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حمد فيصل الكندري

العرادة: إعداد 
كفاءات هندسية 

قادرة على مواجهة 
التحديات

التي تواجهها 
الكويت

وخاصة في مجال إدارة وتنفيذ 
املشاريع التنموية الكبيرة التي 
تس���عى الكويت الى تنفيذها 

خالل املرحلة املقبلة.
 من جهته���ا، قالت عضو 
اللجن���ة م.امي���ان خير اهلل 
ان األكادميي���ة ه���ي األولى 
م���ن نوعها التي تس���تهدف 
الش���باب، وتوفر  املهندسني 
لهم برام���ج تأهيل ش���املة 
الحتياجات العمل الهندس���ي 
الى  الهندسي، مشيرة  وغير 
تعليمهم مجموعة من املهارات 
التي تساعدهم على  العملية 
العمل بالقطاعني  النجاح في 

العام واخلاص.
 وأضافت ان هذه االكادميية 
تهدف الى تهيئة املهندس���ني 
الشباب وتشجعيهم واعدادهم 
لدخول احلياة العملية، وهم 
مسلحون بخبرات ومهارات 
يحتاجونها ف���ي انطالقتهم 
الى برنامج  العملية، مشيرة 
صيفي يش���ارك فيه نحو 30 
مهندسا ومهندسة هو باكورة 
البرامج التأهيلية للمهندسني 
الشباب التي ستتواصل على 

مدار العام. 

العجم���ي: لقد  وأض���اف 
حرصنا على أن يكون الزمالء 
الذين سيعملون على تدريبكم 
وحتقيق األهداف التي نصبو 
نحن وأنتم على حتقيقها، من 
الوطنية  الهندسية  الكفاءات 
املش���هود له���ا بتفانيها على 
نقل ما متلكه من خبرات إلى 
األجيال املتعاقبة من املهندسني 
الش���باب، من خ���الل عملهم 
الرس���مي أو التطوعي، وهم 
من الذي���ن يتمتعون بقدرات 
ومهارات متميزة أهلتم لنجاح 
ملم���وس عل���ى الصعيدين 
الش���خصي والع���ام، وحث 
مدير ع���ام اجلمعية زمالءه 
على اغتنام فرصة املشاركة 
واالستفادة من البرامج التي 

تطرحها األكادميية.
وقدم رئيس مركز التطوير 
والتأهيل الهندسي باجلمعية 
م.مبارك العرادة ش���رحا عن 
أه���داف املرك���ز، موضحا أن 
الهدف من التأهيل باجلمعية 
هو إعداد كفاءات هندسية قادرة 
التي  التحديات  على مواجهة 
تواجهها الكويت في مختلف 
الفنية والهندسية،  املجاالت 

ف���ي جمعي���ة  افتتح���ت 
املهندسني »أكادميية للمهندسني 
الش���باب«، وذل���ك بحضور 
ومش���اركة عدد م���ن أعضاء 
مجلس إدارة اجلمعية يتقدمهم 
م.أحمد العازمي وم.علي دشتي 
العنزي وم.زينب  وم.فارس 
الري وم.هديان العجمي واملدير 
العام م.فيصل دويح ورئيس 
التدري���ب والتطوير  مرك���ز 
العرادة  الهندس���ي م.مبارك 
ورئيس »املهندسني الشباب« 
محمد الغنيمي والعضو م.اميان 

خير اهلل.
افتتحت احلفل م.زينب الري 
التي أكدت حرص اجلمعية على 
دعم املهندسني الشباب، والعمل 
على تطوير مهاراتهم وقدراتهم 
الهندس���ية، مش���يرة إلى أن 
مجلس إدارة اجلمعية وضع 
نصب عينيه تنفيذ مجموعة 
من اآلليات التي اقترحها أعضاء 
اجلمعية من مختلف الروابط 
واللجان، للمساهمة في حتقيق 
التنمية البشرية التي حتتاجها 

البالد.
 ثم حتدث في احلفل مدير 
عام اجلمعية م.فيصل العجمي 
الذي رحب باملهندسني الشباب 
قائال: يسعدنا أن نلتقي، لنطلق 
معا انش����طة هذه األكادميية 
من نوعها ف����ي الكويت، هذا 
اإلجناز الذي يتحقق بجهود 
املهندسني التطوعية، ويجسد 
هدف����ا من أه����داف اجلمعية 
امله����ارات والقدرات  لتطوير 
املهنية واحلياتية بشكل عام، 
فهذه األكادميية ستش����تمل 
على برام����ج تدريبية هدفها 
تطوي����ر مهاراتكم األكادميية 
التي اكتسبتموها خالل سني 
دراستكم األكادميية من خالل 
ممارسات عملية، تساهم في 
تسهيل انخراطكم في سوق 
العم����ل الهندس����ي مبختلف 
تخصصاته، ومجاالته املوقعية 

واملكتبية.

