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«الحرس الوطني» يصدر عددًا 

خاصًا من مجلته بمناسبة األعياد 

األحدب يحاضر عن التحكيم 
الدولي في الوطن العربي غدًا

دورة تأهيلية في «الهالل األحمر» 
بمشاركة ٨٠ متطوعة

والتعريف بدور اجلمعية االنساني 
في مجاالت االغاثة واخرى حول 
الدولي االنساني اضافة  القانون 
الــــى دورة بكيفيــــة التعامل مع 
ذوي االحتياجات اخلاصة واالسر 

املتعففة واملرضى.

بدأت في جمعية الهالل االحمر 
التدريبية لتأهيل  الــــدورة  امس 
املتطوعات في املجاالت االنسانية 
والقانونية واالســــعافات االولية 
وتستمر اسبوعني. واشادت مسؤولة 
مركز املعلومات في الهالل االحمر 
بــــدور املتطوعات  اليحيى  اوراد 
والتزامهم اثناء الدورات في سبيل 
تعلم كل جديد فيما يخص مجال 
االسعافات االولية وذلك لتطبيقها 
على ارض الواقع. وقالت اليحيى 
على هامــــش الــــدورة التدريبية 
لتأهيل املتطوعــــات في املجاالت 
االنسانية والقانونية واالسعافات 
االولية ان اقامة الدورات التدريبية 
للمتطوعني يؤدي الى اكســــابهم 
اخلبرات املناســــبة ويساعد على 
زيادة كفاءتهم. واشــــارت الى ان 
الدورة يشارك فيها ٨٠ متطوعة 
وتشمل دورة في االسعافات االولية 

«الزراعة» تتسلم منتزهي 
أبوحليفة وجنوب السرة 

ليتم تنفيذهما مع «الخاص»
العامة لشــــؤون  الهيئة  قالت 
انها  الســــمكية  الزراعة والثروة 
تسلمت منتزهي ابو حليفة وجنوب 
السرة من اجلهات احلكومية ليتم 
تنفيذهما من قبل القطاع اخلاص. 
وذكر نائب املدير العام لشــــؤون 
الزراعة التجميلية بالهيئة م.توفيق 
احلداد في بيان صحافي ان مساحة 
منتزه ابوحليفــــة تبلغ ٦٥٠ الف 
السرة  متر مربع ومنتزه جنوب 
١٥٠ الــــف متر مربــــع ومت جتهيز 
املتطلبــــات الفنيــــة للمنتزهــــني 
لينفذهما القطــــاع اخلاص. وقال 
ان املنتزهــــات حتقق عدة اهداف 
بيئية وترفيهية واقتصادية من 
خالل احملافظة على الطابع البيئي 
للمناطق املوجــــودة فيها واعادة 
تأهيل الزراعات التجميلية بالطرق 
احلديثة وتقدمي وســــائل الراحة 
والترفيه للمواطنني وتوفير فرص 
استثمارية ذات مردود اقتصادي 
مكملة لالنشطة التجارية القائمة 
بكل منطقة. واضــــاف احلداد ان 
الهيئة ال تالو جهدا وحترص على 
تنفيذ خططها وبرامجها التنموية 
الزراعات  بصفة عامة وتطويــــر 
التجميلية في كل املناطق بصفة 
البالد  خاصة مبا يكفــــل جتميل 

وراحة وخدمة املواطنني.

تستضيف غرفة الكويت للوساطة والتحكيم الدولي بجمعية 
املهندســـني رئيس الهيئـــة العربية للتحكيـــم الدولي في باريس 
د.عبداحلميد األحدب، الذي ســـيلقي محاضرة بعنوان «التحكيم 
الدولـــي والواقع العاملـــي العربي»، وذلك مبقـــر الغرفة بجمعية 

املهندسني في الساعة الثامنة مساء غد األربعاء ٩ اجلاري.
وقال رئيس الغرفة د.ناصر الزيد: اننا سعداء بوجود د.األحدب 
وسط احملكمني وزمالئه القانونيني في الكويت، مؤكدا ان األحدب 
سيفتتح البرنامج الثقافي الذي بدأت الغرفة في إطالقه بهذه الندوة 
التي ســـيتعرض فيها لواقع التحكيم في الوطن العربي وأهميته 
في ظل التطورات التي تشـــهدها املنطقة، والتنمية التي حتتاجها 

جميع الدول العربية بشكل عام.
وأشـــار الزيد الى ان الدعوة عامة جلميع الراغبني في حضور 
هذه الندوة واالســـتفادة من خبرات د.األحدب في مجال التحكيم، 
مشيرا الى ان الضيف من اخلبرات املشهود لها عامليا، فهو عضو 
اللجنة الوطنية الفرنسية في غرفة التجارة الدولية، عضو اللجنة 
الوطنية اللبنانية في غرفة التجارة الدولية، عضو محكمة حتكيم 
لندن، عضو هيئة حتكيم غرفة التجارة العربيةـ  الفرنسية، عضو 
هيئة التحكيم السويســـرية، عضو هيئة حتكيم احتاد املصارف 
العربية وهو استاذ حاصل على الدكتوراه في القانون من جامعة 

باريس.

