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حتت رعاية وحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء

31 »الهندسة والبترول« افتتحت معرض التصميم الهندسي الـ 

حتت رعاية وحضور وزيــر الدولة لشؤون 
مجلس الــوزراء الشيخ محمد العبد الله، نظم 
مركز التدريب الهندسي واخلريجني في كلية 
الهندسة والبترول بجامعة الكويت معرض 
التصميم الهندسي 31، حتــت إشـــراف مدير 
املركز د.علي حاجيه وبدعم من مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي ووزارة الدولة لشئون الشباب 
ملشاريع التصميم الهندسي، وذلك خالل الفترة 
من 19 - 18 يناير اجلاري، بفندق كراون بالزا 
قاعة البركة،وذلك بحضور مدير جامعة الكويت 
األستاذ الدكتور حسني األنصاري، ومدير إدارة 
الثقافة العلمية مبؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
الدكتور سالم العبالني، ونائب مدير اجلامعة 
لألبحاث األســتــاذ الــدكــتــور طاهر الصحاف، 
وعميد كلية الهندسة والبترول األستاذ الدكتور 
عبداللطيف اخلليفي، والــعــمــداء املساعدين 
ورؤساء األقسام العلمية ونخبة من رواد جامعة 
الكويت وأعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة 
والبترول والبعض من املؤسسات احلكومية 

واخلاصة والشركات الهندسية.
وأعرب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 

الشيخ محمد العبد الله عن تشرفه بافتتاح 
معرض التصميم الهندسي 31والذي تنظمه كلية 
الهندسة والبترول بجامعة الكويت، مؤكدا على 
الفخر الكبير الذي يشعر به مما رآه من إبداعات 
ومتيز وتألق من الطلبة، وبالداللة على ذلك قيام 
أحد الفرق بتطبيق أسلوب تقني رائد في مجال 
النفط وألول مــرة في دولــة الكويت تأتي فئة 
الطالب الذين يقفون على عتبة التخرج مبثل هذه 
األفكار القابلة للتطبيق والتي تنعكس باالزدهار 

والرفاه على املجتمع وهذا مصدر يشعر بالفخر.
آمال أن يواصل طلبة كلية الهندسة والبترول 
هذه األعمال وهذه اإلبداعات وأن يساهموا في 
بناء دولتهم وأن يحققوا رؤيــة والدنا صاحب 
السمو أمير البالد وسمو ولي عهده وأن يكونوا 
خير عــون إلخــوانــهــم وأبــنــائــهــم فــي املجتمع 

الكويتي.
وبــدوره ذكــر مدير جامعة الكويت األستاذ 
الدكتور حسني األنصاري بأن املهارات املكتسبة 
لدى طلبة كلية الهندسة والبترول وتطبيقهم 
ملا درســوه من مــهــارات علمية متثلت بتطبيق 
عملي ملا نــراه من مشاريع تطرح رؤى الطلبة 

من مشاريع باالشتراك مع األساتذة باجلامعة 
والشركات الداعمة سواء احلكومية أو اخلاصة، 
مشيدا بزيادة أعداد املشاريع والطلبة املشاركني 
باملعرض احلالي حيث بلغ عددهم 79 مشروع 
ميثل رؤى الطلبة العلمية والعملية، مبينا 
أن هذه املشاريع املطروحة من جميع األقسام 
العلمية بالكلية مفخرة للكويت وكلية الهندسة 

والبترول.
وأكــد أ.د. األنصاري بأن اجلامعة ال يقتصر 
ــا على التعليم والتربية ولكنها تساهم  دوره
في تنمية االقتصاد املعرفي املبني على العلم 
والتطبيقات العملية، مبينا بأن الكويت بحاجة 
ـــاص بــأفــكــار ورؤى  الـــى تنمية الــقــطــاع اخل

وتطبيقات مبتكرة وإبداعية.
وثمن جهود الطلبة والطالبات املشاركني 
باملعرض مبشاريعهم احململة باألفكار اجلديدة 
واملــفــيــدة للمجتمع الكويتي والهندسي بأن 
يحصدوا املــراكــز األولــى بكل املسابقات التي 
سيشاركون فيها، متمنيا لهم دوام التوفيق 

