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اجلمعة ٨ يوليو ٢٠٢٢ محليات

العتل: برامج تدريبية خاصة لدعم إحالل 
املهندسني الشباب في القطاع احلكومي

الربيع يهنئ عبداهللا الشمري حلصوله على املركز 
الثالث بجائزة التميز في األعمال التطوعية

أشــاد رئيــس جمعيــة 
املهندســني م.فيصل دويح 
العتل، باستمرار بتوجهات 
وزارة الدفاع لالستمرار في 
متكني ودعم الكوادر املهنية 
الكويتية لتولي زمام املبادرة 
والعمل في مختلف قطاعات 
الدفاع، مشــيدا بتوجيهات 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيــر الدفاع الشــيخ طالل 
اخلالــد لالنتهاء من تكويت 
القطاعات اإلدارية والهندسية 
وغيرها من املهن في الدفاع.

وأضاف العتل، أننا سعداء لسماع ومتابعة 
مثل هذه التوجيهات والعمل اجلاد لالعتماد 
علــى الشــباب الكويت من املهن الهندســية 
املختلفة لتولي العمل في واحدة من أهم وزارات 
الدولة، مضيفا أن جمعية املهندسني على أمت 
االســتعداد للتعاون مع الشيخ طالل اخلالد 
لتمكني الشباب املهندسني من ممارسة العمل 
الهندسي وفق أحدث التوجهات واملمارسات 
املثلى عامليا ســواء في القطاعني العســكري 

أو اإلنشائي.
وأكد أنه وفي حال رغبة األخوة في وزارة 

الدفاع أو غيرها من اجلهات 
احلكومية، فإن اجلمعية على 
أمت االستعداد للقيام بتدريب 
املهندسني الشباب وتأهيليهم 
من خالل مركزها التدريبي 
والذي يضم نخبة من أفضل 
األساتذة واملدربني املعتمدين 
محليا وإقليميا وعامليا، الفتا 
إلى وجــود برامج تدريبية 
خاصــة ومجانيــة إلحــالل 
املهندسني الشباب في مختلف 
القطاعــات التابعــة لوزارة 
الدفاع أو غيرها من اجلهات 

العامة واخلاصة.
وقال العتل: ونحن نثمن هذه التوجهات 
لالعتمــاد على الكوادر املهنية - الهندســية 
الكويتية، فإننا نأمل أن حتذوا باقي اجلهات 
احلكومية حذو وزارة الدفاع لتكويت قطاعات 
العمل الهندســي، مشــيرا إلى وجود نحو ٣ 
آالف مهندس ومهندســة ال يزالــون بقوائم 
االنتظار للتوظيف رغم أنهم خريجون من أرقى 
اجلامعات العاملية، وأن العدد في ازدياد ملحوظ 
خاصة في ظل أعداد اخلريجني املتوقعة هذا 

العام واألعوام املقبلة.

هنأ املدير العام للهيئة 
الكويتية  العامة للشــباب 
د.مشــعل الربيــع أول من 
أمس الشاب عبداهللا الشمري 
بحصوله على املركز الثالث 
لـ «جائزة التميز للشــباب 
العربــي ٢٠٢٢» فــي مجال 
التطوعيــة»  «األعمــال 
املمنوحة مــن قبل مجلس 
وزراء الشــباب والرياضة 

العرب.
وقــال الربيع فــي بيان 
صحافي: إن حصول الشمري 

على املركز الثالث عن مبادرة جريدة األمل 
اإللكترونية التطوعية املتخصصة في شؤون 

ذوي اإلعاقــة مناصفة مع 
الشابة الســعودية ابتسام 
العنــزي صاحبــة مبادرة 
«ســاعة لصحتــك» يؤكــد 
قدرات وطاقات ذوي اإلعاقة.

وأضاف أن اجلائزة التي 
شــهدت مشــاركة ١٠ دول 
عربية تقدمــت بـ ٣٠ عمال 
تطوعيا عرضت على جلنة 
حتكيــم خاصة تســتهدف 
تعزيز قيم التنافســية بني 
العربي وتأطيرها  الشباب 
بأســلوب علمــي وإبــراز 
اجلهود املتميزة لتحقيق الريادة في جميع 
املجاالت، السيما العمل التطوعي واملجتمعي.

