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تقدمت به خالل اجتماع االتحاد الهندسي الخليجي بدبي أخيرًا

المشروع يشمل دول الخليج وسورية واألردن ولبنان وإيران وقبرص وتركيا

إنشاء لجنة لمهندسي الخليج الشباب في »المهندسين«

»األبحاث« يفوز بمنحة 50 ألف دوالر عن مشروع
تقدم به يخص مجال الملوثات العضوية

واف���ق االحت���اد الهندس���ي 
الكويت  اخلليجي على مقترح 
بإنشاء جلنة للمهندسني الشباب 
تكون جمعية املهندسني الكويتية 
مقرا دائما لها، وذلك في اجتماعات 
امللتقى الهندسي اخلليجي الذي 

عقد بدبي اخيرا.
املهندس���ني  رئيس���ة جلنة 
الش���باب في اجلمعية م.زينب 
الري أعربت في تصريح صحافي 
بهذه املناس���بة ع���ن اعتزازها 
وزمالئها وزميالتها من املهندسني 
الشباب بهذه الثقة التي أوالها 
لهم مهندس���و اخلليج، مثمنة 

املوافقة على مقترح الكويت انش���اء هذه اللجنة 
واستضافتها. 

وأضافت رئيسة اللجنة ان املهندسني الشباب 
ف���ي الكويت يتمتعون بخبرة متميزة في عملهم 
التطوعي، مضيفة انها قدمت لالجتماع اخلليجي 
املعطيات التي اعتمد عليها مقترح الكويت، حيث 
مت استعراض عدد من اجنازات اللجنة والتي تتمثل 
في تفعيل دور املهندسني الشباب على الساحتني 
احمللي���ة والعاملية، حيث متكنت من أخذ موافقة 
جلنة بناء القدرات في االحتاد الدولي للمنظمات 
الهندسية WFEO إلنشاء فريق خاص باملهندسني 
 .WFEO الشباب متهيدا لتشكيل جلنة دائمة لهم في
وأضافت الري: ان جلنة املهندس���ني الشباب في 

الكويت قدمت أكثر من نشاط حاز 
إعجاب وتقدير الدول املشاركة 
في املجل���س التنفيذي لالحتاد 
الدولي ومن هذه االنشطة: عقد 
ملتقى املهندسني الشباب والذي 
شارك فيه ممثلون من 12 دولة 
وحضره نح���و 1200 مهندس 
الدول املشاركة،  ومهندسة من 
وعقد الفريق اول اجتماع له وقدم 
مذكرته التي تتضمن معطيات 
حتويل الفريق الى جلنة دائمة في 
WFEO، لقاء تعارف للمهندسني 
الشباب املش���اركني من العالم، 
للمش���اركة في اللجان العاملة 
في االحتاد الدولي للمنظمات الهندس���ية وهي 9 
جلان، املساهمة في بيونس ايرس في ورش عمل 
عقدها االحتاد الدولي. وعلى الصعيد احمللي، قالت 
الري ان املهندسني الش���باب متكنوا من توسيع 
قاعدة البيانات للمهندسني الشباب في الكويت، 
خاصة حديثي التخرج أو املتوقع تخرجهم وتشمل 
نحو 1000 مهندس ومهندسة، واملشاركة في كل 
االنشطة احمللية والعاملية واالقليمية التي نظمتها 
أو ش���اركت بها جمعية املهندسني الكويتية مثل 
اع���داد املؤمتر الدولي للطاقة � بعض ورش عمل 
امللتقى الهندسي بالكويت، عمل الدورات التدريبية 
وتنظيم االنشطة واملشاركة في إكساب املهندسني 

الشباب اخلبرات املهنية.

دارين العلي
أعلنت أمانة اتفاقية استكهولم 
للملوثات العضوية الثابتة عن فوز 
معهد الكوي���ت لألبحاث العلمية 
مبنحة قدرها خمسون ألف دوالر 
عن املشروع الذي تقدم به لبرنامج 
املنح الصغيرة التابع لالتفاقية.

