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الرئيس األميركي: مصممون على هزمية اإلرهاب
واشــنطن ـ »كونا«: أكد 
الرئيــس األميركــي دونالد 
ترامب تصميمه على هزمية 
اإلرهاب واالضطهاد الديني 

في العالم.
جاء ذلك في تصريحات 
صحافيــة أدلى بهــا ترامب 
علــى هامــش حفــل إفطار 
رمضاني اســتضافه البيت 
األبيض وحضره ســفيرنا 
املتحــدة  الواليــات  لــدى 
العبــداهلل  الشــيخ ســالم 
وسفيرة األردن دينا قعوار 
ولفيف من الديبلوماســيني 
والشخصيات اإلسالمية في 

الواليات املتحدة.
وقال ترامب: »لقد عقدنا 
العــزم على هزمية شــرور 
اإلرهاب واالضطهاد الديني 
حتى يتمكن جميع الناس من 

العديــد مــن الشــخصيات 
احملترمــني«،  واألصدقــاء 
وتابــع: »لــدي الكثيــر من 

األصدقاء في هــذه القاعة.. 
شــركاء عزيزون من جميع 

أنحاء العالم«.

سفيرنا لدى أميركا حضر حفل إفطار مع عدد من الديبلوماسيني والشخصيات اإلسالمية

الرئيس األميركي دونالد ترامب والسفير الشيخ سالم العبداهلل وبعض احلضور في مأدبة االفطار 

العبادة دون خوف«.
وأضاف: »يسعدنا تناول 
هــذه الوجبــة اخلاصة مع 

الري ميموت: ال أتوقع نشوب حرب في املنطقة
وعلى إيران وقف تدخالتها في شؤون دول اجلوار

الغبقــة التي جتمــع جميع 
األصدقاء في مكان واحد مساء 

أيام هذا الشهر.
 وأضاف أنه قد دعا لهذه 
الغبقة جميــع األصدقاء من 
إعالميني ومثقفني وأكادمييني 
حتى يتعرفــوا جميعا على 
بعضهــم البعــض عن قرب، 
الفتــا الى أنه يشــهد شــهر 
رمضان ألول مرة في حياته 
في دولة اســالمية، الفتا إلى 
أنه شــهر جميل جــدا حيث 
يتــم دعوتك إلــى الكثير من 
الديوانيــات واملنــازل لكــي 
تتعــرف عليهــم بصــورة 

أسامة دياب

قال نائب السفير األميركي 
لــدى البــالد الري ميمــوت 
إنــه ال يتوقع نشــوب حرب 
فــي املنطقة، داعيــا اجلميع 
إلــى أن يصلوا مــن أجل أن 
يدوم ويعم السالم في شهر 
رمضان املبارك شهر السالم 
واألمن واألمان. وأشــارـ  في 
تصريحات للصحافيني على 
هامــش الغبقــة الرمضانية 
التي أقامها في منزله مبنطقة 
تضمنــت  والتــي  الســالم 
توديــع امللحقــة اإلعالميــة 

شخصية بشــكل رائع وهذا 
ال وجود له فــي دول أخرى 
ويعتبــر من املســتحيالت، 
مبينــا انه اســتطاع تكوين 
صداقات رائعة وكثيرة خالل 

مدة وجيزة في الكويت.
 ولفت الى ان السفارة تولي 
العالقات الثقافية واألكادميية 
بــني البلديــن أهميــة كبرى 
بــني بلدينا، مشــيرا لوجود 
حوالي ١5 ألف طالب كويتي 
يدرسون في الواليات املتحدة 
في مختلف الواليات مما سهل 
على الشعب األميركي معرفة 
الشعب الكويتي بشكل أكبر.

