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خالل لقاء األربعاء الشهري للجنة العالقات العامة بجمعية المهندسين

أمثال األحمد انتقدت إشراك تالميذ المدارس في اعتصام أم الهيمان:
أطفالنا أبرياء ويجب عدم تنشئتهم على العصيان وعدم االلتزام

للداخلية في جزي����رة وربة منذ 
الس����تينيات، وطالبنا من هيئة 
الثقافة والفنون حتويله إلى معلم 
تاريخي من أجل أطفال الكويت، 
ووجهنا طلب إلى مجلس الوزراء 
بذلك، وطالبنا ب����أن يتم إزالة أم 
القص����ر من املناه����ج ألن العراق 
لديها مدينة باسم أم القصر، ومت 

تغيير االسم.
وأضاف����ت: نعمل عل����ى إقامة 
محمية طبيعية في اجلنوب طبقا 
لالتفاقي����ة التي وقعتها الكويت، 
الفتة إلى أهمية إيصال اإلنس����ان 
املتميز إلى أعلى املناصب، خصوصا 

ان الكويت تستاهل.
وفيما يخص تدوير النفايات 
واالستفادة منها، قالت: ان العالم 
كله يس����تفيد منها ويخرج منها 
ذهبا، وتساءلت: ملاذا لم يتم إنشاء 
مصانع بالكويت لتدوير النفايات؟ 
وملاذا يبقى احلس����د فيوقف مثل 
هذه املش����اريع املهمة؟ واقترحت 
انشاء 6 مصانع في كل محافظة 
مصنع، حتى يستفيد أهل الكويت، 
مؤكدة أن القطاع اخلاص بدأ يهتم 
بالنفايات، لكن املقلق هو البطء 

في اتخاذ القرارات.
من جانبه، أشاد رئيس جمعية 
املهندسني طالل القحطاني باملواطن 
لن����ا أن نفخر  الكويت����ي، وقال: 
باملواطن الكويت����ي، فعلى الرغم 
من الضوابط والقيود إال أننا أحرار، 
حياتنا قائم����ة وإبداعاتنا قائمة، 
باحثني عن املش����اكل حللها، رمبا 
مشاكلنا ليست كثيرة، لكن قدرتنا 
على احلل كبيرة، دورنا كمهندسني 
أن نتعاون من أج����ل صالح هذا 
البلد، الكادر الذي أقر مؤخرا ليس 
فلوس����ا بقدر ما هو وس����ام على 
صدر املهندسني، وعلينا ترجمة 
هذه املنحة إلى شيء نفتخر به، 
وعلينا تغيير البيروقراطية، فنحن 
كشعب نوصف بأننا مستهلكون، 
ولزاما علينا أن نكون منتجني وهذا 

هو دور املهندس الكويتي.

رضا بالنفس، وجعلني أحب الناس 
وكلما تقرب����ت منهم تيقنت أنهم 

يستاهلون كل احلب«.
وأضاف����ت: كانت الكويت أهم 
ش����يء عنده، وكان����ت دائما في 
باله، وكلما اقترب����ت منهم أقول 
حقا يس����تاهلون ما صنعه جابر 
األحمد وآلخر ساعة سأخدم الكويت 

وأهلها.
وقالت ان مش����كلة اإلعالم أنه 
ال يرك����ز على العم����ل إمنا يركز 
على الشخص، وكانت تلك إحدى 

العقبات التي نواجهها.
ولفتت إلى أن جزيرة جارو بدأت 
تتآكل بسبب الصيادين، وقالت: 
حاولنا إقامة شعب مرجانية، إال 
أن الدعم املالي كان أحد العراقيل 

التي نواجهها.
وأشارت إلى أن الكويت وقعت 
في عهد االمير الراحل الشيخ جابر 
األحمد عل����ى أن تتحول 10% من 
أراضيها إل����ى محميات طبيعية، 
لكنها حتى اآلن لم حتقق 1%، مؤكدة 
أن هناك اقتراحا بأن تتم تسمية 
احملميات على اسم العوائل التي 
بنت الكويت، مش����يرة إلى مبنى 

أمواال من الدولة، مشيدة بالغداء 
الذي أقامه صاحب السمو االمير 
وظل الشباب يتجولون في احملمية 

