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تقدم فيه صور شهدائنا االبرار 
واجن���ازات املكتب وإصداراته 
وتوزيع جوائز مكتب الشهيد 
الثقافية والتي شارك فيها 1000 
متسابق من احملافظات الست 
وسيتم اختيار 18 فائزا في هذا 

اليوم.
أما مدير عام شركة االبداعات 
الواليتي،  الصغيرة س���ميرة 
فأكدت ان الش���ركة ستعرض 
جداري���ة »كويتن���ا.. بحبن���ا 
نرس���مها« والتي قام برسمها 
250 مشاركا كويتيا من االطفال 
والشباب الذين عبروا عن حبهم 
وطموحاتهم وعرفانهم لوطنهم 
وترجموا ذلك بالريشة وااللوان 
ف���ي لوحة بلغ طولها 30 مترا 
والتي تتأهب لدخول موسوعة 
غينيس لالرقام القياسية كأكبر 
عدد من املشاركني في رسم لوحة 

واحدة في وقت واحد.
وقالت الواليتي ان الدعوة 
مفتوح���ة للجميع في حضور 
حفل االفتتاح والذي سيكون في 
الساعة السادسة،  24 اجلاري 
ويس���تمر عرض اجلدارية في 
األڤنيوز � املرحلة الثانية � الى 

27 فبراير.

أضحوا نبراسا يقتدى لالجيال 
القادمة.

العوض���ي ان مكتب  واكد 
الش���هيد س���يقيم في مجمع 
األڤنيوز عدة انشطة منها في 
يوم 26 فبراير من الساعة 12 
ظهرا وحتى الساعة 10 مساء، 
حيث س���تكون هن���اك فقرات 
خاصة لالطفال وعروض لفرقة 
دامي السيف وفرقة التلفزيون 
تتخللها مس���ابقات للجمهور 
وجوائز قيمة وعرض خاص 

التي حتتفل ايض���ا بالذكرى 
الرابع���ة جلل���وس صاح���ب 
الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحمد على سدة احلكم وكذلك 
العيد الوطني وعيد التحرير، 
مشيرا الى ان املكتب يستلهم 
الس���مو  من كلم���ات صاحب 
العديد من ش���عاراته الداعمة 
للوحدة الوطنية والتي سطرها 
الشعب الكويتي ابان االحتالل 
الغاش���م في دفاعه عن وطنه 
وتضحيات شهدائه االبرار الذين 

أروع االمثلة في التضحية عن 
تراب وطنهم، وكذلك غرس هذه 

الرسالة في نفوس الشباب.
وأضاف ان املكتب اقام العديد 
من االنشطة اخلاصة باالعياد 
الوطنية سابقا كالذي اقيم في 
ساحة العلم واملهرجان الذي اقيم 
في املركز العلمي والسيمفونية 
التي جرت هناك بالتعاون مع 

اجلهات االخرى.
وتابع ان ش���هر فبراير هو 
شهر االفراح في دولتنا احلبيبة 

املعرض واالطالع على اجنازات 
الكثير من الشركات واملؤسسات 
الكويتية التي ساهمت في بناء 

االقتصاد الكويتي.
من جهته، اشار مدير ادارة 
التكرمي في مكتب الشهيد احمد 
ان املكتب ومنذ  الى  العوضي 
انشائه عام 1991 يحرص على 
اقامة هذه املهرجانات اخلاصة 
باالعياد الوطنية وانطالقا من 
رسالة واحدة هي تخليد ذكرى 
الذين ضربوا  االبرار  شهدائنا 

الكثير  النادرة والتي يعرض 
منها للمرة االولى.

واشارت القاطي الى اهمية 
التاري���خ االقتصادي  معرض 
لتزامنه مع اقرار خطة التنمية 
القطاع  الذي سيلعبه  والدور 
اخلاص في تنفيذها من خالل 
املس���اهمة في عمليات االنتاج 
والتوظيف واالدارة وانعكاس 
التقليل من  ذلك ايجابيا ف���ي 
آثار االزمة االقتصادية العاملية، 
داعية الشباب الكويتي الى زيارة 

