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اعتم����دت الجمعية العمومي����ة العادية 
الختامية  المهندسين حس����اباتها  لجمعية 
وتقاريرها االدارية للعام الماضي بحضور 
رئيس وأعضاء مجلس االدارة وممثل وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل ومشاركة فاعلة 
المهندسين والمهندسات، وعقدت  من قبل 
الجمعية العمومة اجتماعها في مقر الجمعية 
مس����اء أمس األول. واستأثر موضوع كادر 
المهندس����ين وبدالتهم بالجانب األكبر من 

قبل المشاركين في االجتماع.
افتتح االجتماع رئيس الجمعية م.طالل 
القحطاني بتوجيه الشكر الى صاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح األحمد وس����مو ولي 
العهد ورئيس مجلس األمة وس����مو رئيس 
مجلس الوزراء والمتطوعين والمتطوعات 
على دعمهم ألنش����طة الجمعية خالل العام 
الماضي، مؤكدا ان حضور ومشاركة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد والقيادة 
السياسية لمؤتمر »خيارات الطاقة البديلة 
ض����رورة أم خيار؟« س����اهم في إنجاح هذا 

المؤتمر وتحقيقه ألرقام قياسية.
وعن موضوع الكادر أعلن القحطاني ان 
الشهرين المقبلين س����يكونان مصيريين، 
وان ارتفاع وتيرة المطالبات مستمرة إلقرار 
هذا الكادر، وان مجل����س االدارة عقد خالل 
الع����ام 2009، 16 اجتماعا مع المعنيين في 
ديوان الخدمة الخدمة المدنية بعد ان قدمت 
الجمعية دراس����تها المتكاملة حول الكادر 

بشقيه اإلداري والمالي.
وأك����د القحطاني ان الك����وادر المتكامل 
والمعروضة عل����ى مجلس الخدمة المدنية 
هي 7 كوادر فقط وليست 80 كادرا كما يسرب، 
موضحا ان البقية هي عبارة عن مطالبات 
بكتب وجهت الى الديوان من قبل أصحابها 

ببدالت وزيادات في الرواتب.
وعن التحرك المقبل قال رئيس المهندسين 
ان الجمعية بصدد اعادة تقييم الوضع وان 
أول نش����اط لها لمناصرة الكادر والبدالت 
سينظم يوم األربعاء المقبل بالتعاون مع نقابة 
العاملين في وزارة الدفاع ومشاركة فعاليات 

نيابية هدفها رفع الظلم عن المهندسين وعن 
العاملين في وزارة الدفاع أيضا ومنهم شريحة 
كبيرة من المهندسين، مشيرا الى ان جميع 
الخيارات باتت مفتوحة مع اس����تمرار عدم 

التجاوب من مجلس الخدمة المدنية.
واضاف: ان الجمعية تقوم حاليا وبالتعاون 
م����ع الزمالء المهندس����ين في الس����لطتين 
التشريعية والتنفيذية بحث المعنيين في 
المجلس على إقرار المطالبات رغم اإلحراج 
ال����ذي قد يقع فيه المهندس����ون الوزراء أو 
النواب، مش����يرا الى لق����اءات عديدة عقدت 
معهم وانه����م وعدوا بالتعاون مع الجمعية 

في هذا المجال.
واختتمت الجمعية العمومية بالتصديق 
على الحس����اب الختامي واختي����ار مراقب 
للحسابات للسنة المقبلة، كما شهدت مناقشات 
وايضاح����ات قدمها أمين صندوق الجمعية 
م.س����عود العتيبي ردا على استفس����ارات 
من المهندس����ين حول بعض بنود التقرير 

المالي.

المرحلة األولى للتعداد السكاني أنهت الدورة التدريبية

نظام خرائط الـ GIS ُيعتمد للمرة األولى 
في التعداد السكاني بداًل من الخرائط القديمة

هذا املش���روع وعلى الرغم من 
اشراك عدد كبير من الكويتيني 
في هذه الدورة اال ان الفارق اليزال 
كبيرا وذلك الن التركيبة السكانية 

تفرض هذا الفارق.
التواصل مع جامعة  وقد مت 
الكويت من خالل عميد شؤون 
الطلبة واالحتاد الوطني الكويتي 
للطلبة وذلك بهدف اس���تقطاب 
الطلبة الكويتيني للمشاركة في 
هذا املشروع ومت التقدم بالعديد 
من الطلبات التي ادرجت بياناتها 