الري والعجمي والعرادة وخير اهلل خالل اللقاء

خالل افتتاح أكادميية للمهندسني الشباب

العجمي: تطوير الكوادر الوطنية وحتقيق التنمية البشرية

التوعوي���ة اإلعالمية  احلملة 
إلستراتيجية الديوان 2011�2015 
حتت عنوان »معا نحو التميز«، 
واحتوت على ندوات وحلقات 
نقاشية ومسابقة التميز املهني 
التي جترى للعام الثاني على 
الديوان  التوالي بني قطاعات 
املختلف���ة، وكان الهدف العام 
للحمل���ة ه���و التأكي���د على 
أهمية التخطيط االستراتيجي 
باعتب���اره أهم وظائف ومهام 
القي���ادة الفاعلة، كما مت طرح 
التوصيات الصادرة عن  أهم 
احلملة ومنها تفعيل منتجات 
اإلستراتيجية وتسويقها على 

كل قطاعات الديوان.
وعن دور الديوان اإلقليمي 
الع���دد في باب  والعاملي بني 
منظمات وأجهزة رقابية بعض 
األنش���طة التي ش���ارك فيها 
الديوان من خ���الل حضوره 
النش���طة عربي���ة وإقليمية 
ودولية حيث شارك الديوان في 
اجتماع جلنة الوكالء بدواوين 
املراقبة واحملاسبة اخلليجية 
الثاني عشر في الرياض باململكة 
العربية السعودية، واستضاف 
لقاء رقابة األداء على املشاريع، 
وأعمال االجتماع الثالث للجنة 

املعايير املهنية.
وف���ي باب تش���ريعات مت 
التطرق إلى موضوع »احملكمة 
ف���ي  الدس���تورية ودوره���ا 
تفسير دستور دولة الكويت« 
والذي استعرض طبيعة هذا 
االختصاص مع التوضيح أن 
مجلس���ي األمة والوزراء هما 
فقط من لهما احلق في تفسير 

نصوص الدستور.

واملؤسسات احلكومية« والذي 
يه���دف إلى تعزي���ز التعاون 
املع���ارف  والثق���ة وتب���ادل 
واملساعدة على تنفيذ اخلطط 
املش���تركة، وأوضح التحقيق 
حرص الديوان على مد جسور 
التعاون مع اجلهات اخلاضعة 
لرقابته به���دف الوصول إلى 

أحسن النتائج.
الع���دد تقريرا  كما عرض 
مفصال لالنشطة التي صاحبت 

ص���در الع���دد الس���ادس 
الرقابة  والعشرون من مجلة 
)يوليو 2011( وهي مجلة دورية 
متخصصة تصدر كل ثالثة أشهر 
عن ديوان احملاس���بة وتعنى 
الرقابة واحملاسبة  بش���ؤون 

املالية.
تناول���ت املجل���ة عددا من 
االنشطة واللقاءات واملوضوعات 
واألنشطة الدولية واحمللية ذات 
الش���أن الرقابي والتي يقيمها 
الديوان، حيث اس���تهل العدد 
بافتتاحية بقلم رئيس التحرير 
الدي���وان عبدالعزيز  � وكيل 
الرومي بعنوان »الطريق للتميز 
املهني« حتدث فيها عن رؤية 
ديوان احملاس���بة التي ترتكز 
على التميز املهني املستدام الذي 
يتطلب العمل في أكثر من اجتاه 
وذلك في ضوء اإلستراتيجية 

الثالثة التي طرحها الديوان.
الديوان  وفي باب أخب���ار 
اشتمل العدد على تغطية العديد 
من أنشطة الديوان التي أجريت 
خالل الثالثة أشهر املاضية كان 
منها استقبال رئيس الديوان 
العدساني  عبدالعزيز يوسف 
لوزي���ر اإلع���الم واملواصالت 
سامي النصف، واستقبال مدقق 
عام منغوليا والوفد املرافق له، 
وتكرمي القطاعات املشاركة في 
إعداد تقرير الديوان السنوي 
للس���نة املالي���ة 2010/2009، 
باإلضافة إلى مشاركة الديوان 
في امللتقى العربي � األوروبي 

