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»األشغال«: استمرار إيصال المياه المعالجة إلى »الوفرة«

أكد الوكيل املساعد لشؤون الهندسة الصحية في وزارة 
االش���غال املهندس خالد اخلزي ان الوزارة حريصة على 
استمرار ايصال املياه املعاجلة الى منطقة الوفرة الزراعية 
وتعمل بشكل متواصل حلل جميع العوائق على هذا الصعيد. 
وقال اخلزي ل�»كونا« انه مت تكليف ثالثة مقاولني لتنفيذ 
هذا املشروع االول يقوم بتنفيذ شبكة الري اخلاصة مبزارع 
الوفرة والثاني لتنفيذ اخلطوط الرئيسية الناقلة للمياه 

املعاجلة من الصليبية الى الوفرة. واضاف ان املقاول الثالث 
مت التعاقد معه لتنفيذ محطات الضخ املس���ؤولة عن ضخ 
املياه في هذه اخلطوط )االنابيب( مبينا ان تلك احملطات في 
مرحلة الفحص واالختبار لتنظيم عملية التشغيل وتدارك 
اي اعطال فيها على ان تبدأ مرحلة التشغيل والصيانة بعد 
االنته���اء من هذه املرحلة. وذكر ان الوزارة عندما الحظت 
تكرار انقطاع املياه املعاجلة مع شيوع مسؤولية احلدث على 

اكثر من مقاول كلفت جهة محايدة متمثلة في معهد الكويت 
لألبحاث العلمية للدراسة والبحث في االسباب التي ادت الى 
ذلك مع حتديد املتسبب حتى ميكن معاجلة هذه الظاهرة 
وعدم تكرارها مستقبال مشيرا الى ان الدراسة في مراحلها 
االخيرة. واكد ان الوزارة مستمرة في تشغيل الشبكة في 
حالته���ا احلالية ألطول مدة ممكنة تلبية حلاجة املزارعني 

للمياه الى حني معاجلة املشكلة معاجلة نهائية.

م.حامد شعيب يتوسط املهندسني واملهندسات في لقطة تذكارية

إجمالي االتصاالت والمسجلين في النظام المركزي للتوظيف خالل الفترة الحالية
67002إجمالي عدد االتصاالت بالنظام

43408إجمالي عدد االتصاالت املقبولة
توزيع عدد االتصاالت املقبولة وفقا لطريقة االتصال

12294هاتف
31114إنترنت

توزيع عدد االتصاالت املقبولة وفقا للنوع

16311ذكور
27097إناث 

توزيع محاوالت التسجيل في قائمة الباحثني عن عمل وفقا 
للحالة

929الستكمال بيانات
608لتعديل بيانات

1537احملدد لهم موعد مراجعة
3326تسجيل بدون مراجعة للمرة األولى

توزيع املسجلني من دون موعد مراجعة )من دون أوراق( وفقا 
جلهة التخرج

2479التعليم التطبيقي
586جامعة الكويت

3326من مت تسجيلهم من دون أوراق
261تسجيل سابق

توزيع عدد املسجلني املؤهلني للترشيح )تسجيل على 
اإلعالن(

84.65%نسبة3326من دون مراجعة
15.35%603بعد املراجعة

580.27%نسبة911املؤهلون للترشيح من دون رغبات
2971إدخال رغبات للمرة األولى

3929إجمالي املسجلني
1377ذكور
2552إناث

شعيب: القطاع الخاص مطالب باستقطاب المهندسين والمهنيين الكويتيين
القحطاني: أياٍد خفية تقحم العمل التنموي في قضايا سياسية هامشية

وان دورهم سيكون رئيسا خالل املرحلة 
املقبلة في جميع املجاالت.