لدينا.
كما مت ارسال بيانات الى جهات 
مختلفة كالوزارات واجلمعيات 
وغيرها من اجلهات التي مت التقدم 
للمشاركة باملشروع من خاللها 
وقد ادرجت كل البيانات في قاعدة 

البيانات لدى ادارة االحصاء.
واضاف الثويني انه في تعداد 
2010 مت العمل على حتديث خرائط 
البلدية التي مت اعتمادها في تعداد 
2005 واجلديد في هذا االطار هو 
اعتماد القطعة في التعداد وليس 
القطاع وذلك الن القطاع يكون 
اشمل من القطعة، كما مت العمل 
على ايجاد ارقام رمزية تبدأ من 
احملافظة بحيث يكون اول رقم في 
السلسلة رمز احملافظة، والثاني 
والثالث مخصصني للمنطقة داخل 

احملافظة ذاتها.
اما الرابع واخلامس فيرمزان 
للقطع���ة، والرقمان الس���ادس 
والسابع للمربع داخل القطعة.

واالرقام الثالثة االخيرة هي 
رقم البلوك داخل املربع ليكون 
اصل الرقم 10 اعداد يضاف اليه 

3 اعداد ترمز لرقم املبنى.
وقال ان هذه االرقام ثبتت في 
اخلرائط الرقمية بعد التعديالت 
االخيرة وه���ذه هي املرة االولى 
التي لدينا هناك خرائط رقمية 

.GIS بنظام

من حينها.
وبعدها هناك تعداد آخر هو 
تعداد املنش���آت ومن املفترض 
ان يكون في ش���هر اغسطس او 
سبتمبر ومن املفترض ان يكون 
في شهر اغس���طس او سبتمبر 
وسيس���بقه دورات تدريبي���ة 
ومراحل اخ���رى بحصر جميع 

بيانات املنشآت في الكويت.
اما عن طريقة عمل املتدربني 
ميداني���ا فقال الثويني ان هناك 
113 مركزا اشرافيا مبشرف لكل 
مركز وكل مشرف لديه مجموعة 
الذين يقدمون له  من املسجلني 
تقريرا يومي���ا ويرفعه بدوره 
لالدارة ومع نهاية الفترة احملددة 
التي س���بق ذكرها 4/10 يصدر 
التقرير النهائي للكويت والذي 
يبني عمليات الترقيم داخل الدولة 
املباني واملساكن  على مستوى 

واملنشآت.
واك���د الثوين���ي ان الكويت 
الذي  الزمني  ستلتزم باالسناد 
مت اعتم���اده ف���ي كل التعدادات 
السكانية الس���ابقة بتاريخ 20 

ابريل.
وعن جنسيات املتدربني في 
الدورة أكد ان هناك توجها الشراك 
الشباب الكويتي في العمل على 

رندى مرعي
التعداد  ادارة  اعل���ن مدي���ر 
واالحص���اء في االمان���ة العامة 
للتخطي���ط والتنمي���ة فيصل 
الثويني انتهاء الدورة التدريبية 
التي تأتي ضمن املرحلة االولى 
للتعداد العام للسكان لعام 2010 
حي���ث مت تدري���ب 1283 متدربا 
وزعوا على مدرستي اروى بنت 
الش���ايجي في  احلارث ومحمد 

الرميثية.
وتابع بأنه بعد انتهاء الدورة 
التدريبية يبدأ العمل امليداني في 
مرحلة املباني واملنشآت واملساكن، 
اما املرحلة التالية فستكون مرحلة 
جمع البيانات اخلاصة باملباني 
واملساكن والسكان واجلدير في 
ه���ذا التعداد هو ان���ه يتم عبر 
استمارات الكترونية على جهاز 

محمول لكل متدرب.
وقال الثويني ان املرحلة االولى 
تنتهي ف���ي 10 ابريل املقبل وقد 
سلمت املرحلة التالية ملجموعة 
الش���ركات في 3 ممارسات  من 
احداه���ا يتعل���ق بالنظام اآللي 
واخرى ب���إدارة العمل امليداني 
واالخيرة تتعلق باحلملة االعالمية 
املصاحبة ملشروع التعداد العام 

للسكان.
وأكد انه حتى اآلن اليزالون 
في مرحلة فرز لهذه املمارسات 
والفائز ستعطى له مهلة بحدود 
21 يوما ليقوم بعملية التجهيز 

