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جانب من احلاضرات في ندوة مشروع وطن

)سعود سالم(ضاري الضويحي وريهام احلميان وأحمد الشمري وفهد العجيل خالل الندوة

متابعة من احلضور ملسيرة »كويتي وأفتخر«

د.محمد الياقوت ود.فهد الركيبي وم.عيسى احلجب خالل الورشة

الشمري: »كويتي وأفتخر« تحّول إلى مشروع وطني لدعم المشاريع الصغيرة
خالل ندوة بالتعاون مع قسم التوجيه والرعاية األسرية في مكتب الشهيد

الحميــان: نسـعـى لدعــم وتطويــر المهــارات والخبـرات 
الشـبابية وصقلهـا مـن خـال تنظيم سلسـلة مـن البرامـج المتنوعة 
وورش العمــل للشـبـاب تنطلـق خــال يونيـو ويوليــو المقبلين

الضويحـي: تعلمـت أهمية العمـل الجماعـي والتعاون وتنظيـم الوقـت بطريقة فعالة

العجيل: »كويتي وأفتخر« عزز من مفاهيم الوالء ووفر لي الفرصة لممارسة العمل اإلعامي

في القطاع اخلاص، حيث يقوم 
بدور الوسيط بني طالبي العمل 

وأصحابه.
واستعرض الشمري بعض 
النماذج املش���رفة من الشباب 
الكويتي من أصحاب االجنازات، 
مش���يرا لتنامي عدد املتطوعني 
في املشروع الذي وصل ل� 160 
متطوعا، باالضافة الى الصدى 

االيجاب���ي له خليجيا من خالل 
الصورة التي ينقلها ضيوفه من 

مختلف دول مجلس التعاون.

منظمة صغيرة

من جهتها، اكدت استشارية 
التدريب والتطوير ريهام سعود 
احلمي���ان ان »كويتي وأفتخر« 
حتول م���ن مجرد ملتقى الى ما 

يشبه املنظمة الصغيرة تسعى 
لتقدمي الدعم االكادميي للشباب 
الكويتي من خالل تنمية وتطوير 
الش���بابية  املهارات واخلبرات 
وصقلها، وتنظيم سلس���لة من 
البرامج املتنوعة وورش العمل 
للشباب والتي ستنطلق باكورتها 
خالل فترة الصيف يونيو � يوليو 

.2010

ان احد  واضافت احلمي���ان 
اهم اهداف البرنامج اكتش���اف 
املواهب واملهارات، باالضافة الى 
تعزيز مفهوم املشاريع الصغيرة 
واملس���اعدة على رس���م خطة 
مستقبلية حلياتهم مع أصحاب 
املشاريع إلطالقها، مشيرة الى ان 
»كويتي وأفتخر« يحرص على 
تقدمي سلسلة من البرامج التي 

أسامة دياب
اللجنة االعالمية  اكد عضو 
ملشروع »كويتي وأفتخر« احمد 
الش���مري ان »كويتي وأفتخر« 
حتول من فك���رة نبيلة لواقع 
ملم���وس، ومن مج���رد ملتقى 
الى مشروع وطني يهدف لدعم 
املشاريع الصغيرة ولعب دور 
الوسيط بني اجلهات احلكومية 
والش���ركات اخلاصة من جهة، 
وأصحاب املش���اريع الصغيرة 
من جه���ة اخ���رى، موضحا ان 
»كويتي وأفتخر« هو مشروع غير 
ربحي يسعى لتحقيق جملة من 
االهداف أهمها مساعدة الشباب 
الكويتي الطموح وتبني ابداعاتهم 
ومساعدتهم على اقتناص الفرص 
املتاحة وإبراز املشاريع الصغيرة 
وتنميتها لتكون أحد أبرز عوامل 

تنمية االقتصاد الكويتي.
جاء ذلك في مجمل كلمته التي 
ألقاها اثناء الندوة التي أقيمت 
بالتع���اون مع قس���م التوجيه 
والرعاية االسرية مبكتب الشهيد 
بعن���وان »كويت���ي وأفتخر«.. 
مشروع وطن بحضور عدد من 
املهتمني بالعمل التطوعي والشأن 

العام.
ان املشروع فرصة  وأضاف 
لدعم وابراز اجنازات الش���باب 
الكويت���ي ودحض كل ما يروج 
عنه من معلومات مغلوطة، الفتا 
الى امتالك الشباب الكويتي لكل 
املبادرة  النجاح وروح  عناصر 
واالفكار والطاقات اخلالقة، اال 
انهم يفتقرون لفرص حقيقية 

