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طلبة املدرسة االجنليزية والطاقم اإلداري مع فريق املركز الفرنسي للديكور

)سعود سالم(د.بدر الشريعان متحدثاوزير الكهرباء واملاء د.بدر الشريعان يتسلم درعا تذكارية من م.يوسف الهاجري

د.بدر الشريعان وم.يوسف الهاجري واللجان العاملة على تنظيم مؤمتر صناعة الطاقة في لقطة جماعية

الطلبة خالل اجلولة امليدانية

طلبة المدرسة اإلنجليزية تعّرفوا على المركز 
الفرنسي للديكور ومصانعه في المنطقة الحرة

أعلن املركز الفرنسي للديكور 
FDC INTERNATINAL انه يستعد 
لتوسيع نطاق عمله في السوق 
احمللي ملواكبة النمو في الطلب 
على منتجات����ه بفضل خبرته 
الكبيرة التي متتد ألكثر من 30 
عاما وجودة منتجاته خصوصا 
بعد حصوله أخيرا على جائزة 
أفضل شركة تصنيع للديكورات 
الداخلية على مستوى الشرق 

األوسط.
التنفيذي  الرئيس  وش����دد 
للمركز م.الي أساماد في بيان 
صحاف����ي مبناس����بة تنظيمه 
زيارة ميدانية لطالب املدرسة 
االجنليزي����ة وجهازها االداري 
ملصانعه في املنطقة احلرة على 
ان املركز يحظى بقائمة طويلة 
من االجنازات واملشروعات في 
القطاعات لش����ركات  مختلف 
ومستشفيات ومراكز جتارية 
أعم����ال وغيرها من  ورج����ال 

املنشآت احليوية.
وأش����ار ال����ى ان الزي����ارة 
ته����دف ال����ى تعري����ف الزوار 
بخط����وط االنت����اج املختلفة 
واملواد املستخدمة واملنتجات 
املتنوعة الت����ي ينتجها املركز 
واستخداماتها املتعددة، مشددا 
على التزام املركز بدعم األجيال 

الواعدة إميان����ا منه بضرورة 
تثقيف وتطوير كوادر األجيال 
املقبلة والعمل اجلدي والفعلي 
لتنمي����ة مهاراتها وقدراتها في 
عالم تسوده املنافسة ومتابعة 
التقني����ات احلديثة ملا له األثر 
ف����ي تنمي����ة املجتمع  الكبير 

وطاقاته البشرية واملهنية.
ادارة  الزيارة قامت  وخالل 
املركز بتقدمي شرح مبدئي مبسط 
املراحل  للطالب للتعرف على 
التي متر به����ا خطوط اإلنتاج 

وكيفي����ة اس����تخدام التقنيات 
احلديثة في إنتاج وتركيب أرقى 
أنواع الديكورات الداخلية في 
الشركات الكبرى ومكاتب رجال 
األعمال، والديكورات الداخلية 
للمستشفيات الراقية واملراكز 
التجاري����ة الفخم����ة ومحالت 

املاركات العاملية.
ادارة  من جانبه����ا، أعلنت 
املدرسة االجنليزية عن سعادتها 
البالغة بهذه الزيارة وللمعلومات 
القيمة واملفيدة التي قدمتها ادارة 

املركز الفرنسي للطالب والتي 
م����ن خاللها س����اعدت الطالب 
للتعرف على واقع املهن احلرفية 
والطاقات اإلنتاجية واخلطوات 
التي متر م����ن خاللها مراحل 
التصميم الداخلي والرسومات 
واملخططات التقنية الى مراحل 
االنتاج والتركيب، والذي من 
شأنه فتح آفاق جديدة ومجاالت 
متع����ددة مس����تقبلية للطالب 
واختيار املهن التي تتناس����ب 

مع قدراتهم واهتماماتهم.