سيس���لط الضوء بشكل كبير 
على الدور الذي قام به القطاع 
اخلاص في رحلة بناء االقتصاد 
الوطني من خالل استعراض 
مناذج محلية مشرفة لعدد من 
البنوك والشركات واملؤسسات 
التي يزي���د عمرها على ال� 50 
عاما وايضا 100 عام وسيتضمن 
املعرض الذي س���يفتح ابوابه 
للجمهور بتاري���خ 24 فبراير 
وحتى 27 فبراير مجموعة من 
الوثائ���ق واملقتنيات والصور 

دانيا شومان
مبناسبة االعياد الوطنية في 
أقيم ظهر امس مؤمتر  البالد، 
صحافي في مجم���ع األڤنيوز 
ش���ارك فيه عدد م���ن اجلهات 
الرس���مية والتطوعية كمكتب 
الش���هيد وش���ركة االبداعات 
الصغيرة، باالضافة الى شركة 
املبان���ي اوضح���وا من خالله 
برامجهم وأنشطتهم ومعارضهم 
التي ستقام في مجمع األڤنيوز 

خالل االيام املقبلة.
ب���دأ املؤمتر بكلم���ة ملدير 
العامة والتس���ويق  العالقات 
القاطي  املباني شعاع  بشركة 
قالت فيه���ا: س���يتضمن هذا 
االسبوع اقامة معرض لتقدمي 
حمل���ات م���ن تاري���خ الكويت 
االقتصادي ويق���ام بالتعاون 
مع مجموعة امللتقى االعالمية 
حتت ش���عار »شركاء في بناء 
تاريخ الكويت« ويركز على عدة 
أوجه من اجلوانب االقتصادية 
ابتداء من جتارة اللؤلؤ والصيد 
الى  والتجارة وامله���ن احلرة 
حقبة اكتشاف النفط والنهضة 

احلديثة التي قام عليها.
وأضافت القاطي ان املعرض 

يستعرض نماذج مشرفة من البنوك والشركات والمؤسسات التي يزيد عمرها على الـ 50 عاماً

القاطي: افتتاح معرض »شركاء في بناء تاريخ الكويت« في األڤنيوز من 24 حتى 27 الجاري

متابعة من اإلعالميني

مشروع »قررت« يقيم الملتقى األول للمشروعات 
الصغيرة للشباب بـ »البيرق« 4 مارس

فإن هناك مشاريع تسعى للتواجد 
بقوة في السوق ونحن هنا لتقدمي 

الدعم الالزم لها.
وقال ان رؤيتنا ملشروع »قررت« 
وهو امللتقى االول حيث طمحنا ان 
نضع بصمة ملستقبل الشباب لبناء 
افكارهم وتنميها وفكرنا بالعمل 
التطوع����ي والطاقات املهدرة لدى 
فئة الشباب تبنينا تنمية املشاريع 
والقضايا التي تهم شباب الكويت 
كما قررنا ان نحقق وننجز ونبدع 

حتت شعار »قررت«.
داعيا كل من لدي����ه هواية او 
اعمال حرفية او حتى لو مؤسسة 
صغيرة مازالت في البداية للمشاركة 
ألننا قررنا وصار دورك ان تقرر 
وتدعو للمشاركة، واحلصول على 
فرصة الدعم احلقيقي فمهما كان 
مشروعك صغيرا، فاالجناز معنا 
كبير، وأوضح الدوسري ان ملتقى 
»قررت« أسسه مجموعة من الشباب 
احملبني لبلدهم حي����ث ارادوا من 
خالله اتاحة الفرصة للشباب املبدع 
لكي يظهروا مشاريعهم وتبنيها 
والوقوف بجانبهم ومساعدتهم في 
استثمار أوقات فراغهم في كل شيء 
مفيد ونافع لهم ولكويتنا احلبيبة 
واقامت هذه املجموعة العديد من 
املبادرات التي تساهم في تشجيع 

الشباب وتنمية مهاراتهم.