تظهر إبداعاتهم.
وأشاد بالدعم املادي واملعنوي 
الالمحدود لسمو رئيس مجلس 
الش���يخ ناصر احملمد  الوزراء 
وحتمس���ه لفكرة املشروع منذ 
الي���وم االول لعرضه���ا عليها، 
مشيرا الى تطور وجناح الفكرة 
الثالث  الس���نوات  على م���دى 
املاضية، معربا عن أمله في ان 
يكون املش���روع خط���وة مهمة 
نحو تعزي���ز الوحدة الوطنية، 
الفتا الى مساهمة املشروع في 
حل مش���كلة البطالة من خالل 
الكتروني  انش���اء اول موق���ع 
http://www.p2bk.com/ كويتي

jobs يساهم في توظيف الشباب 

تتناس���ب مع ميول وتطلعات 
كل مشارك من خالل تزويدهم 
باخلبرة العملية للدخول بقوة 
الى عالم البزن���س، اضافة الى 
توس���يع آفاقه���م وطموحاتهم 
ملساعدتهم على اختيار املجال 
الذي يتناسب مع ميولهم، وذلك 
بالتعاون مع عدة ش���خصيات 
وجه���ات متخصص���ة لتقدمي 
البرامج املميزة، وسيتم قريبا 
االعالن عن تفاصيل تلك البرامج، 
الفت���ة الى ان اغلب املش���اريع 
العاملية وأكبره���ا بدأت بأفكار 
صغيرة وامكاني���ات محدودة، 
ولكن بتحديد االهداف ووضوح 
الرؤية توسعت ووصلت آلفاق 

العاملية.
ال���ى ان موق���ع  وأش���ارت 
التوظيف يسعى للمساهمة في 
توفي���ر الوظائف ل� 800 باحث 
عن عمل، مثمنة دور ش���ركات 
القطاع اخل���اص وتعاونها في 

هذا الصدد.
وحثت احلضور على ضرورة 
اش���راك أوالدهم ف���ي مثل هذه 
البرامج الصيفية، خصوصا ان 
البرامج التدريبية جزء ال يتجزأ 
من جناح أي مش���روع لتطوير 

املنتج أو اخلدمة.

تجربة متطوع

وب���دوره، س���رد ض���اري 
الضويح���ي اح���د املتطوع���ني 
ف���ي املش���روع جتربت���ه على 
النقاط  احلضور، موضحا اهم 
التي استفادها من خالل وجوده 
مع فريق املتطوعني ومنها روح 
العمل اجلماعي والتعاون وتنظيم 
الوقت بطريقة فعالة، باالضافة 
الى االحتكاك بش���خصيات لها 

خبرة مهنية وحياتية كبيرة.
أما فهد العجيل احد املتطوعني، 
فأوضح ان اه���م ما لفت نظره 
للتطوع في املشروع هو شعاره 
»كويتي وأفتخ���ر« الذي يعزز 
من مفاهيم الوالء وحب الوطن، 
مش���يرا الى انه استفاد الكثير 
من انضمامه للمش���روع ومنها 
العمل  الوقت وممارسة  تنظيم 
االعالمي، مش���ددا على ان قيمة 
العمل التطوعي تعزز من حب 

الوطن.

المشاركون في ورشة عمل دراسة األحمال المرورية:
صيانة الطرق السريعة تستنزف نحو 15 مليون دينار سنويًا

حّمل عدد من املتخصصني 
واالكادمييني احلكومة مسؤولية 
اهدار املاليني من الدنانير في 
عملي���ات الصيانة التي تقوم 
بها اجلهات املعنية للطرق في 
الكويت، مشيرين الى ان تكلفة 
هذه الصيان���ة التي تقوم بها 
وزارة االشغال العامة تصل الى 
نحو 15 مليون دينار س���نويا 

للطرق السريعة فقط.
وعزت دراسة عرضها د.محمد 
الياقوت من جامعة الكويت في 
التي  العمل املرورية  ورش���ة 
أقامتها جلنة النقل واملرور في 
جمعية املهندسني مساء امس 
االول بعنوان: »االحمال املرورية 
الزائدة وتأثيرها على منشآت 
الرصف«، وشارك في الورشة 
عدد من املتخصصني في قضايا 
النقل واملرور وترأسها د.فهد 
الركيبي وأدارها رئيس اللجنة 

