم 
في عضويتها كال من الرئيس 
البترول  التنفيذي ملؤسس���ة 
الكويتية فاروق الزنكي ورئيس 
اجلهاز الفني للمشاريع التنموية 
واملبادرات عادل الرومي ومدير 
بلدية الكويت م.أحمد الصبيح 
والوكيل املس���اعد للمش���اغل 
الرئيسية واخلدمات في وزارة 

الكهرباء واملاء اياد الفالح.

املسابقة السنوية للهيئة »يدل 
على اميان املسؤولني بأهمية هذا 
التعاون املثمر لرعاية الشباب 
املبدع في جميع مجاالت الفنون 
التشكيلية املختلفة« مشيرا الى 
اهتمام الشباب بالتراث الكويتي 
بأش���كاله املتعددة واألساليب 
املتفاوتة كل حس���ب خبراته 

املكتسبة.
التحكيم  واعلن���ت ف���رق 
املكونة من نخبة من الفنانني 

جميع املش���اركات املبدعة في 
املس���ابقات الثالث اضافة الى 
ركن خاص لذوي االحتياجات 
اخلاصة مشيرا الى ان املعرض 
اقيم لالحتف���ال »بكوكبة من 
املبدعني الشباب الذين متيزوا 
ف���ي ه���ذه املج���االت والذين 
احبوا هذه الفنون وسعوا الن 
يؤسس���وا لهم عاملهم اخلاص 

مبواهبهم«.
وم���ن جانبه ق���ال رئيس 

الفائزين  واملصورين اس���ماء 
مبس���ابقات هذا الع���ام حيث 
فاز مناصفة ف���ي جائزة الفن 
العتيبي  التش���كيلي عبداهلل 
وهب���ة جعف���ر وعبدالرحمن 
الرويح وفي مجال الكاريكاتير 
فاز كل من يوسف حسن ومحمد 
ربيعة وفي التصوير الضوئي 
فاز باملركز االول محمد السلطان 
والثاني حسن الدشتي والثالث 

زينب عدنان.

اجلمعي���ة الكويتي���ة للفنون 
التشكيلية عبدالرسول سلمان 
في كلمة له »ال نزال نعيش في 
تظاهرة ف���رح بعد احتفاالتنا 
التي غمرت  الوطنية  باالعياد 
قلوبنا البهج���ة وتعمقت بني 
اجلميع مش���اعر الود واحملبة 
في ابهى ص���ور الوالء للوطن 
ولصاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد«.
واكد س���لمان ان استمرار 

جميع اإلجراءات ستكون طبقًا لقانون 39 لسنة 2010

هيئة الشباب تقيم معرضها الثقافي العاشر للفنون التشكيلية

جاسم يعقوب وعبدالرسول سلمان مع بعض املكرمني

د.بدر الشريعان

الشيخ فيصل املالك

الفريق الركن الشيخ أحمد اخلالد يكرم عريف حفل عرض الوفاء الرائد الركن علي احلربي

د.محمد العفاسي والشيخ محمد العبداهلل وفيصل الغريب خالل االجتماع

محمد الصباح تلقى رسائل من نظرائه 
في ألبانيا وأوكرانيا وأرمينيا

المالك أشاد بالعالقات الكويتية ـ البحرينية 
في المجالين اإلعالمي والثقافي

الجيش كّرم المشاركين في العروض 
واالحتفاالت العسكرية

العفاسي ترأس اجتماع »الحوكمة ومكافحة الفساد«: 
وضع تصور لدمج األجهزة الرقابية في جهاز واحد

برعاية وحضور رئيس األركان العامة للجيش 
الفريق الركن الشيخ أحمد اخلالد، أقيم صباح أمس 
على مسرح رئاسة األركان العامة للجيش حفل 
تكرمي املشاركني بالعروض واالحتفاالت العسكرية 

من منتسبي اجليش الكويتي.
اس���تهل احلفل بتالوة عط���رة من آيات الذكر 
احلكيم، ثم ألقى رئيس األركان العامة للجيش كلمة 
بهذه املناسبة نقل من خاللها حتيات وشكر صاحب 
السمو األمير القائد األعلى للقوات املسلحة الشيخ 
صباح األحمد، عل���ى اجلهود التي بذلت إلجناح 
االحتفاالت العسكرية والظهور املشرف الذي القى 
استحسان ضيوف الكويت، كما نقل حتيات وشكر 

