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»األشغال«: إنجاز مشروع إيصال المياه 

المعالجة إلى البحيرة الصناعية في أم الرمم 

األنصاري: برنامج إعادة الهيكلة يساهم 
في تأهيل وتدريب العاملين بـ »الخاص«

شركة اإلبداع األسرية تنظم مؤتمرها التاسع 
بعنوان »نظرات عصرية في السيرة النبوية«

دعت مؤسسات »الخاص« لتقديم خطتها التدريبية قبل 4 فبراير

ينطلق 13 فبراير برعاية الفهد

ضخ مزرعة النخيل بأمغرة وخط 
املياه املعاجلة بقطر 400مم، أعمال 
تعديل بعض املسارات داخل مركز 
التحكم واس���تخدام اخلرسانة 
املسلحة بدال من االسفلت حملطة 

التناكر بالعبدلي.
وبهذا الصدد أص���در وكيل 
وزارة األشغال العامة م.عبدالعزيز 
الكلي���ب ق���رارا إداري���ا يقضي 
بتشكيل جلنة فنية برئاسة م.علي 
أبوالبن���ات )مدير إدارة التقنية 
واملوارد املائية( وعضوية ممثلني 
من الوزارة والهيئة العامة للزراعة 
والثروة السمكية ووزارة الدفاع 
ومركز العم���ل التطوعي وذلك 
بغرض التس���لم املؤقت حسب 

مواصفات وشروط العقد.

املقبلة ضمن خطتها لعام 2010 
ب���أن تتق���دم للبرنامج باخلطة 
التدريبية التي تتوافق وطموحاتها 
متضمنة االحتياجات التدريبية، 
التقديرية لهذه  املالية  والتكلفة 
الدورات، ليتس���نى لالدارة في 
البرنامج دراستها وتفعيلها وفق 
االجراءات واللوائح املعمول بها 

في البرنامج.
وأكدت االنص���اري ان فترة 
اس���تقبال الطلبات ستنتهي في 
املقبل، ولن  الرابع من فبراي���ر 
يعتد بأي طلبات تقدم بعد هذا 

التاريخ.
وأضاف���ت االنصاري ان هذه 
الدعوة لشركات القطاع اخلاص 
تأتي ضمن استراتيجية البرنامج 
في تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية 
العاملة في القطاع اخلاص لتطوير 
أدائهم وفق معطي���ات املرحلة 

اجلديدة للجهات املختلفة.

خطوط مياه معاجلة فرعية من 
اخلط الرئيس���ي الى معسكرات 
اجليش الشمالية، إنشاء محطة 

مبا يتواف���ق واعمالهم وطبيعة 
النش���اط التدريبي املطلوب في 

هذه املرحلة.
وناش���دت ش���ركات القطاع 
اخلاص الراغبة في طلب مساهمة 
برنامج اعادة الهيكلة في تدريب 
العمالة الوطنية لديها للمرحلة 

العالقات  إدارة  أعلن مدي���ر 
العامة بوزارة األش���غال العامة 
حميد بوش���هري ان الوزارة قد 
املياه  أجنزت مش���روع إيصال 
املعاجلة الى البحيرة الصناعية 
في منطقة أم الرمم ومعسكرات 

اجليش الشمالية.
وجتدر اإلشارة الى ان أعمال 
املشروع تتضمن املباني اإلدارية 
في منطقت���ي العبدلي والوفرة، 
إنشاء خط املياه املعاجلة الرئيسي 
العبدلي بقط���ر 1200مم،  خلط 
املي���اه املعاجلة  إنش���اء خطي 
الواصلة لبحيرة  بقطر 1000مم 
أم الرمم، إنش���اء غرفة محابس 
التحكم  الثالثي���ة مبركز  املياه 
والش���بكة التابعة لها، توصيل 

