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06
األكاديمية انطلقت أمس بالشراكة مع برنامج إعادة الهيكلة ورعاية من شركة المال القابضة والهندسية ورعاية إعالمية من »األنباء«

»هندس« نقطة مضيئة في تأهيل جيل مبدع من املهندسني
فرج ناصر

انطلقت أكادميية »هندس« 
إلعداد القيادات الهندسية، أمس، 
في حفل أقيم على مسرح برنامج 
إعادة الهيكلة، حتت رعاية أمني 
عام البرنامج فــوزي املجدلي، 
وحضور كل من ممثلي مجموعة 
املــا القابضة وشــركة طاقات 

إلدارة املشاريع.
حفــل االفتتاح الذي شــهد 
العديد مــن الفقرات، بدأ بكلمة 
األمني العام فوزي املجدلي، والتي 
قال فيها: إن هدفنا من الشراكة 
في هــذا العمل الوطني تدريب 
)3٠( مهندســا ســنويا تدريبا 
قياديا وتأهيلهم لانخراط في 
سوق العمل باحترافية، وكذلك 
املساهمة في تنفيذ فعلي خلطط 
التنمية حتقيقا لرغبة صاحب 
الســمو األمير الشــيخ صباح 
األحمد، بتحويــل الكويت إلى 
مركــز مالي اقتصــادي، وخلق 
جيل واع من املهندسني القياديني 
على ابتكار رؤى إبداعية جديدة 
تســاهم في النهضة الشــاملة 
للباد، ومن املهندســني للعمل 
بالقطاع اخلاص ودعم االقتصاد 
الوطني بكافة صوره وأشكاله، 
الفتا إلــى أن جــدول التدريب 
سواء من خال رحات التدريب 
اخلارجية واللقاءات الشخصية 
واختبارات التقييم ومشــاريع 
العملــي  والتطبيــق  العمــل 
سيســاهم بشكل كبير في رفع 
مســتوى املهندســني وحتقيق 

املعايير املطلوبة.
مــن جهتــه، أعــرب مديــر 
مجموعة املوارد البشــرية في 
مجموعة املــا القابضة فيصل 
املطر عــن فخره بانضمام هذه 
الطاقات الشبابية ملجموعة املا، 
مباركا لهم القبول في املجموعة 

واألكادميية معا.
وقال املطر إن هذا العمل لم 
يأت إال بجهود مخلصة للعمل 
املؤسسي وبشراكة استراتيجية 

بيننا وبني برنامج إعادة هيكلة 
القوى العاملة واجلهاز التنفيذي 
للدولة وشركة طاقات لاستثمار 

الشبابي. 
لذلك، يشرفنا نحن مجموعة 
املــا أن نتوجــه بأســمى آيات 
الشكر والعرفان لبرنامج إعادة 
هيكلة القوى العاملة واجلهاز 
التنفيــذي للدولة علــى دوره 
الرائــد واملتميــز في تشــجيع 
وحتفيز العمالة الوطنية وتوفير 
الدعــم املتواصــل والامحدود 
لنا كمجموعة املا منذ انطاق 

تنهض بالكويت وتشارك بشكل 
فعال في تنفيذ خطط التنمية 

وترجمتها إلى واقع ملموس.
كمــا أعلــن الدربــاس عــن 
قبول 3٠ مهندسا ومهندسة في 
األكادميية التدريبية والتي تقام 
ألول مره في الكويت وتهدف إلى 
خلق جيل هندسي كويتي متميز 
يتمتع مبستوى عال من املهارات 
املهنية والقيادية وفقا للمعايير 
العامليــة عــن طريق مشــاريع 
تدريبية متكاملة لتأهلهم لقيادة 

املشاريع التنموية.
وأضاف أن األكادميية وفرت 
فرصا وظيفيــة فورية جلميع 
املقبولني في األكادميية، وذلك في 
شركة بدر املا وإخوانه - القطاع 
الهندسي وبراتب إجمالي يبدأ 
من ١49٠ دينارا، كما ستنطلق 
األكادميية بتأهيل املهندس في 
عــدة مجاالت مهمة، ومن خال 
عدة وســائل، وأهمهــا البرامج 
التدريبية املتكاملة التي تنمي 
مهاراتهم في اجلوانب الهندسية 
والفنيــة، القياديــة، اإلداريــة، 
القانونيــة، اإلعاميــة، املالية 

بعض اللقــاءات مبجموعة من 
الشخصيات القيادية والتي لها 
دور فاعل في حتقيق إجنازات 
هندسية وإدارية، لاستفادة من 

