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د.صالح املضحي ود.طاهر الصحاف ود.فاطمة العبدلي ود.آدم املال مع الفريق الفائز

طلبة »الكهرباء« فازوا مبناظرة املهندسني البيئية

الصحاف: »املهندسني« أصبحت بيت كل مهندسي الكويت
فازت جمعية طلبة الهندسة 
الكهربائية مبناظرة اجلمعيات 
املهني���ة ف���ي كلية الهندس���ة 
والبترول الت���ي اقامتها جلنة 
املهندسني الشباب في جمعية 
املهندسني مساء اول من امس 
حتت عنوان »مساهمة املهندسني 
في البيئة« بعد منافسة شديدة 
املناظرة في مراحلها  شهدتها 
االخي���رة بني طلبة الهندس���ة 

الكهربائية والصناعية.
قدم املناظرة م.حمود الزعبي 
وش���ارك فيها نحو 20 طالبا 
وطالبة م���ن كل التخصصات 
الهندسية وامليكانيكية واملدنية 
واحلاس���وب  والكهربائي���ة 
والبترول والكيمياء والهندسة 
الصناعية ممثلني جلمعياتهم 
املهني���ة، وحك���م املناظرة كل 
من د.ص���الح املضحي رئيس 
هيئة البيئة ود.آدم املال رئيس 
البح���وث والتطوي���ر بكلية 
الهندس���ة ومن معهد الكويت 
لالبحاث العلمية د.وليد البزاز 
ود.فاطمة العبدلي الناشطة في 
مج���ال البيئة وحضرها عميد 
كلية الهندسة د.طاهر الصحاف 
ورئي���س اجلمعية م.حس���ام 
اخلرافي وعضوي مجلس االدارة 
م.فارس العنزي وم.زينب الري 
ورئيس جلنة البيئة م.منصور 
املري وحشد من طلبة الكلية.

ف���ي البداية، ق���دم الزعبي 

الوع���ي البيئ���ي والدفاع عن 
تخصصاتهم.

املناظرة منافسة  ش���هدت 
ش���ديدة، ففي املرحلة االولى 
والتي تضمنت محور التعريف 
بالتخصص خرج فريق واحد 
الثانية وهو  وف���ي املرحل���ة 
البديلة خرجت  الطاقة  محور 
جمعيتا الكمبيوتر وامليكانيك 
وف���ي املرحلة قب���ل االخيرة 
تنافس كل من طلبة الكيميائية 
والكهربائي���ة، فتأه���ل طلبة 
النهائية،  الكهرباء للمرحل���ة 
وفي الوقت نفسه تنافس طلبة 
الهندسة املدنية مع نظرائهم من 
الكهربائية وتأهل الكهربائيون، 
وبعد الرد على اسئلة احملكمني 
وتصويت اجلمهور فاز طلبة 

الكهرباء باملناظرة.
بدوره، شدد د.طاهر الصحاف 
عميد كلية الهندسة على جناح 
الكلية في ربط الطلبة بجمعية 
املهندس���ني في مراحل مبكرة، 
معرب���ا عن س���عادته بتواجد 
الطلب���ة في بيت املهندس���ني 
في وق���ت يعكف اجلميع على 
تواجدهم وسط عوائلهم، مما 
يعن���ي ان اجلمعية باتت هي 

العائلة الهندسية الكبرى.
وحول محور املناظرة، اعرب 
د.الصحاف عن سعادته ملا يقوم 
به الطلبة من دور في احملافظة 
على البيئة وزيادة الوعي بني 

مختلف شرائح املجتمع.