أسامة دياب
أكدت مدير ادارة تنمية القوى 
العامل���ة الوطنية ف���ي برنامج 
العاملة  الق���وى  اعادة هيكل���ة 
واجلهاز التنفيذي للدولة اميان 
االنص���اري ان البرنامج ال يألو 
جهدا في مواصل���ة التعاون مع 
شركات القطاع اخلاص بهدف دعم 
مسيرة العمالة الوطنية في هذا 
القطاع احليوي والفاعل، وتقدمي 
كل ما من شأنه تأهيل وتطوير 
الكويتية في مؤسسات  العمالة 
القطاع اخل���اص لتحقيق املزيد 
من تطوي���ر االداء، والتفاعل مع 
املعطي���ات العصرية ووس���ائل 
االداء احلديثة ووجهت االنصاري 
رسالة، عبر الصحافة احمللية الى 
جميع ش���ركات القطاع اخلاص 
بهدف تفعيل طموحات برنامج 
اعادة الهيكلة في تدريب العمالة 
الوطني���ة في هذه املؤسس���ات 

أسامة أبوالسعود
تنظم شركة اإلبداع األسرية مؤمترها السنوي 
التاسع بعنوان »نظرات عصرية في السيرة النبوية« 
في 13 فبراير اجلاري حت���ت رعاية نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لشؤون اإلس���كان ووزير الدولة لشؤون التنمية 

الشيخ أحمد الفهد ويستمر خمسة أيام.
وقالت مديرة الش���ركة ورئيسة اللجنة العليا 
للمؤمتر بثينة اإلبراهيم في مؤمتر صحافي امس 
ان الشركة تسعى الى ان تكون مركز اشعاع منير 
في املجتمع عبر تقدمي خدمات متكاملة من التدريب 

والتطوير.
واضافت االبراهيم ان املؤمتر يهدف الى توضيح 
الربط بني العلوم اإلنس���انية احلديثة وأصولها 
الش���رعية وتطبيقاتها العملية من خالل السيرة 
النبوية وتعميق الفهم للس���يرة النبوية وواجب 

اتباعها.

كما يهدف الى تطوير احلياة االجتماعية للمسلمني 
من خالل فهم التغيير اجلذري الذي أحدثه النبي 
ژ في دور املرأة واألسرة في النسيج االجتماعي 

ألمته واالرتفاع باجلانب السلوكي للمسلمني.
واشارت الى ان املؤمتر يتضمن منتدى شبابيا 
وملتقى تدريبا يقوم عليه عدد من ضيوف املؤمتر 
ومشايخه يقدم دورات تدريبية مجانية للجمهور 

اضافة الى ورش عمل يقدمها الضيوف.
ب���دوره قال رئيس مجموعة الش���ركات طارق 
السويدان انه سيتم تقدمي الطرح املنهجي املعتدل 
واخلالي من التعقيد ودعوة احملاضرين املعروفني 
بطرحهم العقالني اخلالي من التشنج واالنفعال.

واشار السويدان الى ان املؤمتر سيشهد عمال 
فنيا متكامال في السيرة النبوية مبشاركة أكثر من 
14 منشدا كما سيشهد مسابقة القصيدة احملمدية 
بالتعاون مع مؤسس���ة جائ���زة البابطني لإلبداع 

الشعري ومت رصد جوائز قيمة للفائزين.

م.عبدالعزيز الكليب

إميان األنصاري

جانب من احلضور

أكد أن الجمعية العمومية المقبلة ستبحث عدم المساواة في سياسة مجلس الخدمة إزاء الكوادر المهنية 

القحطاني لإلسراع بإقرار كادر المهندسين المعطل 

العوضي: العلم حقق تقدمًا في تحديد أسباب التغير المناخي
املياه ومنسق مشاريع االدارة 
املستدامة لالراضي واستعماالت 