واضاف ان الشركات العاملية التي قابل 
العديد من ممثليها في دبي ال تريد س����وى 
عناصر من الشباب الكويتي تقوم مبساعدتها 
على العمل في الساحة احمللية، وان الفرصة 
مواتية في حال وجود شفافية من القائمني 
على اخلطة لزج هؤالء الش����باب وتنمية 
قدراتهم املهنية وخبراتهم الهندس����ية من 
خالل العمل مع هذه الش����ركات مع توفير 
الغطاء التشريعي والقانوني لهم وتوفير 
كل املعلومات التي يحتاجونها عن برامج 

وخطط التنمية بني ايديهم.
من جانبه، اكد رئيس جمعية املهندسني 
الكويتية م.ط����الل القحطاني: ان الفوضى 
املنظمة التي نعيش����ها في البالد حتد من 
تفعيل دور الشباب في برامج التنمية، مشيرا 
الى ان االنش����غال السياسي الدائم بقضايا 
هامشية يشغل املواطن دائما ويجعله في 
دوامة يومية، فاالمور التي نراها اشعالها 
يوميا ليست وليدة الصدفة، وهناك اطراف 
معينة تريد ان نكون منشغلني بهذه القضايا 

الهامشية يوميا.
واش����ار م.القحطاني الى ان الكثير من 
مؤسس����ات املجتمع املدني ومنها جمعية 
الكويتية وعند عرض خطط  املهندس����ني 
التنمية على املجتمع املدني طالبت بوجود 
خطة اعالمية وتسويقية خلطة التنمية، اال 
انها تخوفت من اخلوض بذلك نظرا للجدال 
السياسي ومحاربة اصحاب النفوذ السياسي 
والفساد لها، مشيرا الى جتربة املهندسني 
املريرة في مشروع ترشيد الكهرباء واملاء 
والذي انقذ البالد من ازمة كانت محققة في 
العام 2007 لوال تدخل املهندس����ني وانقاذ 
البلد منها، اال انهم حوربوا وهوجموا من 
التيارات السياسية املختلفة ومن املتصلحني 
واملفسدين. واكد م.القحطاني ان املهندسني 
يرغبون في املساهمة الفاعلة بخطط التنمية، 
وان التاريخ لن يرحم ويسجل ما يقوم به 
املفسدون الذين يحاربون النجاح ويعملون 
بالتالي على وأد روح املواطنة والوطنية 
التي طاملا ابرزها ابناء الكويت من املهنيني 

عموما.

لتأهيل القادة الش����باب يق����وم به مع عدد 
من املتطوعني لطالب الس����نة االخيرة من 
كلية الهندسة وغيرهم من الطلبة املهنيني 
كاالطباء وغيرهم، موضحا ان هذا املشروع 
سيكون بدعم مؤسسات اهلية من الواليات 
املتحدة االميركية ويس����تقطب نحو 5000 
خريج وخريجة سيتم ارسال 50 منهم الى 
الواليات املتحدة، وان الكويت ستكون اول 
دولة خليجية ستنفذ هذا البرنامج التدريبي 
بالتعاون مع مؤسسات اميركية غير ربحية 

دون ان يكلفها ذلك اي شيء.
ودعا الش����عيب الشركات الوطنية الى 
كسب ود الطلبة من مختلف التخصصات 
اثناء فترة دراستهم من خالل برامج تدريبية 
واتاحة الفرص����ة لهم للتعرف على العمل 
بالقطاع، موضحا ان كلفة تدريب طالب واحد 
تعتبر زهيدة جدا مقارنة مبا يحققه القطاع 
اخلاص من خالل املجتمع والدولة عموما، 
وان الشركات االميركية التي تدعم برنامج 
القادة الشباب حول العالم تعمل لالستفادة 
من العناصر البشرية في مختلف البلدان 
والتي تأمل هذه الشركات مستقبال ان يكون 
لها دور في احلصول على مشاريع تنموية 
فيها. وعن دور املهندسني في خطط التنمية، 
قال الشعيب انه على املهندسني االستفادة 
من هذه البرامج التنموية واالنخراط فيها 
من خالل الش����ركات العاملية التي ستعمل 
في الكويت وال تريد سوى التمثيل لها في 
الكويت، مضيفا انه ال تنمية دون مهندسني 