واستخدام املهارات اخلاصة بهم 
في الكالم واحلوار واملناقشة، 
مضيف���ا ان املعايير تتضمن 
القدرة على االقناع وتسلسل 
االفكار واسلوب التعبير ومدى 
التفاعل مع املناظرين وقدرة الرد 
وجذب اجلمه���ور )الكاريزما( 
والثقة بالنفس ومهارات االتصال 
مع اجلماهير واخيرا ردة فعل 

اجلمهور املشارك.
وأعرب الزعبي عن سعادة 
اجلمعية بهذا احلشد الكبير من 
مهندسي املستقبل وحرصهم 
ف���ي زيادة  عل���ى املش���اركة 

تعريف���ا باحملكم���ني، واكد ان 
الى تش���جيع  املناظرة تهدف 
املهندسني الشباب على تفعيل 
دورهم في احملافظة على البيئة 
من خالل تخصصاتهم ومجال 
عملهم في مختلف املواقع بدءا 
الدراس���ة بكلية  من مرحل���ة 
الهندس���ة والبترول، مضيفا 
ان معايير التحكيم تتمثل في 
منح كل فريق من الفرق السبعة 
املشاركة الفرصة القناع جلنة 
التحكيم ب���أن تخصصهم هو 
االكثر فاعلية في احملافظة على 
البيئة باستخدام احلقائق واالدلة 

أشاد بشركات القطاع اخلاص ووسط حشد غير مسبوق من احلضور

الوهيب افتتح مشروع تدريب الطلبة خالل الصيف:
انخراط الشباب في العمل بـ »اخلاص« يدعم مسيرة التنمية

اعادة  أشاد امني عام برنامج 
هيكلة الق���وى العاملة واجلهاز 
التنفيذي للدولة د.وليد الوهيب 
بتع���اون املؤسس���ات املختلفة 
في القط���اع اخلاص على دعمها 
الالمحدود مع البرنامج في تأهيل 
الدورة  الطلبة خ���الل  وتدريب 
الصيفية للتدري���ب والتي تقام 
هذا العام للس���نة التاسعة على 
التوالي. مؤك���دا ان هذا التعاون 
يحقق الدعم احلقيقي للبرنامج 
وكذلك برامج التنمية االقتصادية 

للبالد.
واشار د.الوهيب الى ان عدد من 
مت تدريبهم خالل السنوات املاضية 
يقدر بحوالي 5 آالف متدرب في 
حني ان السنة االولى مت تدريب 
220 طالبا وطالبة فقط وبلغ عدد 
الشركات املشاركة هذا العام 78 
شركة وعدد املسجلني حوالي 700 
طالب وطالبة سيلتحقون بالدورة 

ابتداء من 6/28 وحتى 7/28.
وقال د.الوهيب في كلمتة حول 
التي قام بها  احلمالت االعالمية 
فريق التحدي منذ 6 سنوات حيث 
اقيمت ندوات ومحاضرات توعوية 
في 370 مدرسة ومعظم الكليات 
اجلامعي���ة احلكومية واخلاصة 
وكليات التعليم التطبيقي اضافة 
الى انشطة ومهرجانات ومعارض 
مختلفة والتع���اون مع اجلهات 

2011 واتخاذ االجراءات املناسبة 
ملواجهتها.

وتناول د.الوهي���ب الوضع 
الراهن للبرنام���ج فقال ان لدى 
العدي���د من  البرنام���ج ايض���ا 
املش���روعات اجلديدة استهدافا 

لدعم العمالة الوطنية منها:
� مشروع تأمني ضد التعطل 
باالش���تراك مع املؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية.
� إعداد مش���روع قرار جديد 
ملجل���س الوزراء بش���أن حتديد 
نسب العمالة الوطنية باجلهات 

غير احلكومية.
� تعدي���ل قانون دعم العمالة 

الوطنية.
وقد تواص����ل برنامج اللقاء 
االرشادي بلوحة وطنية مقدمة 
من بيت الكويت لالعمال الوطنية 
ثم تناول طارق الكندري مدير 
املش����روع عرض����ا للمش����روع 

التدريب.
وبعد ذلك قام د.وليد الوهيب 
بتكرمي الشركات املساهمة بأكثر 
فرص تدريبيه في املشروع وبعد 
ذلك ألقى د.موسى املزيدي استاذ 
الكويت  الهندسة بجامعة  كلية 
محاضرة بعنوان »مفاتيح الثقة 
بالنف����س« والقت استحس����ان 

