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الثالثاء ٤ يوليو ٢٠١٧

تعيني خريبط نائباً ملدير عام »السكنية« بدرجة وكيل وزارة مساعد
أعلن وزير الدولة لشؤون االسكان ووزير الدولة لشؤون اخلدمات ياسر أبل ان 
مجلس الوزراء وافق في اجتماعه االسبوعي أمس االثنني على مشروع مرسوم 
بتعيني م. ناصر عادل خريبط نائبا ملدير عام املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
بدرجة وكيل وزارة مساعد.
ويشغل م. خريبط حاليا منصب مدير ادارة التخطيط في قطاع التخطيط 
والتصميم في املؤسسة العامة للرعاية السكنية.

محافظ األحمدي التقى المخترع عادل الوصيص الفائز بذهبية معرض ماليزيا

اخلالد: الكويت تهيئ ألبنائها املوهوبني متطلبات التفوق
أكد محافظ األحمدي الشيخ 
فــواز اخلالــد اعتــزاز الكويت 
بأبنائهــا املبادرين في مختلف 
جميــع  وتهيئتهــا  املجــاالت 
اإلمكانيــات والفرص لتفوقهم 
القدرة  وجناحهــم وإكســابهم 
على املنافسة على الصعد كافة 
من خالل العديد من الوســائل 
الفاعلــة واملراكــز احلاضنــة 
ألصحــاب املواهب ومنها مركز 
صباح األحمد للموهبة واإلبداع، 
مثمنا اجتهــاد العديد من أبناء 
وبنات الكويــت وجناحهم في 
إثبــات وجودهــم ورفع اســم 
وطنهــم فــي مختلــف احملافل 
النشاطية الدولية.  جاء ذلك لدى 
استقبال احملافظ للمهندس عادل 
عبد احملســن الوصيص الفائز 

الذهبيــة باملعرض  بامليداليــة 
الدولي لالختراعات واإلبداعات 
والتقنيات ايتكس ٢٠١٧ الذي عقد 
في ماليزيا عن اختراعه »حزام 

األمان«، حيث ثمن احملافظ اجناز 
املهندس الوصيص واصفا اياه 
بأنه أحد أبناء محافظة األحمدي 

املتميزين.
من جهته، أعرب الوصيص 
عن امتنانــه الهتمــام محافظ 
األحمدي الشــيخ فــواز اخلالد 
ومتابعتــه احلثيثــة الجنازات 
وجناحات ابناء مناطق احملافظة 
املختلفــة، االمر الــذي ترجمه 
لــه  حرصــه علــى اســتقباله 
واطالعه على تفاصيل االجناز 
الــذي حققه ومســيرة اجنازه 
ابتداء من ترشيح مكتب براءات 
االختراع اخلليجي له للمشاركة 
إلــى أن حقق الفــوز بامليدالية 
الذهبيــة، عالوة على إشــادته 
مبســيرته في مجــال االختراع 

وتسجيله العديد من البراءات 
سابقا.  وأكد املخترع الوصيص 
ســعادته للصــدى الذي ملســه 
لهذا اإلجناز، كاشــفا عن تلقيه 
رسالة تهنئة وتقدير من سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشــيخ 
جابــر املبارك، عالوة على قيام 
العديد مــن الفعاليات النيابية 
والرسمية ومؤسسات املجتمع 
املدني بتكرميه، منوها برعاية 
الكويت متطلعا إلى التشــرف 
بلقــاء صاحــب الســمو األمير 
راعي املبدعني األول شــاكرا كل 
اجلهــات األفراد الذيــن دعموا 
إجنازه، مؤكدا التطلع الى املزيد 
من اإلجنازات التي حتقق املزيد 
من تعزيز مكانة الكويت احلبيبة 

عامليا.

 الشيخ فواز اخلالد واملخترع م.عادل الوصيص

»األبحاث« يشارك في اجتماع مجموعة 
التوجيه املشترك الكويتية ـ البريطانية

دارين العلي 

تشارك مدير عام معهد 
الكويت لألبحاث العلمية 
د. ســميرة الســيد عمر 
ضمن وفــد الكويت في 
اجتماع مجموعة التوجيه 
ـ  الكويتيــة  املشــترك 
)الــدورة  البريطانيــة 

العاشرة(. 
وســيعقد االجتمــاع 
برئاســة نائــب وزيــر 
اخلارجية خالد اجلاراهلل، 
ومن اجلانب البريطاني 
سيشــارك وزير الدولة 

لشؤون الشرق األوسط 
اليســتر بيــرت، وذلــك 
خــالل الفترة مــن ٤-5 
يوليو ٢٠١٧ مبقر وزارة 
اخلارجية البريطانية، في 
العاصمة البريطانية - 

لندن. 
هــذا، وســيتم خالل 
االجتمــاع بحــث ســبل 
التعاون بني البلدين في 
مجاالت عدة منها التعليم 
والثقافة والعلوم والدفاع 
والتجــارة واالســتثمار 
والبحــث العلمي وأمور 

د.سميرة السيد عمرأخرى تهم البلدين.

