
الثالثاء 12 اكتوبر 2010   17محليات

الحرس الوطني: »تشغيل مطاحن الدقيق«
تهدف لدعم أجهزة الدولة في حالة الطوارئ

»المهندسين« قدمت دراستها الفنية للجهات المعنية

باني: 1200 مهندس بـ »الخاص« 
ينشدون اإلنصاف وتعديل قرار البدالت

اكدت جمعية املهندسني اهتمامها 
ومتابعتها اقرار بدالت ومكافآت 
العاملني  الكويتيني  املهندس����ني 
في القطاع اخلاص، مشيرة الى 
انها ومنذ اقرار بدالت املهندسني 
العاملني في القطاع احلكومي تقوم 
بدراسة الوضاع واعداد املهندسني 
واملهندسات واحتياجاتهم وسبل 
العاملني  مساواتهم مع زمالئهم 

لدى القطاع العام.
ووج����ه مدير ع����ام اجلمعية 
الى امني  م.صالح باني الش����كر 
عام برنامج دعم العمالة الوطنية 
د.وليد الوهيب لتجاوبه السريع 

والعمل على تقدمي مقترح لديوان اخلدمة املدنية من 
اجل مساواة املهندسني وعدد من زمالئهم املهنيني في 
القطاع اخلاص بنظرائهم في القطاع احلكومي، موضحا 
ان اجلمعية قد أجنزت دراسة متخصصة في هذا املجال 
والتي تهدف الى وقف تدفق املهندس����ني من القطاع 

اخلاص وغيره من قطاعات العمل 
الى العمل احلكومي. واكد مدير 
عام اجلمعية: ان اجلمعية زودت 
الهيكلة وغيره من  برنامج دعم 
اجلهات احلكومية بجميع الوثائق 
التي يحتاجها اص����دار مثل هذا 
القرار النصاف مهندسي القطاع 
اخلاص حيث تشير االحصائيات 
املتوافرة لدى اجلمعية الى نحو 
1200 مهندس كويتي يعملون في 
القطاع اخلاص، وان نسبة كبيرة 
منهم بدأت بالبحث والتوجه الى 
العمل بالقطاع احلكومي مما يهدد 
استقرار العمالة الفنية في البالد، 
متوجها بالش����كر ايضا الى دي����وان اخلدمة املدنية 
واللجن����ة القانونية في مجلس الوزراء والتي نأمل 
ان تقوم بتعديل القرارات مبا يتناس����ب مع قرارات 
مجلس اخلدمة املدنية الصادرة في شهر ابريل املاضي 

واملتعلقة ببدالت املهندسني في القطاع احلكومي.

بحضور رئيس فرع الطوارئ 
الفنية في قيادة الدعم اللوجستي 
باحلرس الوطن���ي املقدم ركن 
ناصر تركي ناصر وبالتعاون مع 
شركة مطاحن الدقيق واملخابز 
الكويتية اختتمت دورة كيفية 
تشغيل مطاحن الدقيق، والتي 
الش���ركة والتي  ف���ي  انعقدت 
انخرط فيها عدد من منتس���بي 
وحدة إسناد أجهزة الدولة بفرع 

الطوارئ الفنية.
وتأت���ي هذه ال���دورة ضمن 
الس���نوية  التدريبية  اخلط���ة 
للحرس الوطني في دعم أجهزة 
الدول���ة عند نش���وب الطوارئ 
واألزمات، وذلك لتعزيز قدرتها 
في حال حدوثها، وأوضح املقدم 
ناصر تركي ناصر ان الدورة تأتي 
ضمن سلسلة من الدورات املخطط 
لها لرفع كفاءة منتسبي وحدة 
إسناد أجهزة الدولة لتمكينهم من 
الوصول الى املستوى املطلوب 
في تنفيذ الواجبات بكفاءة عالية 
واقتدار وتنفيذ األعمال املطلوبة 
في تشغيل مطاحن الدقيق، وذلك 
عند حدوث حاالت الطوارئ � ال 

قدر اهلل.
كما أش���اد باجلهود املبذولة 
واملستوى املشرف الذي وصل 
إليه خريجو الدورة، من تشغيل 
خطوط اإلنتاج بالشركة، وأشار 
الى االس���تمرار بهذا النوع من 
ال���دورات التي تهدف الى خلق 
روح التعاون املثمر بني أجهزة 
الدول���ة ملس���اندتها في حاالت 

الطوارئ واألزمات.

جانب من الدورة التدريبية

أحد املشاركني في الدورة

م.صالح باني

الرفاعي: أستغرب مطالبة بعض المثقفين بمقاطعة الكويت فهل هي إسرائيل؟!