الذي أقيم في أبوظبي.
أما باب قضي���ة العدد فقد 
تناول���ت املجل���ة موض���وع 
»التواصل بني ديوان احملاسبة 

غالف العدد

»احملاسبة« أصدر العدد الـ 26 من مجلة »الرقابة«

الشاهني للراغبني في زيارة أستراليا ونيوزيلندا: استخدام 
بطاقة االئتمان وعدم حمل أي مبالغ تزيد على 10 آالف دوالر

كواالملبور � كونا : كشف القائم 
باالعمال باالنابة في سفارتنا لدى 
الشاهني  استراليا انس عيسى 
عن بعض االرشادات والتعليمات 
الكويتيني  اخلاصة بالس����ياح 
الراغب����ني في زيارة اس����تراليا 
العام  ونيوزيلندا خالل صيف 

احلالي.
وناشد الشاهني في تصريح ل� 
»كونا« عبر الهاتف امس املواطنني 
االلتزام بهذه االرش����ادات بغية 
تس����هيل رحالتهم الى االراضي 
االس����ترالية والنيوزيلندي����ة 
وجتنيبه����م التعرض ملخالفات 
قانونية واشكاالت قد تعكر صفو 

الرحلة.
اكد  ب����ني االرش����ادات  ومن 
ضرورة استخراج تأشيرة لدخول 
األراضي االسترالية وفق اجراءات 

السفارة االس����ترالية في دولة 
الكويت واستخراج تأشيرة اخرى 

للراغبني في زيارة نيوزيلندا.
وقال الشاهني انه يتعني على 
من يرى اهمية استخراج رخصة 
قيادة سيارة دولية من الكويت 
او ارف����اق اي ترجمة رس����مية 
لرخصة القي����ادة الكويتية في 
حال الرغبة بقيادة س����يارة في 
استراليا العلم بان مقود السيارة 

في اجلهة اليمنى.
وشدد على أهمية عدم جلب 
اي ممنوعات متفق على منعها 
دوليا كاملخدرات واالسلحة واملواد 
القابلة لالش����تعال وعدم جلب 
اي مأكوالت او اغذية ومشتقات 
االخش����اب اضافة الى اي مواد 
يدخل ف����ي صناعتها النبات او 
احليوان كالبخور ودهن العود. 

الش����اهني على االحتفاظ  وأكد 
بأرقام هواتف السفارة او االقارب 
الستخدامها في حال الطوارئ. 
كما أكد على اهمية االعالن عن 
اي مبالغ نقدية تزيد على عشرة 
االف دوالر عند الوصول واثناء 
املغادرة بإجابة السؤال )رقم 5( 
في استمارة الدخول واخلروج 

من البلد.
ودعا الشاهني املواطنني الى 
عدم حمل اكثر من 250 سيجارة 
اثناء دخول اس����تراليا والتقيد 
بوضع حزام االمان عند قيادة او 
ركوب السيارات وارتداء اخلوذة 
النارية  الدراج����ات  عند ركوب 

والهوائية.
وناشد الزائرين عدم التدخني 
في وسائل النقل واملباني العامة 
واحملالت التجارية واحلرص على 

عدم حمل مبالغ نقدية كبيرة اثناء 
التجوال في البلد او اظهارها امام 
الغير. وقال الشاهني ان السفارة 
تنصح باستخدام بطاقة االئتمان 
وبطاقة )السحب اآللي( لسحب 
مبالغ من االجهزة املخصصة بعد 
التأكد من عدم وجود من يراقب 
مع عدم استخدام اجهزة سحب 
غير معروفة او غير موضح عليها 
اسم اي بنك استرالي. واضاف 
انه يستحسن تغيير او صرف 
املبال����غ النقدية م����ن املصارف 
املعروفة واحملافظة على جواز 
السفر مع االحتفاظ بصورة عنه 
وعن اي اوراق مهمة مع املسافر 
في مكان اخر الس����تخدامها في 
حال ضي����اع اجلواز وان يكون 
جواز السفر صاحلا ملدة ال تقل 

عن ستة اشهر.