رئيس الجمعية أكد الحاجة لهيئة مستقلة تدير شؤون »الطاقة« أسوة بدول الخليج والعالم

العتل لـ »األنباء«: خطة جديدة لـ»املهندسني« تركز فيها على استخدام الطاقة املتجددة
عاطف رمضان

تعمل جمعية املهندسني على 
االنتهاء من استراتيجية جديدة 
للعمل بها خالل الفترة املقبلة، 
الســيما انها تأخذ على عاتقها 
اســتخدام احــدث تكنولوجيا 
الطاقــة اجلديــدة واملتجــددة 
خلدمــة الكويــت وانطالقا من 
الكهربــاء  ترشــيد اســتهالك 
واملاء، والعمل على التفاعل مع 
قضايا املجتمع بصورة علمية 
وهندسية فعالة منها على سبيل 
املثال املساهمة في حل الزحام 

واالختناقات املرورية.
»االنبــاء« التقــت عددا من 
مسؤولي اجلمعية للتعرف على 
الدور الذي تقوم به، حيث اكدوا 
ان هنــاك دورا فعاال للجمعية 
في حل كثير من القضايا التي 
تهم املجتمع مــن جانب، ومن 
جانب آخر العمل على تطوير 
قدرات منتسبيها من املهندسني 
وايجاد فرص عمل لهم.  بداية، 
أكد رئيــس جمعيــة املهندس 
م.فيصــل العتــل أن اجلمعية 
ســتركز علــى قضايــا محلية 
ذات عالقة بالشــأن الهندســي 
خالل الفتــرة املقبلة، كتفعيل 
استخدام الطاقة املتجددة ورفع 
كفاءة الطاقة، واننا بحاجة الى 
هيئة مستقلة تدير شؤون هذه 
العملية أسوة بالدول اخلليجية 
وغيرها من دول العالم.  وأضاف 
أن اجلمعيــة جنحــت خــالل 
الســنوات القليلة املاضية في 
كثير من التجــارب لرفع كفاء 

الطاقــة وخاصــة مبادراتهــا 
في خفض اســتهالك الكهرباء 
واملاء في عدد من مساجد وزارة 
األوقاف والشؤون االسالمية. 
وأكد على تطلــع اجلمعية 
لتفعيل دورهــا في حل األزمة 
املرورية في الكويت، الفتا انه 
قد مت جتاهل كثير من مبادراتنا 
حللها هذه املشكلة وان اجلمعية 
تتطلــع كذلــك للمســاهمة في 
تقليص فترة انتظار املهندسني 
للوظائــف، حيــث انه من غير 
املعقول أن ينتظر املهندس سنة 
أو اكثر حتى يعثر على وظيفة.

ورحب العتل بتعاون القطاع 
اخلــاص مع اجلمعيــة في هذا 
املجال، حيث سيكون للجمعية 
وقفــة حــول قانــون البلديــة 
وقرارات مزاولة املهنة الهندسية.  
وبني ان مسألة حماية املهنة من 
أدعيائها، ستكون أمرا في مقدمة 
أولوياتنا، وذلــك بالعمل عبر 
تفعيل وتطوير أســس التأكد 
من صحة الشــهادات، ومن ثم 

نهضة ملحوظــة، وتطورا في 
آليات العمل وخاصة بدء اصدار 
التراخيص إلكترونيا وبالتعاون 
مع املكاتب الهندســية، وكذلك 
عملية حفظ األرشيف وجعله 
الكترونيــا وهي أعمال لم تكن 
لتتحقق لوال جهود أبناء البلدية 
املخلصني ومديرهم العام الشاب. 
واضاف العواد ان وراء اجنازات 
»البلديــة« جنــودا مجهولني، 
واصفــا اياهــم بأنهــم كــوادر 
هندسية كويتية التزال تعاني 
من آليات صرف البدالت، قائال: 
القوانني،  »لســنا ضد تطبيق 
فنحــن مــع تطبيــق القانون 

