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العفاسي: تشكيل مجلس إدارة الصندوق 

الخيري لدور الرعاية االجتماعية

المطيري: »األبحاث« أعّد أول تقييم
 بيئي متكامل وشامل للمنطقة العربية

اصدر وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل الفريق د.محمد العفاسي 
القرار الوزاري رقم »46/أ« لسنة 
2010 واخلاص بش����أن تش����كيل 
ادارة الصندوق اخليري  مجلس 
لدور الرعاية االجتماعية والالئحة 
التنفيذية اخلاصة بنظام العمل فيه، 

وتضمنت اغراض الصندوق:
أداء  1- العمل على حتس����ن 
اخلدمات االجتماعية واالنسانية 

لنزالء دور الرعاية االجتماعية.
2- السعي نحو التغلب على 
الثقافية والتعليمية  املش����كالت 
واملهنية الت����ي يعاني منها نزالء 

الدور وذلك بفتح فصول للتقوية والتفوق الدراسي 
والورش الفنية الالزمة.

3- اجراء الدراسات والبحوث الالزمة في املجاالت 
التي تخدم تطوي����ر أداء العمل وتقضي على جميع 

معوقات التنمية املهنية في األداء الفني.
4- متويل املشاريع االنشائية واجراء الترميمات 
وأعم����ال الصيانة الطارئة للبي����وت والدور التابعة 
لقطاع الرعاية االجتماعية والتي يتعذر تنفيذها على 

ميزانية الوزارة.
5- املساهمة في تأثيث وجتهيز الدور والبيوت 

واملرافق التابعة لقطاع الرعاية االجتماعية.
6- النظر في طلبات االدارات واألقس����ام التابعة 
لدور الرعاية التي ال ميكن تنفيذها من خالل الوزارة 

خالل الس����نة املالية، مع مراعاة 
ان يرفق بالطلب تقرير واف عن 

اسباب الطلب ومبرراته.
الفنية  ال����دورات  اقام����ة   -7
التي ترقى  للن����زالء  والتدريبية 
باالنسان املعاق عضويا ونفسيا 
الدراسات اخلاصة بذلك  وتقدمي 

واالشراف على تنفيذها.
8- النظر في مساعدة األبناء 
اخلاضعن الدارة احلضانة العائلية 
ونزالء الدور، ويجوز للصندوق 
مس����اعدة االبناء املستقلن ماديا 
لظروف انسانية قاهرة بعد دراسة 

كل حالة على حدة.
9- تعين موظفن عند احلاجة الضرورية لس����د 
العجز في بعض الوظائف النتظام العمل في االدارات 
التابع����ة لقطاع الرعاية االجتماعي����ة، والتي يتعذر 
توفيره����ا عن طريق الوزارة عل����ى ان حتدد اللجنة 

املكافأة الشهرية لهؤالء املوظفن.
10- تتولى جلنة الصندوق ادارة حضانة الدانة 

وتقرير األسلوب املالي واالداري االمثل لنشاطها.
ويدير الصندوق اخليري جلنة برئاسة وكيل وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل وعضوية كل من: الوكيل 
املساعد للرعاية االجتماعية نائب الرئيس وعضوية 
مدير ادارة الشؤون املالية ومدير مركز التأهيل املهني 
ومدير ادارة التوعية واالرشاد ومدير ادارة خدمات 

دور الرعاية االجتماعية.