وحول هذا األمر قال مدير عام 
معهد الكوي���ت لألبحاث العلمية 
د.ناجي املطيري: ان املعهد باعتباره 
املركز اإلقليمي التفاقية استكهولم 
فقد تقدم � باالش���تراك مع مركز 
بحوث الكيمياء البيئية والسمية 
اإليكولوجية )ريسوتكس( بجامعة 
التش���يكية � مبشروع  مازاريك 
يختص ببناء قاعدة لتطوير شبكة 
رصد إقليمية للملوثات العضوية 
الثابتة في منطقة غرب آس���يا، 
موضحا أن هذا املشروع يساهم 
في تعزي���ز القدرات فيما يخص 
عملية رصد امللوثات الثابتة التي 
تعتبر من العمليات الضرورية في 
سبيل خفض امللوثات العضوية 
الثابتة أو القضاء عليها، مشيرا 
إلى أن اتفاقية استكهولم قد حددت 
فترة زمنية مقدارها أربع سنوات 
لتقيي���م الفاعلي���ة لالتفاقية في 
خفض امللوثات العضوية الثابتة 
في البيئة على املستوى الدولي، 
حتتس���ب منذ دخ���ول االتفاقية 

باملنحة، إذ يس���اعد دول غرب 
آس���يا على بناء قدراتها الفنية 
والتقنية بالشكل الذي ميكنها 
من توفي���ر البيانات الوطنية 
تلبية الس���تحقاقات االنضمام 
التفاقية استكهولم ومبا ميكنها 
من االندماج في اخلطط العاملية 
ذات الصلة بامللوثات العضوية 
الثابتة. وأضاف مدير عام معهد 
الكويت لألبح���اث العلمية انه 
في سياق تنفيذ مشروع املعهد 
ستتم إقامة ورشة عمل إقليمية 
بالتعاون مع مركز ريسوتكس، 
وسيدعى للمشاركة فيها ممثلون 
عن دول غرب آس���يا وش���رق 

أوروبا.

حيز النف���اذ )2004( وعلى أن 
تتم مراحل التقييم التالية على 
فت���رات يقررها مؤمتر األطراف 

الذي ينعقد مرة كل سنتني.
وأوضح املطيري أنه لتحقيق 
ذلك فقد وضعت االتفاقية خطة 
رصد عاملية تشمل أيضا تشجيع 
برامج الرص���د املوجودة التي 
ينبغ���ي أن تتميز بالس���هولة 
واجلدية واالس���تدامة لتلبية 
احلاج���ة املس���تمرة لتوف���ر 
البيانات جلميع مناطق العالم، 
وقال املطيري ان جناح برامج 
وأنش���طة الرصد تتطلب أوال 
تعزيز القدرات وهو األمر الذي 
يتوجه نحوه املش���روع الفائز 

د.لولوة ناصر د.ناجي املطيري

زينب الري

الدعيج: المدينة الترفيهية تستقبل
كشافة منطقة الجهراء التعليمية غدًا

للش���ركة بصفة خاصة اعلن 
الدعي���ج ان املدينة الترفيهية 
تستقبل طلبة الكشافة التابعني 
التعليمية  ملنط���قة اجله���راء 
وذلك غدا اجلمعة من الساعة 
العاش���رة صباحا واستقبال 
الس���اعة  زوارها كاملعتاد من 
العاش���رة  الثانية ظهرا حتى 

مساء.
 ومتن���ى الدعيج ان يقضي 
زوار املدينة الترفيهية ومحبوها 
اس���عد واطيب االوقات مهنئا 
الشعب الكويتي وجميع املقيمني 
اعاده  بالعام امليالدي اجلديد، 
اهلل على اجلميع باخلير واليمن 

والبركات.

اكد يعقوب الدعيج مدير ادارة 
العمليات واالنشطة بالتكليف 
السياحية  بشركة املشروعات 
على تواصل املدينة الترفيهية 
مع زوارها في مختلف املناسبات 
الفئ���ات وكذلك  ومع مختلف 
اهتمامها بتقدمي افضل اخلدمات 
الترفيهية والترويحية من خالل 
تنظيمها لالنشطة والبرامج التي 
يتفاعل ويتجاوب معها الزوار 

من خالل تلك املناسبات.
 ونظ���را للرحالت املنظمة 
لفرق الكشافة التابعني للمناطق 
التعليمية املختلفة والتي من 
ضمنها تنظيم رحالت ترفيهية 
وترويحي���ة ملراف���ق ش���ركة 

املشروعات السياحية بصفة 
عامة واملدينة الترفيهية التابعة 

اعلن االمني العام جلائزة الشهيد فهد 
األحمد الدولية للعمل اخليري د.ش���بيب 
الزعب���ي ان آخر موعد لتس���لم البحوث 
املشاركة في اجلائزة سيكون في 30 ديسمبر 
على ان تعلن اس���ماء الفائزين في حفل 
اجلائزة الذي سيقام في العاشر من يناير 
املقبل حتت رعاية س���مو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
وقال الزعبي في تصريح صحافي ان 
جائزة الش���هيد فهد األحمد تعلن إغالق 
باب املش���اركات في النسخة الثانية في 
30 ديس���مبر اجلاري، مبين���ا ان جميع 
االبحاث سيتم ارسالها الى محكمني دوليني 
متخصص���ني لتقييم االبحاث املش���اركة 

