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االتحاد الدولي للمنظمات الهندسية 
أنهى اكتمال تشكيل لجان عمله

التعليم  املرأة املهندسة، جلنة 
والتدريب، وان عدد املتطوعني 
واملتطوعات جتاوز 60 مهندسا 
ومهندسة، وقد كان باب التسجيل 
مفتوحا للمتطوعني عن طريق 
مكتب االحتاد الدولي للمنظمات 
الكويت  الهندسية WFEO فرع 
واملوق���ع االلكتروني اخلاص 
 mohan@kopios.com باملكت���ب

laila.saif@live.com
واضافت البش���ر: ان املكتب 
يعك���ف حالي���ا عل���ى وض���ع 
اس���تراتيجية عمل���ه والهيكل 
التنظيمي للجان، مش���يرة الى 
انه ق���د مت تكلي���ف م.عبداهلل 
عي���د العتيب���ي بوض���ع هذه 

االستراتيجية والهيكلة.

جلنة االتص���االت واملعلومات، 
جلنة ادارة الكوارث واملخاطر، 
جلن���ة التكنولوجي���ا، جلن���ة 

الدولي  أعلن مكتب االحتاد 
 WFEO �للمنظمات الهندسية ال
ف���رع الكويت اكتمال تش���كيل 
جلان���ه وانط���اق أعمالها مبا 
يتواف���ق وخطة عم���ل االحتاد 
املنش���ودة، حي���ث بل���غ عدد 
املتطوعني واملتطوعات للعمل 
في هذه اللجان نحو 60 مهندسا 

ومهندسة.
وقال���ت مدي���رة املكتب في 
الكويت م.ش���يماء البش���ر في 
تصريح له���ا: ان جلان االحتاد 
وبعد اكتمال تش���كيلها عقدت 
اجتماعها األول، مشيرة الى ان 
هذه اللجان هي: جلنة محاربة 
الفساد وجلنة الطاقة، جلنة البيئة 
والهندسة، جلنة بناء القدرات، 

م.شيماء البشر

النادي العلمي كّرم خريجي دورات التصوير الفوتوغرافي

المنفوحي: نهيئ الظروف واألجواء المناسبة 
إلفادة أبناء الكويت في جميع المجاالت

دانيا شومان
التصوير  إدارة  أق�����ام��ت 
العلمي  بالنادي  الفوتوغرافي 
حفل تكرمي للمشاركني في دورات 
ملختلف  فوتوغرافي  تصوير 
األعمار بحضور أمني عام النادي 
املنفوحي وعدد  العلمي م.أحمد 
من املسؤولني بالنادي ومديرة 
اإلدارة تهاني األيوب واملشاركني 
في الدورات.. شملت الدورة األولى 
أساسيات التصوير الفوتوغرافي 
لألشبال قدمها محمد عابدين، كما 
قدمت تهاني األيوب مديرة إدارة 
أساسيات  في  دورة  التصوير 
التصوير الفوتوغرافي للفتيات 

حتت 18 سنة. وكانت الدورة الثالثة دورة التصوير 
الفوتوغرافي الشاملة التي قدمها املدرب واملصور 
العاملي عدنان آل شبر. وبهذه املناسبة ألقت مديرة 
اإلدارة تهاني األيوب كلمة رحبت فيها باحلضور 
الدورات،  وهنأت فيها املشاركني واملشاركات في 
الرائع واستفادتهم من كل  وأش��ادت مبستواهم 
الذي مت وضعه لكل دورة على  الدورات  برنامج 
حدة، متمنية لهم دوام النجاح والتوفيق، وعرضت 
فيلما تسجيليا عن الدورة وما تخللها من نشاطات 

وزيارات.
بدوره هنأ األمني العام م.أحمد املنفوحي املشاركني 
واملش���اركات بالدورة، مش���يدا باجلهود الناجحة 
واملبذولة من قبل مديرة اإلدارة وجهودها في تنظيم 
تلك الدورات ووضع برامج متخصصة تفيد املتدربني 
واملتدربات وتتناس���ب مع جميع األعمار املشاركة 
ومتنى للجميع النجاح واالستفادة من البرامج التي 