طول اليوم.
وأكدت أن العمل اخليري يجب 
أن يبتعد عن األغراض الشخصية، 
وعلى الصحافة إبراز دور الشباب، 
مطالب����ة جمعيات النف����ع العام 
بااللتفات إل����ى العطاء، فالكويت 
تستحق أكثر وعلينا أن نعطيها 
املزيد وعل����ى اجلمعيات االبتعاد 

عن األمور السياسية.
القوى  وفي مداخلة من مدير 
العاملة ببرنامج إعادة الهيكلة فارس 
العنزي حول العمل التطوعي، قال 
ان البعض يعتبره نوعا من التلميع 
السياس����ي، متسائال: ماذا أضاف 
أمثال؟  التطوعي للشيخة  العمل 
وما العقبات التي واجهتها؟ فقالت 
الشيخة أمثال ان العمل التطوعي 
الكثي����ر: فاملغفور له  أضاف لها 
الش����يخ جابر األحمد كان يجمع 
العائل����ة ويقول »من يريد خدمة 
أهل الكوي����ت فلينزل إلى امليدان 
ويخدمهم، وأنا أكثر إنسان خادم 
للكويت وش����عبها وذلك أعطاني 

اإلنس����ان وصحته ال تعوضهما 
أموال الدنيا، مشددة على ضرورة 
عدم إعطاء أي تراخيص ملصانع 
إال على احلدود ونقل املصانع من 
املناطق السكنية وإغالق املصانع 

املخالفة.
وأكدت الشيخة أمثال أن املواطن 

هو الثروة احلقيقية للكويت.
وأضافت: طاملا لدينا اإلنسان 
الكويتي فال مج����ال لليأس، ألن 
الكثير من  الكويتي بقدراته قهر 
الصعاب وعلينا أن نفتخر ونعتز 

به.
وفيما يخص العمل التطوعي، 
قال����ت انه نابع من حبي للكويت 
وأهلها، والكويتيون دائما سباقون 
في عمل اخلي����ر ودليل ذلك بناء 
الس����ور الذي بني بأيدي الفقراء 
واألغنياء في رمضان، ونحن اليوم 
نكمل املسيرة، وأمتنى عدم تسييس 

العمل التطوعي.
وأش����ارت إلى محمية صباح 
األحمد، مؤك����دة أنها تعتبر أكبر 
مثال للعمل التطوعي، فالكويتيون 
أهل خير، وندير احملمية والدولة 
ال تدفع لنا ولو فلس����ا، وال نريد 

مصانع أم الهيمان وملست بنفسها 
املخالفات، لكن يبقى إقحام الطفل 
في اإلضرابات واالعتصامات خطأ 
و»حرامًا«، مشيرة الى ان بعض 
األهال����ي من أم الهيمان انش����قوا 
ع����ن املضرب����ني ألنه����م يريدون 
إعطاء احلكوم����ة فرصة لتطبق 
الوعود التي أخذتها على عاتقها، 
الفتة إل����ى أن هناك وجهتي نظر 
ألهالي أم الهيمان ونحترم جميع 
وجه����ات النظر إال إقحام األطفال 
ف����ي اإلضراب����ات واالعتصامات، 
فالطفل يج����ب أن يتعلم الطاعة 
ال العصي����ان، لكن بهذه الطريقة 
يتعود على أن يعصي األوامر وغدا 
أمام أي مشكلة بسيطة يقول أنا 

مضرب عن الدراسة.
أما عن الص����ور التي عرضت 
الهيمان ألطفال  أم  في اعتص����ام 
بهم قروح، فقالت الشيخة أمثال: 
القروح شيء عادي في الكويت، 
وهناك تقرحات لكثير من احلاالت 
في الكويت، لكن خطورة التلوث 
تكم����ن في تأثيره الس����لبي على 
الرئة ما يس����بب أمراض الصدر 
والس����رطان، الفتة إلى أن حياة 

