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 البروفيسور رزان حاضر عن الرحالة الروس في الكويت وإثيوبيا

 مع انطالقة العام اجلديد تستمر 
محاضرات دار اآلثار االســــالمية 
الثقافية ضمن منظومة موســــمها 
الثقافي الســــادس عشــــر استهل 
 ٢٠١١ العام اجلديــــد  محاضــــرات 
البروفيسور افيم رزان نائب مدير 
متحف بيتر العظيم لالنثروبولوجيا 

واالثنوغرافيــــا باكادميية العلوم 
الروسية بإلقاء محاضرة بعنوان 
الروس  الرحالة  اثنني من  «رواية 
عن الكويت واثيوبيا».بدأ احملاضر 
احملاضرة بالعــــرض الكمبيوتري 
مســــتعرضا بعض طرق الرحالة 
وعاداتهم وتناول احملاضر جانبا 

من أدب الرحالت الى الكويت خالل 
القرنني الثامن عشر والتاسع عشر 
امليالديني بســــرد قصة الصحافي 
الروسي املرموق سيرجي نيكوالفتش 
ســــيروميتانيكوف (١٨٦٠-١٩٣٤) 
الذي اوفد الــــى الكويت في مهمة 

سرية في عام ١٩٠٠.

 العجمي: رئيس الوزراء أعاد الحق ألصحابه بعد ٤٠ عامًا افتتح بمركز ديسكفري مول تحت رعاية الشيخة عايدة سالم العلي

 الرباح: ورش عمل وندوات تطبيقية 
للوالدين في المؤتمر التدريبي الثاني

 ٤٥٤٠ مواطنًا بـ «النفط» يستفيدون من المزايا المالية للقطاع  الحكومي 

 ميزة السيارات للموظفين المستحقين بعمليات الخفجي المشتركة

 «تعاونية الصليبية» تحقق زيادة قياسية في المبيعات واإليرادات

 «هندسة المرور» حققت مطالب أهالي مشرف

 جمعية مهندسي الطاقة تختتم ندوتها العلمية 
 مبناســــبة زيارة وفد جمعية 
مهندسي الطاقة من الواليات املتحدة 
األميركية إلى الكويت، نظم فرع 
الكويت جلمعية مهندسي الطاقة 
بالتعاون مع معهد الكويت لألبحاث 
العلمية يوم أمــــس ندوة علمية 
بعنوان «التعاون االستراتيجي 
مع جمعية مهندسي الطاقة لتعزيز 
برامج كفاءة الطاقة في الكويت» 
وذلك حتت رعاية مدير عام املعهد 

د.ناجي املطيري. 
  في بداية اللقاء رحب د.ناجي 
املطيري بالضيوف وبـ آل تومان، 
مؤسس جمعية مهندسي الطاقة 
الذي يزور  التنفيــــذي  ومديرها 
الكويت ألول مــــرة مع ٢١ عضوا 
من أعضاء اجلمعية، قدم بعدها تيم 
جانوس، مدير املشاريع اخلاصة، 
عرضا موجزا عن جمعية مهندسي 
الطاقة، تاله آل تومان الذي قدم 
عرضا مفصال حول اجلمعية أكد 
فيها على وجهــــة النظر العاملية 
حول قضية احلفاظ على البيئة 

باإلضافة إلى دور اجلمعية في رفع 
كفاءة أعضائها وضمان اطالعهم 
على أحــــدث التقنيــــات العاملية 
وتطوير قدراتهم من خالل الندوات 
واملؤمترات واإلصدارات الدورية 
وبرامج اعتماد في مجاالت مختلفة.
أمــــا احملاضرة الثانيــــة فقدمتها 
الباحثة في دائرة تقنيات البناء 
والطاقة في معهد الكويت لألبحاث 