املياه في منظمة اكساد.
وباالضافة الى ذلك فقد تناولت 
ابواب املجلة االخرى مجموعة من 
املوضوع����ات والتقارير العلمية 
فنجد في باب اجتاهات موضوعها 
حول »املها العربية تعود من حافة 
االنقراض« ويقدم باب »تقارير« 
موضوعا بعنوان »النقابات تهدد 
صحة س����كان غزة« وموضوعا 
آخر ع����ن »التعلي����م ودوره في 
انقاذ االرواح في حاالت الطوارئ« 
باالضاف����ة ال����ى تقاري����ر اخرى 
الى مستقبل  التطلع  تدور حول 
منخفض الكربون، وتزايد االهتمام 
بالسيارات الكهربائية واملياه في 
فلسطني واجلبال اجلليدية التي 

جتوب البحار.
اما باب قضاي���ا فيقدم عدة 
الرئوي  عناوين منها: االلتهاب 
يقتل 4000 طفل يوميا، وصاروخ 
ناس���ا الستكش���اف الس���حب 

املضيئة.

البلدان  ف���ي  االراضي املروية 
النامية تعاني درجات متفاوتة 
من التملح، مبينا ان برنامج االمم 
املتحدة للبيئة يؤكد خس���ارة 
االراضي املروية مبعدل يصل 
الى مليون ونصف املليون هكتار 
سنويا نتيجة التملح، وقال ايضا 
ان االبحاث العلمية التي تعالج 
مشكلة امللوحة تبشر بتقنيات 
النظم  تتكامل وتتناس���ق مع 

السائدة في املنطقة.
وتضمن الع���دد معلومات 
حول دراس���ات واوراق عمل 
لكل من د.ش���عيب اسماعيل 
ود.عبداهلل الدخيل من املركز 
الدولي للزراعة احمللية ود.علي 
زي���دان خبير خصوبة التربة 
ورئيس برنامج االدارة املستدامة 
لالراضي واس���تعماالت املياه 
باملركز العربي لدراسات املناطق 
اجلاف���ة واالراض���ي القاحلة، 
ود.ناريان بات من معهد الكويت 
لالبحاث العلمية والباحث عمر 
جزدان خبير التربة واستعماالت 

بشكل بسيط، وذكر ان تقنيات 
الزراع���ة احمللية له���ا دور في 
حتقيق االمن الغذائي وحتسن 
كفاءة االنتاج لبعض احملاصيل 
الزراعية الواعدة كما تزيد كفاءة 
استخدام املوارد املائية احملدودة 
وتوفر فرصا افضل لالستفادة 
من االراضي عالية امللوحة النتاج 
محاصيل زراعية حتقق عوائد 
اقتصادية، واش���ار الى ان ربع 

البيئات  ف���ي  الزراعة احمللية 
اجلافة وش���به اجلاف���ة، اورد 
فيه مدير ع���ام املعهد د.ناجي 
املطيري بعض املعلومات التي 
تشير الى ان املساحات املروية 
عل���ى املس���توى العاملي تبلغ 
273 مليون هكت���ار منها نحو 
30 مليون هكتار من االراضي 
التي تعاني من التملح بدرجة 
حادة و60 الى 80 مليونا تعاني 

دارين العلي
صدر عن معهد الكويت لالبحاث 
العلمية ع���دد جديد من مجلته 
الشهرية »علوم وتكنولوجيا« 
افتتاحية لرئيس  وقد تصدره 
التحرير د.نادر العوضي تناول 
فيها بعض الدالالت املتعلقة بقمة 
كوبنهاغن، حيث قال انه خالل 
القرن العشرين ارتفعت درجة 
حرارة سطح االرض بنحو 0.47 
درجة مئوية، واشار الى ان الفريق 
احلكومي الدولي املعني بتغير 
املناخ قد وضع سيناريو صارم 
خلفض االنبعاث���ات ويتطلب 
حتقيقه جهدا شامال للتخفيف 
من حدة تغير املناخ على الصعيد 
العاملي، مب���ا في ذلك املزيد من 
احكام السياسات احلالية املتعلقة 
باملناخ في البلدان املتقدمة، كما 
اوضح العوضي ان العلم قطع 
خطوات واسعة في حتديد اسباب 

التغير املناخي.
الع���دد اجلديد من  تضمن 
املجل���ة ملفا يتن���اول تقنيات 

فعليا دون إهم���ال إخواننا في 
القطاع النفطي. 

