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مسابقة سنوية للتصميم الهندسي
لطلبة وطالبات المرحلة الثانوية

»المحاسبة« اختتم برنامجي
»إدارة الوقت« و»إدارة المشاريع«

الجندل: تطبيق المدونة المعدلة للحفاظ 
على الطاقة يسهم في خفض االستهالك

اختتم ديوان احملاس���بة برنامجني تدريبيني، 
األول بعنوان »إدارة الوقت وحتديد األولويات«، 
والثاني بعنوان »إدارة املش���اريع« وذلك تنفيذا 

خلطته التدريبية لعام 2010/ 2011.
اس���تهدف البرنامج األول إكس���اب املشاركني 
امله���ارات الالزمة لتوظيف الوق���ت والتخطيط 
اليومي الفعال، وحتديد األولويات والتركيز على 
األهداف الهامة في العمل واحلياة لتحقيق التميز 

والنجاح.
وتناول مفهوم تقييم الوقت واألضرار الناجتة 
عن عدم التقييم، ووصف األهداف ومعايير حتديد 
األولويات، كما تناول تفوي���ض األعمال لزيادة 

فاعلية الوقت، واعداد الشخص لنفسه كي يكون 
شخصية منظمة ذات كفاءة وفاعلية.

كما ناق���ش البرنامج أهم مبددات الوقت التي 
تؤدي لضياعه كاملكاملات الهاتفية املطولة، وقراءة 
املجالت وعدم االلتزام باملواعيد وس���وء ترتيب 
األولويات باالضافة ال���ى املجامالت االجتماعية 

غير الضرورية.
أما برنامج »ادارة املشاريع« فقد استهدف تزويد 
املش���اركني باملهارات اإلدارية العملية، واملفاهيم 
النظرية في ادارة املش���اريع، وتوضيح الرؤية 
للعالقات األساسية بني ادارة املشاريع وتطبيق 

االستراتيجية اخلاصة باملشروع.

نظمت وزارة الكهرباء وامل����اء بالتعاون مع معهد الكويت لألبحاث 
العلمية ورشة عمل حول »املدونة املعدلة لقواعد احلفاظ على الطاقة في 
املباني بالكويت« بهدف تعريف املشاركني على املدونة املعدلة واحلديثة 
التي أصدر قرار من وزارة الكهرباء واملاء بتطبيقها على جميع املنشآت 
واملباني احلكومية والشركات التجارية، وتشتمل املدونة على القواعد 
والش����روط الواجب توافرها للحفاظ عل����ى الطاقة ورفع كفاءة أجهزة 

التكييف واإلنارة في املباني.
وعقدت الورشة بتوصية من »اللجنة التنفيذية لترشيد االستهالك 
من الطاقة الكهربائية واملياه في مؤسسات الدولة« والتي يترأسها وزير 
الكهرباء واملاء د.بدر الش����ريعان، واستمرت الورشة ملدة يومني شارك 
فيها عدد من ممثلي املكاتب الهندس����ية وش����ركات املقاوالت، وشهدت 
إلقاء سلسلة من احملاضرات العلمية، حيث ألقى كل من د.سعد اجلندل 
محاضرتني حول منظور الطاقة واحلفاظ عليها ومدونات احلفاظ على 
الطاقة بالكويت، وم.جوبال مهشواري محاضرتني حول شروط تصميم 
املباني واملتطلبات األساسية لها وتقنيات توفير الطاقة، باالضافة الى 
محاضرة حول احلدود الدنيا للحفاظ على الطاقة ومقاييس التشييد 
والبناء ألقاها م.فريد القمالس، ومحاضرة أخرى حول مقاييس ونظم 
أجهزة تكييف الهواء ألقاها م.حسني جمعة، فيما ألقت م.زينب الرشيد 
محاضرة حول تطبيق وتنفيذ مدونات احلفاظ على الطاقة بالكويت.