أشاد بتوجيهات وخطوات وزير الدفاع لتكويت الوظائف الهندسية

م.فيصل العتل

مشعل الربيع

املستشار العسعوسي في استقالته: ترشيحي ملنصب نائب 
رئيس «االستئناف» يتعارض مع التقاليد واألعراف القضائية

عبدالهادي العجمي
عبدالكرمي أحمد

وافق وزير العدل ووزير 
الدولة لشؤون تعزيز النزاهة 
املستشار جمال اجلالوي على 
طلب النائب العام املستشار 
ضرار العسعوسي تقدمي موعد 
االســتقالة لتكون بتاريخ ٧ 
يوليو ٢٠٢٢ بدال من ١ أكتوبر 

.٢٠٢٢
وكان املستشار العسعوسي 
قد قــدم اســتقالته إلى وزير 
العدل في وقت سابق مسببا 
إياهــا بأن ترشــيحه ملنصب 
نائب رئيس محكمة االستئناف 
النائــب  ال يكافــئ منصــب 
العام ويتعارض مع التقاليد 
واألعراف القضائية، مشــيرا 
إلى أنه حرص طيلة مسيرته 
القضائيــة املمتــدة ألربعــني 
عاما على بذل قصارى جهده 
للنهوض برسالة النيابة العامة 

بإقامة العدل بني الناس.
وقال املستشار العسعوسي 
في كتاب استقالته: «عملت في 
محراب العدالة ما يربو على 
الـــ ٤٠ عامــا تدرجت خاللها 
فــي مناصب النيابــة العامة 
إلــى أن أوالني ســمو األمير 

الدولية، ذات الصلة  احملافل 
بالعمل القضائي».

طيلــة  حرصــت  وزاد: 
مســيرتي القضائية على أن 
أبذل منتهى جهدي للنهوض 
برسالة النيابة العامة في إقامة 
العــدل بني الناس بالقســط، 
القضــاء  متمســكا بتقاليــد 

العريقة.
وأضاف العسعوسي: «يوم 

تعارضه مع التقاليد، واألعراف 
القضائية املستقرة، باعتباره 
ال يكافئ منصب النائب العام 
- ال يليق مبن شغل منصب 
النائب العام للكويت سنوات 
عديدة، أدى خاللها عمله بكل 
التفاني واإلخالص، واألمانة، 
بصرف النظر عن األسماء أو 

األشخاص».
وقال املستشار العسعوسي: 
«ملا كنت لم أسع طيلة مسيرتي 
الوظيفية ألي منصب، احتراما 
ملبادئــي، وتاريخي، وعطائي 
الذي لم أبتغ به، ومنه، إال وجه 
اهللا ومرضاتــه، فإني إذ أرى 
شمس زماني في غروب، وقد 
وفيت أمانتي، وراض كل الرضا 
عــن كل ما قدمته خالل رحلة 
عطائي التي امتــدت ما يزيد 
على الـ ٤٠ عاما شرفت خاللها 
بالعمل مــع إخواني وزمالئي 
احملامــني العامني، ورؤســاء، 
وأعضاء النيابة العامة كافة، 
فإنني أتقدم باستقالتي، معلنا 
عن رغبتي في التقاعد اعتبارا 

من ٢٠٢٢/١٠/١.
مــع كل التمنيات الطيبة 
العزيــز، وقيادته،  لوطننــا 
وشعبه املعطاء، بكل التقدم 

واالزدهار.

الثالثاء املوافق ٥/٧/٢٠٢٢ - 
خالل إجازتي الدورية - وفي 
سابقة تعد األولى من نوعها 
في تاريخ السلطة القضائية 
- علمــت أن املجلس األعلى 
للقضاء في اجتماعه الذي عقد 
الثالثاء - قد تلقى منكم كتابا، 
بترشيحي لشغل منصب نائب 
رئيس محكمة االســتئناف، 
وهــو ترشــيح - فضال عن 

وزير العدل وافق على طلبه أن تدخل حيز التنفيذ بدءاً من أمس

الراحل الشيخ صباح األحمد، 
طيب اهللا ثراه، شــرف حمل 
أمانة منصــب النائب العام، 
في فتــرة عصيبة من تاريخ 
الغاليــة، عاصــرت  دولتنــا 
خاللها أحداثا جســاما، مرت 
بها البــالد، فكنــت احلارس 
األمني على موجبات الدستور 
والقانون مدافعا عن الكويت، 
ومنظومتها القضائية، في كل 

«التقدم العلمي»: «هاكاثون ريادة األعمال» يصقل مهارات الشباب

«التجارة» تغلق محلني لبيعهما «فالتر» زيوت مقلدة
عاطف رمضان

قامت وزارة التجارة والصناعة بتنفيذ إغالقني 
بحق محلــني من محال تبديل زيوت الســيارات 

لقيامهما ببيع «فالتر» زيوت مقلدة.
وقالت الوزارة في بيان صحافي إنه مت اإلغالق 
بعد ضبط كميات كبيرة من الفالتر املقلدة، وقامت 

احلمــالت إثر ذلك بتتبع مراكز البيع التي توزع 
هذه الفالتر.