للبدء بالعمل.
امليداني قال  العم���ل  وع���ن 
الثويني انه من املخطط ان يبدأ 
في 5/1 وملدة 15 يوما وهي الفترة 
املخصص���ة للتدريب ومن 5/15 
البيانات  الى 6/15 مرحلة جمع 
م���ن امليدان وم���ن املفترض ان 
تنتهي االعمال امليدانية املتعلقة 
باملباني واملساكن والسكان في 
6/15 وتصدر النتائج بعد شهر 

فيصل الثويني

عش���رين عاما ما يق���ارب ألفي 
مش���روع خيري من مساجد او 
معاهد ازهري���ة او دور ايتام او 

مستشفيات او مدارس.
وأضاف احلسيني ل� »كونا« 
ان هذه املشاريع تقام بالتعاون 
مع وزارة االوقاف املصرية ووفق 
خطة س���نوية توضع من قبلها 
بالتنس���يق مع املكتب الكويتي 

للمشروعات اخليرية.

� كونا:  الش���رقية )مص���ر( 
القاهرة  ل���دى  افتتح س���فيرنا 
د.رش���يد احلمد امس مشروعني 
خيريني اقامهما املكتب الكويتي 
للمشروعات اخليرية في مصر 
في محافظة الشرقية في شمال 
القاهرة. واملشروعان هما عبارة 
عن مسجد املرحوم عبداهلل محمد 
البحر بتكلفة اجمالية تقدر بنحو 
680 الف جنيه مصري اي نحو 
124 الف دوالر ومسجد املرحومة 
موضي س���عود الزب���ن بتكلفة 
اجمالية تقدر بنحو 900 الف جنيه 

اي نحو 164 ألف دوالر.
من جانبه اكد السفير احل���مد ل� 
»كونا« ان افتتاح هذه املشروعات 
اخليرية يأتي تفعيال لبروتوكوالت 
التعاون املوقعة بني مصر والكويت 
واستكماال للرس���الة االنسانية 
التي تعمل عليها الكويت. وقال 
ان الكويت حريصة كل احلرص 
على اقامة أي مشاريع خيرية او 
العالم  تنموية في مختلف دول 
والسيما مصر، مضيفا ان افتتاح 
مثل هذه املش���اريع في مختلف 
احملافظات املصرية يعكس مدى 
التواصل والترابط بني الشعبني 

الشقيقني.
واعتبر احلمد ان مشاريع اهل 
الكويت اخليرة في مصر هي جزء 
من قافلة اخلير التي تقوم الكويت 

الحمد يفتتح مشروعين خيريين في مصر
مسجد المرحوم عبداهلل محمد البحر ومسجد المرحومة موضي سعود الزبن

إزاحة الستار عن لوحة مسجد املرحوم عبداهلل محمد البحر مبصر

هذه املشاريع التي تعزز بدورها 
العالقات املتميزة التى تربط بني 

الكويت ومصر.
من جانبه قال نائب مدير عام 
بيت الزكاة للخدمات االجتماعية 
خالد احلسيني ان هذين املشروعني 
الكويت  يعدان استكماال ألعمال 
اخليرية في مص���ر، مضيفا ان 
املكت���ب الكويتي للمش���روعات 
اخليرية اقام ومنذ انش���ائه منذ 

في القاهرة اسماعيل الكندري في 
تصريح مماثل ل� »كونا« أن هذه 
املشاريع تتضمن مسجد املرحوم 
عبداهلل محمد البحر بقرية الفولي 
الكبير باحلس���ينية واملشروع 
الثاني مسجد املرحومة موضي 
سعود الزبن بفاقوس. وأشار الى 
أن هناك مش���اريع أخرى سيتم 
افتتاحه���ا قريبا ف���ي محافظات 
اخ���رى، مثمنا أهمية اس���تمرار 

على تنفيذها في مختلف القرى 
واحملافظات املصرية وذلك تقديرا 
العاملني  وعرفانا لدور مصر في 
العربي واإلسالمي. وأشاد في هذا 
السياق باجلهود البارزة التي يقوم 
بها املكتب الكويتي للمشروعات 
اخليرية في مصر والتابع لبيت 

الزكاة الكويتي.
من جانبه أوضح مدير املكتب 
الكويتي للمش���روعات اخليرية 

»عمومية« الجمعية اعتمدت حسابها الختامي

القحطاني: الشهران المقبالن سيكونان مصيريين بالنسبة إلقرار كادر المهندسين

مجلس اإلدارة وممثل وزارة الشؤون خالل االجتماع

أطيب التهاني بأعياد فبراير، متمنيا 
لها باستمرار التقدم واالزدهار.

