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1914 مشاركًا و279 توصلوا لإلجابات الصحيحة.. والتكريم مساء غٍد االثنين

الشمري: 20 فائزًا حصدوا جوائز 
مسابقة علي الجابر الثانية للبحث المعلوماتي

أعلنت اللجنة املنظمة ملسابقة الشيخ علي اجلابر الثانية للبحث 
املعلوماتي أسماء الفائزين باجلائزة والبالغ عددهم عشرين فائزا 

من اجلنسني.
وقال امني عام اجلائزة م.بسام الشمري ان عدد املشاركني في هذه 
اجلائزة التي تقام للمرة الثانية على التوالي وصل الى 1914 مشاركا 
كان من بينهم 279 مشاركا توصلوا الى االجابات الصحيحة واختير 

من بينهم عشرون فائزا بعد اجراء عملية السحب بالقرعة.
واوضح الشمري ان جلنة اجلائزة ستقيم حفال تكرمييا للفائزين 
مساء غد االثنني مبقر مركز اعداد القادة في منطقة اخلالدية بحضور 
ورعاية الشيخ علي اجلابر والشيخة أوراد اجلابر والوكيل املساعد 

لوزارة التربية لألنشطة الطالبية دعيج الدعيج.
وثمن الشمري الدور الكبير التي تلعبه وزارة التربية في دعم 
هذا النش���اط التقني العلمي وتضمنت قائمة الفائزين العش���رين 
كال من يوس���ف عدنان عبدالنبي وشريفة بهبهاني ومنيرة معجب 
العجمي ونادي عودة وختام عبدالرحيم ورجاء سعد جوهر ومنال 

مكي الشواف وحوراء اجلزاف ودالل احلربي وراشد احلداري ورزان 
اجليعان وبش���ير احللبي وعمرالس���لطان وخالد العازمي ومحمد 
سامي عبده وشهد االبراهيم وس���ماح غالب وسليمان فواز ونور 

ابوصالح وهدى العنزي.
وقال م.الشمري ان اجلائزة عبارة عن 200 دينار كويتي مقدمة 

من الشيخ علي اجلابر ستقدم لكل فائز.
واضاف امني عام اللجنة انه جريا على العادة الس���نوية قامت 
اللجنة املنظمة بتخصيص جوائز خاصة أخرى ملشاركات متميزة 
من بينه���ا 3 أولياء امور هم بدر ناصر الظفيري وعايض العجمي 
وحياة حسن املزيدي وسيتم تكرمي اسرع من اكمل املسابقة وهي 
رشا جنر املطيري التي اكملت املسابقة بشكل صحيح في غضون 

7 دقائق فقط.
كما سيشهد احلفل أيضا تكرمي مدرسة البيان ثنائية اللغة التي 
جتاوز عدد طلبتها املشتركني 200 طالب في املسابقة وآخرين ممن 

م.بسام الشمريساهموا في جناح هذه املسابقة املعلوماتية.

هيئة الملتقى اإلعالمي العربي 
تصدر العدد األول من مجلة »اإلعالمي«

املوضوعات االكثر تشويقا ونفعا الي اعالمي او مهتم 
باالعالم وقال ان املجلة لن تترك بابا تدخل منه الى كل 
من ميارس االعالم من صحافة او تلفزيون او اذاعة 
او انترنت وتهتم به وبأخباره اال وستطرقه وتعمل 
على اشعار االعالميني مبحورية دورهم ومدى تأثيره 

في صنع الرأي العام على جميع املستويات.
وميكن مطالعة النس����خة االلكترونية من مجلة 
»االعالمي« من خالل املوقع الرسمي للملتقى االعالمي 
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صدر عن هيئة امللتق����ى االعالمي العربي العدد 
االول من مجلة »االعالمي«، وهي مجلة متخصصة 
تهت����م بكل ش����ؤون االعالم وكل م����ا يرتبط به من 
نش����اطات ومجاالت مختلف����ة، وترصد »االعالمي« 
بش����كل دوري اخبار االعالميني في الوطن العربي 
وخارجه كما تستكتب عددا من الكتاب واالعالميني 