صرح مدير عام معهد الكويت لالبحاث العلمية 
د.ناجي املطيري بأن جامعة الدول العربية وبرنامج 
االمم املتحدة للبيئة في عام 2006، طلب من املعهد 
املشاركة مع مؤسسات عربية أخرى بإعداد تقرير 
توقعات البيئة للمنطقة العربية حتت شعار البيئة 
من أجل التنمية ورفاهية اإلنسان، حيث استغرق 
إعداد هذا التقرير أربع سنوات مت اعداده استجابة 
لطلب مجلس الوزراء العرب املسؤولن عن شؤون 

البيئة في جامعة الدول العربية.
وقال د.املطيري في تصريح صحافي مت اطالق 
هذا التقرير بصورته النهائية 15 مارس املاضي 
في مقر االمانة العامة جلامعة الدول العربية وذلك 
باحتفال كبير وحتت رعاية عمرو موسى األمن 
العام جلامعة الدول العربية، وبحضور صاحب 
السمو امللكي االمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز 
رئيس املكت���ب التنفيذي ملجلس الوزراء العرب 
املسؤولن عن شؤون البيئة، وكذلك د.نادية مكرم 
عبيد املدير التنفيذي ملركز البيئة والتنمية لإلقليم 

العربي وأوروبا.
واضاف د.املطيري: يعد هذا التقرير أول تقييم 
بيئي متكامل وشامل للمنطقة العربية حيث حدد 

أبرز التحديات واالجتاهات باالضافة إلى الفرص 
املتاحة لتحسن اوضاع البيئة في املنطقة العربية 
وخاصة في ظل الزيادة السكانية املتزايدة والتي من 

املتوقع ان تصل إلى 586 مليونا بحلول 2050.
من جهة أخرى استقبل مدير عام معهد الكويت 
لألبحاث العلمية د.ناجي املطيري في مكتبه السفير 
الهندي اجاي مالهوتر، والسكرتير الثاني بالسفارة 
باس���كار بات، وذلك بحض���ور نائب املدير العام 
لشؤون االبحاث د.محمد س���لمان ونائب املدير 
العام للمعلومات د.نادر العوضي، مت خالل اللقاء 
مناقشة سبل تعزيز التعاون املستقبلي بن املعهد 
وجمهورية الهن���د، وامكانية تبادل اخلبرات بن 
اجلانبن في مجال الطاق���ة املتجددة. من جهته 
أعرب د.املطيري عن رغبة املعهد في االستفادة من 
خبرات الهند في املجال البحثي والعلمي، مؤكدا 
ضرورة تعزيز التعاون بن املعهد والهند ملا من 
ش���أنه خدمة البحث العلمي في البلدين، واشار 
الى ان املعهد يس���عى في خطته اخلمسية 2010 
� 2015 الى تطوير ابحاث���ه في مجاالت البترول 
واملاء والطاقة. كما ثمن د.املطيري جهود سعادة 

السفير لتعزيز التعاون بن الطرفن.

بدورها قالت مش����رفة قسم املوهوبات 
في االحس����اء خلود السلطان: إن املشروع 
املش����ارك ع����ن إدارة النفايات وكيف ميكن 
إدارتها بكفاءة عالية، حيث مت عمل دراسة 
عل����ى الوطن العربي والعالم وما تس����ببه 
النفايات من ضرر للبيئة، فقامت الطالبات 
بعمل مشروع الخراج السوائل من النفايات 
ومن ثم تصنيفها، معربة عن آمالها في أن 

يحظى مبركز متقدم.
من جانبها أشادت مشرفة وفد البحرين 
التربوية  ورئيس����ة مجموعة املس����ابقات 
والبرامج الثقافية بوزارة التربية والتعليم 
في مملكة البحرين نادية س����يادي، بفكرة 
املس����ابقة واعتبرتها فكرة متميزة ورائدة، 
وما زادها جماال فك����رة جتمع فتيات دول 
مجلس التعاون في مسابقة علمية لتنمية 
مهاراتهن وبناء ش����خصياتهن، معربة عن 

أملها في التوفيق جلميع املشاركات.
وقالت ان اململكة تشارك مبشروع واحد 
وهو مش����روع مرشح عوادم السيارات من 
طالبات مدرسة العهد الظاهر الثانوية للبنات، 
وتتمثل فكرة املش����روع في ترشيح عوادم 