االلتزام بقواعد وأخالقيات املهنة 
التعاون  الهندسية وتوســيع 
مع جامعة الكويــت واجلهات 
االقليميــة والعامليــة املعنيــة 
باالعتراف بالشهادات الهندسية.
وشدد على ضرورة تفعيل 
االلتــزام بعضويــة اجلمعيــة 
وتطوير آلية جتديد لعضويتها 
أوال والتصنيف الهندسي ثانيا، 
من خالل منح شهادات املهندس 
احملترف واالستشاري، وهذا كله 
من أجل حماية املهنة من أدعياها 

وحماية األموال واألرواح. 
من جانبه، قال رئيس حترير 
مجلة املهندسون م.ياسر العواد 
إنه قد آن األوان لتسريع بدالت 
املهندسني في البلدية، وان املجلة 
حريصة على التعاون مع مدير 
البلدية م.أحمد املنفوحي  عام 
إلطالع املهندسني على تفاصيل 
هذا األمــر، وان العــدد االخير 
من املجلــة تضمن مقابلة معه 
خالل الفترة التي يشــهد فيها 
اجلهاز التنفيذي ببلدية الكويت 

ومع االلتــزام بقرارات اخلدمة 
املدنية، لكن آليات التنفيذ لهذه 
القرارات بيد االدارات املختلفة 
في البلدية، ونأمل أن تســرع 
البلدية مــن آليات صرف هذه 
البدالت، فاخلطوات التنفيذية 
واالجرائيــة تقــع علــى عاتق 

اجلهاز التنفيذي«. 
وتســاءل العــواد، ملــاذا ال 
تسرع االدارات املعنية في بلدية 
الكويت من آليات الصرف؟ وملاذا 
ال تعيد إدراج هذه البدالت في 

شهادة الراتب؟
وأوضــح أن األمر في غاية 
الســهولة خاصــة أن البلديــة 

لديها توصيف وظيفي مدرج في 
الهيكل التنظيمي لها، ما يعني 
أن مهام املهندسني وتوصيفاتهم 
الوظيفية محددة ومعروفة ويتم 
وفقها حتديد املســتحقني لهذه 
البدالت، وهذا ما ســارت عليه 

ادارات البلدية السابقة. 
من جهته، اكد أمني الصندوق 
بجمعيــة املهندســني م.علــي 
الفيلــكاوي أن مجلــس إدارة 
اجلمعية اجلديــد ضم كوادر 
هندسية شبابية، قبلت التحدي 
وانخرطت في العمل التطوعي 
خلدمة الزمالء واملهنة واملجتمع 
والدولة، فهم مكسب كبير جليل 

الشباب الذي يتطلع ملزيد من 
اآلفاق التي متكنه ألن يجسد 
من خاللها مشاريعه وتطلعاته 
املهنية وحتى الشخصية منها 
من خــالل العمــل التطوعي.  
وأعرب عــن تطلعه الى مزيد 
من التعاون مع جميع الزمالء 
والزميالت الذين قرروا التطوع 
والعمل بكل ما أوتوا من قوة 
خلدمة هذه اجلمعية ووطنهم 
واالرتقــاء بــأداء املهندســني 
املهني في مختلــف املجاالت، 
واملساهمة في حتقيق التنمية 
التي ننشــدها جميعا لوطننا 
الكويت.  واشار الى إن مجاالت 
العمل واسعة فاللجان كثيرة 
واملســاحات تتســع فيها لكل 
املتطوعني واملتطوعات، وكذلك 
لدينا الروابــط التخصصية، 
وان املجال متــاح لفرق عمل 
ملشاريع هندسية - تطوعية 
خاصة ميكن ألي منا أن يقدمها 
ونحن على استعداد للتعاون 
بكل ما هو متاح وبكل الوسائل 
التــي منلكهــا حتــى تتحقق 
رغبات املهندسني واملهندسات.  
وخلــص الفيلــكاوي الــى أن 
أبواب اجلمعية كانت وال تزال 
مفتوحة ملشاركة اجلميع، وهذا 
نهج سنمضي عليه قدما على 
طريق حتقيق أهداف اشــهار 
اجلمعيــة األساســية، وتلبي 
طموحات الزمالء الفاعلني فيها. 
وانهــى تصريحه قائال: »أهال 
باجلميع وخاصة املهندســني 
املبدعــني، وبــكل مــن يرغب 

باملشاركة«. 