دانيا شومان
ق���ال األم���ني الع���ام مللتقى 
املشروع الوطني »قررت« حمد 
اننا س���نبدأ ملتقانا  الدوسري 
البيرق  األول في قاع���ة مجمع 
حتت رعاية النائب مرزوق الغامن 
بتاريخ 4 مارس املقبل وملدة 3 
ايام متتالية ويستقطب جميع 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
الكويتي من اجلنسني  للشباب 
وس���يكون املع���رض بطريقة 
احملالت الصغيرة، وس���يرافقه 
معرض للشركات املساهمة في 
امللتقى، حيث ان املش���روعات 
الصغيرة واملتوسطة تعد حجر 
زاوي���ة لالقتصاد الكويتي وفي 
الوقت نفسه اداة حقيقية للتنمية 
الشاملة التي تطمح الكويت الى 
حتقيقها، مشيرا الى ان للمشاريع 
الصغيرة دورا في ضبط ايقاع 
الواق���ع االقتصادي في الكويت 
وان الشباب هم وحدهم القادرون 
على صنع هذه التنمية وتطويرها 
بشكل شامل مبا يؤهل االقتصاد 

لتحقيق النماء واالزدهار.
وأضاف الدوس����ري ان ملتقى 
»ق����ررت« يس����عى لتعزي����ز تلك 
املش����اريع من خالل ايجاد حلقة 
وصل حقيقية بينها وبني الشركات 
الداعمة الكبيرة لتقدمي االستشارات 

وخدمات الدعاية والتس����ويق لها 
وابراز مشاريع الشباب وابداعاتهم 
بشكل مالئم، موضحا ان امللتقى 
يس����تقطب املش����اريع الصغيرة 
واملتوس����طة في مجاالت متنوعة 
ومتعددة بهدف ان يقدم لهم الدعم 

في كل املجاالت.
وأضاف أنه من خالل املشاركة 
ميكن ألصحاب املشروعات الصغيرة 
واملتوس����طة توطيد وجودها في 
العمل االقتصادي على أساس ان 
كل ش����يء كبير يكون في بدايته 
صغيرا جدا، مشيرا الى ان اجتاه 
الشباب نحو املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة هو في واقع األمر امتداد 
لثمرة االجداد الذين بنوا انفسهم 
من خالل التجارة وفي الوقت نفسه 

حمد الدوسري

الرفاعي: »التطبيقي« ساهمت في تطوير المشاريع اإلنشائية
اإلفس���ت الكويتي مع ش���ركة 
العاملية، ومبشاركة وفد   ABB
من الشركة الوطنية لالوفست 
برئاسة مدير عام الشركة، وقد 
مت تنفيذ ه���ذه الندوة من قبل 
العاملية للمختبرات  املؤسسة 
والت���ي  الهولندي���ة   KEMA
اشتملت على محاور اساسية 
مثل تقدمي عن مختبرات كيما 
KEMA  واوجه املقارنة بني طرق 
االختب���ار والفحص واالعتماد 
للجهات املصنعة لالجهزة ذات 
الضغ���ط الكهربائي املنخفض 
واالمناط املوحدة اجلديدة في 
هذا املجال والتعديالت اجلديدة 
في االمناط واالس���س املوحدة 

العاملية في هذا املجال.
هذا وقد بلغ عدد املشاركني 
في الندوة ما يزيد عن 140 خبيرا 
وفنيا وممثال من مختلف املكاتب 
الهندسية واالستثمارية واملكاتب 
االستش���ارية الدارة املشاريع 
والشركات املتخصصة الكبرى 
في هذا املجال في الكويت، حيث 
مت خالل الندوة تبادل املعلومات 

والبيانات الفنية.

وفي ختام تصريحه، اشاد 
د.الرفاع���ي باجلهود املخلصة 
البناءة جلميع العاملني بالهيئة 
من ن���واب املدير العام وعمداء 
الكليات ومديري املعاهد واعضاء 
هيئت���ي التدري���س والتدريب 
والعاملني بالقطاعات املختلفة 
على دورهم الفاعل واملؤثر في 
دعم مس���يرة الهيئة وحتقيق 
الكثير م���ن اهدافها، معربا عن 
امله في تفعيل قدرتهم على البذل 
والعطاء س���عيا وراء اجنازات 
جديدة تضاف الى سجل اجنازات 
التعليم التطبيقي في الكويت.