السيارات حتى ال تؤثر سلبا على البيئة.
من جانبها قالت الطالبة مرمي عبدالعزيز 
من وفد دولة االمارات العربية املتحدة: نشارك 
في املسابقة مبشروع عن استغالل الطاقة 
الشمسية لري النباتات واحملافظة على البيئة 
من التلوث، مثمنا جهود الشيخة فادية في 
اش����راك دول اخلليج في املسابقة العلمية 
التي تس����اعد على ابراز مواهب الطالبات 

واستثمارها لتكون صديقة للبيئة.
من جانبها قالت الطالبة شيماء عبداهلل من 
االمارات: نشارك مبشروع تدور فكرته حول 
استغالل الطاقة احلرارية املهدرة في السيارة، 
بحيث يتم استغالل الطاقة احلرارية الناجتة 
من احتكاك الفرام والريديتر وحتويلها الى 

طاقة كهربائية إلطالة عمر البطارية.

انها تهتم بتنمية اإلبداع واالبتكار لدى الفتيات 
اخلليجيات.

وقالت ان السلطنة تشارك مبشروعن 
احدهما مشروع املدينة النموذجية »مدينة 
املستقبل« ويهتم باحملاور الثالثة للمسابقة 
وهي البيئة واملرور والطاقة، واآلخر مشروع 
املدينة اآلمنة، وخصص حملور املرور وكذلك 

الطاقة.
من جانبها قالت املش����رفة املركزية من 
اإلدارة العام����ة للموهوبات بوزارة التربية 
والتعليم بالرياض منى بن حسن: سعدنا جدا 
باملسابقة كونها لقاء علميا يهتم بالطالبات 
في املرحلة الثانوية، وقمنا في البداية بعمل 
االستعدادات الكاملة واملرتبة، وقمنا بعمل 
تصفيات محلية على مستوى اململكة العربية 
السعودية في 5 إدارات، وبعدها مت تأهيل 
مشروعن مت إخضاعهما إلى جلنة حتكيمية 
متخصصة في الفيزياء والكيمياء واألحياء، 
وبناء عليه مت ترش����يح مشروع احلاوية، 
ومش����روع الش����ارع املرن للطالبة أميمية 

األنصاري من الرياض.

نوع من التعرف فيما بينهن.
من جانبها قالت رئيسة الوفد القطري 
إميان جميل: نش����ارك ألول مرة ومبشروع 
واحد في املسابقة وهو عن نفايات البطاريات، 
مثمنة جهود الشيخة فادية وإدارة النادي 
العلمي الكويتي في املس����ابقة التي تفتح 
املدارك لدى الطالبات، الفتة إلى ان هذا اجليل 
يحتاج إلى من يفتح له املجال للعطاء واإلبداع 

واالبتكار.
وأضاف����ت إن هدفنا من املش����اركة هو 
»الفزعة« من أجل الكويت ومن أجل إجناح 
هذه املسابقة املتميزة التي سمعنا عنها الكثير 
قبل أن نشارك فيها ومتنينا املشاركة، فكل 
الشكر للشيخة فادية على إتاحتها الفرصة لنا 
للمشاركة، مؤكدة على املشاركة في السنوات 

القادمة وبشكل مدروس.
من جانبها قالت عائشة بنت محمد بن 
س����الم من وزارة التربية والتعليم وعضو 
امتحانات املديرية العامة للتقومي التربوى 
بسلطنة عمان: أسعدتنا املشاركة في املسابقة 
ونشعر بالفخر لتواجدنا في الكويت، خاصة 

دانيا شومان
أكدت رئيس����ة اللجنة العليا ملس����ابقة 
الش����يخة فادية الس����عد العلمية العاشرة 
للفتيات ومدي����رة ادارة علماء املس����تقبل 
بالنادي العلم����ي الكويتي نرجس النامي، 
ان املسابقة تتميز بأنها تثقيفية تهدف إلى 
تعليم الفتيات أساسيات التفكير، كما انها 
تسعى على الصعيد الوطني إلى اكتشاف 
األفكار اخلالقة ورعايتها وجمع ذوات الرؤى 
واملبادرة في مسابقة مبتكرة تستطيع من 