خصوصا في حياتهم العملية.
وذكـــرأ.د. األنــصــاري بــأن مشروع مسابقة 

StartupKuwait وهذه املسابقة هي األولى 
من نوعها على نطاق دولة الكويت وهي حاضنة 
لألفكار العلمية العملية مبختلف التخصصات 
ــه فــي تــاريــخ 11 فبراير املقبل  ــى أن مشيرا إل
ستشارك املشاريع احلاصلة على املراكز األولى 
باملعرض مبسابقات على مستوى أكبر سواء 

بالكويت أو خارجها عن طريق املسابقة.
وأشار بأن املسابقة تسعى إلى تشجيع ريادة 
األعمال بني الشباب ومشاركة جامعة الكويت 
والعديد من اجلامعات لتشجيع مفهوم ريادة 
األعمال في تنويع االقتصاد وتشجيع شباب 
الكويت لتسليط الضوء على العديد من األعمال 

املنتجة والتي تدعم كويت املستقبل.
ــى كلية  ــاري بالشكر إل ــص وتــقــدم أ.د. األن
الهندسة والبترول والقائمني عليها وطلبتها 
على تنظيم هذا املعرض املتميز وجميع الداعمني 
للمعرض وعلى رأسهم مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي، متمنيا أن تكون ثمرة جهود الطلبة 
املــشــاركــني بــإيــجــاد حــلــول عملية للمشكالت 
الهندسية منها ابتكار طرق للتخفيف من الغازات 
السامة وابتكار سيارة صديقة للبيئة وابتكارات 

كثيرة ومتنوعة شارك فيها الطلبة باملعرض.
ومن جهته ذكر عميد كلية الهندسة والبترول 
األستاذ الدكتور عبداللطيف اخلليفي أن معرض 
التصميم الهندسي يقام نهاية كل فصل دراسي 
وشارك باملعرض 320طالب بتقدمي 79 مشروع 
بعدة أفكار مختلفة من 6 أقسام بالكلية، يقوم كل 
قسم بطرح شعب لهذه املشاريع ويقوم كل أستاذ 
بالتوجيه واإلشــراف على الطلبة، مبينا أن هذه 
املشاريع هي من انتاج الطلبة وهذا يعتبر مفخرة 
لكلية الهندسة والبترول التي تقدم هذه اخلدمات 
التعليمية وهذه األفواج من املهندسني إلى سوق 
العمل، آمال أن يكون هذا املعرض مجاال للقطاع 

اخلاص للتعرف على أفكار الطلبة.
وفي اخلتام مت تكرمي وزيــر الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله لرعايته 
ملعرض التصميم الهندسي 31، وكذلك مت تكرمي 
اجلهات الراعية للمعرض وهي: مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي، وزارة الدولة لشئون الشباب، 
وشركة بوينج، وبنك الكويت الدولي، وشركة 
إيكويت، الهيئة العامة للصناعة، شركة الديار 
املتحدة، دار مستشارو اخلليج، شركة عيسى 

حسني اليوسفي وأوالده، الشركة التجارية 
العقارية.

وجدير بالذكر أن هــذا املعرض يقام مرتني 
خــالل العام اجلامعي نهاية كل فصل دراســي 
بهدف حــث الطالب على البحث عــن املعلومة 
العلمية وتشجيع الطلبة على إبراز اجنازاتهم 
العلمية وتوثيقها تقديرا جلهودهم ومثابرتهم 
في التحصيل العلمي بالتغلب على العقبات 
النظرية كما أنه يعتبر استثمار لدراسة مقرر 
التصميم الهندسي وينتج عنه تنمية التعاون 

واملناقشة العلمية بني أعضاء الفريق اجلماعي.
وتقدم مؤسسة التقدم العلمي جائزة أفضل 
ــار كويتي  ــن ــي 500 دي ــال ــروع بــالــدعــم امل ــش م
للمشروع الفائز بجميع األقسام العلمية وفقا 
ملعايير أهمها كيفية استفادة دولة الكويت من 
املشروع واحملتوى العلمي للمشروع وقابلية 
ــى جــانــب نـــدرة الفكرة املستخدمة  تطبيقه إل
باملشروع، وسيقام حفل اخلتام لتكرمي املشاريع 
الــفــائــزة بجائزة أفــضــل مــشــروع مــن األقــســام 
العلمية في متام الساعة 1 ظهر يوم اخلميس 

املوافق 2017/1/19.