بالقطاع اخلاص التي استمرت نحو 33 عاما، 
موضحا انه كان يعمل اكثر من 10 ساعات 
يوميا، مؤكدا ان العمل بهذا القطاع متعب 
جدا وانه ال ضمانات للعمالة الوطنية فيه 
رغم القوانني االخيرة التي عمل هو وطليعة 
من زمالئه الذين عملوا في هذا القطاع على 
اصدارها بالتعاون مع عدد من اعضاء مجلس 
االمة السابقني وفي مقدمتهم نائب رئيس 

مجلس االمة السابق صالح الفضالة.
واضاف ان جتربة العم����ل في القطاع 
اخلاص خالل فترة الغزو الصدامي للكويت 
ساعدته كثيرا على ابراز اهمية دور العنصر 
الوطن����ي في هذا القط����اع احليوي واملهم 
بالنسبة لالقتصاد الوطني، نافيا ادعاء بعض 
مالك هذا القطاع ان العنصر الوطني مكلف، 
حيث ان جدول الرواتب وس����لم الوظائف 
واحد جلميع العاملني في الشركات سواء 

كانوا كويتيني او غير كويتيني.
واشار ش����عيب الى محاوالته وبعض 
زمالئه من طالئع العاملني في القطاع اخلاص 
على ض����رورة وجود قوانني تدعم العمالة 
الوطنية وحتميها، موضحا انه مع عدد من 
زمالئه متكنوا بدعم من بعض اعضاء مجلس 
االمة من مترير قانون دعم العمالة الوطنية، 
مؤكدا ان الكفاءات الهندسية الوطنية كثيرة 
وفي مختلف املجاالت ومنها د.طاهر الصحاف 
الذي كان من املتفوقني على مستوى الواليات 

املتحدة االميركية خالل فترة الدراسة.
واعلن ش����عيب ع����ن مش����روع جديد 

دعا ضيف »لقاء االربعاء« الشهري في 
جمعية املهندسني م.حامد شعيب الى كسر 
حاجز اخلوف لدى املهندسني وغيرهم من 
املهنيني الشباب من مغبة العمل في القطاع 
اخلاص، مبينا ان العمل في القطاع اخلاص 
متعب وان العمالة الوطنية التزال حتتاج 
ال����ى مزيد من الدعم للعمل فيه خاصة من 
قبل الشركات الكبيرة التي تعلن عن املاليني 
من االرباح سنويا، وانه وعددا من زمالئه 
املتطوعني سيقومون خالل الفترة املقبلة 
بتنفيذ برنامج تدريبي موس����ع يستهدف 
تدريب 5000 من املهندسني وطالب كليتي 
الهندس����ة والطب وغيرهما بالتعاون مع 
منظمات أميركية غي����ر ربحية تهدف الى 

حتقيق التنمية البشرية حول العالم.
كالم شعيب جاء خالل استضافة جلنة 
العالقات العامة بجمعية املهندسني له مساء 
امس االول )االربع����اء( مبقر اجلمعية في 
لقائها الش����هري وحضره رئيس اجلمعية 
م.طالل القحطاني ورئيس وأعضاء جلنة 
العالقات العامة م.عبداهلل احلشاش وم.محمد 
اللقاء  القص����ار وادارة  الكندري وم.احمد 

عضوة اللجنة م.عليا املنصور.
وقال ش����عيب خالل اللقاء، ان العمالة 
الوطنية الكويتية بش����كل عام ظلمت على 
مدار السنني بأنها عمالة غير منتجة رغم ان 
االيام والتاريخ يثبتان عكس ذلك، مشيرا 
الى ان العمالة الكويتية هي التي شاركت 
بشكل فاعل في اعمال شركات البترول في 
خمسينيات القرن املاضي حيث انها عملت 