خاللها املشاركات »تسويق« أفكارهن.
وقالت النامي ف����ي اللقاء املفتوح الذي 
عقد صباح أمس على مسرح النادي العلمي 
مبشاركة وفود 5 دول خليجية ألول مرة، 
اضافة الى املش����اركات من الكويت: في كل 
س����نة يتم طرح عنوان للمسابقة تتمحور 
حوله أفكار املشاريع ويعبر عن مشاكل في 
محيط مجتمع الكويت، الفتة الى انه خالل 
10 سنوات شهدت املسابقة تسجيل براءات 
اختراع ملشاريع قامت بابتكارها فتياتنا بدعم 
وتوجيه من هيئة علمية وفنية وستكون 
حجر الزاوية لبناء عاملي للمسابقة التي تشهد 
اطالقها هذا العام مجموعات مختارة من دول 

مجلس التعاون لدول اخلليج العربية.
وقامت باستعراض نشاط املسابقة على 
م����دى 10 دورات وأهدافها املرجوة، اضافة 
الى التركيز على املسابقة في عامها العاشر 
ومحاورها وكي����ف انطلقت الى اخلليجية 
برغبة من صاحبة الفكرة الشيخة فادية سعد 
العبداهلل الصباح، بعد أن استطاعت حتقيق 
جناحات متتالية طيلة السنوات املاضية، 
بتعاون جهود أعضاء اللجنة العليا واللجان 

العلمية والتحكيم والتنظيم.
أعقب ذلك عقد ورش عمل قدمتها النامي 
حول تنشيط طرق التفكير واإلبداع وتنشيط 
مراكز املخ لدى املشاركات في محاولة جادة 
لدمج فتيات اخلليج مع فتيات الكويت وخلق 

رفض رئيس نقابة العاملن في 
وزارة التربية محمد نافل احلربي 
اي توجهات لوزارة التربية ترمي 
الى اطالة اليوم الدراسي وزيادة 
ساعاته. وقال احلربي ان اليوم 
الدراس����ي في الكويت طويل مبا 
فيه الكفاية، ولم تسجل العملية 
التعليمية طوال السنوات املاضية 
تراجعا جراء قصر اليوم الدراسي، 
ولم يشتك احد من العاملن في 
امليدان التربوي من صعوبة التأقلم 
مع ساعات اليوم الدراسي احلالي 
او من اس����تحالة اجناز املقررات 
الدراس����ية بس����بب عدم كفاية 

الساعات املخصصة لتدريس املناهج.
وذكر ان س����اعات الدوام تع����د بوضعها احلالي 
كافي����ة للمعلمن الجناز املهمة املناطة بهم، كما هي 
كافية للطلبة الستيعاب املنهج الدراسي كامال، مشيرا 
الى ان تاريخ التعليم الطويل في الكويت املشهود 
له بالتميز والرفعة وعلو الش����أن لم يش����هد حالة 
انتكاسة واحدة مردها الى قصر اليوم الدراسي او 
ضآلة أمده او شح ساعاته، بل على العكس من ذلك 
فإن الهيئات التدريسية كانت والتزال جتد الساعات 
املخصصة للتعليم كافية الجناز املقررات ولم تطلب 
في اي مرحلة من مراحل تاريخ التعليم زيادة احليز 
الزمني لليوم الدراسي. وأفاد احلربي بان العملية 
التعليمية في الكويت لطاملا كانت متميزة وحتصد 
االجنازات احمللية واخلارجية، كما انها كانت والتزال 
تقدم املخرجات التربوية على أرفع املستويات وأكفأ 
الدرجات، كل هذا مت واليوم الدراس����ي على وضعه 

احلالي دون حاجة الى زيادة ساعاته.
ولفت احلربي ال����ى ان الك����وادر التعليمية في 
البالد ه����ي األدرى بصعوبات التعليم وما يواجهه 