بدوره صرح مدير إدارة إعالم 
الدول األجنبية � اإلعالم اخلارجي 
عب����داهلل اخلالدي بأن مش����اركة 
الكويت في املهرجان تتضمن فرقة 
»القصر األحمر الشعبية« لتعرض 
الفن الشعبي الكويتي، فنان خط 
عربي مبش����اركة اخلط����اط علي 
البداح، ركنا تراثيا يحتوي على 
عرض مجموعة من منتجات السدو 
مبشاركة رمي الوقيان وفنان حرفي 
)قالف( مبشاركة عبداهلل األشوك، 
فنان تشكيلي كامل فرس، وركنا 
للصور الفوتوغرافية عن ماضي 
وحاضر الكويت للمصور منصور 
الهزاع، وركنا للكتب واملطبوعات 
اإلعالمية لتوزيعها على احلضور 

واجلمهور البوسني.
وذكر اخلال����دي انه بناء على 
تعليمات وكيل وزارة اإلعالم الشيخ 
فيصل املالك فإن أهداف املشاركة في 
هذا املهرجان هي تعريف الشعب 
البوس����ني بالثقاف����ة واحلضارة 
العالقات بني  الكويتية، تعزي����ز 
البلدين، إبراز صور معالم الكويت 
احلضارية ف����ي احملافل الدولية، 
وفي اخلتام تقدم اخلالدي بالشكر 
اجلزيل وعظيم االمتنان للسفارة 
البوسنية في الكويت وعلى رأسها 
السفير ياسني رواشدة، والسفير 
أدهم باشيش على اجلهود املبذولة 
من قبلهما وتسخير كل اإلمكانيات 
وتذلي����ل كل الصعوبات إلجناح 

الفاعلية ومشاركة الكويت.

خليجيا في املقام األول وأنا أرى 
التراث والثقافة اخلليجية ممثلة 
في التراث والثقافة الكويتية تقدم 
الى جمهور املشاهدين في البوسنة 
والهرسك ملا تعبر عنه من أصالة 
وغنى حضاري، واعتقد ان تقدمي 
هذه العروض للم����رة األولى في 
الى جانب ما  البوسنة والهرسك 
مت توزيعه من كتب وبروشورات 
عن تاريخ الكويت ومظاهر التقدم 
احلضاري فيها ستسهم إن شاء اهلل 
تعالى في تعريف اجلمهور البوسني 
بالكويت وإسهاماتها في االقتصاد 
واحلضارة العاملية، وال يفوتني ان 
أشيد باجلهد واحلماس الذي أظهره 
منسوبو ومنسوبات الفريق املنظم 
للمشاركة الكويتية وعلى رأسهم 
الفوزان من  العنزي وهيا  فارس 

وزارة اإلعالم الكويتية.
وفي اخلتام يسعدني أن أقدم 
للكويت الش����قيقة قيادة وشعبا 

افتتحت وزارة اإلعالم معرضا 
إعالميا ثقافيا في العاصمة البوسنية 
سراييڤو حتت رعاية وحضور كل 
من وكيل وزارة اخلارجية البوسني 
أدهم باتشيش والسفير السعودي 
لدى البوسنة عيد الثقفي والقائم 
باألعمال للسفارة القطرية فيصل 
املانع، وإبراهيم سباهيتش مدير 

مهرجان شتاء سراييڤو.
وصرح وكيل وزارة اخلارجية 
بأننا سعداء جدا باحلضور الكويتي 
واملش����اركة في مهرجان ش����تاء 
سراييڤو ألنه أسعد احلضور بكثير 
من املظاهر الثقافية التراثية، وتابع: 
الكويت دولة صديقة للبوس����نة، 
وهي دولة يتسم تاريخها بالتسامح 
والس����الم والتعاون مع األشقاء 
واألصدقاء، وهي اليوم تؤكد من 
خالل هذا املعرض انها ذات جذور 
وثقاف����ة غارقة في القدم، وحتمل 
قيما حضارية قادرة على التكيف 
مع متطلب����ات العصر، ونحن إذ 
نرحب بالكويت اليوم، فإننا نرحب 
بجميع الدول العربية واإلسالمية 