 ضاري المطيري
اكدت رئيس����ة مرك����ز العمل 
التطوعي الش����يخة امثال االحمد 
ان اس����تخدام االطفال من تالميذ 
امل����دارس في اعتص����ام اهالي ام 
الهيم����ان نظرا للتل����وث البيئي، 
غير منطقي ويعتبر غلطة كبرى، 
وعبرت ع����ن اعتقادها بأن اقحام 
االطفال في االعتصامات ليس حال، 
مؤكدة ان هذا التصرف »حرام«، 
فاالطفال ابرياء واذا ربيناهم على 
العصيان وعدم االلتزام واالمتناع 
عن الذهاب للمدرسة فكيف سيكون 
حالهم عندما يكبرون؟ الفتة الى 
ان هناك اجتماعا ملجلس االعلى 
للبيئة سيتم فيه إصدار قرارات 
باغالق عدد من املصانع، ووضع 
ش����روط بيئية مش����ددة لبعض 

املصانع االخرى.
وطالب����ت احلكومة بأن تضع 
بع����ني االعتبار ع����دم الترخيص 
ملصانع جديدة داخل املدن السكنية 
وان يكون الترخيص إلنشاء أي 
مصانع جديدة على حدود البالد، 
ومتنت من املجلس األعلى للبيئة 
الق����رار، وقالت: مهما  اتخاذ هذا 
أعطينا من اش����تراطات بيئية إذا 
الرقابة شديدة والعيون  لم تكن 
الرقابية مفتوحة على وس����عها 
البيئية سمة  فستبقى املخالفات 
املصانع، لذلك فإن احلل األمثل أن 
تكون املصانع على احلدود بعيدا 

عن املناطق السكنية.
جاء ذلك في كلمتها على هامش 
لقاء االربعاء الشهري الذي تنظمه 
جلنة العالق����ات العامة بجمعية 
املهندسني برئاسة مبارك العرادة 
وعضوية كل من مرمي الرش����يد 
وشيخة املنصور وفواز الشمري 
وافراح الشطي والذي حضره وكيل 
وزارة االشغال عبدالعزيز الكليب 
ورئيس جمعية املهندسني م.طالل 
القحطاني وعدد كبير من املهندسني 

واملهندسات.
أنها قام����ت بزيارة  وأضافت 

عل�ى الحكوم�ة ع�دم الترخي�ص لمصان�ع جدي�دة داخ�ل الم�دن الس�كنية فحي�اة اإلنس�ان وصحت�ه ال تعوضهم�ا أم�وال الدني�ا

الكليب: العمل الصالح محطة 
مشرف يجري على قدم وساق

قال وكيل وزارة االشغال عبدالعزيز الكليب ردا على 
اس���ئلة الصحافيني ان العمل في محطة مشرف يجري 
على قدم وساق، وان هناك سقفا لتكاليف اصالح احملطة 
ال يقترب من التكاليف التي دفعت في انش���ائها، رافضا 
االعالن عن الرقم احلقيقي الذي رصدته وزارة االشغال 
إلص���الح احملطة، قائال ان تكلفة االصالح أقل بكثير من 
تكلفة االنشاء، معلال عدم اإلفصاح عن التكلفة في الوقت 
احلالي انه يجب أوال الوقوف على حقيقة االمر، فهناك 
اش���ياء قد يتم تبديلها، وهناك اشياء قد يتم اصالحها، 
مؤك���دا ان االعالن عن الرقم اآلن نوع من املخاطرة ألننا 
ال نس���تطيع إعالنه بالتأكيد حتى ال يؤخذ علينا، لكن 
العمل في احملطة جار بشكل جيد، وهناك جدول عمل وال 

نستطيع حتديد تاريخ االنتهاء من العمل باحملطة.
وحول ما يقال عن محط���ة العقيلة، أوضح الكليب 
ان محطة العقيلة مختلف���ة متاما وبعيدة كل البعد في 
التصاميم عن محطة مش���رف، وهي مبنية على دورين 
مضخات حتت وفوق، مؤكدا انها لم تش���تغل بعد حتى 

تشاع عنها االقاويل.
وحول التلوث القائم بس���بب محطة مشرف قال انه 
تتم معاجلات بيئية بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة 
ومعهد االبحاث، والتنسيق قائم مع تلك اجلهات وجمعية 
املهندسني ووزارة االشغال لوضع افضل احللول لتقليل 