من عراقيل وعقبات، ولم نرصد 
اي شكوى منها حول املدة الزمنية 
الت����ي يس����تغرقها الطلبة داخل 
العلوم املختلفة  املدارس لتلقي 
والجن����از اجلرع����ة اليومية من 
املقرر الدراسي. وأوضح احلربي 
ان املجتمع العربي واالسالمي له 
خصوصية ال تتشابه واملجتمعات 
االخرى، مشيرا الى ان اطالة اليوم 
الدراسي سيكون له تبعات على 
بقية ساعات اليوم بالنسبة للطلبة 

واملعلمن.
وتساءل احلربي: اين سيجد 
الطلبة متسعا من الوقت الجناز 
الفروض والوجبات املدرسية املطلوبة منهم السيما 
انه����م اآلن بالكاد يتمكنون من مراجعة دروس����هم 

والتهيؤ لفترات االختبارات؟
وأضاف احلربي ان املجتمع الكويتي بشكل عام 
يتجه الى تنفيذ خطط من ش����أنها زيادة التواصل 
والترابط األسري بتواجد كل افراد االسرة الواحدة 
في فترة زمنية واحدة، ولهذا الغرض حتدد برامج 
وتوضع خطط كثيرة يوكل الى بعض الوزارات مهمة 
تنفيذها مثل وزارة الش����ؤون االجتماعية والعمل، 
وهو النهج الذي يتعارض مع اطالة اليوم الدراسي 
اذ ان زيادة ساعاته سيؤدي بشكل مباشر الى غياب 
اهم مكون من مكونات غالبية األسر الكويتية وهم 
االبناء، ويبعدهم ساعات اضافية عن منازلهم، ويقلل 
من فرص جلوسهم في كنف والديهم ويحرمهم من 
اجلو األسري الذي تس����عى خطط حكومية اخرى 
على صعد مختلفة الى ايجاده واحتضانه وترسيخه 
حماية لهؤالء األبناء، باعتبار ان اجللوس مع الوالدين 
مدرسة اخرى يحتاج اليها األوالد بعد املدرسة التي 

يقضون فيها كل ساعات الصباح.

محمد نافل احلربي

الحربي: »نقابة التربية« ترفض أي توجه 
إلطالة اليوم الدراسي وزيادة ساعاته

الكوادر التعليمية األدرى بصعوبات التعليم

القحطاني: معرض التصميم الداخلي والخارجي
 يوفر الجهد والمال ويختصر الوقت

وحتقيق استراتيجياتها.

دفع عجلة البناء

من جانبه قال مدير عام قطاع 
املعارض واملؤمترات في مجموعة 
األنظمة الهندسية ياسر الشعار: 
في الدورة األولى للمعرض حققنا 
وشركاؤنا في جمعية املهندسن 
واملش���اركن باملعرض مجموعة 
من األهداف والنتائج الرائعة في 
مجال دفع مس���يرة عجلة البناء 
والتشييد خاصة قطاع التصميم 
الداخل���ي واخلارجي فقد جتاوز 
عدد الشركات املشاركة 50 شركة 
من مختلف األنشطة ذات العالقة، 
وه���ذا العام فإن العدد مرش���ح 
للزيادة وبوادر اإلقبال مشجعة 
التي ش���اركت  جدا ألن اجلهات 
املتوقعة من هذا  أهدافها  حققت 
املعرض وشهدت تفاعال وتواصال 
مباشرا كبيرين مع اجلمهور من 
مواطنن ومتخصصن وشركات 