من جانبه، قال د.سعد اجلندل، منسق أعمال الورشة واحملاضر من 
دائرة تقنيات البناء والطاقة مبعهد الكويت لألبحاث العلمية، ان تطبيق 
املدونة املعدلة يعد خيارا رئيسيا للحد من استهالك الطاقة الكهربائية 
في الكويت ويعتمد جناح تطبيقها على مدى ادراك املكاتب الهندسية 
وشركات املقاوالت ألهمية هذه املدونة وكيفية التطبيق الصحيح لها 

باالضافة الى تأثيرها في خفض استهالك الطاقة في املباني.
وأكد د.اجلندل اهمية هذه الورشة حيث مت خاللها استعراض الوضع 
العام الستهالك الكهرباء في قطاع املباني املختلفة بالكويت، كما متت 
مناقش����ة مخرجات املرحلة األولى من مشروع تطبيق مدونة احلفاظ 
على الطاقة في املباني، والتي اش����تملت على شروط وضوابط الغالف 
اخلارجي للمباني والشبابيك، وتصميم وإدارة االضاءة وطرق التحكم 
بها، وتقنيات اجهزة التكييف بكامل أنواعها، كما متت خالل الورش����ة 

مناقشة تعديل وتطوير املدونة احلالية.
وأشار د.اجلندل الى ان املدونة تعد احدى مخرجات البحث العلمي 
التي قام معهد الكويت لألبحاث العلمية بتطويرها بالتعاون مع وزارة 
الكهرباء واملاء وعدد من البيوت الهندسية في القطاع اخلاص حيث مت 
العمل على ما يقارب 22 بحثا لتطوير املدونة، األمر الذي توج بإصدار 
القرار الوزاري رقم )9( لسنة 2010 باعتماد مدونة احلفاظ على الطاقة 
في املباني، والذي يعد أول قرار وزاري من نوعه في الكويت والذي مت 

العمل به على مستوى الدولة منذ األول من فبراير املاضي.

أبل: تكريم الفائزين في جائزة
سالم العلي للمعلوماتية 26 الجاري

أعلنت اللجنة املنظمة ملسابقة 
الس����نوية للتصميم  الكوي����ت 
الهندسي لطلبة وطالبات املرحلة 
الثانوية عن بدء اللجان العاملة 
باتخاذ الترتيبات الالزمة لتنظيم 
املس����ابقة األولى للعام الدراسي 

.2011/2010
وقد صرح رئيس اللجنة العليا 
املنظمة للمسابقة م.وليد اخلميس 
بأن االشتراك في هذه املسابقة متاح 
جلميع الطلب����ة والطالبات ممن 
ميتلك مواهب إبداعية واهتمامات 
علمية وهندسية، مشيدا في الوقت 
نفس����ه برئيس اللجن����ة العليا 
املنظم����ة وزارة التربي����ة ممثلة 
بالوكيل املساعد لألنشطة الطالبية 
في وزارة التربية دعيج الدعيج 

على ادراج هذه املس����ابقة ضمن 
خطة الوزارة للعام الدراسي املقبل 
وهذا ما س����يعزز روح التنافس 
بني املتسابقني من طلبة وطالبات 
الثانوية ويس����اهم في  املرحلة 
التفكير اإلبداعي  تنمية مهارات 
املفاهيم والنظريات  وتطبيقات 

العلمية.
من جانبه، أشار عضو اللجنة 
العليا املنظم����ة ورئيس اللجنة 
اإلعالمية للمسابقة م.رائد احلمد 
ان املسابقة التي ساهم في تنظيمها 
مركز طاقة لالستشارات رصدت 
لها اللجنة املنظمة جوائز قيمة 
للمس����ابقة حيث يحصل احلائز 
على املركز األول على 400 دينار 
واملركز الثاني 300 دينار واملركز 

الثالث 200 دينار، كما سيحصل 
الفريق احلائز على افضل تصميم 
ابداعي عل����ى 100 دينار، ومينح 
باقي املتسابقني شهادات تقدير 