م. علي الفيلكاوي م.فيصل العتل  م. ياسر العواد 

غالف العدد اجلديد من مجلة املهندسون

عدد جديد من مجلة 
»املهندسون« يتناول 

إستراتيجية املرحلة املقبلة 
 أصدرت جمعية املهندسني الكويتية عددا 

جديدا من مجلة »املهندسون« يحمل الرقم 
122، وتضمن عددا من املواضيع التي تهم 
املهندسني في اجلمعية وخارجها، وأبرزت 

اجلمعية من خالل العدد مواقف مهمة، حيث 
كشف رئيس اجلمعية م.فيصل العتل عن 

استراتيجية العمل للمرحلة املقبلة، وحتدث 
رئيس التحرير م.ياسر العواد عن بدالت 

مهندسي البلدية وأهمية االسراع بصرفها، 
وقدم أمني الصندوق م.علي الفيلكاوي دعوة 

الى كل زمالئه وزميالته للتعاون للمساهمة 
في تطوير العمل التطوعي.

العواد: وراء إجنازات 
»البلدية« كوادر 
هندسية التزال 

تعاني من آليات 
صرف البدالت

الفيلكاوي: 
»املهندسني« 

تضم كوادر شبابية 
انخرطت في العمل 

التطوعي خلدمة 
املجتمع

رئيس الوزراء استقبل الفارس واللجنة المكلفة بإنجازها

املبارك تسلم دراسة 
حول تاريخ نشأة الكويت

الوزراء  استقبل سمو رئيس مجلس 
الشيخ جابر املبارك وبحضور وزير التربية 
ووزير التعليــم العالي د. محمد الفارس 
في قصر بيان أمس األســاتذة في قسم 
التاريخ بجامعة الكويت الشيخة د. ميمونة 
اخلليفة العذبي الصباح ود. بنيان سعود 
التركي ود. عبداهلل محمد الهاجري أعضاء 
اللجنة املكلفة من قبــل مجلس الوزراء 
بإجناز دراسة معتمدة حول تاريخ نشأة 
الكويت حيث قدموا لسموه الدراسة التي 

تضمنت موجزا علميا واستعراضا تاريخيا 
عن املواقع احلضارية على أرض الكويت 
من التاريخ القدمي واالسالمي وصوال إلى 
تأسيس امارة الكويت في التاريخ احلديث 
اعتمادا على األدلة الوثائقية واملادية ذات 
القيمة العالية في البحث العلمي واملؤكدة 
للدور احلضــاري والثقافي للكويت في 

محيطها اجلغرافي.
حضر املقابلة رئيس ديوان سمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخة اعتماد اخلالد.

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك ود. محمد الفارس مع د. ميمونة الصباح ود. بنيان التركي ود. عبداهلل الهاجري

يعقد اليوم وغداً في لندن

أدان المخطط اإلرهابي الذي استهدف الحرم المكي وهنأ محمد بن سلمان الختياره ولياً للعهد ونائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع

مجلس الوزراء اطلع على جهود صاحب السمو حلل األزمة اخلليجية
عقد مجلس الوزراء اجتماعه 
األســبوعي بعد ظهر امس في 
قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان 
برئاسة ســمو رئيس مجلس 
الوزراء الشــيخ جابر املبارك، 
وبعــد االجتماع صــرح وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
ووزير اإلعالم بالوكالة الشيخ 
محمد العبداهلل مبا يلي: أحاط 
ســمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ جابر املبــارك مجلس 
الــوزراء علمــا فــي مســتهل 
اجتماعه بالزيارة التي قام بها 
للبالد مؤخــرا رئيس مجلس 
العراقيــة  وزراء اجلمهوريــة 
د.حيدر العبادي والوفد املرافق 
له والتي مت خاللها استعراض 
العالقات الثنائية بني البلدين 
الشقيقني والتي عكست اهتمام 
اجلانبني في تطويرها في شتى 
املجــاالت واملياديــن وســبل 
تعزيزهــا مبا يخــدم مصالح 
البلدين والشعبني الشقيقني، 
كمــا مت بحــث أهــم القضايــا 
اإلقليميــة والعربية والدولية 
ذات االهتمــام املشــترك وآخر 

التطورات في املنطقة.
النائــب األول  ثــم اطلــع 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
مجلس الــوزراء علما بفحوى 
اجلهود الدؤوبة التي يقوم بها 
صاحب السمو األمير في اطار 
مساعيه اخليرة ملعاجلة األزمة 
الطارئة بني االشــقاء في دول 

مجلس التعاون اخلليجي.