على حد سواء.
وقال الشعار: في هذه الدورة 
وسعنا باب التخصصات للجهات 
التي ترغب في املشاركة، كما أننا 
قمنا بالتواصل مع مجموعة من 
شركات ودور التصميم اإليطالية 
واملكاتب املعماري���ة في ميالنو 
الكويت  والتي قام���ت بزي���ارة 
مؤخرا وهن���اك رغبة من الكثير 
منها للمشاركة في املعرض، كما 
أن باب املشاركة مفتوح هذا العام 
جلميع اجلهات ذات العالقة بعملية 
الداخل���ي واخلارجي  التصميم 
من شركات املفروشات، اإلنارة، 
مواد البناء الداخلة في التصميم 
الداخلي، الكهرباء واإلنارة الداخلية 
واخلارجية، الواجهات اخلارجية، 
املطابخ، إكسسوارات ومنتجات 
احلمامات والسيراميك واملوزاييك، 
وممثلي العالمات التجارية العاملية 
التي تنت���ج مواد ومنتجات ذات 
عالقة بعملية التصميم الداخلي 
إلى  املواقع، باإلضافة  وتنسيق 
ش���ركات التمويل واالس���تثمار 

العقاري املتخصص والبنوك.
وأوضح الشعار أنه وتسهيال 
لعملية التواص���ل مع اجلمهور 
فقد مت التعاقد مع فندق س���فير 
إلقام���ة املعرض فيه ه���ذا العام 
بقاعة اللؤلؤة على شاطئ اخلليج 
لس���هولة الوصول لها من قبل 
الراغبن بزيارة املعرض، متوجها 
بالشكر إلى راعي املعرض وإلى 
رئيس وأعضاء جمعية املهندسن 
ورئيس وأعضاء رابطة املعمارين 
الكويتية على استمرارهم في دعم 
هذا املع���رض وإقامته وإلى دعم 
رئي���س وأعضاء مجل���س إدارة 
الهندس���ية  مجموع���ة األنظمة 
وتوفير كل الس���بل إلجناح هذا 

احلدث املهم.

مجتمعهم، واملش����اركة في دفع 
عجلة االقتصاد احمللي الذي يشهد 
افتتاحا ولو خجوال جتاه القطاع 
اخلاص، مشيرا إلى أن املجموعة 
تض����م حتالفا يضم في تكوينه 
مؤسس����ات حكومية وشركات 
استثمار عقاري وممثلن عن 10 
مكاتب هندسية مرموقة باإلضافة 
إلى 40 مهندسا وفنيا متخصصا، 
مكونة بذلك منظومة مؤسسية 
متمي����زة ذات معرف����ة وخبرة 
تتناسبان مع طبيعة املشاريع 

في املنطقة.
وأضاف م.السرحان بأن هذا 
التالقي يش���كل قاعدة ستساهم 
وبشكل فاعل في إجناح هذا املعرض 
ب���إذن اهلل تعالى ليكون باكورة 
للتعاون بيننا، كما ان اهتمامنا 
بتوفير خدمات هندسية وإدارية 
وتسويقية وفقا ملعايير اجلودة 
الدولية واملعرفة الشاملة بآليات 
مزاولة املهنة وتقدمي احللول التي 
تس���تجيب حلاجات السوق أمر 
انطلقنا من���ه لدعم هذا املعرض 
الذي أكدت التقارير جناح دورته 
األولى في حتقيق األهداف املرجوة 
منه، موضحا ان دورة املعرض 
العام تكتس���ب أهمية أكبر  هذا 
فهي تنطلق وفق أجواء تفاؤلية 
تشهدها الس���وق الكويتية بعد 
إطالق احلكومة خلطتها التنموية، 
هذه اخلطة الطموح والتي حتتاج 
إلى الكثير م���ن الدعم واملبادرة 
القطاع اخلاص، وتأتي  من قبل 
مبادرتنا للتع���اون مع جمعية 
املهندسن الكويتية دعما مشتركا 
له���ا. ولقد وفقنا وهلل احلمد في 
تكوين فريق عمل ذي خبرة في 
السوق احمللية واإلقليمية لتسويق 
هذا املعرض ووفرنا كل الس���بل 
لدعمه إلجناح هذا العمل وغيره 
من األعمال لتنفيذ أهداف املجموعة 