نائب السفير األميركي دعا خالل غبقة رمضانية اجلميع إلى الصالة من أجل السالم

فــي الســفارة هيــذر وارد، 
مبناســبة انتهاء مهام عملها 
في الكويــت بحضور لفيف 
من اإلعالميــني واألكادمييني 
وأصدقاء السفارة ـ إلى قلق 
بالده من املمارسات اإليرانية، 
مطالبا ايران بوقف تدخالتها 

في شؤون دول اجلوار.
وبالعــودة إلى املناســبة 
أعــرب ميموت عن ســعادة 
السفارة األميركية مبشاركة 
الكويــت وأهلهــا االحتفــال 
بحلول شهر رمضان عبر إقامة 
إحدى أجمل العادات الكويتية 
في هذا الشهر الفضيل اال وهي 

الري ميموت وهيذر وارد وعدد من العاملني في السفارة وعدد من الصحافيني واإلعالميني

جانب من احلضور في الغبقةالري ميموت وهيذر وارد 

اجلامعة األميركية نظمت املعرض الوظيفي الـ 15

آالء خليفة

نظمت اجلامعة األميركية 
معرضهــا  الكويــت  فــي 
الوظيفي الســنوي للســنة 
اخلامسة عشرة على التوالي 
مبشاركة عدد من الشركات 
واملؤسسات احمللية ومتعددة 
اجلنســيات ملناقشة فرص 
العمل املستقبلية مع طالب 
وخريجي اجلامعة األميركية.

وتأتي هذه املبادرة كجزء 
مــن التزام اجلامعة بتوفير 
الفرص للطالب واخلريجني 
للتفاعل بشــكل مباشر مع 
مسؤولي عملهم املستقبليني 
اخليــارات  واستكشــاف 

والبنــك األهلــي الكويتــي 
وشــركة األلبان الدمناركية 
الغامن  الكويتية وصناعات 
)رعــاة ذهبيــني( والبنــك 
التجاري الكويتي وشــركة 
علــي عبدالوهــاب املطــوع 
التجارية ومجموعة اسيكو 

)رعاة فضيني(.
وافتتحت رئيسة اجلامعة 
األميركيــة د.روضــة عواد 
املعــرض بكلمــة ترحيبية 
أعقبتها جولة على الشركات 
واســتطلعت  املشــاركة 
العروض واملؤهالت املطلوبة 

من الطالب.
وأثنت عواد على املهارات 
التي اكتسبها طالب اجلامعة 

الكويــت  فــي  األميركيــة 
وقدرتهم على حتويلها إلى 
عمل من شأنه احلفاظ على 
منــو املؤسســات كموظفني 
مؤهلني في املستقبل، مضيفة: 
املرتقبون يرون  موظفوكم 
القيمــة في اتخــاذ املبادرة 
الفرديــة والتعاون والعمل 
اجلماعي وهم قادرون على 
إدارة املشاريع ولديهم خبرة 
في قيادة الفــرق، وأظهروا 
حاالت من التعاطف والرحمة، 
مبعنى آخر ليسوا مدفوعني 
باألنانية واحملور حول حب 
الذات لقد أدركوا التحديات 
األوسع نطاقا التي يواجهها 

أي مجتمع.

جانب من املعرض الوظيفي السنوي في اجلامعة األميركية

الوظيفية املمكنة.
وقــام بتنظيــم املعرض 
مكتــب شــؤون اخلريجني 
والتطوير املهني في اجلامعة 
األميركية في الكويت حتت 
مظلة إدارة شــؤون الطالب 
في قاعة األلعــاب املتعددة 
باحلــرم اجلامعــي، حيــث 
ناقشــت ٢4 شــركة محلية 
ومتعــددة اجلنســيات في 
الكويت مختلف فرص العمل 

والتدريب مع الطالب.
املعــرض برعاية  وأقيم 
شركة األهلية سويتش غير 
وبيت التمويل الكويتي )رعاة 
بالتينيني( وشــركة كامكو 
لالســتثمار وســينماجيك 

بن سفاع لـ»األنباء«: ميليشيات احلوثي لم تنسحب 
من »احلديدة« لكنهم فقط تخلوا عن الزي العسكري