أنه  القحطان���ي:  وأض���اف 
ورغم الوعود املتكررة من قبل 
الديوان واملجلس بإدراج الكادر 
ومطالب املهندسني في القطاعني 
العام واخلاص على جدول أعمال 
املجلس إال أنه لم يتم ومنذ سنتني 
بحث ه���ذا املوضوع أو إقراره، 
لذل���ك فإن جمعية املهندس���ني 
الكويتية تذكر رئيس وأعضاء 
املجل���س بضرورة اس���تعجال 
النظ���ر في مطالب املهندس���ني 
الكويتي���ني وخاص���ة في ظل 
الكويتيني  امتعاض املهندسني 
من ه���ذه املماطلة في حني يتم 
إقرار الكثير من الكوادر األخرى 
والتي عرضت وقدمت بعد كادر 

املهندسني بشقيه اإلداري واملعطل 
منذ 15 عاما ونسمع من ديوان 
اخلدمة املدنية عبارات التفاؤل 
والبشرى التي نأمل أن تترجم 

املهندسني.  وأوضح م.القحطاني: 
أن اجلمعية وم���ع تزايد أعداد 
املهندسني املطالبني بإقرار الكادر 
والذين يعربون عن امتعاضهم 
الديوان  ازدواجية عم���ل  م���ن 
املدنية، فإنها  ومجلس اخلدمة 
حتذر من استمرار املماطلة وعدم 
املساواة بني املهنيني العاملني في 
مختلف وزارات الدولة، مناشدا 
اجلهات املعنية بالدولة اإلسراع 
في اعتماد هذا القرار وإنصاف 
املهندس���ني الكويتيني العاملني 
الع���ام واخلاص  القطاعني  في 
العاملني  ومساورتهم بزمالئهم 
في القطاع احلكومي، مؤكدا وجود 
قصور من قبل عدد من الوزارات 
واملؤسسات احلكومية في التعامل 

مع حقوق املهندسني.

إقرار حقوق املهندسني التي اتفق 
عليها غير مرة وأدرج على جدول 
أعماله وأجندة عمله، إال أنه لم 
يبت به حتى هذه اللحظة، مضيفا 
أن اجلمعي���ة العمومية املقبلة 
للجمعية ستبحث موضوع اتخاذ 
اإلجراءات املناسبة إلقرار الكادر 
من خالل السلطتني التشريعية 
والتنفيذية إذا استمرت مماطلة 
الديوان في ذلك حيث ان مطالب 
املهندسني باتت معروفة للجميع 
ومنها بدل املهندس���ني العاملني 
في القطاع اخلاص والذي أدرج 
على أجن���دة الديوان منذ نحو 
س���نتني ولم تتم مناقش���ته أو 
إقراره حتى هذه اللحظة وال نزال 
نسمع الوعود بخصوصه، مضيفا 
أن املطلب الثاني هو إقرار كادر 

املهندس���ني  طالبت جمعية 
مجلس اخلدمة املدنية بإقرار كادر 
أعضائها الكويتيني العاملني في 
القطاعني العام واخلاص، وحذرت 
اجلمعية من اس���تمرار أسلوب 
املماطلة وعدم املساواة في إقرار 
الكوادر املهنية املنظورة من قبل 
املجلس واملعني���ني في ديوان 
اخلدمة املدني���ة، وفي التعامل 
مع قضايا املهندسني ومطالبهم، 
مشيرة إلى أن دراساتها السابقة 
ولقاءاتها مع املعنيني في الديوان 
لقيت إش���ادة من قبل اجلمعية 
وأنها تلقت وعودا كثيرة إلقرار 

هذا الكادر. 
وقال رئيس اجلمعية م.طالل 
القحطاني في تصريح أمس: ان 
مجلس اخلدمة املدنية مياطل في 