أهمية األلوان وأسس استخدامها في 
التصميم الداخلي، كما سيتواجد 
املعماريون طوال فترة املعرض 
لإلجاب���ة عن أس���ئلة املواطنن 
وتقدمي استشارات مجانية يوميا 

لرواد املعرض«.
وأضاف: اجلمعية والرابطة 
وفرت كل السبل لنجاح املعرض، 
وأنه مت إعداد عدد من اإلصدارات 
للتوزي���ع عل���ى املواطنن منها: 
الدليل اإلنشائي، وكتيب خاص 
عن 100 خطوة إلنشاء بيت العمر، 
ونش���رة عن التكييف وأسسه، 
مضيفا أن رابطة املعمارين متد 
يد العون للجمي���ع وتركز على 
أهمية دور وسائل اإلعالم احمللية 
التوعوية غير  لدعم أنش���طتنا 
الربحية والتي يقدمها املتطوعون 
واملتطوعات من أعضاء اجلمعية 

والرابطة.

القطاع الخاص وخطة التنمية

وب����دوره ق����ال نائب رئيس 
مجلس إدارة مجموعة األنظمة 
الهندس����ية م.حامد السرحان: 
»أوجه خالص ش����كري لراعي 
املعرض نائ����ب رئيس مجلس 
الوزراء للش����ؤون االقتصادية 
ووزير التنمي����ة ووزير الدولة 
لشؤون اإلس����كان الشيخ أحمد 
الفهد على دعمه التوجه إلشراك 
القطاع اخلاص في خطة التنمية 
ورعايته لهذا املعرض، وأضاف 
السرحان ان هذا املعرض وإقامته 
التقاء رؤية مجموعة  يجسدان 
األنظم����ة الهندس����ية مع رؤية 
اجلمعية في االرتقاء مبستوى 
الهندس����ية  وج����ودة اخلدمات 
التي يتم تقدميها واملس����اهمة 
التكنولوجيا املتطورة  في نقل 
ذات العالق����ة مبا يس����اهم في 
تعزيز دور املهندسن في خدمة 

والكفاءات املتوافرة في األسواق 
احمللية في مكان وزمان محددين 
لتوفي���ر الوق���ت واجله���د على 
الداخلي  التصميم  طرفي عملية 
املستهلك واملنتج، وسيتم خالله 
عرض أحدث التقنيات واملنتجات 
املتعلقة بعملية التصميم الداخلي 
واخلارجي والديكور، توفير قاعدة 
بيانات على أجه���زة إلكترونية 
املع���رض عن كل  خاصة لزوار 
املعروضات في���ه، توفير حلقة 
اتصال مباش���رة بن املواطنن 
القادمن على بي���ت العمر وبن 
اجلهات التمويلية واالستثمارية 
العاملة في املج���االت املختصة 

بالديكور.

مميزات المعرض

وأفاد م.القحطاني بأن من بن 
أهم ميزات هذا املعرض هو توفير 
اجلهد على املواطنن الراغبن بعمل 
الديكورات اخلارجية أو الداخلية 
ملنازلهم وأن هذا املعرض حتديدا 
سيحد من الهدر لدى بناء املواطنن 
ملنازلهم ومنشآتهم مما يقلل الكلفة 
املالية التي حترج املواطنن وتزيد 

من تكلفة منازلهم ومنشآتهم.
وأوضح ان العرض سيشهد عقد 
عدد من الورش الهادفة التي سيتم 
خاللها تقدمي نصائح وإرشادات 
لزوار املعرض من قبل املعمارين 
الكويتين واجلهات الراغبة التي 

تشارك في املعرض.
وأعقب كلمة القحطاني كلمة 
رئيس رابطة املعمارين م.مزيد 
املطيري الذي بدأ بنبذة تعريفية 
عن املعرض املزمع إقامته ومضى 
بالشرح قائال: ان رابطة املعمارين 
ستقدم خالل املعرض مجموعة من 
األنشطة وستشمل ندوتي عمل 
األولى بعنوان أس���س التصميم 
املعماري والداخلي، والثانية عن 