أسامة دياب

أكد السفير اليمني لدى 
البــالد البروفيســور علــي 
منصور بن سفاع ان إعالن 
رئيس جلنة إعادة االنتشار 
في احلديدة اجلنرال مايكل 
لويسغارد عن بدء انسحاب 
ميليشيات احلوثي من موانئ 
احلديــدة والصليف ورأس 
عيســى ما هو اال مسرحية 
هزلية قامت بها امليليشيات 
التي اعتادت اخلداع واملراوغة 
مبحاوالت مكشوفة للشعب 
اليمني للتملص من اي اتفاق 
وإفراغه مــن محتواه وهذا 
األمر ال يخدم عملية السالم.
ولفــت بــن ســفاع ـ في 
تصريحات خص بها »األنباء« 
ـ إلى أن عملية إعادة االنتشار 
فــي احلديــدة موضحة في 
قــراري مجلس األمــن رقم 
٢45١ـ  ٢45٢ وتنــص علــى 
ان تقوم اللجنة املشــتركة 
باإلشراف على عملية إعادة 
االنتشــار وليس أن ينفذها 

الشــخصي لعبــد  املرافــق 
امللك احلوثــي، الفتا إلى أن 
الكحالني تبادل األماكن مع 
محمد قحيم والوشــلي بعد 
التخلي عن الزي العسكري 
إليهام املتابع للشأن اليمني 

أن االنسحاب قد حدث.
أســفه  عــن  وأعــرب 
لترحيب األمم املتحدة بخداع 
ميليشيات احلوثي واعتبار 
هذه التمثيلية خطوة إيجابية 
وهــي في احلقيقــة مخالفة 
واضحة لآللية الثالثية للجنة 
تنســيق إعادة االنتشار في 
احلديــدة والتي تنص على 
ضرورة أن تتحقق األطراف 
الثالثة املتمثلة في احلكومة 
الشــرعية واألمم  اليمنيــة 
املتحــدة واحلوثيــني مــن 
عملية أي انسحاب، مشددا 
علــى أنه ال يوجد في اتفاق 
استوكهولم وال في نصوص 
القانــون الدولي ما يســمى 

باتفاق أحادي اجلانب.
وأوضــح ان احلكومــة 
اليمنية الشرعية واملعترف 

بها من قبل املجتمع الدولي 
قــد أعلنت مــرارا وتكرارا 
التزامها ومتسكها بالقرارات 
الدولية ذات الصلة وخاصة 
قــرارات مجلس األمن رقم 
٢٢١٦ـ  ٢45١ـ  ٢٢45٢ والتي 
ال تقبــل بأي قــرار أحادي 
اجلانب ال يخضع ملعايير 
الرقابة التي وضعتها والتي 
استغرق اجلانبان شهورا 
للتوافــق عليهــا وبالتالي 
ان هــذه العمليــة تشــكل 
مخالفة ملا مت االتفاق عليه 
ومتثل هدما جلهود املجتمع 

الدولي.
وشــدد علــى أن اتفــاق 
حيــث  مــن  اســتوكهولم 
احملتــوى القانونــي ميثــل 
آليــة لبنــاء الثقة تؤســس 
السياســية  للمشــاورات 
الشــاملة، وبالتالــي فــإن 
فشــل احلوثيون في العمل 
مع املجتمع الدولي سيجعل 
من غير املمكن الوثوق بهم 
كأصحاب قرار وال حتركهم 

أصابع إيران.

السفير اليمني أشار إلى أن اإلعالن عنه كإجراء أحادي اجلانب يعد مسرحية هزلية

علي منصور بن سفاع 

احلوثيون بشكل أحادي عن 
طريق تسليم امليناء لقوات 

مجهولة.
وكشــف بــن ســفاع أن 
لــم  ميليشــيات احلوثــي 
املدينــة  مــن  ينســحبوا 
ولكنهم فقط تخلوا عن الزي 
العسكري واستبدلوه بالزي 
املدني، بدليل أن املســؤول 
األمني األول واملشرف العام 
علــى ميليشــيات احلوثي 
مبدينــة احلديــدة أبو علي 
الكحالني هو في ذات الوقت 

