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المال: 90 ورقة علمية من 26 دولة
يناقشها المؤتمر الدولي لطاقة المباني

متحدثون رئيسيون وورش عمل لخبراء متخصصين في أبحاث الطاقة

م.مانع العجمي م.حمد الزوير

عجمي املتلقم

د.هيا املطيري

فيصل الدوسري

دارين العلي
ـ الباحث  صرح د.أحمد املال 
العلمي في دائرة تقنيات البناء 
والطاقة مبعهد الكويت لالبحاث 
العلمية بـــأن البرنامج العلمي 
»للمؤمتر الدولي العاشر لتحسني 
اســـتخدام الطاقة في املباني«، 
والذي سيعقد في الكويت خالل 
الفتـــرة من 24 الـــى 28 اكتوبر 
اجلاري، سيناقش 90 ورقة علمية 
من 26 دولة تشمل قارات العالم 
اخلمس، وسيشارك في انشطة 
املؤمتر عدد من أبرز املتخصصني 
والعاملني في مجال ابحاث الطاقة 

من اجلامعات واملراكز البحثية حول العالم وكبار 
املسؤولني احلكوميني ورؤساء الشركات احمللية 
والعاملية، وتعكس هذه املشاركات الضخمة واملتميزة 
أهميـــة املؤمتر الدولية ومبا يتناســـب مع أهمية 
الرعاية الكرمية لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد.
وأضاف املالـ  الذي يتولى رئاسة اللجنة العلمية 
للمؤمترـ  انه قد مت اختيار ثالثة متحدثني رئيسيني: 

وهم د.عرب حـــب اهلل والذي 
التنمية املستدامة  يرأس جلنة 
ألمناط االستهالك واالنتاج التابع 
لبرنامـــج االمم املتحدة للبيئة، 
ود.فولكـــر هارتكوف أســـتاذ 
الهندســـة املعماريـــة ورئيس 
مركـــز ابحاث تشـــخيص أداء 
التابع جلامعة كارجني  املباني 
ميلـــون االميركية والذي أجنز 
العديـــد مـــن املشـــاريع املهمة 
داخل وخارج الواليات املتحدة 
االميركية املتعلقة بتحسني كفاءة 
املبانـــي، ود.ديڤيد  الطاقة في 
كالرج رئيس مركز أبحاث انظمة 
الطاقة التابع جلامعة تكســـاس االميركية والذي 
يعد شـــخصية معروفة دوليا باالعمال التي قام 
بها في تطوير تطبيقـــات كفاءة الطاقة ألكثر من 
300 مبنى تشمل مرافق للتعليم العالي واملنشآت 
العسكرية واملرافق الطبية، وأشار د.املال الى اهمية 
.www.icebo2010 زيارة املوقع االلكتروني للمؤمتر
org ملزيد من املعلومات عن املؤمتر وورش العمل 

والشخصيات املشاركة.

جدد املهندسون العاملون في القطاع النفطي متسكهم باقرار حقوقهم 
في مختلف الشركات التابعة ملؤسسة البترول، معربني عن املهم في ان 
توفق جلنة مهندسي القطاع النفطي بجمعية املهندسني الكويتية في 
اقرار هذه احلقوق بالتعاون مع احتاد عمال البترول والبتروكيماويات. 
فقد اثنى اثنان من املهندسني بالقطاع النفطي على جهود جلنة مهندسي 
القطاع النفطي في العمل على اقرار حقوق مهندســــي القطاع ومنها 
محاولــــة تطبيق القرار 2006/27 او مــــا يوازيه ماليا بعد ان كان هذا 
مطلب املهندسني بورشة العمل بجمعية املهندسني الكويتية بتاريخ 
7 مايو املاضي ورفضهم عالوة مســــاوية ملهندســــي القطاع اخلاص، 
مؤكدين ان حقوق املهندسني ليست موضوعا للمساومة وانهم وقعوا 
على حملة التواقيع التي نظمت مــــن قبل جلنة تطوعية في القطاع 
دون ان يعرفوا ان اللجنة تدعي قيامها بدراســــة ال تقر هذه احلقوق 