العلميــــة ورئيس فــــرع الكويت 
الطاقة م.دينا  جلمعية مهندسي 
النقيــــب، بعنوان «خطة تنموية 
لبرنامج كفاءة الطاقة للكويت»، 
حيث عرضت النقيب خطة وطنية 
تشتمل على تقنيات ومنهجيات 
حديثة من شــــأنها أن تعمل على 
التحكم في الطلــــب على الطاقة 
واســــتهالكها، منها التدقيق على 

الطاقــــة في املباني، واســــتخدام 
أجهزة وإضاءة ذات كفاءة عالية، 
واستخدام أجهزة التحكم املختلفة 
للتحكم في تشغيل أجهزة التبريد 
والتكييف، واالستفادة من زيادة 
سمك جدار العزل احلراري وأنظمة 
النوافــــذ ذات الكفــــاءة، وأهمية 
التوعية وخطط احلوافز  برامج 
فــــي تخفيض اســــتهالك الطاقة 
الكهربائية. وأشــــارت م.النقيب 
إلى أثر تطبيــــق هذه املنهجيات 
من حيث توفير الطاقة والوقود 
واملال، باإلضافة إلى التخفيف من 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
  وفي ختام الندوة شكر كل من 
د.ناجي املطيري وم.دينا النقيب 
ممثلي جمعية مهندســــي الطاقة 
من الواليــــات املتحدة األميركية 
الهتمامهــــم، مؤكدين على أهمية 
العلمية وإتاحة  النــــدوات  إقامة 
التدريبيــــة لالرتقــــاء  الفــــرص 
بالبحوث العلمية اخلاصة باحلفاظ 

على الطاقة. 

 صرح املدير املعني جلمعية الصليبية التعاونية 
علي حسن بأن اجلمعية سجلت رقما قياسيا في 
املبيعات، وشهدت االيرادات املتنوعة ايضا زيادة 

عن الفترة نفسها من العام املاضي.
  واشار الى ان املهرجانات التسويقية مستمرة، 
وكانت ســـببا في زيادة املبيعات، وقال ان خطة 
اجلمعية لرفع نســـبة املبيعـــات اتت من خالل 
تنشيط حركة البيع وجذب املستهلك، سواء كان 
من املساهمني اوغيرهم، وهذا يتطلب وضع خطة 
لتنظيم بعض العروض التســـويقية التي ملسنا 

فيها جناحا خلطتنا بتنمية املبيعات.
  واكـــد حرص اجلمعية علـــى تأمني املزيد من 
السلع وبأسعار تنافسية بهدف تشجيع التجار 

على تقدمي العروض اخلاصة وباالسعار املخفضة 
للمساهمني واملستهلكني، واضاف حسن ان اجلمعية 
قامت بالعديد من االنشـــطة مثل توسيع سوق 
اخلضار وتطوير الواجهات اخلارجية والداخلية 
للســـوق املركزي بالضاحية.واشار الى ان هناك 
انشطة مستقبلية سيبدأ العمل بها مع بداية العام 
اجلديد كمشروع انشاء واجناز مطعم للوجبات 
السريعة من الوكاالت العاملية وكذلك من االعمال 
االنشائية االولية في سوق الضاحية جار حاليا 
االنتهاء من التشـــطيبات النهائية وجتهيز محل 

للهواتف والعطورات واحللويات الشعبية.
  واكد حسن ان التواصل مستمر مع ابناء املنطقة 

من املساهمني وغيرهم. 