املميزين والبارزين.
والعدد االول من »االعالمي« يش����مل العديد من 
املوضوعات منها تقرير عن ندوات الدورة السابعة 
للملتقى االعالمي العربي التي اقيمت في الكويت في 
الفت����رة من 25 الى 27 ابريل املاضي، وكان عنوانها 
»االعالم، تكنولوجي����ا االتصال«، كما يحوي العدد 
حتقيقا مع طالب قسم االعالم بجامعة الكويت عن 
طموحاتهم ورؤيتهم ملستقبلهم االعالمي، كما يشمل 
الكثير من املقاالت املختلفة لكبار الكتاب منهم علي 
الزعبي استاذ االعالم بجامعة الكويت والكاتب العماني 
محمد بن سيف الرحبي فضال عن الكتاب الشباب.

كما يش����مل العدد اكثر من حوار مع شخصيات 
اعالمية بارزة منها االعالمي املصري حمدي قنديل 
ود.محمود املوسوي استاذ االعالم بجامعة الكويت، 
واملذيع الالمع طوني خليفة واملذيعة روال جبريل، 
وبالعدد ايضا حتقيق صحافي عن زيادة الصحف 
والفضائيات حتت عنوان »كثرة الصحف والفضائيات.. 
داء ام دواء« تكلم فيه الكاتب واملفكر سامي النصف 
ود.ياسني الياسني استاذ الصحافة بجامعة الكويت 
والناش����طة االعالمية جناة احلشاش واملدون داهم 

القحطاني.
وقد وعد رئيس حترير »االعالمي« ماضي اخلميس 
بأن الع����دد املقبل من املجلة س����يحوي الكثير من 

غالف اإلصدار

م الباحثين  »األبحاث« يكرِّ
والعاملين المتميزين غداً

ينظم معهد الكويت لألبحاث العلمية غدا االثنين حفل تكريم 
الباحثين والعاملين المتميزين تحت رعاية س���مو ولي العهد 

الشيخ نواف االحمد.
من جهة اخرى صرح مدير ادارة الموارد البش���رية بمعهد 
الكويت لألبحاث العلمية غانم الشمري بأن االدارة أعدت الخطة 
التدريبية للعام 2010/ 2011، حيث بدأ العمل به واشتملت هذه 
الخطة على تلبية أكب���ر قدر ممكن من االحتياجات التدريبية 
وفقا للموارد المادية والبشرية المتاحة بغرض تنمية وتطوير 
الكوادر الوطنية من العاملين بالمعهد وفي مختلف المؤسسات 
والهيئات المحلية واإلقليمية، وذلك لالرتقاء بمستوى أداء هذه 
الكوادر في المجاالت العلمية والتقنية واالدارية، مش���يرا الى 
ان الخطة التدريبية الس���نوية تشتمل على 4 برامج تدريبية 

تطويرية رئيسية.
وقال الشمري ان برنامج التدريب الخارجي يتضمن االحتياجات 
التدريبية المتقدمة أو النادرة خاصة في المجاالت الفنية والعلمية 
والتي يتعذر تلبيتها محليا، حيث حددت االحتياجات التدريبية 
الخارجية للعاملين في المعهد تمهيدا إليفاد الكوادر الوطنية 
الى جامعة ومؤسسات تدريبية معتمدة خارج الكويت هدفها 
تلبية االحتياجات التدريبي���ة العلمية والفنية والتخصصية 

النادرة وذلك لالرتقاء بمستوى أداء العاملين. 
أم���ا برنامج التدري���ب المحلي فيتضمن ج���زءا كبيرا من 
االحتياجات التدريبية في المجاالت العلمية واالدارية وتقنيات 
نظم المعلومات، وذلك من خالل االستفادة من الفرص التدريبية 
المتاحة محليا وبتكلفة أقل مقارنة ببرنامج التدريب الخارجي 
ويتوقع ان يلتحق بما يزيد على 300 موظف هذا العام للمشاركة 
في دورات تدريبية مختلفة تنظمها مؤسسات محلية وأخرى 
إقليمية ودولية داخل الكويت، كما يهدف برنامج التدريب أثناء 
العمل الى إكساب المعلومات ونقل المهارات من ذوي االختصاص 
الى العاملين حديثي التعيين، اذ يعتبر هذا البرنامج من البرامج 

التدريبية الفعالة في تطوير قدرات العاملين الجدد.