وفقا للقانون املشار اليه، وامنا طالبت بنصف حقوقهم.
فقد اكد ممثل اللجنة التطوعية جلمع التواقيع في شركة نفط اخلليج 
م.حمد الزوير انه على الرغم من جمعه لنحو 10 توقيع لتأييد املطالبة 
بحقوق املهندسني، اال انه لم يطلع وغالبية زمالئه على نتائج وارقام 
دراسة اللجنة التطوعية، وانه بعد االطالع على ارقام ومزايا دراسة 
جلنة مهندسي القطاع النفطي في جمعية املهندسني مت اقرار مساندة 
جهود اجلمعية القرار هذه املطالب، مؤكدا ان دراسة اجلمعية تنصف 

املهندسني واشمل من الدراسة التي تقدمت بها اللجنة التطوعية.
ومن جانبه قال م. مانع عبيد العجمي من شركة البترول الوطنية 
انه مت اخذ التواقيع دون االطالع على ما قدمته جلنة القطاع النفطي 
وانه بعد ان اطلع على جهود جلنة مهندسي النفط وتأكيدها على احقية 
املهندســــني بتطبيق القرار 2006/27 أو ما يعادله ماليا والذي يضمن 
معاملة املهندسني في القطاع النفطي كالعاملني في القطاع احلكومي 
فإنه البد من التأكيد على ان هذه املطالبة هي االفضل واالجدر بنا ان 
نقوم بدعمها، مضيفا انه ال ميكن ان تكون حقوق املهندسني في القطاع 

النفطي موضعا للمساومة ومجاال للتكسب السياسي والنقابي.
ودعا العجمي الى توحيد اجلهــــود ملختلف النقابات خلف احتاد 
عمال البترول والبتروكيماويات وجمعية املهندســــني الكويتية حتى 

يتم اقرار هذه البدالت.

مهندسو القطاع النفطي
يجددون تمسكهم بمطالبهم

حمد فيصل عبداهلل الكندري

أكاديمية اإلبداع األميركية

العلم بديل النفط

أنعم اهلل على الكويت وهلل احلمد بنعم كثيرة وعديدة 
وأهم هذه النعم ان حفظها املولى من كل سوء، وهنالك 
الكثيـــر من النعم األخرى العظيمـــة ولكنها زائلة ولن 
تدوم والنفط منهـــا فهو مجرد قلب ينبض لهذا الوطن 
واملعـــروف عن القلب ان نبضه ال يدوم وســـيأتي يوم 
سيصبح فيه النفط عدمي الفائدة ولن يتم االعتماد عليه 

كما يعتمد عليه اآلن.
ولكن الســـؤال الواجب طرحه: إذا فقدنا النفط فهل 
هناك بديل ميكن ان نعتمد عليه الستكمال خطط التنمية 
التي بدأ العمل بها؟ وقبل اإلجابة عن هذا التساؤل الذي 
ال أجـــد اإلجابة عنه في الواقع أقول ان أكبر ســـند لهذا 
الوطن هـــو العلم، فالعلم ثمني جدا ال يشـــعر البعض 
بأهميته في هذا الوقت بســـبب العز واخلير الذي نحن 
فيه اآلن وهلل احلمد، ولكن للعلم ان اليابان أصبحت من 
أغنى الدول رغم ان النفط قليل جدا وال يستخدم بشكل 
جتاري والسبب في غناها هو حرصها على نشر العلم 
على أكمل وجه وجعله املصدر األول في تنمية الوطن، 
ومـــن املالحظ ان اليابان لم تنهـــزم عند عاصفة األزمة 
االقتصادية التي أثرت على دول كثيرة واحداها الكويت 
رغم كمية النفط الكبيرة التي منلكها، فعلينا ان نتعلم 
بقدر املستطاع ملصلحة هذا الوطن وللحفاظ على أغلى 

النعم التي مّن بها اهلل علينا.
ومع بداية العام الدراســـي اجلديد علينا ان نحرص 
على الرغبة في العلم فثمنه أغلى من النفط، فنحن اجليل 
القادم الذي سيخدم هذا الوطن املعطاء بكل أمانة وبكل 

إخالص ان شاء اهلل.