حصل على جائزة أفضل شركة تصنيع للديكورات الداخلية على مستوى الشرق األوسط

الشريعان: رئيس الوزراء والوزراء العرب أشادوا بحسن 
تنظيم »الكهرباء والماء« للمؤتمر الثاني لصناعة الطاقة

 دارين العلي
الكهرباء واملاء  نقل وزي����ر 
د.بدر الش����ريعان اشادة سمو 
الوزراء الشيخ  رئيس مجلس 
ناصر احملمد وجميع الوزراء الى 
اللجان املنظمة ملؤمتر صناعة 
الطاقة الثاني في الوطن العربي 
الذي نظمته الوزارة بني 15 و17 

نوفمبر املاضي.
وشكر الشريعان خالل حفل 
تكرمي اللجان العاملة على تنظيم 
املؤمتر امس جهود جميع من 
ساهم في اجناح اعمال املؤمتر 
الذي نال اعجاب اجلهات املشاركة 
الذين  العرب  الكهرباء  ووزراء 

أشادوا بحسن التنظيم.
وأثنى الوزي����ر على جهود 
وتفاني وكيل الوزارة م.يوسف 
الهاجري الذي أمضى في الوزارة 
سنوات طويلة يخدم فيها البالد 
في منصبه، معتبرا ان تقاعده 
سيترك فراغا كبيرا في الوزارة، 
معربا عن يقينه ان من سيخلفه 
سيتمتع بنفس النشاط والقوة 

وسيمأل الفراغ الذي سيتركه.
الش����ريعان عن  وحت����دث 
الصفات التي يتمتع بها الهاجري 

حقوقهم، معتبرا اياه مكس����با 
كبيرا للبلد.

وكّرم الشريعان جميع اجلهات 
التي ساهمت في اجناح املؤمتر 
الداخلية بشخص  وهي وزارة 

سواء من حيث تفانيه او كرمه 
مع موظفيه حيث كان يطالب 
املادي����ة وبدالتهم  بحقوقه����م 
ومكتسباتهم دوما وهو من اشد 
احلريصني على اعطاء املوظفني 

املقدم جم����ال الفودري ووزارة 
اإلعالم الذي منها صالح العنزي 
ورئيس اللجنة العليا املنظمة 
الهاجري  للمؤمتر م.يوس����ف 
ومنسقة املؤمتر غدير السبيعي 

الوكالء املس����اعدين  وجمي����ع 
املش����اركني في تنظيم املؤمتر 
ورؤساء اللجان، كما مت تكرمي 
الوزير الشريعان على اجلهود 

التي بذلها خالل املؤمتر.

»المحاسبة« نّظم 3 برامج تدريبية الشهر الجاريخالل حفل تكريم اللجان العاملة على تنظيم المؤتمر الذي عقد بين 15 و17 نوفمبر الماضي

إسماعيل يطالب بإنشاء صاالت عرض فنية بمواصفات عالمية

نظم ديوان احملاسبة 3 برامج تدريبية في إطار 
خطته التدريبية لعام 2009/ 2010 خالل ديس����مبر 
اجلاري وجاء األول بعن����وان »مبادئ تدقيق نظم 
املعلومات« وحمل البرنامج الثاني عنوان »استخدام 
احلاسب اآللي في التدقيق« وجاء البرنامج الثالث 
بعنوان »األساليب احلديثة لتحليل املشكالت واتخاذ 
القرارات«.. واس����تعرض البرنامج األول أساسيات 
التدقيق على نظم املعلومات واس����تخدام املعارف 
املكتسبة للوصول الى أفضل تقييم في عملية التدقيق 
واشتمل احملتوى العلمي للدورة على مهنة التدقيق 
في نظم املعلومات وسبل تطوير األساليب املتبعة في 
هذا املجال وتتم هذه العملية من خالل جمع وتقييم 
دليل اإلثبات اخلاص بنظم املعلومات ومعرفة مدى 
حتقيق أهداف املنشأة من خالل احملافظة على أصول 
وس����المة وحدة البيانات لديها وان يتم استخدامها 
بكفاءة. واستعرض البرنامج الثاني أساليب الرقابة 
املدعومة باحلاسب وهي عبارة عن أدوات تعتمد على 
احلاسوب ميكن استخدامها لتحسني فاعلية وكفاءة 
 IDEA عملية التدقيق من خالل اس����تخدام برنامج
املتخصص في التدقيق والتحليل ويتميز بالقدرة 
على التعامل مع أعداد ضخمة من السجالت ويتميز 

بسهولة االستخدام ويتم استخدام هذا البرنامج في 
العديد من املؤسسات سواء احملاسبية أو احلكومية 

أو الصناعية أو التعليمية.
وتناول البرنامج التدريبي الثالث »األس����اليب 
احلديثة لتحليل املشكالت واتخاذ القرار« التي حددت 
املشكلة اإلدارية التي حتدث نتيجة وجود خلل في 
املوقف الطبيعي أو حدوث اختالل بني املوقف الفعلي 

