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الطوالبة أشاد بنتائج زيارته األخيرة للكويت

الفريق سيقوم بتنظيم أنشطة اجتماعية متعددة

الحمود بحث مع مدير قوات الدرك األردنية 
تبادل الخبرات بين البلدين في جميع المجاالت

»المهندسين«: تشكيل فريق عمل لتطوير
العالقات مع الجهات والمؤسسات الحكومية

اعلن���ت جمعية املهندس���ن 
تشكيل فريق للعالقات احلكومية، 
يهدف الى تطوير العالقات بينها 
ال���وزارات واملؤسس���ات  وبن 
والهيئ���ات الرس���مية من خالل 
التواصل املس���تمر حلل جميع 
االم���ور واملش���اكل التي تواجه 
املهندس���ن في مختلف اجلهات 
احلكومية، باالضافة الى عرض 
جهود املتطوع���ن واملتطوعات 
االعضاء في اجلمعية وما يقومون 
به من جهود ودراسات ذات عالقة 
التي  التنمية  بخطط ومشاريع 
تسعى احلكومة الى تنفيذها او 
التعاقد عليها خالل املرحلة املقبلة 
في حال رغبة اي من هذه اجلهات 

او الوزارات.
وبهذه املناس���بة قال رئيس 
الفري���ق م.رش���ود العازمي: ان 
اجلمعية تعمل على الدوام على 
توثيق الرواب���ط والصالت مع 
املؤسس���ات واجلهات املختلفة 
وخاصة مع احلكومة، مش���يرا 
الى جهود املهندس���ن على مدار 
الس���نوات املاضي���ة ف���ي دعم 
الدراسات واملشاريع التي طلبت 
احلكومة رؤيتهم الفنية واملهنية 

فيها.
واوضح م.العازمي ان الفريق 

وضع خطة عم���ل لتنفيذ هدفه 
الرئيس���ي في توطيد العالقات 
اوال، باالضافة الى حل اي معضلة 
قد تواجه املهندسن واملهندسات 
العاملن ف���ي القطاع احلكومي، 
مؤكدا ان الفريق س���يعمل على 
تشجيع تطوير االنشطة القائمة 
بن اجلمعية واجلهات احلكومية 
وانه سيواصل اجلهود التي بدأت 

من قبل املهندسن.
انه  الفري���ق:  وزاد رئي���س 
سيتم خالل املرحلة املقبلة عقد 
لقاءات م���ع املعنين في القطاع 
احلكومي ومنهم وزراء او وكالء 
الوزارات حيث س���يتم التداول 

بينهم وبن املهندسن في الشأن 
املهني الهندس���ي في وزاراتهم، 
باالضافة الى عالقات التدارس في 
القائمة او التي تعمل  املشاريع 
هذه الوزارات على تنفيذها خالل 
الفترة املقبل���ة، مؤكدا ان هدف 
الكويتين هو دعم  املهندس���ن 
اجلهود الرس���مية لتنفيذ خطة 
التنمية ل���دى الدولة من خالل 
اجلهود التطوعية وغير امللزمة 
لهذه اجلهات احلكومية، بل عرض 
خبرات فنية وهندسية دون مقابل 
على املعنين باالمر ولهم القرار 
وتقدير مدى االستفادة من هذه 

اجلهود.
الفريق  ان  العازم����ي:  وق����ال 
س����يقوم ايضا بتنظيم انش����طة 
اجتماعي����ة ومنها متثل اجلمعية 
في تك����رمي وتقدير املتميزين من 
القيادات احلكومية ورجال الدولة 
املتميزي����ن واملبدعن في مختلف 
او  املجاالت تقديرا مل����ا يقدمونه 
قدموه من جهود واعمال في خدمة 
مهنتهم ووطنهم وتطوير العمل في 
الوزارات التي عملوا فيها، داعيا في 
ختام تصريحه زمالءه املهندسن 
واملهندسات الى املشاركة في انشطة 
عمل الفريق، مش����يرا الى ان باب 

املشاركة مفتوح للجميع.