وفتحت لكم
أسوار املدرسة

بعد االنتهاء من اثنتي عشرة سنة من 
دراسة واجتهاد ابارك الخواني واخواتي 

الطلبة على التخرج، هي فرحة ليس بعدها 
فرحة ومن الصعب ان نصفها فأخيرا قد 

أطلق سراحكم من اسوار املدرسة وكم 
هي راحة للبال فليس هناك شيء يدعو 
للمحاتاة فاالخبارات انتهت والنتائج قد 
اعلنت، وفتحت لكم االبواب الى مكان ال 

يحمل اسوارا، وحرية ال تقارن مع املدارس، 
ومستقبل الطالب مرسوم في هذا املكان 

فهي اعوام قليلة يدرس الطالب فيها وعند 
انتهائه يقول واخيرا انتهيت من حياتي 

العلمية، هذه اجلملة ال نريدها ان تكون على 
افواهكم فهي ال تعني شيئا فالعلم طريق 

طويل جدا وليس له نهاية وهو طريق يحمل 
قيمة عظيمة، فنهوض وارتقاء املجتمع 

معتمد عليه.

عندما نرسم طريق العمل في اذهاننا فهو 
اشبه ما يكون بالطريق املطاطي يتحرك 

على اياديكم ومتى حرصتم على شدة اشتد 
املجتمع معه ونهض ومتى تركتموه على 

اصله فهو مطاط مترهل سيترهل املجتمع 
معه وسيزول، لذلك فان العلم ال ينتهي، نعم 

انتهيتم من الثانوية وستنتهون بإذن اهلل 
من اجلامعة لكن هذا ال يعني انكم انتهيتم 

من العلم، يجب ان يكون اقبالكم على العلم 
كبيرا الن وراءه نهضة وارتقاء لهذا الوطن 
الغالي الذي وفر لنا جميع السبل في السير 
على مسار العلم، اخواني واخواتي نريدكم 
ان ترفعوا راية الوطن عالية خفاقة في كل 

ميدان من ميادين احلياة واحرصوا على 
طريق العلم لنأتي وراءكم فنلمعه ونزينه 

وتأتي االجيال املقبلة فتبني على ما بنيناه 
في مسيرتنا العلمية.

 بنك الدم وتعزيزا للتعاون
ب���ني اجله���ات احلكومي���ة 

بالدولة.
وقد حضر حملة التبرع 
القوة  آم���ر  بالدم مس���اعد 
البحرية � العميد ركن جاسم 

األنصاري.

حملة للتبرع بالدم في قاعدة
محمد األحمد البحرية

أقام املركز الطبي بقاعدة 
محمد األحمد البحرية صباح 
أمس حملة للتب���رع بالدم 
القاع���دة، حيث  ملنتس���بي 
اس���تقبل املركز فريقا طبيا 
ممثال عن بنك ال���دم، الذي 
قام بدوره بعمل الفحوصات 
الطبية الالزمة للمتبرعني قبل 
تبرعهم وأشرف على عملية 
التبرع، هذا وقد شهدت عملية 
التبرع إقباال كبيرا من قبل 

منتسبي القاعدة.
النقيب  ومن جهته، قال 
طبيب جراح السويلم � آمر 
الطبي بقاعدة محمد  املركز 
األحمد البحرية، ان تخصيص 
يوم للتبرع بالدم ملنتسبي 
القاعدة يأت���ي ضمن إطار 
مس���اهمة اجليش الكويتي 
البحرية  بشكل عام والقوة 
بشكل خاص بدعم احلمالت 
التي يقوم بها  واألنش���طة 

جهات تخرجهم حتى اآلن، 
االدارات املختصة  علما بأن 
بالدي���وان عملت كل جهدها 
اليومي بتلك  على االتصال 
اجلهات طالب���ة منها توفير 
اسماء اخلريجني مبينة كل 
البيانات املتعلقة بأصحابها 
واملطلوبة لتسجيلهم وفق 
اآللية املعمول بها عند تسجيل 
التسجيل للحصول  راغبي 
عل���ى الوظيف���ة املناس���بة 
وحص���ول كل صاحب حق 
الش���فافية  على حقه وبكل 
التي تعمل بها االدارات املعنية 

بالديوان.

صرح مدير ادارة تسجيل 
القوى العاملة فيصل البسام 
بانه تقرر متديد فترة التسجيل 
اخلامس���ة والثالثني والتي 
كان مقررا ان تنتهي اجلمعة 
2011/7/1 ليصب���ح املوع���د 
اجلديد اجلمع���ة 2011/7/8، 
واكد على ان الغاية من هذا 
التمديد هو افس���اح املجال 
ألبنائنا الراغبني في التسجيل 
بنظام التوظيف املركزي اآللي 
بالدي���وان، واتاحة الفرصة 
لهم مم���ن تنطب���ق عليهم 
شروط التسجيل، خصوصا 
ملن لم تصل اس���ماؤهم من 