 اعلن رئيس مجلس ادارة جمعية مشرف التعاونية 
م.مؤيد السريع ان االجنازات التي حققها مجلس االدارة 
مرورا بقصر مدتها التي ال تتجاوز العام الواحد تعتبر 
اجنازاتها مشرقة في عام ٢٠١٠ الى جانب استحداث 
املشاريع واالنشطة واخلدمات حيث قام مجلس االدارة 
بدراسة العديد من املشاريع التي تخدم املنطقة وابناءها 
وهي نقلة نوعية وضعت على ضوء رؤية اشرافية 
بأهداف تنموية متتد للسنوات املقبلة.وقال: يسعى 
مجلــــس االدارة بكل ما لديه مــــن جهد وعالقات مع 
وزارات الدولة ومؤسساتها اليجاد حلول امام املعوقات 

والصعوبات التي تواجه مشاريع املنطقة.وان املبادرة 
السريعة التي قامت بها ادارة هندسة املرور بوزارة 
الداخلية وبتوجيه من مدير االدارة العقيد سعدون 
اخلالدي ومساعد مدير االدارة ممدوح العنزي جاءت 
اسرع من الكتب واملراسالت ومتابعتها بإرسال مهندس 
فني ملتابعة بعض املالحظات في مداخل ومخارج الطرق 
مبنطقة مشرف ومحاولة تذليلها ومعاجلتها معربا 
عن أمله بسرعة األداء التنفيذي وسيتم التنسيق مع 
مختار منطقة مشرف العم محمد املنير لرفع كتاب 

للمرور بناء على مطالبات أهالي املنطقة. 

 صرح امني ســــر نقابة العاملني بالشركة 
الكويتية لنفط اخلليج طالل املجالد انه وبعد 
طــــول انتظار قامت ادارة الشــــركة الكويتية 
لنفط اخلليج باملوافقة على ميزة الســــيارات 
ملســــتحقيها من املوظفني الكويتيني العاملني 
بعمليات اخلفجي املشــــتركة على الدرجة ٢٥ 
فما فوق.ورحب املجالد بقرار ادارة الشــــركة 
واملضي قدما في انصاف العاملني فيها مثمنا 
جهود جميع اداراتها على هذه اللفتة التي تبني 

مدى التعاون لالرتقاء بدور املوظفني وادائهم، 
مؤكدا ان مساعي مجلس ادارة النقابة تكللت 
بالنجاح وفق منهجية واضحة، اال وهي السعي 
الدائم والــــدؤوب ودون كلل للحفاظ والدفاع 
عــــن القضايا العماليــــة واذالل اي عقبات قد 
تواجه طريق العاملــــني او تقف حجر عثرة 
امام مسيرتهم التنموية.وهنأ املجالد املوظفني 
بعمليات اخلفجي املستحقني مليزة السيارات 
على الدرجة ٢٥ فما فوق والتي تعادل الدرجة ١٧ 

على سلم مؤسسة البترول الكويتية، واضاف 
ان هــــذه امليزة ســــيتم تعميمها على موظفي 
عمليات اخلفجي في القريب العاجل وسيكون 
حافزا جلميع العاملني الكويتيني باخلفجي مبن 
فيهم الفئة املستحقة لهذه امليزة داعيا زمالءه 
لبذل املزيد من اجلهد واعالء اسم الكويت عاليا 
في هذه املنطقة املقسومة والعمل يدا واحدة 
مع اشقائهم السعوديني، وهو ما سيصب في 

النهاية في مصلحة الشركة. 

  أسامة دياب
  أكد رئيــــس نقابــــة العاملني 
بالقطاع النفطي اخلاص باإلنابة 
سالم العجمي انه أخيرا قد حتققت 
آمال ما يزيــــد على ٤٥٤٠ مواطنا 
كويتيا يعملون في القطاع النفطي 
اخلاص، الذين طالبوا مرارا وتكرارا 
مبساواتهم بالعاملني في القطاع 
النفطي احلكومي، حيث أمر سمو 
رئيس الوزراء فور علمه باملطالب 
العادلة للنقابة بدراســــة املطالب 
وتنفيذ قانون رقم ٢٨ لعام ١٩٦٩ 
والذي يساوي بني عمال النفط في 
القطاع اخلاص واحلكومي في السلم 
الوظيفي واملكافآت واألعمال الشاقة 