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ جابر املبارك جلميع املشاركني على ما بذلوه 
من جهود خالل االحتفاالت متمنيا لهم التوفيق، 
وأن يحفظ اهلل الكويت وشعبها حتت ظل قيادة 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، وسمو 
ولي عهده األمني وس���مو رئيس مجلس الوزراء، 
بعدها ألقى الرائد ركن علي احلربي قصيدة بهذه 
املناسب، ثم قام رئيس األركان بتوزيع شهادات 

التقدير والهدايا على احملتفى بهم.
حضر حفل التكرمي نائب رئيس األركان العامة 
الفريق الركن خالد اجلراح ومجلس الدفاع األعلى 

وعدد من كبار قادة اجليش.

ترأس وزير الشؤون االجتماعية والعمل الفريق 
د.محمد العفاسي االجتماع الثاني لفريق »احلوكمة 
ومكافحة الفساد«، ورحب الوزير رئيس الفريق 
باحلضور وأبلغ أعض���اء الفريق بإحاطة مجلس 
الوزراء بنتائج االجتم���اع األول وما توصل إليه 
الفريق من نتائج وتوصيات. كما استعرض الوزير 
ع���ددا من االقتراحات بقوان���ني مقدمة من اعضاء 

مجلس األمة واخلاصة مبكافحة الفساد. 
وأشار الى إمكانية دراسة دمج املقترحات بقانون 
واحد يتضم���ن عدة فصول وذلك متهيدا للعرض 
على اللجنة التشريعية مضيفا ان احلكومة تعمل 
على تقريب وجهات النظر مع مجلس األمة بحيث 
تتوافق مع النصوص القانونية مبا ال يتنافى مع 
االتفاقية الدولية والنصوص الشرعية والتشريعية 
والتي التزمت بها الكويت حول مكافحة الفس���اد. 
وذكر العفاس���ي للحضور ضرورة وضع تصور 

يهدف الى دم���ج االجهزة الرقابية في جهاز واحد 
الس���يما ان االجهزة الرقابية احلالية تقوم بجزء 
من ال���دور الرقابي ومن املمكن ان تكون اساس���ا 
جلهاز رقابي شامل ومتكامل يستمد اختصاصاته 

من القانون. 
واكد الوزير ان املجتمع بطبعه جبل على الرقابة 
الذاتية ويطمح دائما الى املثالية في تطبيق النظم 
املالية واإلدارية التي حتمي األموال العامة وحقوق 

الناس من الفساد. 
حضر االجتماع الشيخ محمد العبداهلل رئيس 
جهاز تقييم االداء احلكومي ملجلس األمة للشؤون 
القانونية واحمد املرشد وكيل وزارة الدولة لشؤون 
مجلس االمة وفيصل الغريب وكيل مساعد ديوان 
اخلدمة املدنية واحمد الهيفي وكيل مساعد للشؤون 
البرملانية لوزارة الدولة لشؤون مجلس األمة وحمود 

احلمد مدير إدارة مكتب الوزير.

تلقى نائب رئي���س مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح رسالة خطية 
من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
بجمهورية ألبانيا أدموند هاجيناستو تتعلق 
بالعالقات الثنائية بني البلدين وبحث س���بل 

تطويرها.
كما تلقى الشيخ د.محمد الصباح رسالتني 
مماثلتني من كل من وزير اخلارجية األوكراني 
كانستانتني غارشينكا ووزير خارجية جمهورية 

أرمينيا ادوارد نالبانديان.

الى  العبداهلل  الش���يخ أحمد 
رئي���س الفرقة جاس���م احمد 
بوطنيبة تقديرا للجهود التي 
بذلتها الفرقة خالل العروض 

التي قدمتها.
وم���ن جانبه ق���دم رئيس 
الفرقة درعا تذكارية الى كل من 
الشيخ فيصل املالك وإبراهيم 
الن���وح ونبيل املنصور مدير 
احلسابات واملشتريات وسالم 
بوقم���از � مراق���ب قرية يوم 
البحار التراثية التي كانت قد 
استضافت خالل احتفاالت العيد 
الوطني املهرجان اخلرجلي األول 
للحرف اليدوية وشاركت فيه 
كل من سلطنة عمان ومملكة 
البحري���ن واململك���ة العربية 
الس���عودية وقطر باالضافة 

الى الكويت.

احلاضري���ن ملا متيزت به من 
عروض فنية راقية.