وضعت بالدورات.
وأكد ان النادي العلمي يهيئ الظروف واألجواء 
املناس���بة إلفادة أبناء الكويت في جميع املجاالت 

والهوايات.
من جانبه، أشاد احملاضر واملصور العاملي عدنان 
آل شبر مبسؤولي النادي على جهودهم في توفير 
سبل النجاح للدورة وما يتطلبه ذلك من ترتيبات 

ومجهودات كبيرة باالضافة الى التزام املش���اركني 
واملشاركات في الدورة بجدية لاستفادة القصوى 
منها. وأوضح شبر ان اهتمام املشاركني ظهر واضحا 
م���ن خال التقديرات التي حصلوا عليها والنجاح 
الرائع ليحصلوا من خالها على شهادة تخرج دولية 
من املعه���د البريطاني للتصوير الفوتوغرافي الى 
جانب شهادة إمتام الدورة من النادي العلمي، كما 
عرض احملاضر فيلما تسجيليا عن الدورة وما تخللها 
من املعال���م واملناطق في الكويت، وأعلن احملاضر 
عن نتائج ال���دورة وترتيب املراكز، حيث جاء في 
املركز األول املتدرب محمد خليفة الطبيخ، الثاني 
املتدرب خالد أس���د الشطي، الثالث املتدربة أفراح 
ناصر املطيري. وقد قام كل من األمني العام م.احمد 
املنفوحي واأليوب وش���بر بتوزيع الشهادات على 
خريجي الدورات، كما مت تكرمي األعضاء احلاصلني 
على جوائز محلية وعاملية في مجال التصوير وهم 
فيصل البشر حلصوله على امليدالية الذهبية في 
مسابقة االحتاد الدولي للتصوير لعام 2009، جمال 
األيوبي حلصوله على املركز األول في مسابقة كونا 
العوضي  الفوتوغراف���ي 2009 ومحمد  للتصوير 
حلصوله على جائزة معرض كويتي وافتخر 2010، 
كما جرى تكرمي مدير اإلدارة تهاني األيوب واملصور 

العاملي عدنان شبر على جهودهما.

م.أحمد املنفوحي مكرما أحد الفائزين

»العدل«: األعمال الممتازة في حسابات 
2955 موظفًا األسبوع المقبل

أكد وكيل وزارة العدل املساعد للشؤون االدارية 
واملالية عبدالعزيز املاجد ان الوزارة أنهت كل االجراءات 
اخلاصة باألعمال املمتازة ملوظفي الوزارة شاملة كل 
املستويات الوظيفية، وان الوزارة خلصت من اعداد 
كشوف جميع املستحقني لهذه االعمال املمتازة، وان 
وكي����ل وزارة العدل باالناب����ة د.محمد االنصاري قد 
اعتمد املس����تحقني لهذه االعمال وجار حتويلها الى 
البنوك وستكون في حسابات املوظفني املشمولني بهذه 
املكافأة االسبوع املقبل على اكثر تقدير. وقال املاجد 
ان عدد من شملتهم مكافأة االعمال املمتازة لهذا العام 
بلغ 2955 موظفا شاملة كل املستويات الوظيفية من 
بينهم 220 خبيرا هندسيا وحسابيا، وأوضح املاجد ان 

هذا العدد يشمل املوظفني الكويتيني الذين بلغ عددهم 
2097 وغير الكويتيني 638 موظفا، مشيرا الى ان هذا 
العام يعد االول الذي يتم ادراج غير الكويتيني ضمن 
كشوف االعمال املمتازة، وكان ذلك تقديرا من قيادات 
وزارة العدل وعلى رأسهم نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون القانونية وزير العدل ووزير االوقاف والشؤون 
االسامية املستشار راشد احلماد وحتفيزا لهم، وأمل 
املاجد ان حتقق هذه االعمال االهداف املنوطة بها، وان 
تكون حافزا لتحقيق املزيد من االجناز على صعيد كل 
قطاعات وزارة العدل، مشيرا الى انه قد متت مراعاة 
كل اللوائح والنظم عند إقرار هذه االعمال وفقا لألداء 

الوظيفي وحتقيقا للعدالة بني اجلميع.