خبراتهم في هذا املجال.
واختتم الدرباس حديثه قائا 
بأنه ميكن التواصل مع األكادميية 
من خال حساباتها في وسائل 
التواصــل االجتماعــي تويتــر 
 Handis_Academy@ وإنستغرام
واملوقع اإللكتروني لألكادميية 

.HandisAcademy.com

دعم عجلة االقتصاد
مــن جهته، قــال الشــريك 
املؤســس لشركة طاقات إلدارة 
املشــاريع عبداهلل الهاجري إن 
شــركة طاقــات حرصــت على 
اتخاذ خط جديــد مييزها منذ 
بداية تأسيسها، وذلك بتلمس 
حاجة املجتمع، ومن ثم تأسيس 
مشــاريع متكاملــة تلبــي هذه 
احلاجــة، وذلــك لتســاهم مع 
احلكومة ومؤسســات املجتمع 
املدنــي والقطاع اخلاص بســد 
هذه الثغــرات وتطوير األفراد، 

برنامج توطني ومتكني الشباب 
الكويتي والكوادر الوطنية للعمل 

في القطاع اخلاص منذ ٢٠٠3.

قيادات تنهض بالكويت
بدوره، قال رئيس أكادميية 
»هنــدس« إلعــداد القيــادات 
الهندســية م.طــارق الدرباس 
إنــه انطاقا من الــدور الفاعل 
للمهندس الكويتي في صناعة 
النهضــة وبنــاء الدولــة ودفع 
عجلة التنمية املستدامة، وإميانا 
بأهمية التدريب املتميز في صقل 
املهارات وخلق بيئة مشــجعة 
لإلبداع وحتفيز املبدعني، تقدمنا 
بفكرة مشــروع وطنــي يرمي 
إلنشاء أكادميية »هندس« إلعداد 
القيادات الهندســية الكويتية، 
والــذي يتم مــن خالها تأهيل 
املهندســني الكويتيــني حديثي 
التخرج تأهيــا احترافيا، كي 
يصبحــوا قــادة فعالــني على 
املستويني الفردي واملجتمعي، 
أما في إحداث التغيير اإليجابي 
واســتغال طاقــات وإبداعات 
الشباب لصناعة قيادات هندسية 

والشــخصية، عبر أكثر من ٢٠ 
برنامجا تدريبيا على يد مجموعة 
من خبراء التدريب في الكويت، 
وعدد من أعضاء هيئة التدريس 

بجامعة الكويت.
وأوضح أنه سيتخلل برنامج 
األكادميية رحلة تدريبية خارجية 
إلى دولة قطر الشقيقة، لزيارة 
املشاريع احليوية والتنموية، 
ولقــاء مجموعة مــن القيادات 
الهندسية فيها، والتي ستثري 
اجلانــب املعرفي لدى املهندس 
لاطاع عن قرب على كيفية إدارة 
املشــاريع الهندسية وتنفيذها 
باحترافية، كما ســتكون هناك 
زيارات ميدانية لبعض املشاريع 

املهمة في الكويت.
وأشــار إلــى أن األكادميية 
ستقوم بعمل اختبارات شخصية 
عامليــة معتمــدة مــن شــركة 
بروفايلز انترناشيونال تقيس 
السمات السلوكية ومنط التفكير 
وامليول الوظيفية للمهندس، كما 
سيعمل املشاركون في األكادميية 
على دراسة وتنفيذ مشاريع مهمة 
داخل األكادميية، باإلضافة إلى 

للنهــوض باملجتمــع إلى أرقى 
املستويات.

حيث أطلقت الشركة مبادرات 
مجتمعية عديدة منها البرنامج 
الوطنــي للتأهيــل والتوجيــه 
الوظيفــي )جاهزيــن( والــذي 
انطلــق قبــل عامــني ويهــدف 
إلــى تطويــر مهارات الشــباب 
وتشــجيعهم للعمــل بالقطاع 
اخلاص ملا له دور كبير في دعم 
العجلة االقتصادية للباد، وقد 
تخــرج من هــذا البرنامج أكثر 
من 35٠ شاب وشــابه، وكذلك 
أطلقنا هذا العام برنامج »مودة« 
وهو البرنامج املتكامل لتأهيل 
املقبلني على الزواج واملتزوجني 
حديثا والذي قــام بتأهيل ١٠٠ 
شاب وشابه من الشباب الكويتي 
للحياة الزوجية، وها نحن اليوم 
نحتفــل بإطاق مبادرة جديدة 
وفريدة من نوعها وهي أكادميية 
هندس إلعداد القيادات الهندسية. 
وحتدثت م.شــوق احلسن 
نيابة عن املهندسني املشاركني 
فــي أكادمييــة هنــدس إلعداد 
القيادات الهندسية قائلة: بداية 
نتقدم بالشكر لكل من ساهم في 
وجــود أكادميية هندس إلعداد 
القيادات الهندسية وعلى رأسهم 
إدارة األكادميية ملا لهذا املشروع 
مــن فائدة عظيمــة على تنمية 
املهــارات القيادية والهندســية 
حلديثــي التخــرج مــن كليات 