خالل رعايته وحضوره »يوم اجلودة«

األثري: »التطبيقي« ملتزمة مبعايير ضبط اجلودة واالعتماد األكادميي في كافة القطاعات
حتت رعاية وحضور مدير عام الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب د. أحمد األثري، أقام 
مكتب ضبط اجلودة واالعتماد االكادميي بالهيئة 
ــودة« وذلك  نــدوة توعوية حتت عنوان »يــوم اجل
صباح أمس على ملعب نادي العاملني مبقر الهيئة 

بالعديلية.
وفي كلمة ملدير عام الهيئة د. أحمد األثــري أكد 
فيها ان »يوم اجلودة« يعد تدشينا لتطبيق معايير 
اجلودة في قطاعات الهيئة املختلفة، بعد ما حققته 
الهيئة من جناح في هذا اجلانب بقطاع الشؤون 
اإلدارية واملالية، مضيفا ان الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب تسير في اجتاهني في جانب 
ضبط اجلودة أولهم اجلانب اإلداري واملالي واآلخر 
اخلاص باالعتمادات األكادميية واالعتماد املؤسسي 
للكليات واملعاهد، متمنيا التوفيق والنجاح للجميع 
من أجــل دفــع عجلة التنمية والتطور في الهيئة 

العامة للتعليم التطبيقي وفي الكويت.
ومــن جانبه حتــدث مدير مكتب ضبط اجلــودة 
واالعتماد االكــادميــي بالهيئة د. محمد احلمدان 
عن اليوم التوعوي »يوم اجلــودة« قائال: حرصنا 
على مشاركة قطاعات الهيئة كافة في هذا اليوم 
التوعوي لكي تعم الفائدة ولكي يــدرك اجلميع 
أهمية وضـــرورة تطبيق معايير ضبط اجلــودة 

واالعتماد االكادميي، مضيفا ان اليوم يتخلله ندوة 
توعوية باالضافة الــى مسابقات وتقدمي هدايا 
ــه سيتم شــرح وتفسير  تذكارية للحضور ، وأن
العديد من معايير ضبط اجلــودة العاملية والتي 

بدأت الهيئة في تطبيقها واحلرص على تنفيذها منذ 
فترة طويلة.

ـــودة« نائب  حضر الــيــوم التوعوي »يــوم اجل
املدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث د. عيسى 

املشيعي ونائب املدير العام للشؤون اإلداريــة 
واملالية م. حجرف احلجرف ونائب املدير العام 
للخدمات األكــادميــيــة املــســانــدة د.مــحــمــود فخرا 

باالضافة الى عدد من قياديي الهيئة.

د. األثري يتقدم احلضور

2017 »النجاة اخليرية«  تضاعف جهودها اإلنسانية واإلغاثية والتنموية خالل عام 

السحيب: تعليم الالجئني وتوفير فرص العمل والعالج أبرز حتدياتنا
قال مدير املشاريع اإلغاثية بجمعية 
النجاة اخليرية م. ثامر السحيب أن 
اجلمعية تعمل بكامل طاقاتها خالل هذا 
العام على زيــادة تدفق دعمها ودورهــا 
احملوري الالمحدود جتاه تنمية وتطوير 
الشعوب الفقيرة واملنكوبة، مترجمة 
بذلك رسالة الكويت صاحبة الريادة في 
العمل اإلنساني، مؤكدا أن رؤية النجاة 
اخليرية ال تتوقف عند إيــصــال الدعم 
املادي الذي يقدم للمستفيدين مبقدار ما 
يحدث هــذا الدعم من تغير ملموس في 
واقع حياتهم نحو األفضل، مشيدا بعطاء 
أهل الكويت الذين جابت مأثرهم شتى 
دول العالم فغدت الكويت عاصمة للعمل 
اإلنساني وسمو األمير حفظه الله ورعاه 