وفــي هــذا الصــدد، فقــد 
اطلــع وزيــر الدولة لشــؤون 
مجلس الوزراء ووزير اإلعالم 
بالوكالة الشيخ محمد العبداهلل 
الزيارة  املجلس على فحــوى 
التي قــام بها مؤخرا للواليات 
املتحــدة األميركيــة ولقائــه 
مــع كل مــن وزيــر اخلارجية 
األميركي ووزراء خارجية كل 
مــن اململكة املتحدة وفرنســا 
وأملانيا والوزيرة املسؤولة في 
الشؤون اخلارجية في االحتاد 
األوروبي وكذلــك األمني العام 
لألمم املتحدة والتي عبروا فيها 
جميعــا عن تقديرهــم ملبادرة 
صاحب السمو األمير من أجل 
تخفيف حــدة التوتر وتعزيز 
احلوار الفعــال والدعم الكامل 
للمســاعي التي يبذلها سموه 
من أجل حل اخلالف ضمن إطار 
البيــت اخلليجي مبــا يعكس 
وحدة وتضامــن دول مجلس 
التعاون الشقيقة ويحقق اخلير 

تقدمه من خدمات وتسهيالت 
لضيوف الرحمن من احلجاج 
واملعتمرين طيلة العام، مؤكدا 
علــى تأييــد الكويــت جلميع 
اإلجراءات التي تتخذها اململكة 
الشقيقة  الســعودية  العربية 
للحفاظ على أمنها واستقرارها.

هذا، وقد هنأ مجلس الوزراء 
صاحب الســمو امللكــي األمير 
محمــد بن ســلمان آل ســعود 
مبناســبة صدور األمــر امللكي 
باختيــاره وليا للعهــد ونائبا 
لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا 
للدفاع، ســائال املولى عز وجل 
التوفيق والسداد له خلدمة وطنه 
وأمته واإلسهام في حتقيق كل ما 
يتطلع إليه من رقي وبناء في ظل 
القيادة احلكيمة خلادم احلرمني 
الشريفني، وأن يدمي على خادم 
احلرمني الشريفني وافر الصحة 
والعافيــة، وأن يحقق للمملكة 
العربية الســعودية الشــقيقة 
وشعبها كل ما تتطلع إليه من 

مناء وازدهار.
وإزاء مــا لوحظ من جهود 
مخلصة مشهودة يبذلها رجال 
اإلطفاء في مواجهة العديد من 
احلوادث التي شــهدتها البالد 
مؤخــرا وال ســيما فــي ظــل 
الظروف املناخية القاسية في 
فصل الصيف فقد عبر مجلس 
الــوزراء عن تقديره وشــكره 
لهذه اجلهــود الطيبة، منوها 
بالتضحيــات الكبيــرة التــي 
يقومون بها من أجل احملافظة 
على أرواح البشر وسالمتهم.

واملصلحــة للجميــع ويدفــع 
مسيرة اخلير والبناء ملجلس 
التعاون اخلليجي نحو حتقيق 

آمال أبنائه وتطلعاتهم.
كما بحث مجلــس الوزراء 
الشــؤون السياسية في ضوء 
التقاريــر املتعلقــة مبجمــل 
التطورات الراهنة في الساحة 
السياســية علــى الصعيدين 
العربــي والدولــي، وقــد أدان 
مجلس الوزراء املخطط اإلرهابي 
الــذي اســتهدف احلــرم املكي 
الشريف االسبوع املاضي، معربا 
عن خالص شكره وتقديره إلى 
السلطات السعودية جلهودها 
فــي عملية مكافحــة اإلرهاب، 
منوها بيقظة األجهزة األمنية 
في اململكة وكفاءتها في إحباط 
هذا املخطط الشرير، كما أشاد 
الكبيــرة  املجلــس باجلهــود 
واملقدرة التي تقوم بها اململكة 
العربية السعودية الشقيقة في 
خدمة اإلســالم واملسلمني وما 

سمو رئيس الوزراء الشيخ جابراملبارك مترئسا اجتماع مجلس الوزراء امس 

تضحيات كبيرة 
يقوم بها رجال 

اإلطفاء من أجل 
احملافظة على 

أرواح البشر 
وسالمتهم


