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 السداني: مؤتمر «الشباب في مدينة الحرير» 

يهدف إلشراك جيل الشباب في خطة التنمية 

اللجنة  انعقـــاد  ان    واضافت 
العليا املشتركة في مملكة البحرين 
يأتي استكماال وحتديثا العمال 
اللجنة الســـابقة التي عقدت في 
الكويـــت في دورتها اخلامســـة 
العام املاضي، ومتابعة قراراتها 
واجنازاتها التي تصب في مصلحة 
البلدين. واشـــارت الى ان اعمال 
الرؤى  اللجنـــة تترجم  قرارات 
الســـامية لصاحب  والتطلعات 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
واخيه عاهل مملكة البحرين امللك 
حمد بن عيسى بالعمل على تطوير 
وتنمية العالقات املتميزة القائمة 

بني البلدين الشقيقني.
  وأكدت الشيخة لطيفة ان نتائج 
التي  اللجنة  اتفاقيات واعمـــال 
ستخرج بها ستشكل دعما ملسار 
التعاون والتكامل بني البلدين مما 
سيكون له االثر الكبير في صرح 

العالقات املتميزة بني البلدين. 

الى الدورة السادسة للجنة العليا 
الكويتية البحرينية.

  وقالت في تصريح صحافي ان 
منسقة ادارة الفتوى والتشريع 
املرأة املستشارة  بلجنة شؤون 
هدى الشايجي ستشارك ضمن 

وفد الكويت كممثلة للجنة.

البحرين لدى  ذكر سفير مملكة 
الكويـــت أنها ستشـــمل ميادين 
التعاون في مجاالت عدة، يجني 

ثمارها الشعبان الشقيقان.
  الى ذلك اعلنت رئيسة جلنة 
شؤون املرأة الشيخة لطيفة الفهد 
ان اللجنة ستشارك في وفد الكويت 

ودعمهما لتطويـــر وتنمية هذه 
العالقات املتميزة املتجذرة لتصل 
الى اعلى املســـتويات وتصبح 
منوذجا حضاريا والتي يشرف 
على متابعتهـــا وتفعيلها وزيرا 
الشـــقيقني،  البلدين  خارجيـــة 
وبخصوص اعمـــال اللجنة فقد 

 أكد سفير البحرين لدى الكويت 
الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة 
ان اجتماع اللجنة العليا املشتركة 
الكويتيةـ  البحرينية الذي سيعقد 
١١ و١٢ اجلاري مبملكة البحرين 
برئاسة وزيري خارجية البلدين، 
الشـــقيقني في دورتها السادسة 
يأتي استكماال وحتديثا العمال 
اللجنة الســـابقة التي عقدت في 
الكويـــت في دورتها اخلامســـة 
العـــام املاضي، واوضح ســـفير 
مملكة البحرين لدى الكويت ان 
هذا االجتمـــاع يهدف الى اعطاء 
الثنائية  دفعة جديدة للعالقات 
املتميزة بني البلدين الشـــقيقني 
التي حتظى باهتمـــام القيادتني 
احلكيمتـــني املتمثلتني في امللك 
حمد بن عيســـى آل خليفة ملك 
مملكـــة البحرين واخيه صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
اللذيـــن يوليان جـــل اهتمامهما 

 اكدت املشرف العام ملجموعة 
٢٠/٥٠ للتنمية املجتمعية نورية 
الســــداني انتهاء االستعدادات 
لعقد مؤمتر «الشباب في مدينة 
احلريــــر» بعد غد (الســــبت) 
١١ اجلــــاري، والذي ســــيعقد 
برعاية ومشاركة نائب رئيس 
مجلــــس الــــوزراء للشــــؤون 
الدولة  االقتصاديــــة ووزيــــر 
لشؤون التنمية ووزير الدولة 
لشؤون االسكان الشيخ احمد 
الفهد، وتنظمه مجموعة ٢٠/٥٠ 
للتنمية املجتمعية مع جمعية 

املهندسني.
  وأكدت السداني ان املؤمتر هو 
االول من نوعه للشباب الكويتي 
حيث انه سيعقد في موقع مدينة 
احلريري بالصبية، مشيرة الى 
انه يهدف الى اشــــراك الشباب 
في خطط التنمية التي انطلقت 
وخاصة مشروع مدينة احلرير 
التي تعتبر هدية صاحب السمو 
الشــــيخ صباح األحمد  األمير 
للجيل احلالي واالجيال املقبلة 
الى  الكويت، مشيرة  ابناء  من 
ان أنشطة املؤمتر تشتمل على 
عرض يقدمه م.بدر الســــلمان 