قائدا لهذا العمل املبارك.
وتابع السحيب في تصريح صحافي 
له: نركز خالل هذا العام اجلديد على دعم 
العديد من القضايا الهامة التي تخص 
الالجئني والنازحني السوريني الذين 
وصلت أرقــامــهــم للماليني، ناهيك عن 
املرضى وكبار السن والعجزة واجلرحى 
واملصابني واألطــفــال الــذيــن ال ميلكون 
سبيال سوى العيش في مخيمات ال تليق 
باإلنسانية مما أصابهم بأمراض عضوية 

ونفسية يتطلب عالجها تكاليفا باهظة.
ــــح الــســحــيــب: أن اجلمعية  وأوض
بفضل الله جل وعال ثم بدعم احملسنني 
ساهمت بشكل فعال في تقدمي العديد 
من املساعدات اإلغاثية العاجلة لالجئني 
ــي اجلــمــهــوريــة التركية  الــســوريــني ف
واململكة األردنية ودولة لبنان والكويت، 
وغيرها مــن دول اللجوء وقــدمــت لهم 
خيرات أهل الكويت التي تنوعت ما بني 
متوينية وطبية ومادية ووسائل تدفئة 

وغيرها مــن االحــتــيــاجــات الضرورية 
لالجئني.

مبينا أن اجلمعية قامت بافتتاح 3 
ــدة في اجلمهورية  ــدارس تعليمة رائ م
التركية 2 في منطقة أورفــا وأخــرى في 
منطقة هاطاي الريحانية وصل أجمالي 
عــدد الطالب ما يزيد عن 1840 طالب 
وطالبة، وقمنا بتوفير كافة االحتياجات 
والوسائل والطاقم التعليمي وحققت 
املدارس جناحات مميزة وساهمت بشكل 
فعال في عــودة أالف الطالب ملقاعدهم 
الدراسية بعدما حرموا منها لسنوات 

طويلة.
وأكــد السحيب مضي اجلمعية قدما 

فــي تنفيذ سلسلة رائـــدة مــن املشاريع 
اإلنتاجية لالجئني الــســوريــني والتي 
توفر وتعزز سبل العيش الكرمي وترفع 
تلك العوائل من قوائم األسر املستحقة 
للدعم إلــى أســر منتجة وذلــك من خالل 
إقامة مشاريع رائــدة كمشاغل اخلياطة 
للسيدات، والـــورش احلرفية للرجال 
وعربات البيع واحملالت الوقفية وغيرها 
من األفكار العملية التي حتفز استثمار 
تلك الطاقات العاطلة وحتويلها إلى 
منتجة موجها رســالــة شكر واعــتــزاز 
بسفراء الكويت في شتى دول العالم 
والــذيــن يقومون بـــدور إنساني مميز 

بجانب مهامهم الدبلوماسية.

ــب الــطــبــي قــال  ــان وفــيــمــا يــخــص اجل
السحيب: اقامت النجاة اخليرية العديد 
مــن املستوصفات امليدانية وحرصنا 
على دعــم املــرضــى ومساندة اجلرحى 
وعالجهم وكذلك املساهمة في مشروع 
تركيب األطراف الصناعية والتي تساعد 
اإلنسان على احلياة وغيرها من األنشطة 

الطبية املتنوعة.
واختتم بحث أهل اخلير واحملسنني 
على دعم اجلمعية ومساندتها في تعزيز 
دورهـــا الديني واإلنــســانــي واألخــالقــي 
الذي تقوم به جتاه دعم قضايا النازحني 
والالجئني السوريني وغيرهم في شتى 

دول العالم.