ومشاركة.
وأضاف ان باب االشتراك في 
املس����ابقة مفتوح جلميع الطلبة 
والطالبات في الكويت وان بإمكان 
الراغبني بالتعرف على الشروط 
واللوائ����ح وتعبئ����ة اس����تمارة 
التسجيل زيارة موقع املسابقة 
 ،6aqa.org.www على االنترن����ت
مضيفا ان جميع املشاركات ستقام 
املقبل وس����تعلن  في 19 فبراير 
النتائج النهائية في احلفل اخلتامي 
لتوزيع اجلوائز املزمع اقامته في 

22 فبراير املقبل.

صرح مدير جائزة سمو الشيخ 
سالم العلي الصباح للمعلوماتية 
د.خليل أبل بأن صاحب الس����مو 
الش����يخ صب����اح األحمد  األمير 
سيتفضل ويشمل برعايته السامية 
وحض����وره الك����رمي حفل تكرمي 
الفائزين بجائزة س����مو الشيخ 
س����الم العل����ي للمعلوماتية في 
عامها التاسع األربعاء 26 اجلاري 
الساعة العاشرة والنصف صباحا 
في مسرح وصالة سلوى صباح 
األحمد باملارينا، ش����ارع اخلليج 

العربي.
وأفاد بأنه سيتم في هذا احلفل 
تقليد املؤسسة العربية لالتصاالت 
الفضائية »عرب سات« اجلائزة 
التقديرية »وسام املعلوماتية«، 
تقديرا ملا أحدثت����ه من حتوالت 
أسهمت في بناء املواطن العربي 
وحضارته اإلنسانية في املجاالت 
املختلفة، وم����ا حققته من ربط 
ألطراف الوط����ن العربي بأحدث 
ما توصلت اليه تقنية االتصاالت، 
وملا تتميز به هذه املؤسس����ة من 
الرقمي،  الفضائ����ي  البث  تقنية 
وإدخال خدمات اإلنترنت املرتبطة 
به����ذا البث، والري����ادة في مجال 
االتص����االت الفضائية، والتطور 

التقني املستمر.
وأضاف د.أبل ان جائزة سمو 
العلي الصباح  الش����يخ س����الم 
للمعلوماتية � والتي تعد األولى 
من نوعها واألعلى بني مثيالتها 
� س����تقوم بتك����رمي 18 فائزا في 
مجاالته����ا املتع����ددة م����ن أفراد 
وجه����ات مختلفة م����ن الكويت، 
ومن الدول العربية اآلتية: اململكة 
العربية السعودية، اجلمهورية 
العربية السورية، دولة اإلمارات 
العربية املتحدة، جمهورية مصر 
العربية، اجلمهورية اجلزائرية 

الدميوقراطية الشعبية.
كما س����يتم تك����رمي اجلهات 
والهيئات احلكومية املش����اركة 
في أنشطة اجلائزة، وهي: وزارة 
اإلعالم، وكال����ة األنباء الكويتية 
»كون����ا«، والهيئ����ات األكادميية 
والبحثية ومؤسس����ات املجتمع 
املدني املشاركة في جلان وفرق 
عمل اجلائزة، وهي: معهد الكويت 
لألبحاث العلمية، وجامعة الكويت، 
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب، ومركز العمل التطوعي، 
والنادي العلمي الكويتي، وجمعية 
الكويتية، واجلمعية  املهندسني 
الكويتي����ة لتقني����ة املعلومات، 
الكويتية،  وجمعي����ة املعلم����ني 
الكويتية،  التاريخية  واجلمعية 
واجلمعية االقتصادية الكويتية، 
املكتب����ات واملعلومات  وجمعية 
الكويتي����ة، ورابط����ة األدباء في 
الكوي����ت، وجمعية احملاس����بني 
واملراجعني الكويتية، واجلمعية 
الكويتي����ة للفنون التش����كيلية، 