في البوسنة.
كما عبر الس����فير الس����عودي 
عن سعادته باملشاركة وحضور 
افتتاح أنش����طة الكويت الشقيقة 
في مهرجان شتاء سراييڤو خالل 
فبراي����ر 2010، املتضمنة عروضا 
فلكلورية قدمتها فرقة القصر األحمر 
وعروضا لصناعات السدو وبناء 
السفن التقليدية الى جانب لوحات 
فنية ولوحات للخط العربي، وقال 
لقد أحسست بالفخر كوني مواطنا 

الشيخ فيصل احلمود يتسلم رسالة الدكتوراه من د.محمد الغريب

فيصل الحمود يستقبل د.الغريب
ويؤكد أهمية البحث في النزاعات التجارية الدولية

مشاركة كويتية في المعرض اإلعالمي الثقافي 
بسراييڤو تعزيزاً للعالقات مع البوسنة

استقبل س����فيرنا لدى االردن 
الشيخ فيصل احلمود في مكتبه 
مبقر السفارة الباحث في تسوية 
النزاعات التجارية د.محمد الغريب. 
وأكد الشيخ احلمود لدى تسلمه 
نسخة من رسالة الدكتوراه التي 
أعدها د.الغريب اهمية البحث في 

هذا املجال.
 وأوضح ان من ش����أن البحث 
في مجال املنازعات التجارية اثراء 
التخصصات في  هذا اجلانب من 
احلياة االكادميية. واضاف ان في 
ذلك رف����دا للعملية التعليمية في 
الكويت وتزويدا للمكتبة العربية 

بأبحاث حتتاج اليها.
من ناحيته، تق����دم د.الغريب 
بالشكر للش����يخ فيصل احلمود 
على اهتمامه وحس����ن استقباله 
وتش����جيعه الدائ����م للطلبة على 

االهتمام بالتحصيل العلمي.
يذكر ان د.الغريب حصل على 
الدكتوراه من جامعة القاهرة بناء 
على رس����الته التي حتمل عنوان 
»تسوية املنازعات التجارية وفق 

اتفاقية التجارة العاملية«.

عبداهلل اخلالدي

رمي الوقيان في قسم بيت السدو الكويتي باملعرض

رندى مرعي
اختتمت ادارة التطوير االداري والتدريب في االمانة العامة 
للتخطيط والتنمية موسم الدورات التدريبية التعاقدية والتي 
كان من املقرر أن تش���مل 10 دورات غير انه اجنز منها 8 دورات 

خضع لها موظفو بعض االدارات في االمانة العامة.
وقد اشارت مسؤولة التدريب بإدارة التطوير االداري والتدريب 
ألطاف القريان الى ان ختام املوس���م التدريب���ي التعاقدي كان 
بالدورة الثامنة ضمن سلسلة دورات تدريبية نظمت بالتعاون 
مع ش���ركات استشارية وقام بها عدد من املدربني املختصني في 
هذا املجال. وقالت القريان ان فئات املتدربني في هذه الدورات من 
جميع قطاعات االمانة العامة مش���يرة الى انه يتم وضع خطط 
س���نوية حتدد من خاللها الدورات التي يحتاجها املوظفون من 

خالل اجراء استبيان يتم من خالله معرفة احتياجاتهم.
وتابعت انه يتم تقدمي اخلطة الى ديوان اخلدمة املدنية ويتم 
من خالله حتديد الدورات وهذا العام مت املوافقة على 10 دورات 
تدريبية اقيم منها 8 دورات، وأكدت انه مت تدريب ما يقارب 146 

متدربا خالل الدورات.
بدوره اعتبر م���درب دورة في التعامل م���ع ضغوط العمل 
د.ناصر الفريح ان خضوع املوظف لعدد من الدورات التدريبية 

يرفع من اداء املستوى الوظيفي للموظف.
واش���ار الى اهمية التدريب على كيفية التعامل مع التجارب 
املهنية ومع اس���باب الضغوط، مؤكدا ان الوسائل الفكرية هي 

أفضل السبل للتعامل مع هذه الضغوط ومعاجلتها.
لذلك يتم التركيز م���ن خالل البرامج التدريبية على تطوير 
امكانيات املوظفني في مواجهة ومعاجلة الظروف التي قد تواجههم 
والتي قد تصبح من املكتسبات التي يستفيد منها داخل وخارج 

االطار الوظيفي.

الفريح: تدريب 146 موظفًا 
في 8 دورات بـ »أمانة التخطيط«

)كرم دياب(ناصر الفريح مكرما احدى املشاركات