احلضور.
أسامة دياب  ٭

بالقطاع احلكومي.
زيادة اعداد العمالة الوطنية  بالقطاع اخلاص )13652( 2
مواطنا ومواطنة عام 2001 بنسبة  
1.3% الى 72414 مواطن ومواطنة 

عام 2010.
ارتف���اع نس���بة العمالة 

الوطنية بالقطاع اخلاص 3 
الى اجمال���ي العمال���ة بالقطاع 
اخلاص م���ن 1.3% عام 2001 الى 

4.32% عام 2010.
انخفاض نسبة البطالة من  8.3% ع���ام 2001 الى %4.7 4

فقط عام 2010.
زيادة نسبة العمالة الوطنية  بالبنوك واملؤسسات املالية 5
من 10% ع���ام 2001 الى اكثر من 

60% عام 2010.
تدريب حوال���ي )10000(  متدرب بشركات ومؤسسات 6
القطاع اخلاص )عقود � نس���بة 
مساهمة( عالوة على تدريب 5311 
طالب وطالبة ف���ي اكثر من 50 

شركة ومؤسسة قطاع خاص.
صرف العالوة االجتماعية  مواطن���ا 7  46892 لع���دد 
ومواطنة حيث بلغ اجمالي املبالغ 

املنصرفة )24207190813 د.ك(.
معاجلة ملف املسرحني حيث 
بلغ اجمالي اعداد املسرحني 1162 
مواطنا ومواطن���ة حتى مارس 

احلكومية واالهلية كاجلامعات 
والهيئة العامة للرياضة اضافة الى 
االعالنات التلفزيونية والصحافية. 
واش���ار د.الوهيب الى ان دورة 
التدريب هذا العام تتناول مختلف 
املؤسسات في القطاع اخلاص منها 
املصرفي���ة واملهنية واجلمعيات 
التعاونية واالتصاالت واالستثمار 
واملالبس واالسماك وغيرها. واشاد 
د.الوهيب بتوصية مجلس الوزراء 
في تعميم اس���لوب التدريب في 
مختلف مدارس التربية ووزارة 
الشؤون والهيئة العامة للشباب 
والرياض���ة بعد النج���اح الذي 
الهيكلة في  اعادة  حققه برنامج 
دورات التدريب لطلبة اجلامعات 

والثانوية والتعليم التطبيقي.
وأكد على ضرورة اس���تفادة 
الشباب من هذه الدورات لالنخراط 
القطاع اخلاص  في مؤسس���ات 
ال���ذي يدع���م مس���يرة التنمية 
الكويتية ويحقق  االقتصادي���ة 

اهدافنا الوطنية.
واضاف د.الوهيب في كلمته 
حول االجنازات التي مت حتقيقها 
خالل السنوات املاضية فقال لقد 

مت:
مت تعي���ني م���ا ال يقل عن  )14000( مواطن ومواطنة 1
بالقطاع اخلاص س���نويا مقابل 
)8000( مواط���ن ومواطنة فقط 

)كرم ذياب( تكرمي أحد املتدربني  د.وليد الوهيب وفوزي املجدلي يكرمان إحدى املتدربات

أعلن الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية عن توقيعه اتفاقية استغالل منحة مقدمة 
من الكويت بقيمة 5.5 ماليني يورو مع جمهورية 
البانيا يتولى الصندوق مبقتضاها مس����ؤولية 
ادارة املنحة لتمويل مشروع اعادة تأهيل ساحة 
»اس����كندر بيك« في مرحلتها الثانية. وقال بيان 
صحافي صادر عن الصندوق ان محافظ تيرانا 
اي����دي راما وقع االتفاقية نيابة عن بلدية تيرانا 
واجلان����ب االلباني في حني وقعه����ا نائب املدير 
العام في الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية هشام الوقيان من جانب الصندوق في 