م.عيسى احلجب.
بداي���ة ق���ال م.احلجب ان 
جلنة النقل واملرور في جمعية 
الكويتية ستقوم  املهندس���ني 
وبشكل دوري في عقد ورش 
عمل متخصصة في هذا املجال 
للمساهمة منها في وضع أطر 
عامة للحلول العلمية املمكنة 
التي تس���اهم في حل املشكلة 
املرورية في البالد والتي باتت 
تكلف الدولة واملجتمع ماليني 
الدنانير، مؤكدا  بل ومليارات 

اللجن���ة س���تقوم بوضع  ان 
توصيات لكل ورشة من ورش 
العمل ثم تقدمها الى اصحاب 
القرار ف���ي اجلهات احلكومية 
املعني���ة كوزارات االش���غال 
والداخلية ممثل���ة في االدارة 

العامة للمرور.
ث���م عرف د.فه���د الركيبي 
الدراسة بأنها أجريت من قبل 
القسم املختص بكلية الهندسة 
والبترول في جامعة الكويت، 
مشيرا الى ان هذه الدراسة قام 

بها د.الياقوت مبساعدة طلبة 
البكالوريوس في القسم.

ث���م اس���تعرض د.محمد 
الياقوت دراس���ته بالقول: ان 
هذا البحث يقارن بني التصاميم 
االنشائية املستخدمة في رصف 
الكويت  الطرق االسفلتية في 
والتي مت احلصول عليها من 
دليل تصميم االرصفة في وزارة 
التصميم  االش���غال مع دليل 
العاملي AASHTO93، حيث مت 
استخدام دراسة سابقة ألربعة 

الطرق الشريانية  مقاطع من 
الرئيسية في الكويت من حيث 
املرور ودراس���ة  حجم حركة 
سرعة املركبات لتعيني االحمال 
الثقيلة  املتوقعة للمركب���ات 
باستخدام نظام الضرر الرصفي 
املترتب على االحمال املختلفة 

.ESAL
وأضاف ان هذه الدراس���ة 
أظهرت ان التصاميم االنشائية 
لبعض الطرق الرئيس���ية في 
الكويت أقل بنس���بة 42% من 

عمق الرصف املطلوب، عالوة 
على ذل���ك، ال يتم رصد أوزان 
الش���احنات وال مخالفتهم في 
الب���الد، مما يضيف ملش���كلة 
االحمال املرورية العالية التي 
الرئيس���ية،  تتحملها الطرق 
الس���بب  ويتوق���ع ان يكون 
الرئيسي في حدوث الكثير من 
التشققات والصيانة الرصفية 

املستمرة والسابقة ألوانها.
ويلخ���ص البح���ث بعض 
املالحظات التي يجب ان تتخذ 

لتحسني ممارسة تصميم الطرق 
االس���فلتية ومراقبة االحمال 

املرورية للمركبات الثقيلة.
وبعد مناقش���ة لعديد من 
اجلوانب ذات العالقة باملوضوع 
من قبل ممثلي بعض الوزارات 
املعنية بالطرق واملرور، أوصت 
الورش���ة بوضع آلي���ة لوزن 
الشاحنات ومخالفة املخالفني، 
مع مراعاة توافر القوانني التي 
العملي���ة وتخالف  تقنن هذه 
الشاحنات ذات االحمال الزائدة، 
واعادة تأهيل وفتح مركز وزن 
الشاحنات في املنافذ احلدودية 
واملوان���ئ، ووضع مجس���ات 
»سنس���رز« لوزن الشاحنات 
الط���رق، حتفيز  في مختلف 
املتعلق���ة بصيانة  االبح���اث 
الط���رق وتصميمه���ا وزيادة 
البحثية  التعاون بني اجلهات 
ف���ي جامعة الكوي���ت ومعهد 
االبحاث وال���وزارات املعنية 
والطيران املدني وغيرها، هذا 
باالضافة الى وضع آلية محددة 
للتنسيق بني اجلهات املعنية 
العامة  وهي وزارات االشغال 
واملواص���الت واالدارة العامة 
للجمارك والداخلية وغيرها، 
وأخيرا أوصت الورشة بضرورة 
القيام بدراسات لتقييم الرصف 
احلال���ي ومراجعة املواصفات 
الفنية له بناء على نتائج هذه 

الدراسات.

أقامتها لجنة النقل والمرور في جمعية المهندسين