دانيا شومان
املهندس���ن  أقام���ت جمعية 
ورابط���ة املعماري���ن مؤمت���را 
أعلن���ت فيه عن  صحافيا أمس 
تنظيم معرض التصميم الداخلي 
النائب  املواقع برعاية  وتنسيق 
الوزراء  األول لرئيس مجل���س 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
للتنمية ووزير الدولة لش���ؤون 
اإلسكان الشيخ أحمد الفهد وذلك 
في الفترة م���ن 3 وحتى 7 مايو 
املقبل في قاع���ة اللؤلؤة بفندق 

سفير انترناشيونال.
وش���ارك في املؤمتر كل من 
رئيس اجلمعية م.طالل القحطاني 
ورئيس رابطة املعمارين م.مزيد 
املطي���ري ونائب رئيس مجلس 
إدارة مجموعة األنظمة الهندسية 
م.حامد السرحان ومدير عام قطاع 
املعارض واملؤمترات في املجموعة 

ياسر الشعار.
وف���ي بداي���ة كلمت���ه وجه 
القحطاني شكره إلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة للتنمية 
ووزير الدولة لش���ؤون اإلسكان 
الفهد على دعمه  الش���يخ أحمد 
لهذا املؤمتر، مشيدا بدعم الشيخ 
الفهد بش���كل ع���ام غير احملدود 
وألنشطة اجلمعية ومؤسسات 

املجتمع املدني.
وقال م.القحطاني ان املعرض 
الثاني املزمع عقده الشهر املقبل 
يأتي في ظل النجاح الكبير الذي 
حققه معرض التصميم الداخلي 
وتنس���يق املواقع األول »إن آند 
أوت«، لذا قررت اجلمعية ورابطة 
الثانية،  إقامة للسنة  املعمارين 
خاص���ة ان هذا املؤمت���ر يجمع 
القطاعات واجلهات  بن مختلف 
والشركات املختصة بالتصميم 
الداخلي واخلارجي للمنازل، وتأتي 
العروض التي يشهدها املعرض 
اهتماما كبي���را من املواطنن بل 
والكثير أيضا من اجلهات الرسمية 

املختصة«.
وش���دد م.القحطاني على ان 
املهندسن الكويتين يجتهدون ملد 
يد العون في كل املجاالت للجهات 
القطاع  الرس���مية وتفعيل دور 
اخل���اص في مختل���ف املجاالت 
ملواكبة إقرار خطة التنمية التي 
أعلنتها الدولة من قبل السلطتن 
التشريعية والتنفيذية، موضحا 
ان هذا املعرض سيعزز املساهمة 
الفعلية والعملية في عملية التنمية 
وأن ه���ذا جزء م���ن دور أعضاء 

اجلمعية خلدمة املجتمع.
وذكر م.القحطاني ان املعرض 
غير ربحي وهدفه األول هو خدمة 
املواطنن بأفضل وسائل وطرق 
الداخلي  الديك���ور والتصمي���م 
واخلارج���ي وجم���ع اخلب���رات 

المطي�ري: س�نقدم االستش�ارات المجاني�ة للمواطني�ن ط�وال أي�ام المع�رض

خالل مؤتمر تعريفي حول المعرض المزمع إقامته من 3 وحتى 7 مايو تحت رعاية أحمد الفهد

وفد اإلمارات العربية املتحدةد.ناجي املطيري مستقبال السفير الهندي والسكرتير الثاني بالسفارة

وفود مسابقة فادية السعد للفتيات استعرضت مشاريعها
النامي: المسابقة تثقيفية تهدف لتعليم الفتيات أساسيات التفكير التقى السفير الهندي والسكرتير الثاني بالسفارة 
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