عليهم، مشيرة الى عدة محاور 
سيتناولها املؤمتر حيث يتناول 
د.علي الطراح محور االحباط 
لدى الشــــباب، والثاني تقدمه 
رنا أبوغيــــث ومحمد العازمي 
الهمالن وهو عن  وعبدالعزيز 
تفاؤل الشباب من واقع مناقشات 
املؤمتر التنموي وورشة احلرير 
اللذين نظمتهما املجموعة في 
مارس املاضي، وسيتم التوقيع 
التذكاري على طاوالت املؤمتر 
باالضافة الى جولة في مدينة 

احلرير. 

ولقاء مع راعي املؤمتر الشــــيخ 
احمد الفهد باالضافة الى مشاركة 
العضــــو املؤســــس للمجموعة 
ورئيــــس جمعية املهندســــني 
م.طالل القحطاني والذي سيلقي 
الضوء على تعاون املجتمع املدني 
كمجموعات لدعم خطة التنمية. 
واضافت ان املؤمتر ســــيتناول 
التي  القضايــــا  مــــن  مجموعة 
تهم الشباب، واطالعهم بشكل 
تفصيلي على مشــــروع مدينة 
احلريــــر من خالل مجســــمات 
ضوئية ـ كهربائية ســــتعرض 

 نورية السداني الشيخ احمد الفهد 

 الشيخة لطيفة الفهد السفير الشيخ خليفة بن حمد هدى الشايجي

 زاروا الجمعية ضمن «برنامج الزمالة في القانون» بتمويل من الخارجية األميركية

  المال ألعضاء الكونغرس السابقين: «الثقافية النسائية»
  دورها مستمر ومشهود لنشر الوعي بحقوق المرأة

 بشرى الزين
  فتح برنامج الزمالة في القانون الذي متوله وزارة اخلارجية 
األميركية باب التقارب بني منظمات غير حكومية في الواليات 
املتحدة والكويت فكان من ثماره الزيارة التي قام بها وفد من 
أعضاء الكونغرس األميركي الى اجلمعية الثقافية النسائية، 
مساء أول من أمس للتعرف عن كثب على البنية االجتماعية 
والتشريعية والسياسية في الكويت، إضافة الى دور املرأة 
واهتمامها باألنشــــطة املرتبطة باملجتمع املدني.  البرنامج 
الذي مينح تبادل الدراســــات واخلبرات يضم في عضويته 
الكويت وســــلطنة عمان ويعمل على املســــاعدة في الدفع 

بتطوير وتنمية املجتمع.
  عضو برنامج الزمالة في القانون د.مشاعل الهاجري من 

قسم القانون اخلاص في جامعة الكويت قالت: ان هناك أفكارا 
غير دقيقة عن املرأة العربية بصفة عامة والكويتية كذلك، 
مشيرة الى ان هذه النظرة ترتبط بحالة التنميط املرسومة 
في ذهن اآلخر عن وضع املرأة باالفتراضات ألوضاعها. لقاء 
أعضاء الكونغرس بعضوات اجلمعية الثقافية النســــائية 
اقتصر على طرح األسئلة من الضيوف الذين ركزوا فيها على 
دور اجلمعية ونضال املرأة الكويتية للحصول على حقوقها 
والتحديات التي التزال تواجهها في مجاالت متعددة، اضافة 
الى طبيعة التعاون الذي يربط اجلمعية بجهات أخرى في 
املنطقة. أمني عام اجلمعية لولوة املال تطرقت في بداية حديثها 
الى مراحل تأسيس اجلمعية الثقافية النسائية التي جاءت عام 
١٩٦٢ مببادرة من أول كويتية تابعت دراستها باخلارج وفي 

وقت لم تكن فيه تفرقة بني الرجل واملرأة، حيث اضطلعت 
اجلمعية بأدوار مهمة كان من بينها محو األمية ونشر الوعي 
بحقوق املرأة، مشيرة الى ان دور اجلمعية مستمر ومشهود 
له في املجتمــــع الكويتي  كما بينت املال حصول املرأة على 
حقها السياســــي في العام ٢٠٠٥ الفتــــة الى التحديات التي 
التزال تواجهها حلصولها على احلقوق االجتماعية كالسكن، 
وولوج مناصب القضاء، مذكرة بالدعم الذي تلقاه هذه القضية 
مــــن طرف عدد من الكتاب والقانونيني والبرملانيني، اضافة 
الى جلنة املرأة البرملانية املمثلة في البرملان.  واشارت املال 
الى ان اجلمعية لديها تعاون مع نظيراتها في دول اخلليج 
العربي وتعمل على تقاسم اخلبرات واعداد الدراسات التي 

 (كرم ذياب) عضوات اجلمعية الثقافية النسائية وأعضاء وفد الكونغرس األميركيتتقاسم فيها ذات القضايا والثقافة. 