مدينة تيرانا.
واوضح البيان ان املش����روع يتضمن اعمال 
اعادة التأهيل لساحة »اسكندر بيك« مبساحة 80 
الف متر مربع وسط مدينة تيرانا حيث تتضمن 
االعمال ش����بكة الصرف ومنظمة الري وشبكات 

خدمات وتركيب حوال����ي 26 الف متر مربع من 
الب����الط وحوالي 40 الف متر مرب����ع من اعمال 
التخضير ونوافير مياه واعمال التجهيز واخلدمات 
الهندسية العداد التصاميم التفصيلية واالشراف 
على التنفيذ واخلدمات الهندسية العداد التصاميم 

االولية العمال ترميم مسجد ادهم بيك.
واضاف ان املش����روع يتضم����ن ايضا تنفيذ 
مسابقة دولية الختيار معماري عاملي لتصميم 
مركز اسالمي )مسجد ومجمع تعليمي( ومتحف 
للتعايش بني االديان على قطعة االرض احملددة 
وس����ط تيرانا على ان ينتهي تنفيذ املظروع في 
منتص����ف ع����ام 2013. وكان الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية قد قدم جلمهورية 
البانيا ستة قروض قيمتها االجمالية 21.57 مليون 
دينار ما يعادل 75.5 مليون دوالر اميركي، لتمويل 

مشاريع في عدد من القطاعات.

الصندوق الكويتي يوّقع مع ألبانيا اتفاقية 
استغالل منحة بقيمة 5.5 ماليني يورو

ان يكون على قدر املسؤولية 
امللقاة على عاتقه وان يحقق 
للكويت بالتعاون مع جميع 
التقدم  اجلهات ذات الصل���ة 
والرفاهية، مشيرا الى ضرورة 
ان تتكات���ف كل مؤسس���ات 
املجتمع املدني وعلى األخص 
النقاب���ات العمالية وتكريس 
دورها احلر في حتقيق التنمية 
وان تكون عامال مساعدا في 
النقابي  النه���وض بالعم���ل 
لصالح منتس���بيه بعيدا عن 
عدم الشرعية، ومؤكدا على ان 
احلكومة الكويتية تقف وتساند 
العمل النقابي الذي يساهم في 
تكريس الدميوقراطية واحلرية 
املس���ؤولة، موضح���ا ان أي 
مطالب لهذه النقابات ما دامت 
كانت داخل األطر الش���رعية 
والقانونية فانه سيكون أول 
من يساند ويطالب بتنفيذ هذه 
املطالب، وأعرب عن متنياته 
ب���دوام التواص���ل والنقاش 
العمل ورقي  لصالح تطوير 
وحتسني أوضاع منتسبي هذه 

النقابات. 

وسائل وآليات اخرى للمشاركة 
والتسجيل قبل الثالثاء املقبل 

آخر موعد للتعداد امليداني.
واكدا ان االدالء بالبيانات 
م���ن قب���ل جمي���ع االف���راد 
واملؤسسات العاملة في الدولة، 
هو امر ضروري مبوجب املادة 
السادسة من القانون رقم 27 
لسنة 1963 اخلاص بتنظيم 
االحصاء والتعداد، واشارا الى 
ان جميع البيانات س���تعامل 
بس���رية تامة مبوجب املادة 

السابعة من القانون نفسه.
وش���ددا عل���ى ان نتائج 
التعداد ستنعكس ايجابا على 

على اطالق اس����م الكويت على 
احد شوارع بلدة القلعة في جبل 
لبنان. ب����دوره، اكد العازمي ل� 
»كونا« اهمية دور املصطافني 
الكويتيني في لبنان بتنشيط 
السياحة التي تسهم في حتريك 
العجلة االقتصادية في مناطق 
تواجده����م م����ن خ����الل اقامة 