أصـــدرت مديرية 
املعنوي  التوجيـــه 
الوطني  في احلرس 
عددا خاصا من مجلة 
الوطنـــي  احلـــرس 
مبناســـبة احتفاالت 
الكويـــت بأعيادهـــا 
الوطنية التي تصادف 
مـــرور ٥٠ عاما على 
االستقالل و٢٠ عاما 
على التحرير وخمسة 
أعـــوام علـــى تولي 
صاحب السمو األمير 

مقاليد احلكم.
وتضمــن الـعــــدد 

موضوعات عدة منها «٥٠ عاما من االستقالل.. راية خفاقة ودولة 
عصرية» و«الشيخ جابر االحمد أمير القلوب» و«الشيخ سعد 
العبداهللا مسيرة في حب الكويت» و«سمو األمير.. خمس سنوات 
مباركة في قيادة ســـفينة الوطن» و«سمو ولي العهد.. عالمة 
مضيئة في تاريخ احلرس الوطنـــي»، إضافة الى موضوعات 
أخرى عن العروض العسكرية ومظاهر االحتفاالت في الكويت 
بني املاضي واحلاضر. وقال رئيس حترير املجلة العقيد محمد 
فرحان الفرحان في افتتاحية العدد: إن ٥٠ عاما من االستقالل 
و٢٠ عاما من التحرير وخمسة أعوام على تولي صاحب السمو 
مقاليد احلكم في البالد أرقام حتمل معاني الشهادة والتضحية 

والفداء والوفاء والعرفان والعزة والكرامة وحب الوطن.

غالف املجلة

د.عبداحلميد األحدب  د.ناصر الزيد

أكد أن سقف الحرية عاٍل جدًا في الكويت 

الخرافي لمساعدي المهندسين: المطالبة بالحقوق تتم بأساليب حضارية
شدد الرئيس املنتخب لالحتاد الدولي للمنظمات 
الهندسية الـ WFEO م.عادل اخلرافي على ضرورة 
االرتقاء بالعمل النقابي من خالل مؤسساته املشهرة 
والتي تعمل وفقا للقانون، مشيرا الى السقف العالي 
من احلرية الذي يســـود في الكويت والذي يضمنه 
القانون والدستور.  وقال اخلرافي خالل لقائه مجموعة 
من مساعدي املهندســـني في جمعية املهندسني: ان 
املطالبة باحلقوق تتم وفقا لالنظمة والقوانني وباتباع 
أســـاليب حضارية، وليس بطرق الشتم والتهديد 
املتواصل باالضرابات واملظاهرات، مؤكدا أن التجاوب 
الرســـمي مع املطالب الشعبية كبير وكذلك مطالب 
مختلف الشرائح املهنية التي كانت على الدوام محط 
اهتمام السلطتني التشـــريعية والتنفيذية بالبالد، 
وأنه على أصحاب احلقوق القيام بتحديد مطالبهم 
ووضع االطر الدستورية والقانونية لها وعرضها على 
املعنيني في احلكومة قبل التوجه الى التصعيد غير 
املبرر وغير املنظم. وأكد الرئيس املنتخب لالحتاد 

الدولي للمنظمات الهندسية دعم مطالب مساعدي 
املهندسني بوجود كادر وكيان نقابي خاص بهم، معربا 
عن استعداد االحتاد ومن خالل قواعده الهندسية في 
الكويت ملساعدة زمالئهم انطالقا من روح التعاون 
مع جميع املهنيني واالرتباط الكبير بني العمل املهني 
الهندســـي والدور الكبير ملســـاعدي املهندسني في 
ممارســـة املهنة الهندســـية.  وثمن اخلرافي سعي 
مســـاعدي املهندسني الى حتقيق مطالبهم بأسلوب 
حضاري وراق بعيدا عن أساليب املزيدات وتعريض 
هذه الفئة من الفنيني الى االبتزاز السياسي، مشددا 
على أن وقوفه معهم كرئيس منتخب لالحتاد الدولي 
للمنظمات الهندسية ينبع من وجود املاليني منهم 
كأعضاء في بعض النقابات واالحتادات واجلمعيات 
والكيانات الهندسية حول العالم والتي متنح مساعدي 
املهندسني عضوية خاصة بهم ميارسون من خاللها 
عملهم، واالكثر من ذلك هو نصرة كل أصحاب احلقوق 

م.عادل اخلرافي متوسطا قيادات مساعدي املهندسني في املجتمع.