وبرامج الهندسة املعتمدة.
وفي طــرح لتجربة عملية 
قيادية، حتدث العضو املنتدب 
لقطــاع التســويق العاملي في 
مؤسســة البتــرول الكويتيــة 
د.نبيــل بورســلي، ناصحــا 
املهندسني املشاركني في األكادميية 
باحلرص على تطوير الذات من 
خال االلتزام واستثمار الوقت 
في اكتساب اخلبرات واملعارف 
اجلديدة والتحلي بروح املبادرة 
واإلصرار والســعي الدائم إلى 
االبتــكار وتقــدمي كل مــا ينفع 

وطنهم ومؤسساتهم.

)زين العابدين عالم( فوزي املجدلي وأنفال املال ودانة املال وفيصل املطر وم.طارق الدرباس ود.نبيل بورسلي وعبداهلل الهاجري واملهندسون املقبولون في األكادميية وعدد من أعضاء األمانة العامة لألكادميية 

الدرباس: األكادميية 
وفرت فرصًا وظيفية 

للمقبولني براتب 
يبدأ من 1490 

ديناراً

املجدلي: نسعى 
إلى خلق جيل واٍع 

من املهندسني 
القياديني

م. طارق الدرباس ملقيا كلمته

22272749 - 22272748إعالنات الدليل

املصنع

خــــــــزانـــــات أبيــــار عـــــلي

ت: 65556079 - 23905655

ISO
9002

> معزول حراري 4 طبقات
> ســـــــمــاگـــــــــة 18 ملم

متوفر باألحجام
من 200 جالون  إلى 5000 جالون

گفالة
10 سنوات

خـزان �صحــي ومعـتمـد,

• م�صـنـــوع مـــن البــولــي 
اأثيلني النقي.

�ــــــصـــــــــــــد الــــــطــــــحــــــالــــــب 

والــبــكــتــريــا خـــايل مــن 

الفوم ناعم من الداخل 

واخلـــارج, خــزان قطعــة 

و�صــلــة,  بــــــدون  واحـــــدة 

3 طـبــقـــــات و4طـبــــقـــــات 

عــازل حــراري.

• ق�صم خا�ص لل�صيانة.
• تـــــــــــــ�صليـــح جـــــــــمـيــــــــع 

اأنـــــواع اخلزانات.

> مضخـــة دفـــع مصنـوعــــة مــن الستـــانلـــس ستــيــــل ومــــــزودة 
بجـهــاز اتوماتيگي.

> سخانات مياه مرگزية )صناعة أمريگية(
> فلتر رملي بقياسات مختلفة مزود بجهاز غسيل أتوماتيكي.
> شبگة بايبات ppr_ لتجميع السيستم وجتهيزه للتشغيل.

> مضخة راجع لتدوير املياه الساخنة - قاعدة جلفانيز.

97283801 - 99370050 - 97213474

نعـــــــــــمــــــــــه
سخانات
مرگزية

املصنع 23902793 الفنطاس تلفاگس : 23904424

خــــــزانـــــــــات البـــــــــــدّيـــــــــــح

> قالب أوروبي
  معــتــمـد.
> ناعم من
   الــداخـــل
  واخلــــارج.

> معالج ضد
   الطحــالــب 
  والبكتيريا.
> خالـي مـن

    الفوم واملواد
    السامة.