ولفتت «التجارة» إلى أنها مستمرة في مالحقة 
وضبــط الفالتر املقلدة في إطــار دورها الرقابي 
وحرصا منها على سالمة املستهلكني وحمايتهم 

من الغش التجاري.
من جهة أخرى، قامت الوزارة بتحرير محضر 

ضبط مخالفة ألحد احملال في محافظة العاصمة 
لقيامه بعرض وبيع سلع مقلدة.

وقامت التجارة بضبط كمية كبيرة من املالبس 
واألحذية التي حتمل عالمات جتارية مقلدة ألشهر 
الشــركات العاملية، بــدوره قام فريــق الطوارئ 
بحصر السلع املضبوطة وجار استكمال اإلجراءات 

القانونية بحق املخالف.

عبداهللا الراكان

اختتمت مؤسسة الكويت 
العلمــي مســابقة  للتقــدم 
«هاكاثون ريادة األعمال عبر 
تكنولوجيا الواقع االفتراضي 
- ميتافيرس» والذي نظمته 
بالتعاون مــع مركز التعليم 
والتعلــم واألبحــاث التابــع 
جلامعــة اخلليــج للعلــوم 

.«GUST» والتكنولوجيا
املســابقة  واســتهدفت 
الطلبــة واخلريجني  حتفيز 
علــى االلتحــاق مبجــاالت 
واالبتــكار  التكنولوجيــا 
الثــورة  وتعزيــز مهــارات 
الصناعيــة الرابعة، وتنمية 
وصقل املهارات الرقمية لدى 
الشــباب، حيــث ان محتوى 
«هاكاثون» نتاج تعاون مثمر 
مع أحدث شركات تكنولوجيا 
التعليــم وتطويــر احملتوى 
التعليمي الرقمي في جمهورية 

سنغافورة.
وقال مدير املركز العاملي 
لبرنامــج التنميــة والقيادة 
التابــع  ســنتر»  «جلوبــل 
لكلية العلوم اإلدارية د.رضا 
بهبهاني إن املســابقة نوعية 
على مســتوى الكويت، الفتا 
إلــى انها تنافســية وجتربة 
محتــوى  ذات  تعليميــة 
إثرائــي هــو األول من نوعه 
ويطبــق باســتخدام تقنيــة 
«امليتافيرس» ألول مرة على 
مســتوى الكويت واملنطقة، 
كما استعرض املشاركون فيها 
األدوات والبرامج واملهارات 
الرقمية التي تؤهلهم للنجاح 

في عالم األعمال.
وأضاف بهبهاني ان الهدف 
من «هاكاثون ريادة األعمال» 
هو االســتثمار فــي العنصر 
البشري، وتعريف املشاركني 
بأفضــل البرامــج واملهارات 
الرقميــة املســتخدمة فــي 
الشركات الناشئة والتقنية في 
جميع أنحاء العالم، موضحا 
أن هــذه األدوات والتقنيات 
ستســاعد املشــاركني علــى 
االنخراط في التدريب املناسب 

متجهون إلى التحول الرقمي 
وهذا من ضمن استراتيجية 
املؤسسة، الفتة الى فتح املجال 
للجميع للمشاركة في مختلف 
التخصصــات وخاصة الفئة 
العمرية من ٢٠ الى ٢٤ سنة، 
ودائما ما نشجع الشباب على 
االجتاه الى القطاع اخلاص، 
التنمية  ونســعى لتحقيــق 
واالقتصاد املعرفي وتشجيع 
املشاريع الصغيرة، فالشباب 
أفكار رائــدة لتغطية  لديهم 

االحتياجات احمللية.
بدورهــا، قالــت عضــوة 
جلنة التحكيم عضوة املجلس 
الســابقة م.أشــواق  البلدي 
املضف: تشــرفت بــأن اكون 
ضمــن جلنــة التحكيــم في 
املشــروع الذي يتم بتعاون 
بني مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي وجامعة اخلليج والذي 

من جانبه، قال نائب املدير 
العــام لقطاع خدمــات ريادة 
األعمال في الصندوق الوطني 
لرعاية وتنمية املشــروعات 
الصغيرة واملتوسطة م.فارس 
العنــزي ان أكثر من ٩٠٪ من 
املوظفني الكويتيني يعملون في 
القطاع احلكومي، مشيرا إلى 
وجود ضعف كبير في اإلقبال 
على العمل في القطاع األهلي.