التلوث.
أما عن سحب املشاريع احلكومية من وزارة االشغال 
بسبب الدورة املستندية الطويلة، قال الكليب ما املشاريع 
التي مت سحبها، متسائال: هل الدورة املستندية لدى وزارة 
االشغال تختلف عن الدورة املستندية لدى أي وزارة، وقال 
ان الدورة املستندية نفسها في كل الدولة، واذا كانت هناك 
جهات حكومية ترى ان تنجز مشاريعها فوزارة االشغال 
ال متانع، فوزارة االشغال لديها مشاريعها الكبرى التي 
تتكلف مليارات، مثل جسر الشيخ جابر وجسر الدوحة 

وغيرهما من مشاريع وزارة االشغال.
وعما أثير حول جسر جابر وعدم وجود دراسة مردود 
بيئي، قال الكليب: ان املش���روع قدم مع دراسة املردود 
البيئي وما يقال بهذا الشأن غير صحيح، ووجهوا سؤالكم 

ملن قال ان املكان ال يصلح.

نهاية الجاري آخر موعد للمشاركة فيها

العبكل: الديوان ينظم مسابقة 
للتدريب عن بعد للموظفين بالحكومة

االحتفال بيوم الفلك العالمي 
في النادي العلمي

أعلن مدير مركز تنمية املوارد البشرية بديوان اخلدمة املدنية 
معجل العبكل ان 2010/5/31 هو آخر موعد للمشاركة في مسابقة 
التدريب عن بعد لعام 2010 علما ان فرصة املشاركة متاحة جلميع 

العاملني بوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة.
وأوضح العبكل ان ضوابط االلتحاق في مسابقة برنامج التدريب 
عن بعد تتمثل في ان يكون املش���ارك موظف���ا في احدى اجلهات 
احلكومية، تعبئة منوذج بيانات الترشيح مبعرفة مسؤول التدريب 
في اجلهة التي يعمل بها املشارك، تتاح للموظف فرصة املشاركة 
بأكثر من بطاقة بعد اس���تكمال التدريب عن البطاقة االولى، يحق 
للجهة احلكومية التي يعمل بها املوظف تطبيق أي ضوابط تراها 
مناس���بة لضمان جناح العملية التدريبية، كما جتدر االشارة الى 
انه سيتم احتساب نتائج الدورات التي يتم اجتيازها بنسبة جناح 

75% خالل فترة املسابقة فقط.
وأشار العبكل الى انه سيتم توزيع 10 جوائز عن طريق السحب، 
حيث سيتم دخول املستخدم عند اجتياز دورة واحدة بنجاح وضمان 
فرصة واحدة للفوز بالسحب وفي حالة اجتياز املستخدم لعدد معني 
من الدورات، سيحظى بنفس هذا العدد من الفرص للفوز بالسحب 
)س���يتم اختيار 5 من هذه االسماء بشكل عشوائي للحصول على 
اجلوائز(، علما انه سيتم منح خمس جوائز للمستخدمني اخلمسة 

االوائل الذين اجتازوا اكبر عدد من الدورات بنجاح.
وأشار مدير مركز تنمية املوارد البشرية بالديوان الى ان فرصة 
املشاركة مبسابقة التدريب عن بعد متاحة جلميع موظفي اجلهات 
www.csc.net.kw/ احلكومية، وذلك م���ن خالل املوقع االلكتروني

distancetraining علما ان الدورات املتاحة هي في املجاالت التالية 
»التنمية املهنية واالدارية، االنتاجية املكتبية، الدورات العربية وهي 
دورات سطح املكتب«، مش���يرا الى ان اعداد من اجتازوا الدورات 

واملشاركني في املسابقة في تزايد مستمر.