نقابة »التجارة« حريصة على مصلحة موظفيها 

المطيري: تدهور الذاكرة وأمراض الشيخوخة 
أصبحت هاجس العاملين في المجال الطبي

الدوسري: جائزة الكويت لمكافحة السرطان 
وأمراض القلب والسكري لجعفر والريجاني

القضـــاء النصافهـــم وارجاع 
حقوقهم، ولـــو كانت الوزارة 
تطبق جميع القوانني املعمول 
بها ملا جلأوا الى القضاء وهذا 
يدل علـــى عجز االدارة العليا 

عن حل تلك املشاكل.
واكد املتلقم أن الوزير منذ 
توليه الوزارة قام باعداد جلنة 
بخصوص الوظائف االشرافية 
ولكن اللجنة )ســـنة تقريبا( 
ولالسف الشديد حتى وقتنا هذا 
لم تنجز شيئا وكذلك الدرجات 
باالختيار لم تصدر علما بأن 
درجات االختيار تكون نهايتها 
بنهاية السنة املالية من كل عام 
3/31، ونتســـاءل: ما االسباب 
ونحن اآلن مقبلون على السنة 
اجلديدة وهناك كثير من االمور 
التي تدار داخل الوزارة واملثل 
يقول »وما خفي كان اعظم«؟

وختـــم املتلقم بأن النقابة 
العدالة  تسعى دائما لتحقيق 
جلميـــع املوظفـــني وتتبنى 
قضاياهم ورفـــع الظلم عنهم 
وانهـــا لـــن تقـــف مكتوفـــة 

االيدي.

أمراض الشيخوخة، مثل ارتفاع 
الدم، والسكر، وركزت  ضغط 
على أن املصابني بتدهور الذاكرة 
في الكويت أصغر عمرا مما هو 

مالحظ في دول أخرى.
وأضافت »بالرغم من تقدم 
الرعايـــة الصحية  مســـتوى 
بالكويـــت وإتاحتهـــا باملجان 
أمـــراض  أن  إال  للجميـــع، 
الشيخوخة مازالت هاجسا عند 

العاملني باملجال الطبي.
وشددت على أن اخلرف مرض 
مؤثر، ليس فقط على املريض 
بل على األسرة واملجتمع، ويزيد 
من احتمـــال اإلعاقة واالعتماد 
على الرعاية السريرية في سن 
مبكرة، وبينت أن هناك اعتقادا 
لدى البعض أن اخلرف يتعلق 
فقط بفقدان الذاكرة، مؤكدة أن 
هذا األمر غير صحيح، وقالت: 
هو مرض يؤثر على سلوكيات 
املريض وحركته، ونومه، وقدرته 
على رعاية نفسه، وأوضحت أنه 
مرض مؤلم جدا للمريض وملن 

يشرف على رعايته.

تقديرا السهامه امللموس في 
مجال الســــكري سواء داخل 
جمهورية ايران االسالمية او 

خارجها.
الدوســــري: من  واضاف 
املقرر للجنة مؤسسة الكويت 
الســــرطان  جلائزة مكافحة 
الوعائية  القلبية  واالمراض 
والســــكري ان جتتمع خالل 
الدورة الســــابعة واخلمسني 
للجنة االقليميــــة للنظر في 
الترشيحات للجائزة لعام 2011 
والتي ســــتكون في املجاالت 
الثالثــــة كلها وذلك بناء على 
قرار اتخذته املؤسسة خالل 
الدورة اخلامسة واخلمسني 

للجنة االقليمية.

تطبيق قوانـــني اخلدمة املدنية 
ولكن لالسف الشديد هناك من 

يعبث في الوزارة.
واضاف املتلقم انه سبق ان 
مت مقابلة الوزير واطالعه على 
ما يـــدور داخل الـــوزارة ولكن 
الوزير ليـــس لديه الوقت حلل 
القضايـــا التي تهم املوظفني مع 
العلم بأن التظلمات التي قدمت 
النقابة ومن جميع موظفي  من 
الوزارة لم يتم الرد عليها، ونرى 
ان اغلبية املوظفني يلجأون الى 

على أن تتماشى وسياسات منظمة 
التي تركز على  العاملية  الصحة 
الرصد املبكر للمرض واالضطراب 
النفسي، وتعزيز الصحة النفسية 

للفرد واملجتمع.
وذكرت د.املطيري أن املستشفى 
العاملي  سيشـــارك أيضا باليوم 
ملكافحة اخلرف والزهامير، وذلك 
بالتعاون مع إدارة الرعاية األولية، 
مبينة أن اخلرف أصبح مشكلة 
واضحة في الكويت نظرا النتشار 

وذكر الدوســــري ان د.باقر 
ايران  الريجاني من جمهورية 
االسالمية سيتم تكرميه ايضا، 