بيت الزكاة يطلق الدورة الحادية والعشرين 
لمحاسبي زكاة الشركات اليوم

يفتتح بي���ت الزكاة صباح الي���وم »الدورة 
احلادية والعشرين حملاسبي زكاة الشركات« وذلك 
بتنظيم من ادارة التطوير االداري والتدريب في 
البيت، وتهدف هذه الدورة الى تعريف محاسبي 
الشركات بالطرق الشرعية املتبعة في احتساب 
زكاة الشركات التي يعملون فيها حيث سيحاضر 
فيها كل من د.عصام عبدالهادي أبوالنصر رئيس 
قس���م احملاسبة في جامعة األزهر وعلي سعود 

الكليب مدير مكتب الشؤون الشرعية في بيت 
الزكاة.

وتعق���د الدورة في فن���دق ومنتجع النخيل 
– قاعة ج���اوا ملدة 5 أيام ابتداء من اليوم األحد 
2010/6/6 وتستمر حتى يوم اخلميس املوافق 
2010/6/10 بواقع محاضرتني يوميا وذلك مبشاركة 
احملاسبني واملوظفني املرش���حني من شركاتهم 

ومؤسساتهم.

أعلنت تشكيل رابطة للموجهين برئاسة السميط

جمعية المعلمين تحتفل بتخريج الدفعة 
الثانية من أكاديمية إعداد القادة األربعاء

الكويتي����ة ولها انش����طة تربوية 
تهم شريحة كبيرة من املوجهني 
ولها هدف سام وهو االرتقاء مبهنة 

التوجيه الى أعلى املستويات.
وأضافت ان من اهداف الرابطة 
التعاون املشترك  تعزيز مجاالت 
بني جميع األعض����اء واجلمعية، 
والعم����ل عل����ى التنمي����ة املهنية 
للموجه����ني بعقد )دورات � ورش 
اقامة املؤمترات  الى جانب  عمل( 
على املستويات احمللية اخلليجية 
والعربي����ة، وحتقي����ق املطالبات 
اخلاصة بالتواجيه الفنية من قبل 
الوزارة، واقامة األنشطة التربوية 

والترفيهية.
وأعربت عن تقديرها وشكرها 
جلمعية املعلمني ورئيسها عايض 
الس����هلي عن مبادرة طرح فكرة 
الرابطة وتبني احتضانها وتشكيل 
جلانها، مشيرة الى ان التشكيلة 
احلالية للرابطة ستس����عى لبذل 
كل الطاق����ات واالمكانات من اجل 
حتقيق أهداف الرابطة وإلى توسيع 
مجال املشاركة فيها جلميع املوجهني 

واملوجهات.

رابطة املوجهني التربوية برئاسة 
املوجهة الفني����ة للتربية البدنية 
في منطق����ة الفروانية التعليمية 
ضياء السميط وعضوية كل من 
املوجهة الفنية للتربية في منطقة 
الفروانية دالل احلشاش، واملوجه 
الفرنسية في منطقة  الفني للغة 
اجلهراء محمد املطيري واملوجهة 
الفنية لرياض األطفال في التعليم 
اخلاص دينا احلشاش واملوجهة 
الفني����ة لالجتماعيات في منطقة 
اجلهراء دالل األنصاري واملوجهة 
الفنية للتربية البدنية في التعليم 
الهباد واملوجهة  اخلاص س����هاد 
الفني����ة لالجتماعيات في منطقة 
الفروانية شريفة الشمري واملوجهة 
الفنية للتربية البدنية في التعليم 
اخلاص حنان املطيري ورئيسة 
قس����م التربية البدنية في منطقة 