م.طالل القحطاني 

صورة غالف املجلةد.نادر العوضي

)أحمد باكير(بثينة اإلبراهيم وطارق السويدان خالل املؤمتر

)سعود سالم(ندى العجمي 

الرومي بحث مع الرئيس السابق للكونغرس األميركي 
حرص ديوان الخدمة على استخدام أحدث النظم اإلدارية

تزويد النظام باحدث التقنيات بحيث ميكنه 
تقدمي كل خدمات الديوان وجميع اجلهات 
احلكومية آليا، موضحا ان الديوان لديه بنية 
اساسية متكاملة ومرتبطة بقواعد بيانات 
جلميع العاملني باجلهات احلكومية وذلك 
من خالل الرقم املدن����ي لصاحب العالقة، 
مش����يدا بالتعاون والتنسيق املستمر مع 

الهيئة العامة للمعلومات املدنية.
وقد مت استعراض النظم اآللية املتكاملة 
املطبقة من قبل الديوان واملرتبطة بجميع 
اجلهات احلكومية اخلاضعة لنظام وقانون 
اخلدم����ة املدنية ومنها على س����بيل املثال 
نظام التوظيف اآللي والرواتب والتدريب 
والبعثات، مش����يرا ال����ى ان هناك اكثر من 
4200 خدمة تقدم من قبل احلكومة وتخدم 
القطاعني احلكوم����ي واخلاص اضافة الى 

جميع العاملني في وزارات الدولة.
واوضح وكيل الديوان ان النظام اآللي 
املطبق حاليا بالديوان يتضمن معلومات 
متكاملة عن اخلدم����ات املقدمة للمواطنني 
من اجلهات احلكومي����ة معربا عن امله أن 
يتم التعامل والتعاون مع اجلانب االميركي 
لالستفادة من اخلبرات املتميزة في مجاالت 

التنمية االدارية.

امكانيات املساعدة في ذلك.
بدوره اعرب الرومي عن ترحيبه بالتعاون 
مع اجلانب االميركي وعن امله ان يتم اتخاذ 
خط����وات عملية لالس����تفادة من اخلبرات 
االميركية في اعادة بن����اء وتطوير النظم 
اآللية لديوان اخلدم����ة املدنية، اضافة الى 

حرصه على لقاء مسؤولي ديوان اخلدمة 
املدنية واالجتماع باملعنيني لكون الديوان 
جه����ة مركزية رئيس����ية معنية بالتطوير 
االداري وتبسيط االجراءات، وبهدف التعرف 
على طموحات الديوان املس����تقبلية بشأن 
اس����تخدام النظم اآللي����ة واالدارية وبحث 

مريم بندق
اكد وكي����ل ديوان اخلدمة املدنية محمد 
الرومي خالل اس����تقباله الرئيس السابق 
للكونغرس االميركي هاس����تريت والوفد 
املرافق له حرص الديوان الدائم على اتباع 
واس����تخدام احدث النظم االدارية واآللية 
املطبقة عامليا بهدف تس����هيل وتبس����يط 
االجراءات واخلدمات املقدمة للجمهور من 
قبل الديوان. وفي مستهل اللقاء مت استعراض 
ب����ني اجلانبني وامكانية  املميزة  العالقات 
تطويرها خاصة فيما يتعلق باجلانب االداري 
والتنظيمي في االدارات احلكومية الكويتية 
واالستفادة من اخلبرات االميركية في هذا 
املجال. وبدوره اوضح هاستريت استعداد 
احلكوم����ة االميركية لدع����م انظمة االدارة 
الكويتية وتقدمي اي خبرات ممكنة في املجال 
االداري والتنظيمي مما يساعد على االرتقاء 
في تقدمي اخلدم����ات احلكومية املطلوبة. 
واضاف ان مهمته والوف����د املرافق له من 
املختصني تتمثل في التعرف على اخلدمات 
التي تقدمها اجله����ات احلكومية الكويتية 
ودراستها وبحث اسلوب تنفيذها والتعرف 
على املعوقات واملش����كالت التي تواجهها 
وايجاد حلول لها ومتابعة تطبيقها، كما اكد 

محمد الرومي خالل لقائه هاستريت
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العجمي: تشجيع الموظفين على المشاركة 
في الدورات التدريبية لصقل خبراتهم

املتدرب للمشاركة في 3 دورات 
ثم يتم جتديد هذه البطاقة.