العربية  للثقافة  حاضنة  الكويت 
منذ الخمسينيات والرقابة موجودة 
فـي كل البلدان العربيـة واألجنبية

- 19 اجلاري محاضرة بعنوان 
»جتربتي ف���ي الرواية« لالديب 

السعودي محمد الزيني.
االمس���ية  اجل���اري   21  -
الثانية يشارك فيها  الش���عرية 
ليندا ابراهيم »سورية«، سليمان 
جوادي »اجلزائر«، محمد شومان 

»لبنان«.
- 22 اجلاري امسية موسيقية 
بعنوان »ليلة الصوت والسامري« 

لفرقة الفنون الشعبية.
العجم���ي حديثه  واختت���م 
بتس���ليط الضوء على انشطة 
الطفل التي تنظمها مراقبة ثقافة 
الطفل باملجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب والتي ستقدم في 
انشطة هذا املعرض وتشمل االيام 
املفتوحة والشخصيات الكرتونية 
ومسرح العرائس واملرسم احلر 
وجناح العربي الصغير وسينما 
الى ورش���ة  االطفال، باالضافة 
الرس���م على الزجاج وورش���ة 
اخلط العربي والرسم على احلرير 
وصناع���ة الزهور باالضافة الى 
مسابقات علمية وثقافية تتماشى 

مع عقلية الطفل.

معرض الفن التشكيلي

الفن���ون  ادارة  ام���ا مدي���ر 
الوطني  التش���كيلية باملجلس 
محم���د العسعوس���ي فذكر أنه 
الفن  س���يكون هناك مع���رض 
التشكيلي مبش���اركة 24 فنانا 
يقدم���ون 46 عمال فنيا يقدمون 
بانوراما للمدارس املختلفة للفن 
التشكيلي بالكويت على هامش 
انشطة معرض الكويت للكتاب 
باالضافة الى معرض الناش���ئة 
التشكيلي ويقام مبشاركة 50 طفال 
تتراوح اعمارهم بني 4 و 14 سنة 

مبعدل لوحة لكل مشارك.

عزة رشاد )مصر(. 16 اجلاري 
محاض���رة بعن���وان »مبدعون 
فقدناه���م« وتض���م محوري���ن 
األول ع���ن الرواية العربية بني 
الطاهر وطار ود.غازي القصيبي 
ويتحدث فيها د.معجب الزهراني 
من السعودية، أما احملور الثاني 
فسيكون بعنوان »العروبة في 
شعر أحمد السقاف« ويتحدث 
القتم وسيكون  فيها د.عبداهلل 
هناك جناح خاص يضم ابداعات 
وصورًا شخصية لفقيد الصحافة 
الكويتية محمد مساعد الصالح 

الذي وافته املنية قبل ايام.
- 17 اجلاري محاضرة بعنوان 
»ملاذا قمة عربية للثقافة« يقدمها 
العام  سليمان عبداملنعم االمني 
ملؤسسة الفكر العربي خاصة ان 
هذه القمة مزمع عقدها في تونس 

في عام 2013.

اصدارات املجلس املختلفة مثل 
»عالم املعرف���ة«، »عالم الفكر«، 
»املس���رح العامل���ي«، »ابداعات 
عاملية«، »الثقافة العاملية«، اضافة 
الى السالسل التراثية واالصدارات 
اخلاصة. واكد العجمي ان النشاط 
الثقافي املصاحب ملعرض الكتاب 
سيكون له تواجد في هذا املعرض 
باعتبار انه ليس مكانا لعرض 
الكت���ب فقط بل فض���اء ثقافي 
متنوع يتيح الفرصة للقاء القارئ 
والناشر املبدع بالناشر الكويتي، 
انه سيكون هناك وجبة  مؤكدا 
ثقافية فنية دسمة وذلك من خالل 
االنشطة املصاحبة التي ستقام 
باملقهى الثقاف���ي بصالة رقم 6 
خالل الفترة من 14 الى 22 اجلاري 
وهي موزعة كالتالي: 13 اجلاري 
امسية شعرية للشعراء نهى فريد 
)السعودية(، علي ميرزا )قطر(، 

409 واألجنبية عددها 92.
وقال ان عدد الكتب العربية 
املشاركة في املعرض 9614 بينما 
االجنبية منها عددها 836، وان 
عدد العناوين املخزنة في قاعدة 
البيان���ات من���ذ احلص���ر اآلتي 

.125615
وعن عدد دور النشر املصرية 
املشاركة بالعرض ذكر انها 110 دور 
اللبنانية فهي 88 واألردنية  أما 
36 والسورية 41 والسعودية 32 
وبقي���ة دول مجلس التعاون 14 
حيث بلغ عدد الدول املش���اركة 

في هذا املعرض 23 دولة.