وتصنيفها.
الفائزين  واضاف سيتم اعالن اسماء 

وتكرميهم في حفل اجلائزة الذي سيقام 
في العاش���ر من يناير املقبل حتت رعاية 
كرمية من س���مو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد، مشيرا الى ان النسخة 
الثانية من جائزة الش���هيد ستكون ذات 
طابع خاص ومميز جدا ملشاركة نخبة من 
املفكرين والباحثني املتميزين من كل اقطار 

العالم العربي واالسالمي فيها.
ولفت الزعبي الى ان جائزة الش���هيد 
وثقت التعاون والبذل في مجاالت العمل 
اخليري واالنس���اني في العالم االسالمي 
من خالل فتح آفاق التعاون والتواصل بني 
املؤسسات اخليرية واالنسانية االسالمية 
واستفادتها من االبحاث التي يتم نشرها 
م���ن خالل اجلائزة والت���ي حصلت على 
نس���ب متقدمة من التقييم، موضحا ان 

اجلائ���زة تهدف الى فتح س���بل التعاون 
البناء فيما بني املؤسسات االنسانية في 

العالم االسالمي.
وتابع ان جتربتنا في جائزة الش���هيد 
في النسخة األولى كشفت لنا الكثير من 
االمكانات الكامنة لدى الدول االس���المية 
الفقيرة مقارنة باالمكانيات املتاحة لدى 
الدول االسالمية الغنية مما جعلنا حلقة 
وصل بني هذه املؤسس���ات ف���ي اطارها 
القانوني لوضع أسس التكامل التنموي 
الفقيرة،  ال���دول  للبيئة االنس���انية في 
واالهتمام مبشاريع التنمية البشرية التي 
مت استخالصها من االبحاث املشاركة في 
اجلائزة واملقدمة من مؤسس���ات خيرية 
كبرى ذات باع طوي���ل في مجال االغاثة 

د. شبيب الزعبياالنسانية.

جانب من اجتماع وكيل الشؤون مع أعضاء اللجنة الدائمة لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة

يعقوب الدعيج

 إعالن النتائج 10 يناير بعد تقييم األعمال المشاركة من قبل محكمين دوليين

اللجنة الدائمة لتنظيم أوضاع العمالة بحثت االقتراحات بشأنها

جائزة الشهيد فهد األحمد: إغالق باب المشاركة اليوم 

الكندري: مهلة العمالة المخالفة إلى مجلس الوزراء التخاذ القرار
بشرى شعبان

ثّمن وكيل الشؤون ورئيس اللجنة 
الدائمة لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة 
محمد الكندري التعاون املثمر بني اجلهات 
املعنية مبل���ف تنظيم أوضاع العمالة 
الوافدة في القطاع األهلي وهي الداخلية 
والش���ؤون والبلدية والتجارة وغرفة 

التجارة.
وأشاد الكندري في تصريح صحافي 
باالقتراحات املقدمة من قبل اللجان التي 
قامت بدراسة وبحث سبل وآليات تالفي 
السلبيات في ملف هذه القضية، وأشار 
ال���ى ان ما توصلت الي���ه من ضوابط 
مقترحة من اللجنة الفرعية والتي متثلت 
في آلية عمل متنح مبوجبها مهلة ملخالفي 
اإلقامة إما باملغادرة النهائية او تعديل 

أوضاعهم بصورة قانونية.
وأعلن الكن���دري ان اعضاء اللجنة 
اتفقوا على تلك الضوابط من حيث املبدأ 
وان تقوم اجلهات ذات الصلة بتشكيل 
جلن���ة لصياغة تل���ك املقترحات وفق 
املالحظات الت���ي أبداها أعضاء اللجنة 
العليا ومن ثم عرضها على اللجنة الدائمة 
بصيغتها النهائية ورفعها الى مجلس 
ال���وزراء التخاذ الق���رار النهائي فيها، 
وأشاد الكندري بعمل اللجنة الفرعية 
واملقترحات املقدمة، آمال ان حتقق هذه 
التوصيات األمل املنش���ود بانهاء ملف 
أوضاع العمالة بالش���كل الذي يحقق 
االستقرار والطمأنينة جلميع األطراف 
ويساهم في القضاء على السلبيات التي 

يعاني منها ملف هذه العمالة.