وقال����ت العجم����ي انه يتم 
العمل على ان يتم التس����جيل 
عب����ر االنترن����ت. وتابعت ان 
املشاركني في املسابقة يخضعون 
المتحان����ات واختبارات عقب 
خضوعهم للدورات واجتيازهم 
لهذه االختبارات تخولهم الفوز 
في املسابقة، مش����يرة الى ان 
حتديد الفائزين في املس����ابقة 
سيكون عبر طريقتني، 5 جوائز 
س����يتم توزيعها ع����ن طريق 
السحب و5 أخرى للمستخدمني 
االوائ����ل، وأك����دت العجمي ان 
املتدرب  التي يكسبها  اخلبرة 
هي اجلائزة الكبرى التي يحصل 

عليها.

ف����ي  للمش����اركة  يؤهل����ه 
 املس����ابقة التي تبدأ اليوم في 
االول من فبراير وتستمر حتى 
31 مايو 2010 ومعايير الفوز بهذه 
 املسابقة تعتمد على عدد الدورات 
الت����ي يخض����ع له����ا املتدرب 
 خ����الل هذه الفت����رة، الفتة الى 
ان املتدربني ميك����ن ان يكونوا 
مواطن����ني او مقيم����ني. وأكدت 
العجم����ي ان الدي����وان يراقب 
املتدرب����ني من خ����الل دخولهم 
املوق����ع واس����تخدامهم بطاقة 
التفعيل الت����ي يحصل عليها 
املتدرب عند التس����جيل والذي 
يتم من خالل ملء استمارة يوافقه 
عليها املسؤول املباشر للمتدرب 
وديوان اخلدمة املدنية، وحتمل 
هذه البطاقة رقما سريا يستخدمه 

جديد ويحت����اج الى الكثير من 
التوعية والتحفيز. وعن كيفية 
االشتراك في هذه املسابقة قالت 
العجم����ي ان تطبي����ق املتدرب 
 لش����روط اخلض����وع للدورات 

الدورات التدريبية عن بعد والذي 
يوفر لهذا املوظف جميع امكانات 
التطوير. فالدورات عبر املوقع 
االلكتروني غير محدودة وليست 
مقي����دة بزمان مع����ني اذ ميكن 
للراغبني في اخلضوع للدورات 
القيام بذلك في اي وقت. وتابعت 
العجمي ان هذه الدورات متكن 
املوظف من زيادة وصقل خبراته 
في مج����االت وظيفية متعددة 
كونه����ا دورات مكتبية وادارية 
وغيره����ا من القطاع����ات التي 
حتسن وتطور االداء الوظيفي 
في الوزارات واجلهات احلكومية. 
وقالت العجمي ان الدورات عن 
بعد انطلقت ع����ام 2007 ولكن 
املسابقة تقام للعام الثاني وذلك 
الن نظام التدريب عن بعد نظام 

رندى مرعي
يطلق ديوان اخلدمة املدنية 
»مسابقة التحفيز الثانية للتدريب 
عن بعد« والتي تفتح املجال امام 
املشاركني للفوز بجوائز قيمة 
من خالل املشاركة في الدورات 
التي ينظمها الديوان عبر املوقع 
االلكتروني والتي تساعد املتدرب 
في تطوير قدراته الوظيفية في 
شتى املجاالت ومبرونة عالية 
تتناسب مع احتياجات املوظف. 
وع����ن املس����ابقة حتدثت ندى 
العجمي مصممة تقنيات تربوية 
في الديوان ومشرفة على الدورات، 
قائلة ان هذه املسابقة تقام للعام 
الثاني على التوالي وتهدف الى 
تشجيع املوظفني على اخلضوع 
لدورات تدريبية ولتفعيل نظام 