ورابطة االجتماعيني الكويتية.
كما ذك����ر د.أبل انه من املقرر 
تكرمي جمي����ع الفائزين بجوائز 
املعلوماتي����ة خالل ه����ذا احلفل 

الكبير. فعلى مس����توى »جائزة 
الكويت« س����تمنح جوائز  دولة 
املعلوماتي����ة لهذا الع����ام الى كل 
من: لطيفة حس����ني العطية التي 
فازت باملركز األول عن فئة األفراد 
كأفضل موقع عام لألفراد )أقل من 
18 سنة( عن مشروعها »طموح 
الكويت« وقيم����ة اجلائزة 1500 
دينار، وعن الفئة ذاتها س����يكرم 
عبدالعزيز احمد عبداهلل كأفضل 
موقع لألفراد )18 سنة وما فوق( 
عن مشروعه »الدروازة للعمالت 
والنوادر وتراث الكويت األصيل« 

وقيمتها 2000 دينار.
أم����ا عن فئ����ة املجتمع املدني 
فس����يحصل املوق����ع اإللكتروني 
»ملرك����ز تقومي وتعلي����م الطفل« 
على جائزة أفضل موقع ملؤسسات 
املجتمع املدن����ي وقيمتها 3 آالف 

دينار.
وستمنح جائزة املركز األول 
عن فئة القطاع اخلاص الى كل من 
الكويت  املوقع اإللكتروني لبنك 
الوطني كأفضل موقع للشركات 
واملؤسس����ات اخلاصة وجائزته 
عينية، بينما ستحصل مؤسسة 
سورد سيس����تم للتجارة العامة 
واملق����اوالت على جائ����زة أفضل 
مشروع جتاري في القطاع اخلاص 
عن مش����روعها »سورد سيستم 
للتج����ارة اإللكتروني����ة« وقيمة 

اجلائزة 3 آالف دينار.
وبالنسبة لفئة احلكومة سيكرم 
موقع بيت الزكاة اإللكتروني على 
جائ����زة أفضل موق����ع للوزارات 
واملؤسسات والهيئات احلكومية، 
وسيمنح مركز املعلومات في بلدية 
الكويت جائزة أفضل مش����روع 
خدمي عن مشروع »دليل الكويت 
اإللكترون����ي« وكلت����ا اجلائزتني 

عينية.

خالل ورشة عمل نظمتها وزارة الكهرباء بالتعاون مع »األبحاث«»التربية« أدرجتها ضمن خطة العام الدراسي المقبل

د.خليل أبل

الشيخة شيماء العبداهلل وعبدالرسول سلمان ود.عبداهلل الهاشم خالل افتتاح املعرضعبدالرسول سلمان يلقي كلمتهالشيخة شيماء العبداهلل تتوسط فريق ملتقى الكويت الثاني

تكرمي الفنان عبداهلل الزيد عن عمله التجريدي »انكسار«جولة داخل املعرض

سلمان: جائزة سعاد الصباح اإلبداعية  إضاءة جديدة على الفن التشكيلي 

لميس بالل
حتت رعاية الشيخة د.سعاد 
الصب���اح وبحض���ور جنلتها 
الشيخة شيماء عبداهلل املبارك 
الكويتية  ورئيس اجلمعي���ة 
للفنون التشكيلية ورئيس احتاد 
التش���كيلية  الفنون  جمعيات 
اخلليجية نائب رئيس الرابطة 
الدولية للفنون عبدالرس���ول 
س���لمان واالمني العام املساعد 
لشؤون االنسان والبيئة باالمانة 
العامة ملجل���س التعاون لدول 
العربي���ة د.عبداهلل  اخللي���ج 
الهاشم افتتح مساء امس االول 
ملتقى الكويت الثاني للتشكيل 
اخلليجي بحضور ديبلوماسي 
واعالم���ي في مق���ر اجلمعية 