من جانب آخر وحتت رعاية 
ادارة االنشاءات واملعهد العالي 
للطاقة في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيق���ي والتدريب، مت عقد 
ندوة خاصة باجراءات خفض 
املخاطر على اجه���زة لوحات 
الضغط املنخفض وذلك مبركز 
ابن الهيثم بالعديلية ومبساهمة 
ودعم من شركة تنمية شباب 
الهندسة وادارة املرافق الشاملة، 
وه���و كجزء من نش���اطها في 
تنفيذ مش���روع تابع لبرنامج 

به اليوم.
واضاف ان ما حققته الهيئة 
من اجن���ازات كبيرة على مدى 
الس���نوات املاضية ساهم في 
الدراسة وتنمية  تطوير نظام 
الهيئة  املشاريع االنشائية في 
لتكون مواكبة للتطور االنشائي 
احلديث وتنمية العمل االداري 
والوظيفي في قطاعاتها املختلفة، 
مما جعل الهيئ���ة بحق منارة 
للعلوم التطبيقية على املستوى 

العربي والعاملي.

من املتفوقني هذا العام.
وقال د.الرفاعي ان احتفاالت 
الهيئ���ة هذا الع���ام مبتفوقيها 
وخريجيها تعتبر من الساعات 
التي يتعانق فيها االمل والعمل 
ويلتقي فيها الوالد بأبنائه فيفرح 
معهم بحصاد السنني املاضية 
الكويت  الى  وميد حلمه به���م 
القادمة، فهي ساعة نادرة تختم 
رحلة الدراسة وتبدأ رحلة العطاء 
واخلبرة، موضحا ان حضور 
صاحب السمو االمير يعتبر بحد 
ذاته تش���جيعا للشباب الذين 
تنافسوا في الطموح لسنوات 
الى هذا  اليوم  طويلة ليصلوا 
التكرمي ومنها الى خدمة الوطن 
واملساهمة في تنميته اجتماعيا 

واقتصاديا.
ان  د.الرفاع���ي  واوض���ح 
املتفوق���ني واملتفوق���ات الذين 
احسنوا استثمار ما هيأه لهم 
وطنهم العزيز من امكانات طيبة 
وفرص مواتية للسبق والتميز 
في اجناز مهمتهم الدراسية على 
النحو املأمول جلديرون بشرف 
هذا التكرمي السامي الذي يحظون 

محمد هالل الخالدي
برعاية وحض���ور صاحب 
الس���مو االمير الشيخ صباح 
االحمد، يتم اليوم تكرمي كوكبة 
جديدة من متفوقي ومتفوقات 
كلي���ات ومعاه���د وال���دورات 
التدريبية اخلاصة بالهيئة العامة 
للتعلي���م التطبيقي والتدريب 
للعام الدراس���ي 2008 / 2009 
وذلك في احلف���ل الذي تقيمه 
الهيئة على مسرح كلية التربية 

االساسية بالشامية.
يحضر احلفل س���مو ولي 
العهد الش���يخ ن���واف االحمد 
الوزراء  وسمو رئيس مجلس 
الشيخ ناصر احملمد والشيوخ 
والوزراء باالضافة الى قيادات 
الهيئة وعمداء كلياتها ومديري 
معاهدها ومراكزها التدريبية.

واعل���ن مدير ع���ام الهيئة 
الرفاع���ي ان هذا  د.يعق���وب 
االحتف���ال الذي يق���ام للمرة 
الرابعة والعش���رين ويحظى 
برعاي���ة كرمية وس���امية من 
صاحب الس���مو االمير سيتم 
خالله تكرمي 166 طالبا وطالبة 

م متفوقي الهيئة اليوم صاحب السمو يكرِّ

)أسامة البطراوي(شعاع القاطي تتوسط أحمد العوضي وسميرة الواليتي

د.يعقوب الرفاعي

بهبهاني: الكويت بحاجة إلى تكاتف الجهود
لالرتقاء بمؤسسات الدولة وتطوير أدائها

محمد الخالدي
تقدمت العميد املساعد للشؤون الطالبية )بنات( 
بكلية التربية االساس���ية بالهيئ���ة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب د.بهيجة بهبهاني بأسمى آيات 
التهاني والتبريكات لصاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد ولسمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والى 
احلكومة الرشيدة ومجلس االمة والشعب الكويتي 
االبي، متمنية لهم مزيدا من الرخاء واالستقرار في 
ظل قيادة صاحب السمو االمير وذلك مبناسبة احتفال 
الكويت يومي 25 و26 اجلاري بالعيد الوطني التاسع 
واالربعني وذكرى التحرير التاسع عشر، واضافت 
د.بهبهاني ان هذا االحتفال السنوي ما هو اال تأكيد 