وغيرها من املميزات.
  وقال العجمي في بيان له صباح 
امس ان النقابة كانت ســــلكت كل 
السبل الودية مع مؤسسة البترول 
الكويتية كي تلزم الشركات اخلاصة 
بتطبيق القانون دون فائدة، ووجهت 
النقابة خطابا الى وزير الشؤون 
والعمل في ٢٠١٠/٢/١٧ بخصوص 
هذا القانون وجاء رد الوزارة بأن 
قانــــون العاملني بالقطاع النفطي 
ينطبق على القطاع اخلاص وساري 
املفعول، ورغم كتاب الشؤون اال 
ان القانون لم يتم تطبيقه من قبل 
املؤسسة، ما دعا النقابة الى عقد 

مؤمتــــر صحافي في مايو املاضي 
أعلنت فيه عن اتخاذها اخلطوات 
القانونية لرفع قضية على سمو 
رئيس الوزراء بصفته، وفي ذات 
الوقت ناشدت وزير النفط الشيخ 
احمد العبداهللا التدخل والتأثير 
على قيادات املؤسسة حني ذاك حلل 
القضية وديا.وأضاف: ان املفاجأة 
كانت اهتمام سمو رئيس الوزراء 
مبطالب ابنائه املواطنني العاملني في 
القطاع النفطي اخلاص، حيث طالب 
ســــموه املؤسسة بتنفيذ القانون 
الذي ظل بال تطبيق على العاملني 
بالقطاع النفطي اخلاص أكثر من ٤٠ 
سنة.وتابع: ان رئيسة اللجنة العليا 

لتكويت عمالة املقاول باملؤسسة 
الكويتية للبترول الشيخة شذى 
ناصر الصباح أكــــدت للنقابة ان 
العاملني في شركات النفط اخلاصة 
من حقهم ان يشملهم القانون، وان 
جميــــع املزايا املالية واملكافآت قد 
كفلها لهم هذا القانون الذي يساوي 
بني القطاعني احلكومي واخلاص 
في مجال النفط ولم يفّرق بينهما 

في أي مزايا وظيفية.
  وقــــد مت اعتماد أول الئحة في 
القطاع النفطي واخلليج العربي 
بتاريخ يونيو ٢٠٠٦ وهي الالئحة 
التنفيذية في شأن عقود املقاولني 
بالقطاع النفطي ومتت االشــــادة 

بها في مؤمتر التوطني اخلليجي 
باالمارات عام ٢٠٠٧.وأشاد العجمي 
مببادرة ســــمو رئيــــس الوزراء 
واهتمامه مبطالبهم وحل املشكلة 
مبجــــرد علمه بها، قائال ان هذا ما 
عهدناه في سموه، فهو الرجل القادر 
على حمل األمانة ولديه احلكومة 
واملقدرة على حــــل كل القضايا.

وأثنى على الشيخة شذى جلهودها 
ووقفتها مع النقابــــة واهتمامها 
بالقضايا العمالية، وبشر جميع 
العاملني بأن حقوقهم على طاولة 
مجلس ادارة املؤسسة القرارها، وما 
هي اال ايام ويطبق القانون.وأشار 
الى تعاون جمعية املهندسني مع 

النقابة وتبني قضاياها، الفتا الى 
ان رئيس اجلمعية طالل القحطاني 
وقف مع النقابة منذ تأسيسها وله 
مواقف داعمــــة قوية في مطالبها 

العمالية العادلة.
  وحذر العجمي الشركات اخلاصة 
العاملة في القطــــاع النفطي من 
مخالفة القانون او التحايل عليه 
لهضم حقوق املواطنني العاملني 
لديها، مؤكدا ان النقابة لن تتهاون 
في حــــق اي عامــــل كويتي، ولن 
تترك أي مزايا او مكافآت ملزاجية 
الشركات، وستعمل بكل ما أوتيت 
من خبرة على تنفيذ القانون على 

جميع العاملني الكويتيني.
  ودعا العجمي جميع العاملني 
الى احملافظة على حقوقهم وعدم 
التهاون فيها، واللجوء الى النقابة 