وذكر العنزي ان أقل من ٢٪ 
من الكويتيني لديهم مشاريع 
صغيرة أو متوســطة وهذه 
نسبة قليلة جدا ونسعى في 
الصندوق إلى توفير كل أوجه 
الدعم املمكنة لتحفيز الشباب 
لالنخراط في مجال األعمال، 
مشددا على ان الصندوق يقوم 
بدراسة أي مشروع يقدم له 
ويتم حسم القرار بشأنه خالل 

٤٥ يوما كحد أقصى.

شارك فيه عدد من اخلريجني 
من أكثر من جامعة، بالتعاون 
مــع شــركة من ســنغافورة 
وهــي دولــة متقدمــة جــدا 
بالتكنولوجيــا فــي التعليم 

ودعم الشباب.
وأضافــت املضــف: يعــد 
املشروع ســابقة في املنطقة 
والكويت هي أول دولة تقيم 
هذا املشروع هي فرصة لتعليم 
الشــباب كيف يبدأون فكرة 
ويطورنهــا ويوجــدون حال 
للمشــكالت، الفتــة الــى ان 
فترة التدريب مدتها شهران 
مت اختزاله بكثافة ليكون خالل 
يومني فــي جامعــة اخلليج 
بإجمالي ١٤ مشروعا، مخاطبة 
الشباب «ال تخافون وأكثروا 
من األسئلة فكثر ما تسألون 
تتعلمون واألبواب مفتوحة 

لكم».

بهبهاني: مسابقة تنافسية وجتربة تعليمية ذات محتوى إثرائي يطبق باستخدام تقنية «امليتافيرس» ألول مرة

أعدت محضر ضبط ألحد احملال لقيامه ببيع سلع مقلدة

(قاسم باشا) صورة جماعية للمكرمني واملشاركني في املسابقة 

تكرمي م.فارس العنزي تكرمي الفائزة باملركز األول في املسابقة

الذي ميكنهم من التطور في 
بيئة العمل.

من جهتها، قالت املستشارة 
في مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي د.أبرار املوسى عقدنا 
«هاكثون ريادة األعمال» ومت 
تطبيقه عبر تكنولوجيا الواقع 
االفتراضــي «ميتافيــرس» 
ألول مــرة في الكويت وعلى 
املســتوى اإلقليمــي، وهــي 
جتربة تعليمية للتعرف على 
اخلصائــص التي تهم مجال 
ريادة األعمال وحلول املشاريع 

الصغيرة.
وبينت ان املسابقة تتيح 
الفــرص واغتنامهــا  طــرح 
كما حدث لدينــا خالل فترة 
«كورونا» فكثير من املشاريع 
توقفــت ولكــن مــن اغتنــم 
الفرصة هو من حول كل شيء 
إلى إلكتروني ورقمي، ونحن 

كنت احلارس األمني على موجبات الدستور والقانون مدافعًا عن الكويت ومنظومتها القضائية في كل احملافل الدولية ذات الصلة
شرفت بحمل أمانة منصب النائب العام في فترة عصيبة من تاريخ دولتنا الغالية عاصرت خاللها أحداثًا جسامًا مرت بها البالد

املضـف: الكويـت أول دولة تنظـم املسـابقة باملنطقة وهي فرصة لتعليم الشـباب كيـف يبدأون فكـرة ويطورنها

موافقة وزير العدل على طلب تقدمي االستقالة صورة من كتاب استقالة النائب العام املستشار ضرار العسعوسي

«التربية»: انتهاء اختبارات خارج اجلدول
وبدء العطلة الصيفية إلدارات املرحلة الثانوية