الفروانية عيدة بوربيع.
الرابطة  وصرح����ت رئيس����ة 
ضياء السميط بأن الرابطة خاصة 
للموجه����ني التربويني في جميع 
التخصصات واملناطق التعليمية 
ومنبثق����ة من جمعي����ة املعلمني 

حتتفل أكادميية إعداد القادة في 
جمعية املعلمني الكويتية األربعاء 
املقبل بتكرمي دفعة العام الدراسي 
احلالي من خريجيها، وذلك في حفل 
سيقام حتت رعاية وزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود في فندق »هوليدي ان داون 

تاون«.
وأشار مدير األكادميية وعضو 
مجلس ادارة اجلمعية عبدالرحمن 
اجلاسر الى ان الدفعة التي سيتم 
تكرميها هي الدفع����ة الثانية من 
خريجي األكادميية التي أنش����ئت 
بدءا من الع����ام املاضي بالتعاون 
مع مركز خدمة املجتمع والتعليم 
املستمر في جامعة الكويت بهدف ان 
تكون مركزا متخصصا في التدريب 
القي����ادي للمعلم����ني واملعلمات 
مبش����اركة نخبة من األكادمييني 
وأهل االختصاص، وأن تعمل على 
تنمية املهارات القيادية واإلدارية 
األساسية لدى املعلمني واملعلمات 
من خالل منهج تدريبي ومن خالل 
أساليب تدريبية متعددة من دورات 
وورش تدريبية ومحاضرات وفرق 
عمل ومنهج قراءات ولقاءات مع 
قادة ومقاالت ومقابالت تلفزيونية 
الى مش����اريع  وإذاعية باالضافة 

وحلقات نقاشية.
وذك����ر ان األكادميي����ة فتحت 
التس����جيل للراغبني في  حالي����ا 
الدراسي  اليها للعام  االنتس����اب 
املقبل 2011/2010، وان باب التسجيل 
مفتوح جلميع املعلمني واملعلمات 
الكويتيني في مقر اجلمعية بالدسمة 
على ان يجت����از املتقدم االختبار 

التحريري واملقابلة الشخصية.
من جانب آخر، أعلنت جمعية 
املعلم����ني عن اش����هار وتش����كيل 

ضياء السميط عبدالرحمن اجلاسر

أكدوا أن الخطوة ممتازة مع مراعاة البدء في تطبيقها كمرحلة انتقالية على عدد من المشاريع اإلسكانية واالستثمارية والتجارية

المشاركون في ورشة عمل اتحاد المكاتب الهندسية: تطبيق الربط اآللي 
مع »البلدية« و»الكهرباء والماء«  بحاجة إلى قوانين وتشريعات

م.بدر السلمان متوسطا م.أحمد املنفوحي وم.عمادالعبيد ود.فواز العنزي ود.آدم املال 

البلدية أتت إلى هذه الورش���ة لإلطالع عل���ى إمكانيات المكاتب 
الهندسية للبدء في التطبيق، وأن البلدية ستكون مراقبا شديدا 

على تطبيق هذا البرنامج لضمان نجاحه. 

فترة تجربة

ومن جهته قال مدير التمديدات في وزارة الكهرباء والماء م.عماد 
العبيد: ان البرنامج يحتاج إلى فترة تجربة وأن الوزارة ستبقي 
العمل بالنظام الورقي لحين إتمام التجربة ونجاحها على السكن 
االستثماري، مشيرا إلى أن الهدف هو االرتقاء بالعمل وتقصير 
الفترة الزمنية التي تستغرقها عملية إيصال التيار إلى المنشآت 

بجميع أنواعها. 
وزاد العبي���د: أن البرنامج يحتاج إلى قوانين وتش���ريعات 
وتوفير قاعدة بيانات، ويحل الكثير من المشاكل، مجددا حرص 
وزارة الكهرباء والماء على توفير كل االحتياجات لضمان نجاح 