وبني املوقف الواجب ان يكون.
ومت التط����رق الى أنواع املش����كالت التي تواجه 
الناس ومنها: املشكالت الشخصية ومشكالت خاصة 
باملنظمة واملشكالت اخلارجية وكل هذه األمور مرتبطة 
مع املش����كالت اإلدارية باإلضافة الى مجاالت أخرى 
مؤثرة منها: 1 – بيئة العمل التي تش����مل س����اعات 
ال����دوام، نظافة املكتب، جو العم����ل، اخلدمات، 2 – 
نظام الرواتب والبدالت وتشمل الدرجة الوظيفية، 
اإلجازات، الرواتب، واالمتيازات، 3 – األمان الوظيفي 
وتشمل الفصل، التهميش، أسلوب القيادة، الشعور 
باالنتماء، 4 – التحديات في العمل وتش����مل زيادة 
حجم املس����ؤولية، اجناز املهام، التوسع في العمل، 
5 – مؤثرات خارجية وتشمل العالقات االجتماعية، 

املشاكل العائلية، الطموحات الشخصية.

التش����كيلي  الفنان   طال����ب 
الكويتي إبراهيم إسماعيل القائمني 
على الش����أن الثقافي والفني في 
الدولة بانش����اء ص����االت عرض 
للفنون التش����كيلية مبواصفات 

عاملية.
وقال اسماعيل امس ان صاالت 
العرض ف����ي الكويت تفتقر الى 
املس����احة مما يضطر الفنان الى 
تأجيل معرضه الى املوسم التالي 
او مش����اركة فنان اخ����ر بصالة 
العرض حتى ال يغيب عن محبي 
فنه التشكيلي لفترة تطول عن 

املوسم الفني.
واشار الى ان الدول التي زارها مثل كوريا متتلك 
معرضا مبساحة جامعة الش����ويخ ولديها صاالت 
عرض كبيرة مجه����زة بأحدث التقنيات كما تتوافر 
فيها حدائق ونوافير تساعد على خلق جو مناسب 

إلقامة هذا النوع من املعارض الفنية.
واضاف ان جمهورية بنغالديش الشعبية تعتبر من 
الدول الفقيرة نسبيا اذا ما قورنت بالدول اخلليجية 
لكنه����ا متتاز بامتالكها ص����االت عرض ضخمة كما 
ان موقعها يعتب����ر أفضل من القاعات املتوافرة في 
الكويت والتي تنقصها الوسائل احلديثة في العرض 

واملساحة ومواقف لسيارات الزوار.
ودعا إسماعيل وزارة التربية الى إضافة زيارة 
املعارض الفنية والتشكيلية الى رحالتها املوسمية 
التي تقيمها ملراحل رياض األطفال واملرحلة االبتدائية 
الى بعض املتاحف واألماكن األثرية والترفيهية وذلك 

لتشجيعهم على هواية الرسم التي 
تعتبر من أنقى وأجمل الهوايات 

التي ميارسها اإلنسان.
واوضح ان هذه املعارض تنمي 
بعض الصفات املهمة عند األطفال 
والكبار ومنها املقدرة على حسن 
التنسيق بني االلوان وعدم اختيار 
األلوان الشاذة لبعض األمور التي 
يشترونها ضاربا مثاال على ذلك 
ببعض االشخاص الذين يصبغون 
منازلهم بالل����ون األحمر والذي 
التي  الغريبة  يعتبر من األلوان 

يتم اختيارها للمنازل.
وطالب بتعزيز مواد التربية 
الفنية بأهداف تغرس عند األطفال والناشئة تنمية 
إحس����اس الذوق فخلق إحساس الذوق قد ينعكس 
على صفاتهم االخرى كقيادة السيارات باعتدال وعدم 

إتالف املباني احلكومية بالرسومات واألصباغ.
وأعرب عن أمله بترميم األبنية واملساجد القدمية 
واحلفاظ على تصميمها السابق مشيرا الى ان حتديث 
س����وقي املباركية والغربللي غير تصميم الس����وق 
عن طريق إزالة الس����قف وتصغير مساحة املشاة 
كما متت إضافة قواعد ضخمة لألعمدة صغرت من 

مساحة املكان.
وعن معارضه الشخصية قال إسماعيل انه منذ 
أول معرض اقامه في عام 1969 في نادي الغزال في 
منطق����ة أبوحليفة انذاك وهو يتبنى اخلط التراثي 
نفسه موضحا ان اختياره لهذا اخلط جاء الن التراث 

الكويتي بدأ باالندثار.

إبراهيم إسماعيل