»القوى العاملة« تبحث آلية العتماد مهنة املهندس
بشرى شعبان

أعلــن نائــب مديــر عام 
التخطيط والتطوير اإلداري 
بالهيئة العامة للقوى العاملة 
د.مبارك العازمي أن الهيئة 
قــد عقــدت اجتماعــا مــع 
ممثلــي جمعية املهندســني 
الهندســية  املكاتب  واحتاد 
والدور االستشارية واحتاد 
الصناعــات الكويتية حول 
آخر التطورات فيما يتعلق 
بآلية اعتماد املهارات الفنية 
اخلاصــة باملهندســني مــن 
الوافــدة بالكويت،  العمالة 
التــي يتــم  واالختبــارات 
عقدها عبر جمعية املهندسني 
الكويتيــة. وأوضــح فــي 
تصريح صحافي أن الهيئة 
تعمل في إطار تنسيقي مع 
اجلهات ذات العالقة لتحقيق 
السياســة الوطنية العتماد 
مســتويات املهــارة املهنية 
في العديد من املهن، ومنها 
التســجيل مبهنــة مهندس 
في كل التخصصات، حيث 
أثمر هذا التعاون بالفعل عن 
جناح في حتقيــق األهداف 
التي وضعت من أجلها هذه 
االختبارات. وأشار العازمي 
إلى أن ممثلي احتاد املكاتب 
الهندسية والدور االستشارية 
واحتاد الصناعات الكويتية 
قــد طالبــوا مبزيــد مــن 

العتل  املهندســني م.فيصل 
بــأن اجلمعيــة ترحب بكل 
من يتقــدم بأفكاره لتطوير 
اآللية املعمــول بها العتماد 
مهنــة املهنــدس، وبأخطار 
اجلمعيــة بــأي معوقات قد 
حتصل ألي مهندس يرغب في 
احلصول على هذا االعتماد، 
وأفاد أيضا بأن اجلمعية قد 
أجرت مؤخرا تغييرا جذريا 
على شــبكة احلاسب اآللي 
والبرامج املســتخدمة لدي 
جمعيــة املهندســني، وهــو 
مــا كان من شــأنه اختصار 
وقت عملية التسجيل بشكل 
ملحــوظ ممــا أثــر بصورة 
إيجابيــة في ســرعة اجناز 
املعاملة واعتمادها، وصرح 
بأنــه جــار حاليــا االنتهاء 
من استكمال تطوير املوقع 

االلكتروني للجمعية خلدمة 
أصحاب العمــل والرد على 
استفســاراتهم وتســجيل 
املهندســني العاملــني لديهم 
خلوض اختبارات االعتماد.

وأثار م.بدر الســلمان ممثل 
احتــاد املكاتــب الهندســية 
والــدور االستشــارية هدى 
البقشي ممثل احتاد الصناعات 
الكويتيــة بعض املالحظات 
بشــأن  واالستفســارات 
املعوقات التي قد حصلت مع 
الشركات واملكاتب الهندسية 
اخلاضعة ملظلتهم، حيث قام 
ممثلو الهيئة العامة للقوى 
املهندسني  العاملة وجمعية 
بالرد عليها مــع وعد بإزالة 
أي عقبات أو معوقات أخرى 
تواجه أصحاب العمل في شأن 

اعتماد املهندسني.

بالتعاون مع جمعية املهندسني واحتاد املكاتب الهندسية والدور االستشارية واحتاد الصناعات

د.مبارك العازمي وم.فيصل العتل وم.بدر السلمان

التفعيل لإلجراءات املتعلقة 
املهندســني  باختبــارات 
وتســريع عمليــة إجراءات 
االختبــارات عــن طريــق 
اإلجناز الكامل للربط اآللي 
بني اجلهات ذات الصلة بهذه 
االختبارات لتسهيل إجراءاتها 
واختصار الدورة املستندية 
املتعلقــة بهــا، مؤكــدا بأن 
الهيئة حريصة على حتقيق 
التواصل الدائم واملستمر مع 
كل األطراف من أجل ضمان 
حتقيق اآلليــة املعتمدة في 
اعتماد مهنة مهندس للغرض 
الذي أنشــأت لــه، متوجها 
بالشكر لكل احلاضرين في 
مبادرتهم حلضور االجتماع 
ومشــاركاتهم اإليجابية في 
فعالياتــه. هــذا وقــد أفــاد 
رئيس مجلس إدارة جمعية 