خالل احتفال المكتب العمالي المصري ومجلس الجالية بعيد العمال

الكندري: صرف المستحقات المالية المتأخرة للعمالة المصرية

أسامة أبوالسعود
اشاد وكيل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل محمد 
الكندري مبساهمات العاملني املصريني في الكويت، متمنيا 
ان تستمر هذه املساهمات التي بدأت منذ زمن بعيد على 

النهج ذاته الذي ارتضته قيادتا وشعبا البلدين.
وقام الكندري خال حضوره مساء امس االول حفل 
تك���رمي 160 عاما مصري���ا من ابن���اء اجلالية املصرية 
مبناس���بة عيد العمال بحضور السفير املصري طاهر 
فرحات والقنصل العام صاح الوسيمي ولفيف من ابناء 
اجلالية املصرية ونظمه املكتب العمالي ومجلس اجلالية 
على مسرح احتاد عمال الكويت مبيدان حولي، بتهنئة 
احلاضرين بص���دور قانون العمل اجلديد وقال »ان من 
شأن هذا القانون ان يكسب جميع العاملني في الكويت 
مبن فيهم العمالة املصرية مميزات اضافية لم تتضمنها 

القوانني السابقة«.
واشار الى ان عام 2009 شهد تقلصا في نسب املشاكل 
التي كانت تشتكي منها هذه العمالة في الكويت، وخصوصا 
العمالة املصرية مقارنة بالعام 2008، حيث اخذت وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل على عاتقها مسؤولية ايجاد 
حلول جلميع هذه املش���اكل التي تؤرق بال العاملني في 

الكويت.

وقال الكندري »نعتذر ان كان هناك تأخر في صرف 
مس���تحقات بعض العمالة املصري���ة، متعهدا مبتابعة 
ه���ذه القضية حتى يتم حلها وص���رف جميع احلقوق 

ملستحقيها«.
من جانبه قال رئيس احتاد عمال نقابات الكويت سالم 
العجمي ان ثمة روابط كثيرة تربط ابناء مصر والكويت 
حيث تسود بينهم عاقات مميزة اسسها الرجال االوائل 
ف���ي البلدين، موضحا ان هذه العاقات بدأت اآلن تؤتي 

ثمارها على ابناء الشعبني.
من جهته اش���ار رئيس نقابات العاملني في القطاع 
احلكومي فهاد العجمي لعمق العاقات التي تربط البلدين، 
مؤكدا ان هذه العاقة تش���هد تطورا يوما بعد يوم على 

مستوى جميع املجاالت.
واضاف العجمي ان ما مييز قنصلية جمهورية مصر 
العربية في الكويت هو حرصها ومحافظتها على تنظيم 
هذه االحتفالية سنويا لتحتفي فيها بعمالها الكادحني، 
متابعا »ان هذا الش���يء يدل عل���ى مدى تقدير واحترام 
الدولة املصرية ممثلة بقنصليتها للعمل والعمال املصرين 

سواء كانوا عاملني في الداخل او اخلارج«.
وزاد ان »الطبقة العاملة مازال يقع على عاتقها العبء 
األكبر في نهضة دولها، مشيدا مبستوى العمل النقابي 

الذي يتميز به البلدان«.
ومن جانبه وجه امني ع���ام اجلالية املصرية د.علي 
العلمي الشكر لقيادات وزارة الشؤون لدورهم االيجابي 
في اخراج قانون العمل اجلديد الى النور، متمنيا ان يحقق 