أنشطة ثقافية

م���ن جهته ذكر مدي���ر ادارة 
العجمي  الثقافة باملجلس سهل 
ان ادارة النشر والتوزيع باملجلس 
تش���ارك كاملعتاد بجناح يضم 

للثقافة العربية منذ اخلمسينيات 
وحت���ى يوميا ه���ذا وهي تتيح 
لبعض املثقفني أن يقولوا ما ال 
يس���تطيعون قوله في بلدانهم، 
فهل يك���ون جزاؤها هكذا مع ان 
موضوع الرقابة موجود في كل 

البلدان العربية والعاملية؟!

دور النشر المشاركة

ادارة  من جانبه ذك���ر مدير 
الكويت للكتاب س���عد  معرض 
املطي���ري ان عدد دور النش���ر 
املش���اركة في املعرض 501 دار 
نش���ر موزعة كالتالي: 455 دار 
نشر اهلية و39 مؤسسة رسمية 

و7 منظمات عربية ودولية.
واضاف: هناك دور نشر تشارك 
بصورة مباشرة وعددها 268 ودور 
للنشر املشاركة بالتوكيل عددها 
233 أما دور النشر العربية فعددها 

ليس له شأن في ذلك، موضحا ان 
االمر يرجع الى وزارة االعالم.

وأض���اف: أس���تغرب ه���ذه 
الوطني  الضجة عل���ى املجلس 
للثقافة والفنون واآلداب وزجه 
في موضوع منع الكتب، مع انه 
ليس لديه أي سلطة ملنع أي كتاب، 
وعلى املثقفني توجيه اتهاماتهم 
الس���لطة في  الت���ي لها  للجهة 
منع الكت���ب وليس الى املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
املثقفني  وأستغرب طلب بعض 
العرب مقاطعة الكويت فهل هي 

اسرائيل حتى يقاطعوها؟!
واس���تطرد: الكويت حاضنة 

وسورية ولبنان بينما الصالة 6 
لدور النشر الكويتية واخلليجية 
واالردنية باالضافة لوجود جناح 
خاص للنشر االلكتروني والهيئات 
واملؤسسات الرسمية والصحافة 

احمللية.
أما الصالة رقم 7 فهي صالة 
العرض الرئيس���ية التي تشكل 
بانورام���ا االص���دارات احلديثة 
وبعض الشركات املتخصصة في 
كتب االطف���ال، حيث يوجد بها 

جناح مراقبة ثقافة الطفل.
وعن قضية منع الكتب لعدد 
من املثقفني قال الرفاعي ان املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 

مفرح الشمري
حتت رعاي���ة رئيس مجلس 
الش���يخ ناصر  الوزراء س���مو 
احملمد تفتتح في العاش���رة من 
صباح غد أنشطة الدورة ال� 35 
ملعرض الكويت الدولي للكتاب في 
أرض املعارض الدولية مبنطقة 

مشرف.
وإلع���الن أنش���طة املعرض 
الثقافية والفنية عقد األمني العام 
للمجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب ب���در الرفاع���ي مؤمترا 
صحافيا صباح أمس، مبشاركة 
مدير ادارة معرض الكتاب سعد 
املطي���ري ومدي���ر ادارة الثقافة 
سهل العجمي ومدير ادارة الفنون 
التشكيلية محمد العسعوسي في 
قاعة عبدالرزاق البصير باالمانة 
العامة للمجلس الوطني للثقافة 

والفنون واآلداب.
في بداية املؤمتر رحب الرفاعي 
بوس���ائل االع���الم املختلفة، ثم 
حت���دث عن املع���رض قائال: إن 
معرض الكويت للكتاب بشهادة 
الناشرين العرب يعد من افضل 
املعارض العربية تنظيما وإعدادا 
وهو من املعارض اجلاذبة  للقارئ 
والباحث ويحقق أكبر نسبة من 
البيع الفردي مقارنة باملعارض 
االخرى، وهو ميثل احد املالمح 
املهمة ف���ي دور الكويت الثقافي 
الثال���ث عربيا بعد  باعتب���اره 
معرض���ي القاهرة وبيروت منذ 
انطالق دورته االولى في نوفمبر 

.1975
وعن أنش���طة املعرض ذكر 
ان املعرض يقام خالل  الرفاعي 
الفترة من 13 ال���ى 23 اجلاري، 
حيث خصص���ت الصالة رقم 5 
لدور النش���ر القادمة من مصر 

تحدث عن أنشطة المعرض الدولي للكتاب في دورته الـ 35 خالل مؤتمر صحافي أكد فيه أن المجلس الوطني ليس له سلطة منع أي كتاب

)محمد ماهر( بدر الرفاعي يتوسط سعد املطيري وسهل العجمي ومحمد العسعوسي خالل املؤمتر 

األمني العام للمجلس بدر الرفاعي