القراشي: منصة إلكترونية ملشروع »بال عوائق« 

أقامت »مهندسون بال حدود 
ـ الكويــت« حفلها الســنوي 
مســاء يوم الثالثاء )١4 مايو 
اجلاري( بالتزامن مع غبقتها 
السنوية بحضور ومشاركة 
املهندس  الفخــري  الرئيــس 
حســام اخلرافي ومؤسستها 
الرئيس التنفيذي املهندســة 
زينب القراشــي وحشــد من 
أعضاء الســلك الديبلوماسي 
الداعمــة  وممثلــي اجلهــات 
والراعية لها، كما شــارك في 
احلفل عشرات من املتطوعني 
الذين شــاركوا  واملتطوعات 
بأعمال مهندســون بال حدود 

منذ تأسيسها. 
وقالت القراشــي في كلمة 
لها خالل احلفل: إن نحو 4٠٠ 
متطوع ومتطوعة يشاركون 
في مشــاريع »مهندسون بال 
حــدود ـ الكويــت« احملليــة 
واخلارجية، مشــيرة الى أن 
التأســيس بدأ في العام ٢٠١3 

األمام بالتعاون مع كل شركائنا 
والرعــاة  االســتراتيجيني 

والداعمني لنا.
وأشــارت القراشــي الــى 
شراكات حققتها »مهندسون 
بال حدودـ  الكويت« هذا العام 
بدأت بشراكة استراتيجية مع 
املكتب العربي لالستشــارات 
الهندســية ومــن ثم شــركة 
زيــن لالتصــاالت ومــن ثــم 
وقعنا مع مكتب األمم املتحدة 
 UN« للمستوطنات البشرية
HABBITAT«، مؤكدة أن مثل 
هؤالء الشركاء االستراتيجيني 
ساهم كثيرا في تطوير وتنفيذ 
مشاريعنا التنموية في الكويت 

وخارجها. 
وأشــارت القراشي الى أن 
خطة العــام اجلديد تتضمن 
عددا من املشــاريع التنموية 
التي تساهم في حتقيق التنمية 
التــي تنشــدها الكويــت في 
اطار »كويــت ٢٠35«، مؤكدة 

اإلعالن عن منصة الكترونية 
ملشروعنا »بال عوائق« حيث 
سيتمكن اخواننا املعاقون من 
وضع املواقــع التي يرغبون 
في تطويرها وحتديثها على 
التطبيق ونقوم من خالل فرق 
عملنا مبتابعتها بشكل فوري.
ومــن  أنــه  وأضافــت، 
مشــاريعنا التــي نفخــر بها 
اطالقنا تطوير سوق احلرمي، 
ونشــكر اإلخــوة فــي بلدية 
الكويــت واملجلــس البلــدي 
علــى دعمهــم هــذه الفكــرة 
ونحن اآلن اطلقنا اســتبيانا 
حــول أهمية هذه املشــاريع 
التنمويــة والتراثيــة هــذا 
باإلضافة الى االســتمرار في 
مشــاريعنا األخرى في داخل 
البــالد وخارجها حيث أجنز 
متطوعونــا وبالتعــاون مع 
زمالئنــا في »مهندســون بال 
حدود ـ بومباي« مشــروعنا 

اخلارجي الرابع. 

»مهندسون بال حدود ـ الكويت« عقدت اجتماعها السنوي

مــع كوكبــة مــن املهندســني 
الذين زاملوها  واملهندســات 
خــالل عملهــا التطوعــي في 
جمعية املهندســني الكويتية 
وبدعم مــن الرئيس الفخري 

املهندس حسام اخلرافي. 
وأشــارت القراشي الى أن 
»مهندسون بال حدودـ  الكويت« 
تفخــر بأعمالها التي حققتها 
العــام املاضــي وتتويج هذه 
األعمال التطوعية باحلصول 
على جائــزة التميز واالبداع 
للعمل التطوعي وتلقيها من 
حضرة صاحب الســمو أمير 
البالد الشــيخ صباح األحمد 
اجلابــر الصبــاح حفظه اهلل 
ورعاه، مضيفة أن هذه اجلائزة 
تعكس حقيقة جهود اخواني 
املتطوعني واملتطوعات وكذلك 
دعم شركاءنا االستراتيجيني 
والرعاة لــكل أعمالنا، وهذه 
اجلائزة بالنسبة لنا ستكون 
دافعا كبيرا للعمل قدمنا الى 

م.فيصل العتل وم.حسام اخلرافي وم.زينب القراشي مع مجموعة من املتطوعني واملكرمني 