العفاسي التقى العاملني بـ »الشؤون«: تكاتف 
مؤسسات املجتمع املدني لتحقيق التنمية

سفيرا لبنان ومصر يناشدان أبناء اجلاليتني 
املشاركة في تعداد السكان إلكترونيًا وميدانيًا

العازمي: دور كبير للمصطافني الكويتيني
في لبنان لتنشيط السياحة

وفي نهاية اللقاء قدم نائب 
رئيس نقابة العاملني بوزارة 
الشؤون وأعضاء النقابة درعا 
تذكارية تقديرا لدور الوزير في 

دعمه ومساندته للنقابة.
بشرى شعبان  ٭

جميع املواطنني واملقيمني جلهة 
تطوير اخلدم���ات والرعاية 
الصحية والتعليمية واملرافق 
العام���ة والبني���ة التحتي���ة 
ومعرف���ة احتياجات س���وق 
العمل واالختصاصات املطلوبة 
وهو ما يع���ود بالفائدة على 
الس���كان ومستواهم  جميع 

املعيشي.

العديد من املشاريع االمنائية 
واخلدماتية فيها.

قدم نائب رئيس مجلس إدارة 
نقابة العاملني بوزارة الشؤون 
يحيى الدوسري وأعضاء النقابة 
التهنئة إلى نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الشؤون ووزير 
العفاسي على  العدل د.محمد 
الثقة الغالية من قبل صاحب 
السمو األمير وسمو ولي العهد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء 
بتوليته هذه املسؤولية الكبيرة، 
مؤكدا ان العفاس���ي قادر على 
حتمل املسؤولية ملا يتمتع به 
من خبرات اجتماعية وقانونية 
وإدارية كبي���رة تؤهله دائما 
للتع���اون مع جمي���ع أطياف 
املجتمع وستس���اهم بالتأكيد 
املميزة بني  العالقة  في تطور 
العم���ل النقابي ومؤسس���ات 
املدن���ي واحلكومة  املجتم���ع 
ممثل���ة في وزارة الش���ؤون، 
كما اس���تعرضا والوزير عددا 
املتعلقة بتطوير  القضايا  من 
وحتس���ني أوضاع منتس���بي 

الوزارة. 
من جهته ش���كر العفاسي 
أعضاء النقابة على تهنئتهم آمال 

دعا س���فيرا لبنان ومصر 
النعماني  الكويت بسام  لدى 
وطاهر فرحات ابناء اجلاليتني 
اللبناني���ة واملصري���ة ال���ى 
العام  التعداد  املش���اركة في 
للس���كان واملباني واملنشآت 
للكويت لعام 2011 والتعاون 
الذين يزورون  العدادين  مع 
املنازل ألخ���ذ بيانات جميع 

السكان.
وقال الس���فيران اللبناني 
واملصري في تصريحات لهما 
ان مشاركة املقيمني في الكويت 
بالتع���داد ضرورية لضمان 
ان  جناح املشروع خصوصا 
اعداد املقيمني كبيرة، وناشدا 
الرعايا اللبنانيني واملصريني 
التسجيل س���واء عبر املوقع 
االلكتروني اليوم باعتباره آخر 
موعد للتعداد الكترونيا او عبر 
استقبال العدادين في املنازل 
وتزويدهم بالبيانات بكل دقة 
او عبر زيارة املراكز االرشادية 
ومراكز خدمة املواطن املنتشرة 

في مختلف املناطق.
وطالب���ا ابن���اء بلديهم���ا 
االتصال على مركز االتصال 
)106( ملعرفة اي تفاصيل او 