قام سفيرنا لدى األردن الشيخ فيصل احلمود 
بزيارة الى املديرية العامة لقوات الدرك األردنية 
حيث التقى مديرها العام اللواء الركن د.توفيق 

الطوالبة.
واكد الشيخ فيصل احلمود خالل الزيارة على 
اهمية تبادل اخلبرات بن البلدين الشقيقن في 

جميع املجاالت.
ومن ناحيته اشاد اللواء ركن د.الطوالبة بنتائج 

الزيارة التي قام بها الى الكويت مؤخرا.
واشار في هذا السياق الى ما يتمتع به احلرس 

الوطني من كفاءة وقدرات على اداء مهامه.
وف���ي نهاية الزيارة تبادل الس���فير احلمود 
والل���واء د.الطوالبة الهدايا التذكارية حيث قام 
الش���يخ فيصل بإهداء الطوالبة مجسم سفينة 
البوم وتس���لم من الل���واء الطوالبة درع قوات 

الدرك األردنية.

الشيخ فيصل احلمود خالل لقائه اللواء الركن د.توفيق الطوالبة

م. رشود العازمي

اخلريجون يؤدون القسم القانوني

بمشاركة أستاذ القانون اإلداري في جامعة طنطا

القالف أثنى على جهود معهد التدريب األساسي والقيادة في رفع قدرات منتسبي هذه الدورات

بدء الدورة الـ 10 لمركز التحكيم  في فبراير

الجيش احتفل بتخريج دفعة المتطوعين 56
برعاية وحضور رئيس هيئة 
التعليم العسكري اللواء الركن 
حامد القالف احتفلت صباح امس 
هيئة التعليم العسكري ممثلة 
مبعهد التدريب االساسي والقيادة 
بتخري���ج دفعة املتطوعن رقم 
56 الذين انه���وا فترة التدريب 
االساس���ي بنج���اح ليلتحقوا 

مبختلف وحدات اجليش.
حيث استهل احلفل بتالوة 
عطرة من آي���ات الذكر احلكيم، 
بعدها القى آمر مدرسة تدريب 
االفراد، كلم���ة رحب بها براعي 
احلف���ل واحلضور الكرمي وبن 
من خالله���ا املناهج والدروس 
والتدريبات العملية التي تلقاها 
منتسبو هذه الدورة خالل فترة 
تدريبهم باملدرسة والتي شملت 
دروسا عسكرية نظرية وعملية 
بعدها قدم مجموعة من اخلريجن 
عرضا حلركات الفصيل الصامت 
العس���كرية ومهارة  للق���درات 

امليدان.
وفي اخلتام تفضل راعي احلفل 
بتوزيع الشهادات واجلوائز على 

اخلريجن واملتفوقن منهم.
وهنأهم بهذه املناسبة ناقال 

له���م حتي���ات ومباركة رئيس 
مجلس الوزراء باالنابة ووزير 
العامة  الدفاع رئي���س االركان 
للجيش، واثنى على اجلهود التي 
تبذل من معهد التدريب االساسي 

والقيادة في رفع قدرات وكفاءة 
الدورات، ومتنى  منتسبي هذه 
التوفي���ق والنجاح  للخريجن 
وان يترجموا ما تلقوه من علوم 
ودروس عسكرية الى واقع عملي 

في حياتهم العملية لتحقيق اعلى 
درجات اجلاهزية في الدفاع عن 
الوطن حتت ظل راعي نهضتنا 
صاحب الس���مو االمي���ر القائد 
األعلى للقوات املسلحة وسمو 

ولي العهد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء.

حضر حفل التخريج عدد من 
قادة اجلي���ش وجمع من أهالي 

اخلريجن.

 مؤمن المصري
الكبير والالفت  النجاح  بعد 
الذي حققه مرك����ز التحكيم في 
جمعي����ة احملامن من خالل عدة 
دورات داخ����ل وخارج الكويت، 
يفتتح املركز نشاطه في عام 2010 
بدورة جديدة هي العاش����رة في 

سلسلة دورات التحكيم.
العاشرة على  الدورة  وتقام 
مس����رح املرحوم حمد العيسى 
في جمعية احملامن خالل الفترة 
من التاسع إلى احلادي عشر من 
شهر فبراير املقبل بعنوان »أهمية 
التحكيم في القانون اإلداري من 
حي����ث تنمية املوارد البش����رية 
وحتديد واجبات وحقوق املوظف 

العام وضمانات التأديب«.
وبهذا الصدد صرح مدير مركز 
التحكي����م في جمعي����ة احملامن 

احملام����ي مبارك اخلش����اب بأن 
الدورة العاشرة تهدف إلى رفع 
كفاءة املوظ����ف العام في جميع 
التأكيد على  العمل م����ع  مواقع 
تعريفه بالتزاماته جتاه الوظيفة 
وحقوقه القانونية وضمان سير 
املرفق بتوضيح قواعد وضمانات 