القانون نقلة نوعية على صعيد العمل والعمال.
وبدوره ثمن مقرر اللجنة العمالية في مجلس اجلالية 
املصري���ة ابراهيم مخدم جهود املس���ؤولني في الكويت 
على جتاوبهم مع مطالب العمالة املصرية والعمل على 
حل مشاكلهم، السيما املشاكل التي تصادفهم في وزارة 

الشؤون االجتماعية والعمل.
وهنأ مخدم العامل���ني املصريني في الكويت بصدور 
قانون العمل اجلديد، وقال ان هذا القانون يتضمن مميزات 
كثي���رة حتفظ للعاملني حقوقهم ويب���رز وجه الكويت 
املشرق وصفحتها النقية البيضاء في ظل قيادة صاحب 

السمو األمير الشيخ صباح األحمد.
واشار مخدم الى دور اللجنة العمالية في حل مشاكل 
ابناء اجلالية املصرية بالتنسيق مع السفارة والقنصلية 
املصرية، قائا نحن في اللجنة العمالية ال ندخر جهدا في 
عرض اي مشكلة على املسؤولني في السفارة والقنصلية 
العامة، مشيرا الى رحابة الصدر التي يجدونها من قبلهم 

في تذليل وحل اي مشكلة نعرضها عليهم.

)أسامة البطراوي(السفير طاهر فرحات مكرما الزميل طارق الشعلة بحضور القنصل صالح الوسيميالسفير طاهر فرحات ومحمد الكندري وصالح الوسيمي وعلي العلمي يكرمان إبراهيم البغلي

انطالق معرض صحي لـ »إعانة المرضى«
في مجمع البيرق اليوم

ليلى الشافعي
قال مدير مكتب الصباحية 
ف���ي جمعي���ة صن���دوق اعانة 
املرض���ى مب���ارك اخلن���ني انه 
وف���ي اطار اجله���ود التوعوية 
التي تقوم بها جمعية صندوق 
اعانة املرضى واستشعارا منها 
التعاون بني مؤسسات  الهمية 
املدني خلدمة املجتمع  املجتمع 
مبواطنيه ومقيميه، يشارك مكتب 
الصباحية باجلمعية في معرض 
صحي في مجمع البيرق مبنطقة 
العقيلة اليوم وملدة يومني، وفي 
مجمع كويت ماجيك مبنطقة ابو 

حليفة يوم 17 من الشهر اجلاري بهدف زيادة الوعي 
الصح���ي وتقدمي خدمات فحص الس���كر وقياس 
الضغط باملجان ملرتادي ه���ذه املجمعات على ان 
تكون من الساعة اخلامسة وحتى الساعة التاسعة 

طوال فترة املعرض.
وثمن اخلنني في تصريح صحافي التعاون احلميم 
بني اجلمعية وهذه املجمعات التي تساهم بفاعلية 

في نشر الوعي الصحي وتسهيل 
تقدمي هذه اخلدمات املجانية من 

اجلمعية ملرتادي املجمعات.
وقال ان اجلمعية حترص على 
توفير مثل هذه اخلدمات حرصا 
افراد  منها على صح���ة جميع 
املجتمع، مشيرا الى دور مكتب 
الصباحي���ة في تقدمي اخلدمات 
واملساعدات الطبية للمحتاجني 
واملعوزين وكفالة أسر املرضى 
ودعم غس���يل الكلى واالجهزة 

الطبية للمحتاجني.
واش���اد اخلن���ني باالقب���ال 
واملش���اركات اجلماهيري���ة في 
املعارض السابقة التي اقامتها اجلمعية في اماكن 
اخرى على ارض الكويت ملا فيها من فوائد توعوية 

ومظاهر حضارية تسهم في النهوض املجتمعي.
ودعا اخلنني الى املساهمة في دعم هذه املشاريع 
اخليرية، مشيرا الى وجود فتوى من وزارة االوقاف 
والشؤون االسامية تؤكد جواز استخراج الزكاة 

لدعم هذه املشاريع.

مبارك اخلنني


