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في إطار التعاون مع برنامج إعادة الهيكلة ولدعم وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الخاص

جادون في الوقوف مع المهندسين والدفاع عن حقوقهم 

النادي العلمي يطلق برنامج تدريب الطلبة في الصيف

القحطاني: نطالب بتوفير البيئة الصحية
 للعمل المهني لمهندسي الشباب والرياضة

املهندس����ن ض����رورة توفير  أكدت جمعية 
البيئة الصحية للعمل املهني للمهندس����ن في 
الهيئة العامة للشباب والرياضة وخاصة بعد 
محاولة البعض التأثير على الكوادر الهندسية 
وتصنيفها إلى مؤيد ومعارض وحول ما تعرض 
له املهندسون في الهيئة العامة للشباب والرياضة 
من ضغوط وممارسات تتنافى مع طبيعة وأصول 
مهنتهم وشدد رئيس جمعية املهندسن م.طالل 
القحطان����ي على ان ذلك يتنافى مع روح العمل 
وأخالقيات املهنة واستغرب القحطاني في تصريح 
صحافي من وصول األمر الى بعض املمارسات 
والضغوط والتدخالت في ش����ؤون سير العمل 
والتي تسجل فيها جمعية املهندسن حتفظها.
وطالب م.القحطاني رئيس مجلس ادارة الهيئة 

العامة للشباب والرياضة واملدير العام بحماية 
الزمالء املهندسن وحفظ حقوقهم واالبتعاد بهم 
عن اي خصومات شخصية لدى البعض والتي 
أدت الى خلق جو من الذع����ر وعدم االطمئنان 
والوعيد، مؤك����دا ثقته بأنه لن يقبل مبثل هذه 

األمور بهيئته.
وأبدى أسفه من املمارسات التي تعرض لها 
بعض الزمالء والزميالت من تدخل في شؤون 
عملهم والتعدي عليهم في هيئة الشباب والرياضة، 
معربا عن أمله في ضمان بيئة العمل املناسبة لهم 
من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة، مشددا على 
انهم في جمعية املهندسن جادون في الوقوف 
مع املهندسن وحفظ حقوقهم والدفاع عنها ولن 

نألو جهدا في السعي لضمان حقوقهم.

 دانيا شومان
العلمي  بالن����ادي  انطل����ق 
برنام����ج تدريب الطلبة خالل 
الفترة الصيفية لصقل خبراتهم 
العملية  وتزويدهم باملهارات 
الالزمة التي تؤهلهم للعمل بعد 
التخرج بالتعاون مع برنامج 
العاملة  الق����وى  اعادة هيكلة 

واجلهاز التنفيذي للدولة.
واكد رئي����س مجلس ادارة 
النادي العلمي إياد اخلرافي أن 
البرنامج يعد توجيها صحيحا 
الش����باب وفرصتهم  لطاقات 
للتدريب والتعرف على أسلوب 
العمل داخل املؤسسات والهيئات 
املختلفة بالدولة ومعرفة كيفية 
االلتزام باللوائح املنظمة للعمل 
داخلها الى جانب االس����تفادة 
من اوق����ات فراغهم وتأهيلهم 
للمس����تقبل وتقل����د املناصب 
الوظيفية، مشيرا الى ضرورة 
استفادة ابناء الكويت من ثروات 
وخبرات وطنهم وهم في طريقهم 
الى االندماج في سوق العمل. 
واعرب عن س����عادته الفتتاح 
برنامج صيف 2010 لتوظيف 

الشباب الكويتي بالتعاون مع 
القوى  اع����ادة هيكلة  برنامج 
العاملة واهتمام القائمن على 
البرنامج وفي مقدمتهم االمن 
الوهيب وجميع  العام د.وليد 
املس����ؤولن لتعريفه����م بدور 
القط����اع اخل����اص وجمعيات 
النف����ع الع����ام ف����ي النهوض 
الفعالة  باملجتمع ومساهمتهم 
في مسيرته نحو الرقي والتقدم، 
مشيرا الى ان دور النادي العلمي 
الكويت����ي في جذب الش����باب 

الكويتي لشغل اوقات فراغهم 
ورعايتهم في مجال االنشطة 
والهواي����ات العلمية والبرامج 
التي تصق����ل موهبتهم لتصل 
االب����داع واالبتكار.   ال����ى  بهم 
بدوره قدم االمن العام للنادي 
العلمي م.احمد املنفوحي الشكر 
للقائمن بالهيكلة على برنامج 
الهيكل����ة ممثال باالمن  اعادة 
الوهيب وجميع  العام د.وليد 
العاملن بالهيكلة على التعاون 
النادي واعطائنا  املشترك مع 

الفرصة للمساهمة في خدمة 
ش����باب الكويت بدافع حرص 
النادي على االستغالل االمثل 
الوقات فراغهم وتوفير اجلو 
املناسب لهم من خالل مشاركتهم 
في مؤسسات الدولة والقطاع 
اخلاص املختلفة خالل العطلة 
الصيفية. من جانبه قال مدير 
ادارة العالقات العامة باإلنابة 
انه ال  بالنادي عل����ي اجلمعة 
شك انه برنامج هادف وناجح 
من اجل افادة ش����باب الكويت 
من خالل املش����اركة في العمل 
امليداني في مختلف مؤسسات 
وهيئات القطاع اخلاص بالدولة 

وجمعيات النفع العام.
ه����ذا، ويقوم باالش����راف 
والتنسيق للبرنامج بن النادي 
العلمي وبرنامج اعادة الهيكلة 
العامة  العالق����ات  نائب مدير 
البرنامج  علي اجلمعة وم����ن 
دالل بن مطلق املنس����ق العام 
ادارة تنمية  بتوجيهات مدير 
العاملة الوطنية اميان  القوى 
االنصاري ومبشاركة 100 طالب 

وطالبة.

م.طالل القحطاني

م.أحمد املنفوحي إياد اخلرافي