التأديب.
وزاد اخلش����اب: »سيشارك 
بهذه الدورة كل من رئيس قسم 
القانون العام وأس����تاذ القانون 
اإلداري بكلي����ة احلقوق جامعة 
طنطا د.عمرو حس����بو، وأستاذ 
قانون املرافعات بكلية احلقوق 
جامعة الكويت د.عبيد الوسمي 
عبر 10 س����اعات حتكيمية على 

النحو التالي:
اليوم األول: يتضمن محاضرة 
عن واجبات وحقوق املوظف العام 

ومحاضرة أخرى تتضمن مناقشة 
مفتوحة في ورشة عمل.

الي����وم الثاني: محاضرة عن 
دعوى اإللغاء وأخرى عن اإلثبات 

في املنازعات اإلدارية.
الي����وم الثال����ث: محاض����رة 
ضمانات تأدي����ب املوظف العام 
فيما ستكون ورشة العمل الثانية 
عن قائمة اس����تقصاء البرنامج 

التدريبي.
وأضاف اخلشاب: سيحصل 
املشارك في الدورة على 10 ساعات 
حتكيمية تخصصية وش����هادة 
معتمدة بحضور الدورة تؤهله إلى 
االنضمام لقائمة أسماء احملكمن 
باملركز. ودعا اخلشاب احملاميات 
واحملامن إلى املشاركة بالدورة ملا 
لها من فائدة كبيرة متمنيا للجميع 

التوفيق والتقدم واالزدهار.

اك���د رئيس مجل���س االدارة 
الع���ام لوكال���ة األنباء  واملدير 
الكويتية )كونا( الشيخ مبارك 
الدعيج ان األمير الراحل الشيخ 
جابر االحمد س���يظل في قلوب 
الكويت بعطائه املتواصل  ابناء 
واجنازاته العظيمة وحبه الكبير 
لوطنه الكويت الذي قاد مسيرة 
العربية  نهضته وتأكيد مكانته 

والدولية.
وقال الشيخ مبارك الدعيج في 
تصريح مبناسبة الذكرى الرابعة 
لوف���اة االمير الراحل املغفور له 
الش���يخ جابر االحمد امس »لقد 
حم���ل س���موه خالل مس���يرته 
الطويلة والزاخرة بالعطاء هموم 
وطن���ه وبذل كل جه���د من اجل 
تقدمه وازدهاره ورفعة مكانته 

في العالم«.
واضاف »ان مس���يرة الشيخ 
جابر االحمد رحمه اهلل تختزل 
تاريخ الكويت احلديث فقد حتمل 
سموه املسؤولية مبكرا وحقق 
الكثير م���ن االجن���ازات وترك 
بصماته الواضحة في كل موقع 

عمل به او منصب تقلده«.
واستذكر بالتقدير االفكار التي 
قدمها االمير الراحل لوطنه وابنائه 
مش���يرا الى تأسيس الصندوق 
الكويتي للتنمي���ة االقتصادية 
العربي���ة وصن���دوق احتياطي 

االجيال وبيت الزكاة وغير ذلك من 
املشروعات االقتصادية العظيمة 
التي حققت اهدافا سامية للكويت 

وابنائها.
وأشار الشيخ مبارك الدعيج 
الى ال���دور العظيم الذي قام به 
األمير الراحل خالل محنة الغزو 
اآلثم عام 1990 حيث قاد مع رفيقي 
الوالد الشيخ سعد  دربه األمير 
العبداهلل طيب اهلل ثراه وصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
حتركا ديبلوماسيا دوليا واسعا 
أسفر عن حشد عسكري دولي غير 
مسبوق لتحرير الكويت واعادة 

الشرعية اليها.
وق���ال لقد كان األمير الراحل 
رحم���ه اهلل قائدا من طراز فريد 

وواحدا من أب���رز زعماء العالم 
الكبي���رة والثابت���ة  مبواقف���ه 
واستطاع أن يجعل من الكويت 
دولة محورية ومؤثرة في كثير 
من القضاي���ا العربية والدولية 

في العالم.
وأضاف الشيخ مبارك الدعيج 
»لقد امتلك الشيخ جابر األحمد 
محبة شعبه ونال احترام واعجاب 
زعماء العال���م من خالل صفاته 
االنسانية النبيلة وتواضعه اجلم 
التعامل مع اآلخرين  ورقيه في 
وحكمته في اتخاذ القرار وشجاعته 