التجربة. 
وأعرب عن اعتقاده بضرورة أن تبدأ التجربة بإيصال التيار إلى 

السكن الخاص ومن ثم تعميمها على االستثماري والتجاري. 
د.آدم المال من جامعة الكويت قال: إن المكاتب الهندسية هي 
العمود الفقري لهذا المش���روع الذي سيس���اهم في فك التشابك 
ويقصر الدورة المستندية والفترة الزمنية التي تستغرقها عملية 
إيصال التيار إلى المباني، موضحا أن البرنامج س���يكون شاشة 
واح���دة من خاللها يتم إنهاء كافة اإلجراءات وهو أول مش���روع 

للربط اإلليكتروني بين القطاع الخاص والحكومة. 

تدقيق للعمليات

أما رئيس فريق العمل للمش���روع د.فواز العنزي فأوضح ان 
مش���روع الربط اإللكتروني بين البلدية ووزارة الكهرباء والماء 
والمكاتب الهندس���ية هو تدقيق للعمليات والخطوات المطلوبة 
لمعاملة إيصال التيار بعد أن تقوم المكاتب الهندس���ية والدور 

االستشارية بكل اإلجراءات بطريقة إلكترونية. 
وأض���اف أن النظام الجديد يوفر مجموعة من االجراءات هي: 
إدخ���ال كود البناء الجديد ومنها ك���ود الطاقة وهذا أمر يجب أن 
تلتزم به المكاتب حيث إنه ال يمكن قبول معامالت غير مستوفاة 
لهذا الكود، وفور إمكانية الدمج بين المخططات من قبل المكتب 
المعني قبل تزويده للجهة المعني���ة بهذه المخططات، وتكون 
عملية االشراف كاملة من قبل المكتب على المبنى لضمان الجودة 

وعدم تكليف المواطن أو المالك تكاليف باهظة.

العن�زي: البرنام�ج يحت�اج إل�ى توفي�ر 
المكات�ب كل  ف�ي  إلكتروني�ة  تحتي�ة  بني�ة 

العبيد: نحتاج إلى فت�رة اختبار للتطبيق 
الورقي�ة اإلج�راءات  ع�ن  االس�تغناء  قب�ل 

السلمان: الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والحكومة تساعد على تطبيق خطط التنمية

المنفوحي: الربط اآللي مع المكاتب يس�اهم في تشجيع واس�تقطاب الشركات العالمية
ومن ثم إيصال التيار الكهربائي للمنشآت من خالل هذا البرنامج 

الذي يربط بين المكاتب والبلدية والكهرباء والماء. 
وزاد نائب مدير عام البلدية ان هذه الخطوة تمثل أحد الحلول 
إلنهاء التشابك ومواجهة بعض الصعوبات التي تواجهها البلدية 
ويمكن أن توفر أرضية خصبة الس���تقطاب الكثير من الشركات 
العالمية التي تحتاجها خطط التنمية الحكومية، مؤكدا أن الدور 
الفعال في هذه الخطوة يقع على كاهل المكاتب الهندسية والدور 

االستشارية الكويتية. 
واستعرض المنفوحي تاريخ جهود البلدية منذ العام 2004 في 
جعل التراخيص إليكترونية، موضحا أن الفكرة كانت في البداية 
عبارة عن وجود أيميل إلنهاء المعامالت مع المكاتب الهندس���ية 
ومن ثم تبلورت الفكرة إلى وجود برنامج فني وتقني، مش���يرا 
إلى أن البرنامج فاز بجائزة المركز األول على مس���توى الكويت 
بعد أن صممته كلية الهندس���ة والبترول بجامعة الكويت، وأن 

متكرر ونمطي من الناحية الهندس���ية ومن الس���هل التعامل مع 
األوامر التغييرية التي قد يشهدها المشروع، مشيرا إلى أن نسبة 
األوامر التغييرية في الس���كن الخاص هي األعلى، وأن المهم هو 

البدء وبأي نوع كان من المباني. 