دانيا شومان
احتفلت ادارة علوم الفلك والفضاء بالنادي العلمي بيوم الفلك 
العاملي، ورحبت مديرة االدارة باالنابة ياسمني الصبر باحلضور 
مؤك���دة اهمية االحتف���ال بيوم الفلك العاملي بالنس���بة للمهتمني 
والهواة، وش���كرت كل االعضاء الذين ساهموا في ابراز هذا اليوم 
واحلضور الذين ش���اركوا في االحتف���ال بحضورهم الدارة علوم 
الفلك والفضاء، ثم قامت د.كارول س���اتيلني مدرس بقسم العلوم 
االس���رية بكلية البنات اجلامعية بع���رض محاضرة عن برنامج 
الفضاء االميركي وتناولت احملاضرة تعريف الرحالت الفضائية 
واهميته���ا وتطوراتها واهم االبحاث التي تقوم على غزو الفضاء 
وبرنامج الغذاء لرواد الفضاء، كما حتدثت عن ابحاث وكالة ناسا 
عن معيشة رواد الفضاء بالرحالت الفضائية وتفاعل احلضور مع 
د.كارول في ش���رحها حلياة رواد الفضاء واحتياجاتهم احلياتية 

بالرحالت الفضائية.
ثم قدم العضو محمد الشمري محاضرة شرح فيها قبة السماء 
والنجوم واالبراج النجمية وقام بعمل عرض جنمي بالقبة الفلكية 

والذي القى اعجابا كبيرا من احلضور.

الجمعية الجغرافية احتفلت بالفائزين في مسابقتها العلمية السنوية

الحربان: إتاحة الفرصة للطلبة لتبادل الخبرات 
والتنافس على البحث العلمي في المجاالت الجغرافية

وقالت احلربان ان هذه املسابقة 
تتيح الفرص���ة للطلبة لتبادل 
اخلبرات واملعلومات والتنافس 
على البحث العلمي في املجاالت 

اجلغرافية.

وذكرت احلربان ان بحثني فقط 
قدما من طلب���ة جامعة الكويت 
واملعاهد، مشيرة الى انه مت منح 
البحثني املركزين الثاني والثالث 

ومت حجب جائزة املركز األول.

مت اختي���ار أفضل ثالثة بحوث 
من كل محافظ���ة تعليمية على 
حدة، كما مت اختيار اكثر املناطق 
التعليمية مش���اركة واملدارس 

األكثر مشاركة في البحوث.

وبدورها اوضحت رئيسة جلنة 
حتكيم املسابقة د.أديبة احلربان 
ان عدد البحوث املقدمة هذا العام 
31 بحثا قدمت من جميع املناطق 
التعليمية للمرحلة الثانوية، وقد 

املساعد لألنشطة الطالبية دعيج 
الدعيج ووكيل التربية املساعد 
التعليم اخلاص فهد  لش���ؤون 
الغيص لدعمهم الكامل لنشاطات 

املسابقة.

دانيا شومان
احتفلت اجلمعية اجلغرافية 
الكويتية مس���اء اول من امس 
بتكرمي الفائزين في مسابقة البحث 
التي تقيمها سنويا مع  العلمي 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، 
وذلك بحضور مدير ادارة الثقافة 
العلمية مبؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي د.جاسم بشارة، في البداية 
أعرب رئيس اجلمعية زيد املنيفي 
عن سعادته بنجاح املسابقة التي 
تقيمها اجلمعية سنويا ويشارك 
الثانوية  فيها طلبة وطالب���ات 
التعليمية  املناط���ق  من جميع 
واجلامعة واملعاه���د، وقال: ان 
اجلمعية تقيم سنويا مسابقتني 
علميتني ثقافيتني بالتعاون مع 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي: 
األولى لطلبة اجلامعات واملعاهد 
والثانية لطلبة املدارس الثانوية 
الع���ام واخلاص،  القطاعني  في 
الكويت  موضحا ان مؤسس���ة 
للتقدم العلمي ترعى املسابقتني 
بالكامل سيرا على نهجها في دعم 

األنشطة العلمية املختلفة.
ووج���ه املنيفي ف���ي كلمته 
شكره لكل من مدير عام مؤسسة 
الكويت للتق���دم العلمي د.علي 
التربية  الشمالن ووكيل وزارة 

د.أديبة احلربان تلقي كلمتها

جانب من الفائزات املكرمات

)متين غوزال(تكرمي املشاركنيزيد املنيفي متحدثا

)فريال حماد(الشيخة أمثال األحمد وم.عبدالعزيز الكليب وم.طالل القحطاني خالل املؤمتر الصحافي