في املواقف واألزمات«.
وتابع قائال »لقد كرس سموه 
كل حياته منذ صغره خلدمة وطنه 
وحتمل أعباء مس���ؤولياته على 
حس���اب راحته وصحته وأدى 
واجبه كامال حت���ى آخر حلظة 

من حياته«.
واختتم رئيس مجلس االدارة 
واملدير العام ل�»كونا« تصريحه 
قائال »ان خير ما نكرم به ذكرى 
أميرنا الراح���ل أن نحافظ على 
التي  االجن���ازات واملكتس���بات 
حققته���ا الكوي���ت وأن نحرص 
على التع���اون والعمل ملواصلة 
مس���يرة النهض���ة والبناء التي 
الس���مو األمير  يقودها صاحب 
وسمو ولي العهد وسمو رئيس 

مجلس الوزراء«.

الدعيج: جابر األحمد سيبقى في قلوبنا بعطائه وإنجازاته
أكد أن مسيرة األمير الراحل تختزل تاريخ الكويت الحديث

الشيخ مبارك الدعيج

الحويلة: ذكرى أمير القلوب 
في قلب كل كويتي

قال مراقب مجلس 
النائب د.محمد  االمة 
احلويلة اننا نستذكر 
القلوب  امي��ر  رحيل 
الش��يخ جابر االحمد 
طيب اهلل ثراه، مشيرا 
الى ان كلها تس��تذكر 
امي��ر القلوب ومآثره 
عديدة ومواقفه كبيرة 
لم ولن تزول ذكراها 
من ذاكرة اي كويتي. 
اننا  وذكر د.احلويلة 
الشك قد فقدنا ابا واخا 

كبيرا س��خر حياته كلها من اجل وطنه وشعبه، موضحا ان 
ذكرى الشيخ جابر االحمد باقية في قلوبنا على مدى االزمنة 
وخالدة في قلوبنا ما حيينا ودوره رحمه اهلل ال يتوقف على 
الكويت فحسب بل ميتد لشعوب ودول اخرى وعديدة، الفتا 
الى دوره ومواقفه في التأكيد على الوحدة الوطنية ومد جسور 

الوصل بني الشعوب سواء بالتالحم اخلليجي او العربي.
وقال: ما يس��عنا قوله في ه��ذه الذكرى األليمة ان ندعو 
الميرنا الراحل باملغفرة والرحمة وان يسكنه اهلل تعالى فسيح 

جناته جنات النعيم.

الصرعاوي: المخالفات بالموانئ 
وراء التحفظ على حسابها الختامي

امليزانيات  كشف عضو جلنة 
النائب عادل  واحلساب اخلتامي 
الصرعاوي أنه سجل حتفظه على 
مشروع احلساب اخلتامي ملؤسسة 
املوانئ خالل االجتماع الذي عقدته 

اللجنة األسبوع املاضي.
وأشار الصرعاوي الى انه اتخذ 
هذا املوقف انطالقا من عدم قدرة 
ادارة املؤسسة على ادارة هذا املرفق 
احليوي مبينا ان مالحظات وتقارير 
ديوان احملاس����بة تؤكد ما ذهبنا 
إليه في موقفنا. وبن الصرعاوي 
ان العديد م����ن مالحظات ديوان 
احملاس����بة مت إحالته����ا الى جلنة 

حماية األموال العامة السيما تقرير شهر ديسمبر 2007 والذي تضمن 
جتاوزات مالية وإدارية وقانونية صارخة.

ولفت الصرعاوي الى انه اقترح على أعضاء اللجنة دعوة سمو رئيس 
مجلس الوزراء لالس����تماع الى وجهة نظر احلكومة جتاه استمرار هذه 

املخالفات واألخطاء التي تتم في مرفق مهم كمؤسسة املواني. 

عادل الصرعاوي

د.محمد احلويلة

احد اخلريجني مع افراد أسرتهاللواء الركن حامد القالف مكرما أحد اخلريجني

ن�شتـري
جموهراتكم املر�شعة 

بالأملــا�س وال�شـاعـات

الثمينة باأعلى الأ�سعار

يــوجــد لديــنــا جموهــرات 

و�ساعــات ثمينـة م�ستعملة

املبـــــــاركــــيـــــــــة - عمـــــارة �سنــــــــدوق الإ�ستثمـــــار العـــقـــــــاري

ت : 22460150/5