صرح نائـــب رئيس االحتاد 
الوطني لعمال وموظفي الكويت 
العاملني بوزارة  ورئيس نقابة 
التجارة والصناعة عجمي املتلقم 
بأن االوضاع داخل وزارة التجارة 
سيئة جدا لعدم وجود الشفافية 
والوضوح بخصوص عدم تعميم 
جميع القرارات داخل الوزارة ولكن 
ما تقوم به الـــوزارة في اآلونة 
االخيرة لالسف الشديد لم يتم 
تعميم اي قرار به على العلم بان 
الكثير من القرارات صدر من قبل 
الوزير وجلنة شؤون املوظفني 
وما اسباب عدم تعميم القرارات 
الصـــادرة جلميـــع االدارات في 
الوزارة؟ احد هذه القرارات قرار 
رقم 2010/152 بتاريخ 2010/5/20 
بنقل احد املدراء مبكتب استثمار 
رأس املال األجنبي كملحق جتاري 
بجنيڤ مع العلم بأن القرار رقم 
152 يخالف قرار اخلدمة املدنية 
رقم 1998/13 بشأن ضوابط ايفاد 
املوظفني الفنيني وامللحقني بالعمل 

بالبعثات التمثيلية باخلارج.
واشار املتلقم الى ان النقابة 
تسعى منذ اكثر من سنوات الى 

حنان عبدالمعبود
أعلنت رئيســـة أقسام الطب 
النفسي مبستشفى الطب النفسي 
د.هيا املطيري أن املستشفى سيقيم 
مؤمتر الكويت للطب النفسي، في 
الفترة من 10 إلى 11 أكتوبر اجلاري، 
والذي يأتي مواكبا لالحتفال العاملي 

بيوم الصحة النفسية.
 وقالت د.املطيري في تصريح 
الكويـــت ســـوف  صحافـــي ان 
تستضيف مجموعة من اخلبراء 
العامليني واحملليني، املتخصصني 
في مختلف قطاعات الطب النفسي، 
مشيرة إلى أن املؤمتر سوف يشهد 
العديد من األنشطة واحملاضرات 
التـــي يلقيها اخلبراء. وبينت أن 
التي ستناقش باملؤمتر  األوراق 
ســـتضم عـــدة مواضيـــع هامة 
منهـــا، اضطراب الفصام، وعالج 
اإلدمان، واالضطرابات الشخصية 
واضطرابات قصور االنتباه، وفرط 

احلركة عند األطفال.
وأضافت، تأتي أهمية املؤمتر 
في دوره الفعال في نشر التوعية 
بالصحة النفسية، والتي نحرص 

حنان عبدالمعبود
العالقات  ادارة  صرح مدير 
العامة واالعالم بوزارة الصحة 
الكويت  الدوســــري ان  فيصل 
الكويت  ستقوم بتقدمي جائزة 
ملكافحة الســــرطان واالمراض 
القلبيــــة الوعائية والســــكري 
في اقليم شرق املتوسط للمرة 
السابعة  الدورة  الرابعة خالل 
واخلمسني للجنة االقليمية لعام 
2010 في القاهرة واملقامة خالل 
الفترة من 3 الى 6 اجلاري، مبينا 
انها ستقدم في مجال السرطان 
الــــى د.علي جعفــــر محمد من 
ســــلطنة عمان، والذي سيتم 
تكرميه تقديرا السهامه امللموس 

في مجال السرطان.

د.أحمد املال

م.أحمد املنفوحي إياد اخلرافي

امني عام النادي م.احمد املنفوحي 
ان املعـــرض يعـــد فرصة ذهبية 
للمخترع الكويتي لعرض اختراعه 
للفوز باجلوائز التي خصصتها له 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

وأضاف املنفوحي ان قيمة تلك 
اجلوائز تبلغ 15 ألف دوالر توزع 
على الفائزين الثالثة األوائل من 
مخترعي الكويت اضافة الى فرصة 
الفوز بالعديد من اجلوائز املتميزة 
والتي تقدر قيمتها بـ 53 الف دوالر 
مبا يعادل 16 الف دينار موزعة على 
خمس جوائز. وأشار الى جائزة 
املعرض الدولي الثالث لالختراعات 
في الشـــرق األوسط واملقدمة من 
العلمي جلميع املشاركني  النادي 
وقيمتها 15 ألف دوالر وتقدم للفائز 

بجائزة املعرض.
وأضاف ان هناك ايضا جائزة 
مكتب بـــراءات االختراع ملجلس 
العربي  التعاون لدول اخلليـــج 
وقيمتها 15 ألف دوال وتوزع على 
الفائزيـــن باملراكز الثالثة األولى 
للمخترعـــني مـــن دول مجلـــس 

التعاون.