بيروت � كونا: أكد املدير العام 
لقوى األم����ن الداخلي اللبناني 
اللواء أشرف ريفي امس أهمية 
العالقات التاريخية التي جتمع 
لبنان والكويت مؤكدا احلرص 
على تعزيزها خلدمة البلدين. 
جاء ذل����ك في تصريح ادلى به 
ريفي ل� »كون����ا« خالل زيارة 
رئي����س املجلس البل����دي زيد 
العازمي ورئيس بلدية القلعة 
رياض االعور ملقر قوى االمن 
الداخلي في بيروت. وشدد ريفي 
على ان ما يجمع لبنان بالكويت 
تاريخ وعالق����ات محبة ووفاء 
وتقدير منوها مبواقف الكويت 
جتاه لبنان. وذكر ان قوى االمن 
الداخلي حاضرة بش����كل دائم 
ومستمر في خدمة االخوة العرب 
واخلليجي����ني منهم خصوصا 

الذين يزورون لبنان.
الكويتي  الوفد  وهنأ ريفي 

د.محمد العفاسي

السفير بسام النعماني

زيد العازمي

السفير طاهر فرحات

اللواء أشرف ريفي

تقيم جمعية المهندسين غدا 
)االح���د( دورة تدريبية ليوم 
واحد ع���ن أح���دث تطبيقات 
المستخدمة في  التكنولوجيا 
مايكروسوفت، وذلك بالتعاون  
ايبال الستشارات  مع ش���ركة 
الحاسوب يشارك فيها عدد من 
المتخصصين في التكنولوجيا 

االلكترونية.
الل�جنة  وقال���ت رئي�س���ة 
الثقافية في الجمعية م.أنوار 
الدرب���اس: ان ه���ذه ال���دورة 
اللجن���ة  انط���الق لموس���م 
الث�قافي���ة الصيفية، موضحة 

الثقافية في الجمعية م.أنوار 
الدرباس زمالئه���ا وزميالتها 
الى االستفادة من هذه الفرصة 

وتطوير مهاراتهم..
واضافت ان اللجنة الثقافية 
بجمعية المهندسين الكويتية 
أعدت مجموعة من االنشطة التي 
ستقدمها خالل الصيف الحالي، 
وان أعض���اء اللجنة يعكفون 
على تنظيم هذه االنشطة وهم: 
نائبة رئيس���ة اللجنة م.شهد 
العجيم���ان ومقررها م.فيصل 
السميط ومجموعة أخرى من 

المتطوعين والمتطوعات.

الى تطوير القدرات والمهارات 
المهندسين والمهندسات  لدى 
ومس���اعدتهم عل���ى أفض���ل 
وس���ائل تطبيق تكنولوجيا 
مايكروسوفت، وخاصة البرامج 
المستخدمة في كل التخصصات 
الهندسية، وكيفية االستفادة 
منها في المش���اريع التنموية 

الضخمة.
واشارت الى الحاجة الماسة 
الى الكوادر البش���رية القادرة 
على التعامل مع التكنولوجيا 

بمختلف أنواعها.
ودع���ت رئيس���ة اللجن���ة 

ال���دورة مجاني���ة ول���كل  ان 
المهندسين والمهندسات، حيث 
سيمكنهم االطالع على أحدث 
الت��كنولوجية في  التطورات 
مايكروس�����وفت والتطبيقات 
المتعلقة بها مثل برامج االنظمة 
االداري���ة واالعم���ال بمختلف 
أنواعها، باالض�افة الى تطبيقات 

برامج ويندوز الجديدة.
اللجنة  وأضافت رئيس���ة 
الثقافية في الجمعية م.أنوار 
الدرب���اس ان الدورة س���تبدأ 
في الس���اعة التاسعة صباحا 
وحتى الواحدة ظهرا، وتهدف  م.أنوار الدرباس

دورة تدريبية عن تكنولوجيا مايكروسوفت في »املهندسني« غدًا

لفريق التحدي دور 
فاعل في توعية 

الطلبة وتوجيههم 
للعمل

بـ »اخلاص«

زيادة نسبة العمالة 
الوطنية بالبنوك 

واملؤسسات املالية 
من 10٪ عام 2001 
إلى 60٪ عام 2010

الزعبي: سعدنا بهذه 
املشاركة واحلماس 
الطالبي للمحافظة 

على البيئة

التقى املدير العام لقوى األمن الداخلي اللبناني