في حال تعرضوا لضغوط.
  وأشار العجمي في ختام بيانه 
الى ان القانون رقم ٢٨ لعام ١٩٦٩ 
الصادر مبرســــوم أميري قد ألزم 
أصحاب األعمال النفطية الكبيرة 
بإعداد برامج تدريبية مع اجلهات 
احلكوميــــة املتخصصــــة إلتاحة 
الفرصة أمام املواطنني الكتساب 
مهارات وخبرات في أعمالهم تؤهلهم 
لألعمال القيادية والفنية، مع تقدمي 

تقارير دورية بهذا الشأن. 

  ندى أبو نصر
  أكدت الشيخة عايدة سالم العلي انه بات من 
الضــــروري االهتمام بالطفل كونه اســــاس بناء 
املستقبل واللبنة األولى لقوام األسرة الصاحلة، 
الفتة الى انه من الضروري توجيه الرعاية الكاملة 
لهم وغرس املفاهيم واملعتقدات في هذه املرحلة 
املهمة في صقل وتأسيس شخصية الطفل، مشددة 
على دور األســــرة في تكوين شخصية األطفال 
السلوكي واالضطراب  وحمايتهم من االنحراف 
النفســــي. جاء ذلك خالل رعايتها حلفل افتتاح 
املؤمتر التدريبي الثاني «طفلي مسؤوليتي» الذي 
أقيم مبركز ديسكفري مول، كما توجهت بالشكر 
الى جمعية االصالح االجتماعي على هذه املبادرة 
الكرمية التي من شأنها االهتمام برعاية الطفل، 

متمنية ان يحقق املؤمتر األهداف املرجوة منه.
  من جهتها، قالت رئيسة املؤمتر د.هند الرباح ان 
هذا املؤمتر يسعى الى نشر ثقافة تربوية جديدة 
تركز على التفاعل االيجابي والبناء بني الوالدين 
واالبناء مســــتفيدين من تطور املناهج العلمية 
والنظريات التربوية احلديثة خاصة أن هناك اآلن 
برامج متخصصة ومعتمدة من مؤسسات عاملية 
من شــــأنها ان تساهم في تطور هذه العالقة الى 
االمام وبشــــكل افضل مما هي عليه اآلن، مؤكدة 

على ان االستعانة مبثل هذه النظريات تعد اآلن 
من االساسيات في عملية التربية في ظل انشغال 
الوالدين ولفترات طويلة عن االبناء اضافة الى 

ايقاع احلياة السريع وتطورها بشكل هائل.
  واشارت الرباح الى ان برامج الوالدية الفعالة 
قد حظيت خالل الفترة السابقة باهتمام كبير في 
منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا نظرا ملا 
متنحه مــــن مهارات خاصة بتربية االبناء كونها 
جتربة تعلم جديــــدة تفاعلية علمية وتطبيقية 
مستندة الى املشاهد احلية واملواد التدريبية واألدلة 
االرشادية، مبينة أن هذه البرامج التربوية تساعد 
الوالديــــن على وظيفة كل منهما لدوره وألهمية 
الطفــــل في حياتهما وكيفية هــــذا الطفل الذي ال 
ميكنه العيش او التعلم مبفرده واهمية تعليمه 
الســــلوك الصحيح ومهارات التهذيب والتأديب 
الفعال وأفضل طرق االتصــــال والتواصل معه 
اثناء  التشــــجيع والتحفيز واحتوائه  ومهارات 
موجات الغضب التي تنتابه في بعض االحيان، 
موضحــــة ان الكثيرين من اآلبــــاء قد يقعوا في 
اخطاء مرات بسيطة واخرى تكون اخطاء فادحة 
يجب معها في كل االحوال ضرورة االنتباه الى 
التعرف على هذه االخطاء وايجاد حلول عملية 

ومنطقية لها. 
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