بـــني اجلميع وخلـــق فرصة طيبة 
الكويتيـــني لالحتكاك  للمخترعني 
بنظرائهم من جميـــع انحاء العالم 
واالســـتفادة القصوى مـــن األفكار 
احلديثـــة اضافة الى فتـــح قنوات 

للتواصل مع مخترعي العالم.
وقال اخلرافي ان ادارة املعرض 
حرصت هذا العام على اشراك عدد 
اكبر من املخترعني الكويتيني التاحة 
الفرصة لهم لالستفادة من املميزات 
التي يوفرها املعرض وفسح املجال 
لهم لتعريف املســـتثمرين ورجال 
املال واالقتصاد باختراعاتهم وفتح 
مجاالت أوسع للتعاون وإيجاد قنوات 
متهد الـــى تصنيع تلك االختراعات 
وتسويقها. وشكر اخلرافي اجلهات 
والشركات الراعية للمعرض ومنها 
مؤسســـة الكويت للتقـــدم العلمي 
والبنك اإلســـالمي للتنمية وشركة 
النقل العام الكويتية وشركة »كندور 
العاملية« لتنظيم املعارض. كما شكر 
الراعي االعالمـــي للمعرض جريدة 

وتلفزيون »الوطن«.
اعتبـــر نائب رئيس  من جهته 
اللجنـــة العليا املنظمـــة للمعرض 

فـــي العالم ليقدموا اختراعاتهم من 
خالل توفير األجواء املناسبة بينهم 
التي ترعى  العاملية  وبني الشركات 
االختراعات ووضع الكويت والعالم 
العربي على خارطة التقدم العلمي 
والتكنولوجي من خالل مشـــاركة 
اكبر عـــدد من املخترعني الكويتيني 
والعرب. وبنّي ان املعرض يهدف الى 
جذب املستثمرين لساحة املخترعني 
وكذلك الشركات املهتمة باالختراعات 
وإيجاد مســـاحة من التعاون فيما 

مثمنا حرص سموه ورعايته لشباب 
الكويت من املخترعني واهتمام سموه 
ودعمه ومســـاندته للعلم والعلماء 
واملخترعني. وأكد ان رعاية صاحب 
السمو األمير حتمل النادي والقائمني 
عليه مســـؤولية مضاعفة الخراج 
املعـــرض بالصورة املشـــرفة التي 
تليق بالرعاية السامية وترفع اسم 

الكويت في احملافل العاملية.
وأوضح ان املعرض يسعى الى 
اشراك اكبر عدد من أفضل املخترعني 

أكد رئيس مجلس ادارة النادي 
العلمي إياد اخلرافي أهمية مشاركة 
العنصر الكويتي وعرض االختراعات 
الكويتية التي حازت براءات اختراع 
في املعرض الدولي الثالث لالختراعات 
في الشـــرق األوســـط الذي ينظمه 
النادي في الفترة من 7 الى 9 نوفمبر 
املقبل حتت رعاية سامية من صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد. 
وقال اخلرافـــي الذي يرأس اللجنة 
العليا املنظمة للمعرض في تصريح 
صحافي أمس ان الباب مازال مفتوحا 
للمخترعني الكويتيني للمشاركة في 
املعرض الذي يجمع أبرز املخترعني 
على مستوى العالم لعرض أفضل 
وأحدث االختراعات التي جادت بها 
عقولهم. وأضاف ان اللجان العاملة 
في اإلعـــداد والتجهيـــز للمعرض 
تعمل كخلية نحل على مدار الساعة 
إلخراج املعرض بصورة مشـــرفة 
تليق بالرعاية الســـامية وبسمعة 
الكويـــت عامليا. وأعـــرب اخلرافي 
عن عميق شكره وتقديره لصاحب 
السمو األمير على رعايته السامية 
للمعرض للمرة الثالثة على التوالي، 

الخرافي: المعرض الدولي للمخترعين يساهم في جذب المستثمرين
دعا المخترعين الكويتيين لالستفادة من مميزاته خالل إقامته في الفترة بين 7 و9 نوفمبر