بجد رغم كل الظروف القاسية.
الى  الكويتيني  املهندسني  ودعا شعيب 
توخي احلذر عن����د رغبتهم في العمل في 
القطاع اخلاص وحتديد اي نوع من الشركات 
يريدون العمل به، مشيرا الى وجود اربعة 
انواع من الش����ركات وهي احلكومية مثل 
شركات مؤسسة البترول الكويتية وغيرها، 
والشركات التي متتلك احلكومة جزءا كبيرا 
منها، والشركات التي تساهم فيها احلكومة 
بجزء بسيط واخيرا شركات القطاع االهلي 
وهي االخطر والتي على من يختار العمل 

فيها ان يقبل مواجهة التحدي الكبير.
واستعرض شعيب جتربته في العمل 

أعلن عن برنامج »القادة الشباب« في لقاء األربعاء بجمعية المهندسين

جانب من لقاء األربعاء في اجلمعية
م. قصي الشطي

جاسم الرويس

محمد الرومي

الرومي: ندعم جهود تعديل كادر العاملين 
في مجال تكنولوجيا المعلومات 

الرويس: 3929 راغبًا في العمل سجلوا
بنظام التوظيف من 17 سبتمبر حتى ظهر أمس

صرح عض���و مجلس إدارة 
الكويتي���ة لتقنية  اجلمعي���ة 
املعلومات م.قصي الشطي بأن 
وفدا من اعض���اء مجلس ادارة 
الكويتي���ة لتقنية  اجلمعي���ة 
املعلومات قد قام صباح اليوم 
بزيارة وكيل ديوان اخلدمة املدنية 
الرومي اس���تكماال  محمد حمد 
للجهود الت���ي تبذلها اجلمعية 
من اجل االرتقاء بأوضاع العاملني 

مبجال تكنولوجيا املعلومات.
الزيارة ضمن  وتأتي ه���ذه 
التي يبذلها  اجلهود احلثيث���ة 
مجلس اإلدارة الرامية لتحسني 
كادر ومزايا الزمالء والزميالت 
العاملني في مجال نظم وتقنية 
املعلومات بالدولة اسوة ببعض 
التخصصات االخرى التي اقرت 
لها كوادر ومزايا من قبل مجلس 

اخلدمة املدنية.
الى ان  واش���ار م.الش���طي 
االجتماع مع وكيل ديوان اخلدمة 
املدني���ة كان مثمرا ويكتس���ب 
اهمية خاصة بالنسبة لنا ليس 
لكونه فقط مع اجلهة املسؤولة 
في الدول���ة ع���ن املوظفني بل 
ألنه يتم م���ع أخ كبير جلميع 
العاملني في مجال تكنولوجيا 
املعلومات وال���ذي كان له دور 
رئيسي في إقرار كادر تكنولوجيا 
املعلومات املعمول به حاليا، ومت 
في اللقاء مناقشة الوضع احلالي 
العاملني في تكنولوجيا  لكادر 
املعلومات، حيث شرح اعضاء 
مجلس ادارة اجلمعية الكويتية 

أعلن مدير ادارة خدمة املواطن 
والعالق���ات العام���ة في ديوان 
اخلدمة املدنية جاسم الرويس 
ان 3929 مواطنا ومواطنة سجلوا 
بنظام التوظيف اآللي املتبع من 
قبل الديوان وذلك منذ فتح باب 
التسجيل في 2010/9/17 وحتى 
يوم اخلميس املوافق 2010/9/30 
وهم على النحو التالي: »ذكور 

1377 � إناث 2552«.
الرويس ان نظام   واوضح 
التس���جيل مفت���وح على مدار 
الساعة حتى منتصف ليل يوم 
اجلمعة املوافق 2010/10/1 وذلك 
الفرصة جلميع  اتاح���ة  بهدف 
العمل بالتسجيل  الراغبني في 
سواء من خالل الهاتف 133 او من 
خالل استخدام الشبكة العاملية 
لنقل املعلومات االنترنت على 