وق���دم الوكي���ل املس���اعد 
اإلداري���ة واملالية  للش���ؤون 
النوح درعا تذكارية  إبراهيم 
من وزير النفط ووزير اإلعالم 

أش���اد وكيل وزارة اإلعالم 
الشيخ فيصل املالك بالعالقات 
الكويتية � البحرينية السيما 
في املجال االعالمي والثقافي 
والفني جاء ذلك على هامش 
مش���اركة فرقة ش���باب احلد 
البحرينية في احتفاالت العيد 
الوطني وعيد التحرير وعيد 
مرور خمس سنوات على تولي 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد ملقاليد احلكم في 
البالد، وأكد الشيخ فيصل املالك 
ان مشاركة الفرقة البحرينية 
ف���ي هذه االحتفاالت ليس���ت 
باألم���ر الغري���ب وإمنا تعبر 
عن مشاعر االخوة املتينة بني 
البلدين الشقيقني، مشيرا الى 
ان مش���اركتهم كانت أكثر من 
فعالة وح���ازت على إعجاب 

مهرجان الموروث الشعبي 
يختتم أنشطته اليوم

اعلنت اللجنة املنظمة ملهرجان 
املوروث الشعبي لالعياد الوطنية 
ان مسابقات املهرجان الذي يقام 
احتفاال بالذكرى ال� 50 لالستقالل 
وال� 20 للتحرير و5 سنوات على 
تولي صاحب السمو االمير مقاليد 
اليوم باقامة  احلكم س����يختتم 

مسابقتي هجيج ومزاين االبل.
وقال رئيس اللجنة االعالمية 
ف����ي املهرجان حش����ر املتلقم ل� 
»كونا« امس ان س����باق الهجيج 
فئ����ة )أ( ملس����افة 25 كيلومترا 
سيشهد مش����اركة اكثر من 120 
من مالك االبل من ابناء الكويت 

ودول مجلس التعاون، مضيفا ان هذا العدد يعتبر رقما كبيرا قياسا 
بسباقات مماثلة اقيمت في دول اخلليج العربي سابقا.

وذكر انه سيس����مح مبشاركة 25 من االبل لكل مشارك، متوقعا ان 
حتفل منافسات هذا السباق الذي يحظى مبتابعة كبيرة من هواة هذه 
الرياضة التراثية بقوة كبيرة نظرا لتواجد ابطال سابقني فيه، فضال 
ع����ن اجلوائز القيمة التي رصدتها اللجن����ة املنظمة الول 15 فائزا في 
السباق. واضاف املتلقم ان اليوم اخلتامي سيستكمل باقامة مسابقة 
مزاين االبل فئة الفردي النواع »الوضح والصفر والشعل«، موضحا 

ان الفائزين الثالثة االوائل في كل نوع سينالون جوائز قيمة.
وعن انشطة ومسابقات املوروث الشعبي التي انطلقت في العاشر 
من فبراير املاضي، اكد انها شهدت مشاركة واسعة من محبي الهوايات 
املختلفة على مس����توى الكويت واخلليج وظهرت مس����ابقاتها التي 
خصص����ت لالبل والهجن واخليل واملاعز واالغنام والصقور بصورة 

مميزة سواء من التنافس او احلضور اجلماهيري.
وقال ان زيارة صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد وسمو ولي 
العهد الشيخ نواف االحمد ملقر املهرجان الكائن في منطقة الروضتني 
شمال البالد الشهر املاضي كان لها وقع جميل على نفوس عشاق هذه 
الرياضات وادخلت الفرح والسرور الى قلوب جميع الشباب املشارك 

واملتابع ألنشطة املهرجان.
كما تختتم اليوم ملتقى اجلبالن للموروث الش����عبي، وس����يقام 
احلفل اخلتامي الذي اطلق عليه »ختامها مس����ك في ملتقى اجلبالن« 
في الس����اعة السادسة من مس����اء اليوم حيث يتضمن احلفل االعالن 
عن نتائج املسابقات وتكرمي اللجنة العليا ملهرجان املوروث الشعبي 
وتقليد االبل املش����اركة في املزايني، وسيتم على هامش احلفل سحب 
جوائز عبارة عن سيارتني للمشاركني في مسابقة هجيج االبل وكذلك 
سحب سيارة للحضور واملشاركني، كما يتضمن احلفل القاء عدد من 

الشعراء قصائد في حب الوطن.

بإقامة مسابقتي هجيج ومزاين اإلبل
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حشر املتلقم