عبدالعزيز الفضلي

فيمــا انتهــت وزارة التربيــة من تقدمي 
اختبارات الدور الثاني خارج اجلدول لطلبة 
املرحلــة الثانوية شــاملة الدوام الصباحي 
واملنازل، بدأت العطلة الصيفية للعاملني في 
اإلدارات املدرسية ماعدا املكلفني باختبارات 
الــدور الثاني اعتبارا مــن نهاية دوام أمس 

اخلميس.
في هذا الســياق، قالت جمعية املعلمني 
الكويتية في بيان تلقت «األنباء» نسخة منه: 
مع نهاية الفصل الدراسي الثاني وبدء العطلة 
الصيفية، نثمن بكل التقدير واالعتزاز والثناء 
للجهــود املبذولة من قبل جمــوع املعلمني 

واملعلمات وأهل امليــدان والتواجيه الفنية 
واإلدارات املختلفــة فــي املناطق التعليمية 
والقطاعــات واإلدارات املختلفة خالل العام 
الدراســي ٢٠٢١-٢٠٢٢ ومــا صاحبــه مــن 
حتديات ملعاجلة اآلثار املترتبة من جائحة 
كورونا ومواجهة كل العوائق خالل هذا العام 
االستثنائي، معربني عن مواصلة هذا العطاء 
ملا فيه خدمة رسالتنا ومسيرتنا التربوية.

وأضافت: نتطلع إلى أن تستكمل الوزارة 
استعداداتها للعام الدراسي املقبل وتسعى 
جاهدة ملعاجلة القضايا العالقة واملستجدة 
وسنظل حريصون على حقوق ومكتسبات 
املعلمــني واملعلمات ملا فيــه صالح العملية 

التعليمية وتطويرها.

مجلس اجلامعات اخلاصة: بدء التسجيل 
بخطة البعثات الداخلية إلكترونيًا ٢٤ اجلاري

ثامر السليم

أعلنت األمانة العامة ملجلس اجلامعات 
اخلاصة أمس اخلميس عن خطة البعثات 
الداخلية للفصل الدراسي االول من للعام 
٢٠٢٣/٢٠٢٢ وبدء التسجيل بها إلكترونيا 
على موقع االمانة خالل الفترة من ٢٤ يوليو 

اجلاري حتى ٤ اغسطس املقبل.
ودعا األمني العام لالمانة العامة باإلنابة 
م.عمر الكندري، في تصريح صحافي، الطلبة 
الراغبــني بالتســجيل في خطــة البعثات 
الداخلية الى التقدم الختبار القبول باملنشآت 
التعليمية اخلاصة التي يرغبون التسجيل 
به كرغبة اولى وحصولهم على ورقة القبول 

ورفع جميع البيانات واملستندات املطلوبة 
على نظام التسجيل االلكتروني اخلاص في 

البعثات الداخلية.
وأكــد الكنــدري علــى ضــرورة اتباع 
االرشادات اخلاصة بالتسجيل واملوضحة 
www.puc.edu. باملوقــع اخلاص لالمانــة

kw، مشددا على شرط اختيار الطالب اربع 
جامعات او كليات كحد ادنى وقت التسجيل.

وأفــاد بأنه ميكن للطالب التعرف على 
البرامج والتخصصات باجلامعات والكليات 
ومعرفة النســب املئويــة املطلوبة في كل 
تخصص عبر موقع االمانة، مبينا ان قبول 
طلب التقدمي ال يعني قبول الطالب في خطة 

البعثات الدراسية الداخلية.

أمانته العامة أعلنت أنه يستمر حتى ٤ أغسطس

نائب وزير اخلارجية بحث مع وزير أملاني
في برلني األوضاع اإلقليمية والدولية

التقــى نائب وزير اخلارجية الســفير 
مجــدي الظفيري بوزير الدولة في وزارة 
اخلارجيــة األملانية توبيــاس ليندنر في 
برلني أمس، اذ مت خالل اللقاء استعراض 
عدد من أوجه عالقــات الصداقة املتميزة 
بني البلدين إضافة إلى تطورات األوضاع 
اإلقليمية والدولية والتنسيق والتشاور 

ملواجهة حتدياتها.
ويأتــي هــذا اللقــاء في إطــار احلوار 
االستراتيجي الذي انطلق مؤخرا بني البلدين 
والذي مت االتفاق من خالله على استمرار 
التواصل والتشاور لتنسيق املواقف حيال 

السفير مجدي الظفيري وتوبياس ليندنر على هامش اللقاءالقضايا ذات االهتمام املشترك.