مـــتـــــــوفـــــر 
بأحــجــــــــام
100 جــالــون
200 جــالــون
500 جــالــون
800 جــالــون
1000 جالون
1200 جالون
1500 جالون
2000 جالون

گفالة
10 سنوات

99852416
البـــدّيـــــح

املاء ثروة لنحافظ عليها

يوجــــــد خـــزانـــات للــبـر

> معزول حراري 4 طبقات
> ســـــــمــاگـــــــــة 18 ملم

ISO
9002

22453998- 22443764 

تگييف دايگن

 69030266 ���س��ن��وي��ة  وع����ق����ود  ال�����س��ي��ان��ة   -

 66645882 امل��ن��ف�����س��ل��ة  ال�����وح�����دات  م��ب��ي��ع��ات   -

 69018118 امل����رك����زي  ال��ت��ك��ي��ي��ف  م��ب��ي��ع��ات   -

66645881 الذكية   VRV اأجهزة تكييف  -  مبيعات 

> صناعة سعودية
من 100 إلى 6360 جالون

حاصل على شهادة اآليزو

الرواد في حتسني اجلودة العاملية

TUV
CERT
ISO 9002

22612600 - 22612900 - 65811747 - 90003932 

> نهتم ب�سح�تك���م
م�صنوعة من مادة البويل اإيثيلني 

ال�صم�ص  اأ�ـــصـــعـــة  مــــن  لــلــحــمــايــة 

الفطريات  تكون  ومتنع  واحلـــرارة 

والطحالب والبكتريا.

> نهتم باالبت��ك���ار
بتنقية القولبة من اربع طبقات 

وباأعلى املوا�صفات.

* مصنوع من مادة البولي ثيلين النقي.
* معتمد من الهيـئــة العـامـة لإلسكـان.

* معتــمـد مـن منظـمـات الغذاء والـدواء العالمية. 

خزانات گـــاي

ت : 23263042 داخلي 311 اإدارة املبيعات

ــر حـــيـــزاً كــبــيــراً  ــوف ت
وتشغل حيزاً صغيراً 
من المساحة وتمتاز 
وأنيق  ــع  رائ بشكل 
وعصري. وهي حل 
ضعف  لــمــشــكــلــة 
ــمــاء في  ضــغــط ال

تركيب  ويتم  البيت 
بين  ـــســـور  ال خـــــزان 

الساعة والمضخة.

صناعة 
گويتية
%100

گفالة  تصل 
لغاية 20 سنة 

حسب نوع اخلزان

kiaico@kiaico.comاخلط ال�ساخن: 98008378/7/6 

العالنات�������ك�م

في دل�ي���ل

2 2 2 7 2 7 4 8
2 2 2 7 2 7 4 9

مطلـــــــــوب
متبرع بگلية

O+  فصيلة الـدم
65537800

تنظي�ف وتعق�ي�م وت�سوير دكت التكييف امل�ركزي

ق�سم خا�ص ملبيعات و�سيانة اأجهزة تنظيف الدكت

ما ال ت�ستطيع روؤيته قد يق�سي عليك  !  املعاينة جمانًا

7948 9919 - 4900 2481&ك�لني راي�ت

مطلوب لإليجار

لعوائل راقية 
ومعاري�ص

ت: 99479948

شقةدورفيال

اإع���الن
تقدم:

خالد �سلطان بن عي�سى     فوزي خالد بن عي�سى      وليد خالد بن عي�سى

منى خ���الد ب�ن عي��س�ى     من�ال خالد بن عي�سى

اأ�سحاب �سركة خالد بن عي�سى واأوالده للتجارة العامة واملقاوالت: 

بطلب اإىل اإدارة ال�صركات بوزارة التجارة: 

- تعديل الكيان القانوين لل�صركة لت�صبح ذات م�صوؤولية حمدودة.

- يرجــــى ممـــن لـــه اعـــــتـــــرا�ص اأن يتقــــــــدم لالإدارة املــــذكـــورة خـــــالل 60 يومًا من 

فلــن  واإال  املديونــيـــة  �صنــد  بــه  مرفــقــًا  خطــي  باعتــرا�ص  االإعــالن  نــ�صــر  تاريخ 

يــوؤخـــذ بعني االعتبار.

اإع���الن

تقدم :  1- عو�ص مطلق عطا هلل املطريي

               2- ن���واف ع���ي��د مط�ل�ق املطريي

اأ�سحاب �سركة اوتو بارت�ص لل�سكراب
بطلب اإىل اإدارة ال�صركات بوزارة التجارة: 

- تعـديل الكيان القانوين لل�صركة من ت�صامنية لت�صبح تو�صية ب�صيطة.

- يرجى ممن له اعرتا�ص اأن يتقدم لــالإدارة املذكورة خالل 60 يومًا من 

واإال  املديونــيـــة  �صنــد  بــه  باعتــرا�ص خطــي مرفــقــًا  االإعــالن  نــ�صــر  تاريخ 

فلــن يــوؤخـــذ بعني االعتبار.