الكويتية للفنون التشكيلية.
تخلل امللتقى جولة للشيخة 
شيماء واحلضور في معرض 
الفنانني املشاركني ليتعرفوا في 
كل زاوية على لون من ألوان الفن 
اخلليجي والذي ارتقى مبستواه 
ألعلى املراتب واالذواق، حيث 
شارك في امللتقى 94 فنانا وفنانة 
من الكويت وبقية دول مجلس 
التعاون وقدموا 196 عمال فنيا 
متنوع���ا بني لوح���ات واعمال 

نحتية وڤيديو ارت.
وفي كلمة االمني العام املساعد 
لشؤون االنسان والبيئة باالمانة 
العامة ملجل���س التعاون لدول 
العربي���ة د.عبداهلل  اخللي���ج 
الهاش���م خالل امللتقى ش���كر 
الشيخة د.سعاد الصباح على 
الدعم املتمي���ز لالعمال الفنية 
قائال: هذا ليس غريبا على راعية 
احلفل دعمها، مضيفا: لقد ضم 

وهم الفن���ان ورئيس جمعية 
التش���كيلية  االمارات للفنون 
الذي عرض  خليل عبدالواحد 
فيلما فنيا معاص���را بعنوان 

»طريقي«.
كما فاز الفنان محمد مهدي 
من البحري���ن بعمله »اخلوف 
اكريليك« والفنان سيد الساري 
من البحرين عن عمله »جنة من 
رماد زيت على كانفس« والفنان 
عبدالرحمن املطاوعة من قطر 
عن عمليه التراثيني املعاصرين 
»تغير املجتم���ع« و»االصالة 
العم���ارة« وهما من  وتغي���ر 

تصميم غرافيك وليثوغراف.
واستطاعت الفنانة العمانية 
عالية الفارسي الفوز بعمليها 
اللذين استخدمت فيهما مواد 
مختلفة وهما »تعبد في القمة« 
و»بدون عنوان« لتترك التفسير 
لبصيرتن���ا، وف���ازت الفنانة 
السعودية غادة احلسن برسمها 
املعاصر على خامات متنوعة من 
القماش في عمليها »التكوين« 

و»بعثرة ذات«.
وف���از من الكوي���ت الفنان 
عبداهلل الزيد عن عمله التجريدي 
»انكس���ار« والفن���ان عبداهلل 
العتيب���ي عن عملي���ه »لقاء« 
و»مجموعة لقاء« املرس���ومني 
بالزيت على الكريليك، والفنانة 
أميرة اش���كناني ع���ن عملها 
املرس���وم بالزيت »أس���طورة 
الشماع  حياة« والفنان هاشم 
بعمليه بالغرافيك »انكسار 3« 
الدويش  و»انكسار 4« وفواز 
عن عمل���ه املركب من اخلزف 

املربع.

املتنوعة  املتعددة وأس���اليبه 
وأجيال���ه املتصلة ومناس���بة 
متجددة الكتشاف اطوار من تلك 
الرحلة الش���اقة واملمتعة التي 
حتكم قدر كل فنان في مرسمه 
مع االلوان واالشكال واخلدمات 

والفضاء.
ووصف امللتق���ى بأنه لغة 
وفاء يبقى مشعا بفضل فنانيه 
وايضا بفضل ما يخص به من 
عناية ودعم خاصة من د.سعاد 
الصباح، شاكرا جميع من ساهم 

في اجناز هذه التظاهرة.
وعلى هامش افتتاح املعرض 
مت اعالن اسماء الفائزين بجائزة 
د.س���عاد الصب���اح االبداعية 

في فهم موضوعات وشؤون هذا 
العالم، كماانه في نفس الوقت له 
اسلوبه في التفاعل معه واالرتقاء 
به وحتصينه بالقيم االنسانية 
واالخالقية واالسهام في معاجلة 
مشاكله في سبيل بناء مجتمع 
انس���اني حيوي متمدن، وهذا 
ال ينطبق على الفن التشكيلي 
وحده وامنا على جميع الفنون 
واالنشطة االبداعية االنسانية، ما 
يجعل الفن التشكيلي وغيره من 
الفنون حتظى مبكانتها الالئقة 