لتقني���ة املعلوم���ات اجلوانب 
السلبية التي يعاني منها الزمالء 
والزميالت جراء استمرار الوضع 
احلالي وه���و وضع غير عادل 
بالنس���بة لهم مقارن���ة بزمالء 
يعملون معهم في نفس اجلهات 
واإلدارات ويؤدون نفس املهام، 
ونقلوا للرومي وجود حالة من 
عدم الرضا بينهم وهم العاملون 
في مجال تخصصي مهني فني 
حتتاجه الدولة ويبذلون جهودا 
كبيرة مخلصة في تطوير االعمال 
ودعم العمل املؤسسي في اجلهات 
التي يعملون بها دعما خلطط 
التنمية في الدولة ودفع عجلتها 

لألمام.
وقد أثن���ى األعضاء على ما 
أب���داه الوكيل الرومي من تفهم 
كبير لسلبيات الوضع احلالي 
حيث بني بأن هذا املوضوع هو 
من املوضوع���ات ذات األولوية 

التي يتم البت فيها حاليا وقدم 
النصح واملشورة ألعضاء مجلس 

اإلدارة بشأنه.
وق���د مت االتف���اق عل���ى أن 
الكويتي���ة لتقنية  اجلمعي���ة 
املعلوم���ات س���تقوم مبوافاة 
دي���وان اخلدمة املدنية بش���أن 
تصوراتها في تعديل وحتسني 
الكادر احلالي للعاملني في مجال 
تكنولوجيا املعلومات، من جهته، 
أشار م.قصي الشطي الى أن ذلك 
سيتم في اسرع وقت وستستمر 
اجلمعية في ه���ذه اجلهود الى 
ان يتم تلبي���ة املطالب العادلة 
للعاملني في مجال تكنولوجيا 
املعلومات كما قدم الشكر باسم 
اجلمعية واألعضاء هذا وقد ضم 
الوفد ع���ددا من اعضاء مجلس 
ادارة اجلمعي���ة عبداللطي���ف 
التويتان  العبدالرزاق وجاسم 

واحمد الثنيان.

الشطي: الجمعية مستمرة في مطالبة تعديل أوضاع المتخصصين بالمعلوماتية أسوة بزمالئهم

»تقنية المعلومات« تلتقي وكيل الديوان
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واكد الرويس على ضرورة 
التزام االخوة واالخوات باملواعيد 
التي مت حتديدها لهم من خالل 
نظام التس���جيل اآلل���ي وذلك 
خالل الفت���رة الصباحية اثناء 
الس���اعة  الرس���مي من  الدوام 
الثامنة صباحا وحتى الواحدة 
ظهرا في مبنى الديوان اجلديد 
الكائ���ن في الش���ويخ االدارية 
)ب( � ش���ارع املطار والتوجه 
املراجعني الستكمال  الى صالة 
بيانات التسجيل، موضحا أنه من 
الضروري اصطحاب املستندات 
الالزمة ملن يحدد لهم موعد وهي 

على النحو التالي:
1 - اص���ل البطاق���ة املدنية 

وصورة عنها.
2 - اصل املؤهل الدراس���ي 

وصورة عنه.
وبني الرويس أنه على االخوة 
واالخوات الذين مت حتديد موعد 
لهم ملراجعة الديوان الستكمال 
اج���راءات التس���جيل ضرورة 

النظ���ام اآللي  االتصال عل���ى 
للتوظيف هاتف رقم 133 للتأكد 
من موعد املراجعة. كما أش���ار 
الرويس الى أنه على املراجعني 
الذين لديه���م كتب من املجلس 
االعلى لشؤون املعاقني ومكتب 
الشهيد واللجنة الوطنية لشؤون 
االسرى مراجعة ادارة االختيار 
في الديوان لتس���هيل اجراءات 

تسجيلهم.