أحد الضباط خالل احلملة

فيصل البسام

متديد التسجيل في الديوان حتى 8 يوليو 

طالب الناشط السياسي احملامي 
حمدان العازمي مجلس األمة بسن 
قانون يحفظ حق الش���رفاء من 
القياديني واملوظفني في وزارات 
ومؤسس���ات وهيئ���ات الدول���ة 
الرس���مية حتى ال يضيع حقهم 
في احت���رام القانون واالنضباط 
العام، وبالتال���ي مكافأتهم ماليا 
وذلك من خالل تخصيص مبالغ 
مجزي���ة تصرف لهم ف���ي نهاية 
كل ميزاني���ة وتكرميهم معنويا 
من خ���الل ترقيتهم قبل غيرهم، 
تقديرا لنزاهتهم وحتى يكونوا 

قدوة لغيرهم.
وق���ال احملام���ي العازمي في 
تصريح صحافي ان الذي جعله 
يطالب بتش���ريع ه���ذا القانون 
العاملني في  الش���رفاء  ولصالح 
مؤسسات الدولة الرسمية احلقائق 
البرملان  أثارها  التي  واملعلومات 
هذه األيام خالل مناقشة امليزانية 
العامة للدولة، حيث طرح النواب 
الكثير من املعلومات والكثير من 
االتهامات الى معظم املؤسس���ات 
احلكومية بسبب ثبوت التجاوزات 
املالي���ة واإلدارية التي يثبت مع 
األسف ان أغلبها صحيح، وبالتالي 
وعلى الرغم من عدم شكوكنا في 
اجلمي���ع إال ان الثاب���ت ان هناك 
أس���بابا حقيقية من التجاوزات 
واإلهمال للعب���ث في املال العام 
يقدم عليه���ا بعض القياديني في 
املرافق احلكومية، وهذا يجعلنا 
إذا كان املتجاوز يقابل  نتساءل: 
فقط ببعض النصائح والتوجيهات 
البس���يطة له دون ان ينال عقابا 
ويسمح له باالستمرار في عمله 
وصالحياته فما هو موقف وشعور 
القيادي امللتزم او حتى املوظف 
الشريف حيث يظل مركونا، وال 

يقول أحد له حتى كلمة شكر.
انه من هذا  العازمي  وأضاف 
املنطلق البد من تش���ريع سريع 
حلف���ظ كرامة اإلنس���ان احملترم 
والقيام مبا يشعره بأن هناك من 
يشكره ويقدر انضباطه وإنسانيته 
وهذا دون شك سيكون دافعا كبيرا 
له ملواصلة عمله بشرف وأمانة 
بل ويدع���و الكثيرين التباع هذا 

السلوك الطيب.

يشارك عدد من الشعراء األجانب 
املعروفني في ملتقى »الشعر وحوار 
احلضارات« الذي تعتزم مؤسسة 
جائزة عبدالعزيز سعود البابطني 
لإلبداع الشعري إقامته في دبي في 

الثلث األخير من هذا العام.
وقال رئيس اللجنة التنفيذية 
للملتقى عبدالرحمن البابطني أنه 
وألول مرة يشارك شعراء إجنليز 
وصينيون في األمسيات الشعرية 
للمؤسسة، إذ سبق وشارك شعراء 
فرنس����يون ف����ي دورة »ش����وقي 
والمارتني« التي أقيمت في باريس 

عام 2006م.
الش����اعر  أن  البابطني  وذك����ر 
املعروف ليان يانغ سيشارك في 
إحدى أمسيات هذا امللتقى، وكذلك 
الشعراء: بول بليزرد وتوني بوزان 
ونل استليي. وأكد أن هناك شعراء 
أيضا من الهند والواليات املتحدة 
األميركية واس����تونيا والدمنارك 
س����يتم اإلع����الن عن أس����مائهم 

قريبا.
وأوضح البابطني أنه ستكون 
هناك ترجمة مباشرة للنصوص 
الشعرية، معتبرا أن التواصل بني 
شعوب العالم عبر الشعر والثقافة 
بشكل عام من شأنه أن يفتح أمام 
شعوب العالم آفاقا غير تقليدية 
للحوار بني احلض����ارات، بعد أن 

عجزت السياسة عن فعل ذلك.

العازمي: أطالب بسن 
قانون يكرم القياديني
واملوظفني الشرفاء

شعراء صينيون 
وإجنليز في ملتقى 

حوار احلضارات

احملامي حمدان العازمي

عبدالرحمن البابطني