 لجنة شؤون المرأة تشارك في االجتماع

  خليفة بن حمد: اللجنة الكويتية ـ البحرينية المشتركة 
تعطي دفعة جديدة للعالقات المتميزة بين البلدين

فرص عمل للكويتيني فقط »حديثي التخرج« )ذكور فقط(
لاللتحاق بالعمل في الشركات التابعة ملؤسسة البترول الكويتية

حلملة شهادة الدبلوم - سنتني بعد الثانوية العامة
) شركة نفط الكويت - شركة البترول الوطنية الكويتية - شركة نفط اخلليج() شركة نفط الكويت - شركة البترول الوطنية الكويتية - شركة نفط اخلليج(

> دبلوم ميكانيكا قوى محركة
> دبلوم ميكانيكا إنتاج
> دبلوم ميكانيكا حلام 

> دبلوم أجهزة قياس و حتكم/ االت دقيقة
> دبلوم إنشاء مباني 

> دبلوم تكنولوجيا الصناعات الكيميائية

> دبلوم هندسة ميكانيكية
> دبلوم هندسة كهربائية

> دبلوم هندسة نفط و غاز
> دبلوم هندسة بترول/استكشاف وتطوير

> دبلوم هندسة بترول/إنتاج وتصدير

الشروط الواجب توافرها للمتقدمني: 
أن ال يقل معدل التخرج عن )2( من نظام )4( نقاط والتقدير اللفظي ال يقل عن تقدير جيد من اجلهة التي تخرج 

منها. 
 أن ال يتجاوز عمر املتقدم عن )26( سنة عند تاريخ تقدمي الطلب.

يخضع املتقدمني املستوفني لشروط اإلعالن جلميع االختبارات املطلوبة )القدرات /اللغة االجنليزية /التخصص( و يجب 
عليه اجتياز نسب النجاح املطلوبة لكل اختبار ليتم إجراء املقابلة الشخصية. 

أن ال يكون املتقدم يعمل لدى مؤسسة البترول الكويتية أو إحدى الشركات التابعة لها.
في حال تساوي نتائج املرشحني تكون معايير املفاضلة كما جاء في قرار مجلس اخلدمة املدنية رقم )4( لسنه 2001 

وهى : 
1- التقدير العام األعلى للمؤهل 2- األكبر سناً 3- يقدم املتزوج على األعزب 4- األقدم في احلصول على املؤهل. 

على املتقدمني املستوفني للشروط التقدم لتعبئة طلباتهم عن طريق االنترنت )فقط( على عنـوان. 
 www.kockw.com موقع التوظيف االلكتروني اخلاص بشركة نفط الكويت

بعد الدخول على املوقع اضغط زر )                     ( واتبع اخلطوات املوضحة في املوقع االلكتروني 

سوف يتم إبالغ املتقدمني املستوفني للشروط مبواعيد االختبارات واملقابالت عن طريق الرسائل القصيرة أو البريد 
االلكتروني للمتقدم.

املستندات املطلوب إرفاقها باملوقع االلكتروني )باللونني األبيض واألسود(:
صورة البطاقة املدنية / صورة شخصية حديثة / صورة شهادة امليالد / صورة جواز السفر.

الشهادة الدراسية مع كشف الدرجات مع معادلة وزارة التعليم العالي للمعاهد العربية واألجنبية في اخلارج.
سوف يتم استبعاد الطلبات غير املستوفية للشروط املذكورة أعاله، ويعتبر ذلك اعتذاراً للمتقدم. 

مالحظة: 
سيتم إبالغ جميع املتقدمني في حال قبول طلباتهم أو رفضها من خالل الدخول إلى موقع الشركة أعاله وإدخال البريد 

االلكتروني وكلمة السر، أو مبتابعة البريد اإللكتروني اخلاص باملتقدم.
استالم الطلب ال يعني قبوله لدينا. 

فترة اإلعالن اعتبارا من اخلميس 2010/12/09   حتى األربعاء 2010/12/22 
لالستفسار االتصال على األرقام التالية: ) 23873931 – 23873181 – 23873923 (

e-Jobs