وتقدير املجتمع لها.
من جانبه، اكد رئيس اجلمعية 
الكويتية للفنون التش���كيلية 
ورئيس احتاد جمعيات الفنون 

اللون.
كما اكد الهاشم مشاهدته لعدد 
كبير من اللوحات املتميزة كلها 
بارزة، وان كان هناك تفاوت في 
االذواق، متمنيا ملن لم يحالفه 
احلظ ان يوفق في املرات القادمة، 
وانه مبجرد املشاركة فاجلميع 
التقاء  اله���دف  ان  فائز، حيث 
التعاون  فناني دول مجل���س 

في الكويت.
وفي كلم���ة لراعية احلفل 
ضمن صفح���ات كتيب امللتقى  
قالت ان ما يبعث على االرتياح، 
ان هذه املس���ابقة ف���ي دورتها 
الثانية قد شارك فيها 94 فنانا 
وفنانة من الكويت ودول مجلس 

التش���كيلية اخلليجي���ة نائب 
رئيس الرابطة الدولية للفنون 
عبدالرسول سلمان ان احملاوالت 
التي قام بها الرواد من تأسيس 
التشكيلية اخلليجية  احلركة 
القرن املاضي لم  في منتصف 
تكن مبعزل عن تصاعد الوعي 
السياسي واالجتماعي، فال غرابة 
اذا ارتب���ط النت���اج اخلليجي 
بكل أشكاله في التركيب الفني 
ونظرته جتاه املوضوع بروحية 
ليس من السهل اهمال عالقتها 

بتراثه القدمي.
واضاف ان جائزة د.سعاد 
الصباح اض���اءة جديدة على 
مشهدنا التشكيلي في جتاربه 

التعاون مبا يتيح فرصة طيبة 
للفنانني التشكيليني من شتى 
امل���دارس واالجتاهات في الفن 
التش���كيلي اخلليجي، تبادل 
الفكر والرأي واخلبرة، ويفسح 
املجال للمنافسة الشريفة بني 
الفنانني ويسهم في صقل الفن 
التشكيلي املعاصر وتوظيفه في 
خدمة االنسان العربي، وهذا هو 
الهدف من هذه املسابقة والدافع 

الرئيسي وراء تنظيمها.
وأضافت ان الفن التشكيلي 
وشتى الفنون االنسانية االخرى، 
العالم  هي تعبير انساني عن 
الذات���ي للفنان وعالقته بعامله 
احمليط به ويعكس مدى تعمقه 

احلفل جتمعا خليجيا فنيا ملن 
كان له���م دور متميز في مجال 
الفنون التشكيلية في اخلليج 
وكان هناك نخبة من دول مجلس 
التعاون في هذا التجمع الفني 
التنافس تنافس���ا  جعل م���ن 
لالئتالف وضم فنانني ش���بابا 
وقدامى أثبتوا انهم ميلكون حسا 
فنيا عاليا ضم روحا حداثية في 
املوضوعات واالدوات والحظنا 
نقلة نوعية ومدارس متباينة 
الغرب،  تضاهي املوجودة في 
ما احدث حراكا فنيا، واوضح 
الهاشم ان الفن ليس له حدود 
ويعبر عن مشاعر وأحاسيس 
اقت���ران الصورة مع  فنالحظ 

خالل افتتاح ملتقى الكويت الثاني للتشكيل الخليجي بمشاركة 94 فناناً قدموا 196 عمالً فنياً

الهاش�م: الملتقى يهدف إلى التقاء فنان�ي دول مجلس التعاون في الكويت والحظنا في اللوحات نقلة نوعية وم�دارس متباينة تضاهي الموجودة في الغرب