أعلن عن إقرار القانون الخاص بها في مجلس الوزراء

الشريعان: نسبة الحكومة في شركات محطات الكهرباء لن تتجاوز الـ ٢٤٪
دارين العلي

أكد وزير الكهرباء واملاء د.بدر 
الشريعان ان نسبة احلكومة في 
الشركات املساهمة إلنشاء محطات 
الكهرباء ال تزيد على ٢٤٪ بينما 
حصة الشركات املساهمة املدرجة 
في سوق الكويت لألوراق املالية 
والشركات األجنبية املتخصصة ال 
تقــــل عن ٢٦٪، في حني ان حصة 
املواطنني ستكون ٥٠٪، الفتا الى 
ان نسبة توظيف املواطنني ستكون 

٧٠٪ من إجمالي عدد العاملني.
كالم الشريعان جاء خالل املؤمتر 
الصحافي الذي عقده صباح امس 
في الوزارة وأعلن فيه عن إقرار 
الوزراء لقانون تأسيس  مجلس 
شركات محلية مساهمة تتولى بناء 
وتنفيذ محطات القوى الكهربائية 
وحتليــــة املياه في الكويت، الفتا 
الى ان اجلهــــاز الفني للمبادرات 
واملشاريع التنموية سيكون اجلهة 
احلكومية الوحيدة التي ستتولى 

عملية الطرح واالكتتاب.

كما انه مت إبــــرام عقد مع اجلهة 
االستشــــارية للمشروع واعتماد 
مجلس الوزراء لتأهل الشــــركات 
األجنبية املتخصصة التي ستتولى 

تنفيذ وإدارة املشاريع.
ولفت الى انه ســــيتم في يوم 
٢٤ اجلاري شــــراء وثائق تقدمي 
العروض وملدة ٦ أشــــهر، بحيث 
يتم اختيار املزايد الفائز خالل ٨ 
أشهر من بداية الطرح، مشيرا الى 
ان املشاريع التي سيتم تنفيذها 
باآللية نفسها هي مشروع محطة 
الزور الشمالية للمرحلة الثانية 
بســــعة ١٥٠٠ ميغــــاواط و١٠٠ 
مليون غالــــون امبراطوري مياه 
مقطرة يوميا، ومشــــروع محطة 
الثالثة  الشمالية للمرحلة  الزور 
بسعة ٩٠٠ ميغاواط و٥٠ مليون 
غالــــون امبراطوري مياه مقطرة 
الزور  يوميا، ومشــــروع محطة 
الرابعة بسعة  الشمالية املرحلة 
٨٠٠ ميغاواط، ومشــــروع محطة 
الزور الشمالية للمرحلة اخلامسة 

املساعد لقطاع التخطيط والتدريب 
د.مشــــعان العتيبــــي اهم مالمح 
القانون، موضحا ان الغرض من 
تأســــيس قانون شركات كويتية 
مساهمة هو بناء وتنفيذ وتشغيل 
وصيانــــة وإدارة محطات القوى 

واستعرض خالل املؤمتر الذي 
حضــــره وكيل الــــوزارة م.أحمد 
اجلسار وممثل عن اجلهاز الفني 
للمبــــادرات عبدالعزيــــز الهديب 
والوكيل املساعد لقطاع اخلدمات 
الفنيــــة م.إياد الفــــالح والوكيل 

الكهربائية واملياه.
وأشــــار الشــــريعان الى أهم 
اإلجراءات التي متت من خالل طرح 
هذه الشركات، حيث مت اإلعالن عن 
دعوة إبداء الرغبة في املشــــاركة 
في الصحف احملليــــة والعاملية، 

بسعة ٢٥ مليون غالون امبراطوري 
مياه مقطرة يوميا، وأخيرا محطة 
اخليران لتوليد الطاقة الكهربائية 

وحتلية املياه.
وأشار الشريعان الى ان جناح 
هذه الشــــركة في تنفيذ املشروع 
سيخلق جوا من الثقة بني عموم 
املواطنني واملستثمرين في إشراك 
القطاع اخلاص في مشاريع الدولة 
املقبلة، الفتا الــــى انه كان هناك 
الوزارة  فــــي  جنــــود مجهولون 
الفني للمبادرات عملوا  واجلهاز 
لساعات طويلة من أجل التغلب 
على الصعوبات التي كانت تواجه 
املشــــروع، مبينا انه كانت هناك 
جلان مشتركة بني اجلهات املذكورة 
وممثلني عن القطاع النفطي لالتفاق 
على اتفاقيات الوقود، حيث كانت 
متثل عنق الزجاجة ومت التغلب 
العاملني في  عليها بفضل جهود 
الوزارة واالعتماد على املستشار 
العاملي الذي ميتلك خبرات كبيرة 

في مشاريع مشابهة.

د.بدر الشريعان متوسطا كبار قيادات «الكهرباء» خالل املؤمتر الصحافي