وجتديد عهد مع وطننا الغالي وحكامنا الكرام من آل 
الصباح اننا نحن الكويتيني سنتابع خطى االجداد 
واآلباء في الوالء لهم ومتابعة السير في ان نكون لهم 
سندا ودعما في السراء والضراء وهذا العهد سنورثه 
لالبناء واالحفاد، وبهذا التعاضد والتكاتف ستستمر 
الكويت حرة تنعم باالمن واالمان واالستقرار، وذكر ان 
الكويت بحاجة في وقتنا احلاضر الى تكاتف اجلهود 
وااللتف���اف حول قيادتنا العلي���ا والعمل باخالص 
وامانة من اجل االرتقاء مبؤسسات الدولة وتطوير 
االداء بها لضمان اجلودة ف���ي انتاجيتها والكفاءة 
في منتجاتها وكذلك فإن اس���تقرار االوضاع العامة 
بالدول���ة يوجه اجلهود جميعا نح���و العمل اجلاد 

واالجناز املتميز.

مهارات الذكاء االجتماعي وفهم 
الشخصيات بمركز ابن الهيثم

محمد الخالدي
اختتم مركز ابن الهيث����م للتدريب اثناء اخلدمة والتابع للهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مؤخرا عددا من الدورات الفنية 
واالداري����ة كان من بينها دورة »فهم الش����خصيات« والتي اهتمت 
بتعريف املشاركني فيها على النظريات اخلاصة بفهم الشخصيات 
وانواعها وسماتها ومعرفة آلية تطبيق اختبارات االلوان وعالقتها 
بأمناط الش����خصية ومدلوالتها، وحتليل امناط الفراس����ة الثمانية 
وعالقتها باالنفع����االت والتحكم والتأثير باآلخرين في ظل مواقف 
ضاغطة بوج����ود آلية التحفيز واالنتاجي����ة باالضافة الى متارين 
امناط الفراسة وتطبيقاتها العلمية والتعرف على املنهج االيجابي 
في تأثير امناط الشخصيات باآلخرين باستخدام اسلوب السمات 
وامناط السمات وامناط قراءة االفكار ولغة اجلسد باالضافة الى عمل 
تطبيقات التنومي االيحائي وعالقتها بقياس درجات الفاعلية املهنية 
واالجتماعية للشخصيات، وحاضر في هذه الدورة د.عباس الطراح. 
كما اختتم مركز ابن الهيثم دورة »مهارات الذكاء االجتماعي«، حيث 
مت تدريب املش����اركني فيها على فهم ومعرفة الشخصية االنسانية 
وحتديد املؤثرات في العالقات الشخصية وكيفية التوجه االيجابي 

نحو النفس ونحو اآلخرين.

»االتحاد والنهج الطالبي« في بريطانيا 
تنظّم »كويتي وأفتخر« 25 الجاري

محمد المجر
اعلن نائب املنسق لشؤون ايرلندا لقائمة االحتاد والنهج الطالبي 
في اململكة املتحدة وايرلندا )et7ad-nahj.net( محمد الهنيدي أن القائمة 
 ستقيم احتفاال مبناسبة الذكرى ال� 49 الستقالل الكويت والذكرى

ال� 19 لتحرير البالد بعنوان »كويتي وأفتخر« في العاصمة االيرلندية 
.)O'Flanagan( دبلن اخلميس املقبل 25 اجلاري في قاعة

وأضاف الهنيدي ان االحتفال س����يتضمن العديد من األنش����طة 
وس����تكون هناك جوائز للمس����ابقة الثقافية وملسابقة افضل طبق 
للطالب����ات، واكد ح����رص القائمة على إحياء مثل هذه املناس����بات 
الوطنية التي تعزز م����ن االنتماء الوطني لدولتنا احلبيبة، وتؤكد 
على ضرورة وحدة الصف امتث����اال آلبائنا وأجدادنا الذين ضربوا 
أروع مثال للتالحم والتكاتف، فقد قضوا 7 ش����هور عجاف يعانون 
من االحتالل الغاشم ألرضنا الغالية، داعيا جميع الطلبة والطالبات 
الدارس����ني في اجلمهورية االيرلندية إلى املشاركة في هذا االحتفال 

وزيارة موقعنا االلكتروني ملزيد من التفاصيل.