تطوير العمل البلدي

ومن جانبه قال نائب مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي 
ان جميع المسؤولين في بلدية الكويت يؤمنون بأن هذه الخطوة 
س���تطور العمل البلدي، وتحد من البيروقراطية والتداخل الذي 
تعاني منه البلدية، مشيرا إلى العمل البلدي يواجه مشكلة تراكم 
قواني���ن منذ 80 عاما بحاجة إلى غربل���ة وتصفية للقضاء على 

الكثير من مواطن الخلل. 
وأضاف المنفوحي: أنه للحد من هذه التداخالت رأينا في البلدية 
أن تقوم المكاتب الهندسية والدور االستشارية بإنهاء التراخيص 

أكد المشاركون في ورشة عمل أقامها اتحاد المكاتب الهندسية 
حول البدء في تطبيق مبادرة الحكومة للربط اإلليكتروني بين 
المكاتب الهندسية الكويتية وبلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء 
»أن الخطوة ممتازة وتحتاج إلى قوانين وتش���ريعات تواكبها 
ومراعاة البدء في تطبيقها كمرحلة انتقالية على عدة مش���اريع 
سكنية واستثمارية وتجارية لتالفي أي قصور أو أخطاء قد يقع 

فيها برنامج الربط«. 
وقد أقيمت الورشة في مقر االتحاد بجمعية المهندسين وترأسها 
رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور االستشارية م.بدر السلمان 
وحضرها كل من نائب مدير عام بلدية الكويت م.أحمد المنفوحي 
ومدي���ر إدارة التمديدات بوزارة الكهرب���اء والماء م.عماد العبيد 
والعميد المساعد للتخطيط في كلية الهندسة والبترول بجامعة 
الكويت د.آدم المال ومدير المشروع واألستاذ في كلية الهندسة 

والبترول د.فواز العنزي. 
بدأت الورش���ة بكلمة للمهندس بدر السلمان أكد فيها أن هذه 
الخطوة تمثل مبادرة حكومية جيدة تساعد وتساهم في تحقيق 
التنمية التي تنش���دها الكويت وتساهم بشكل فاعل في تحقيق 
الرغبة السامية في جعل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا عالميا، 
موضحا أنها تخفف من الضغط على الجهاز الحكومي وتفعل دور 
القطاع الخاص وتجعل العمل االستشاري الهندسي وبالتعاون مع 
بلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء أكثر دقة وفاعلية وتخدم 
الكويت وأصحاب العالقة من جهات حكومية وخاصة تتمثل في 

المالك والبلدية والكهرباء والماء. 
وأكد أن هدف الورشة هو وضع خالصة التوصيات لتفعيل هذه 
الخطوة، مشيرا إلى أنها تمثل استكماال الجتماع عقدته المكاتب 
الهندسية مع وزير الدولة للشؤون البلدية ووزير األشغال العامة 

د.فاضل صفر والذي أكد حرصه ودعمه النجاح هذه الخطوة.
ودعا الس���لمان المكاتب الهندسية إلى االستعداد للقيام بهذه 
الخطوة وتوفير البنية التحتية التي تحتاجها لتنفيذ هذا المشروع 
الدقيق الذي س���يكرس ثقة الجهات الحكومية والمالك بالمكاتب 
الهندس���ية ويرفع من أدائها المهني ويس���اهم في حماية المهنة 
الهندس���ية ويفعل دور المكاتب على الساحة المحلية ويساهم 
في تأهيلها لمزيد من الشراكة مع الحكومة والمكاتب والشركات 

العالمية واإلقليمية. 
 وأضاف الس���لمان: أن المكاتب الهندسية تتعامل بمسؤولية 
مع كل المش���اريع وال تفرق بين مشروع استثماري وتجاري أو 
سكن خاص وأنها تفضل أن تبدأ باالستثماري ألنه يمتاز بعمل 