السحيب يوزع املساعدات

العبدالله يتسلم درعا تذكاريةوجولة في املعرضالشيخ محمد العبدالله يفتتح املعرض

د. محمد احلمدان

دورة  تنظم  الــكــويــت  جامعة 
»القيادة الفعالة« إلشرافيي 

قطاع األمانة العامة 
إميانا بأهمية تدريب الــكــوادر اإلداريـــة في 
جامعة الــكــويــت، نظم مكتب األمـــني املساعد 
للشئون اإلدارية بجامعة الكويت دورة )القيادة 
الفعالة(، حاضر فيها عضو هيئة التدريس 
بكلية الهندسة والبترول واملــدرب املعتمد في 
املــهــارات السلوكية الدكتور موسى املزيدي 
وشـــارك فيها عــدد كبير مــن مــديــري اإلدارات 
وذوي الوظائف اإلشرافية في قطاع األمني العام 
املساعد للشئون اإلدارية والقطاع املالي وقطاع 
املرافق. وتناول د. املزيدي خالل الدورة العديد 
من املوضوعات املتعلقة بأسرار القيادة الفعالة 
واملــهــارات اإلداريـــة، وصفات القيادي الناجح 
متطرقا إلى كيفية إدارة الوقت وموضوعات 

أخرى تسهم في خلق إشرافي وقيادي ناجح.
وفي كلمة له أكد األمني عام املساعد الشئون 
اإلدارية املهندس يوسف املزروعي على اهتمام 
دول العالم املتقدمة في وقتنا احلاضر بتدريب 
وتطوير األفراد خالل العمل، موضحا أن قطاع 
األمــني العام املساعد للشئون اإلداريــة بدأ في 
عقد دورات تدريبية متخصصة ودقيقة من 
شأنها تطوير العمل في القطاع اإلداري في 
اجلامعة، األمر الذي سيعود بالفائدة ليس على 
القطاع فحسب بل على جامعة الكويت ككل، 
متمنيا التوفيق جلميع املشاركني واالستفادة 

من الدورة.
جدير بالذكر أن د. موسى املزيدي حاصل 
على جائزة التدريس املتميز من كلية الهندسة 
والبترول عام 1992 ومن جامعة الكويت عام 
1995، وهو مدرب معتمد في القيادة اإلدارية 
واملهارات السلوكية ولديه العديد من املؤلفات 
في مجاالت القيادة واإلدارة كما أشــرف على 
عشرات الــدورات األكادميية واإلداريـــة وحاز 

على تقدير امتياز فيها.

تتمات

جلنة الشؤون اخلارجية
وقال الدقباسي إن احلكومة أجابت على استفسارات اللجنة املتعلقة 
باستمرار التحرشات واألعمال العدائية اإليرانية جتاه الكويت ودول 
مجلس التعاون اخلليجي، موضحا أن اللجنة سجلت خالل اإلجتماع 
رسالة احتجاج شعبية على ممارسات اجلانب اإليراني ، والدعوة إلى 
استمرار احليطة واحلذر من قبل احلكومة الكويتية، وكذلك استمرار 
احلوار من اجل  التوصل الى حل للمشكالت يضمن بقاء املنطقة في جو 

آمن ، وال سيما في ظل األوضاع اإلقليمية الصعبة التي نعيشها.
وأكد أنه غني عن البيان أننا نثق بقيادتنا السياسية وإجراءاتها 
في كل ما يحافظ على أمن وسيادة الكويت ، كما ندعم جهود وزارة 
اخلارجية باحملافظة على مصالح الكويت، كما أنه غني عن البيان أننا 
نعيش في أوضاع إقليمية ملتهبة مع استمرار اختراق األمن القومي 
العربي، فضال عن املوقف العربي املتصدع، معربا عن ثقته بكفاءة 
وقــدرة منظومة مجلس التعاون اخلليجي في أن تنمو وتتطور مبا 

ميكنها من مواجهة كل هذه التطورات .
وردا على سؤال حول اإلنتخابات األميركية وما إذا كانت هناك أي 
مخاوف حكومية من حتول السياسة االميركية بعد تسلم الرئيس 
تــرامــب، قــال الدقباسي حصلنا على تطمينات كثيرة من اجلانب 
احلكومي على سالمة وضع الكويت وحياديتها وعدم انحيازها عن 
سياستها الرامية إلى تعزيز األعمال اإلنسانية ونشر السالم وتعزيز 
العمل العربي املشترك والتضامن اخلليجي، مضيفا أننا استمعنا إلى 
كل االحتماالت التي قد حتصل في أميركا خالل املرحلة املقبلة، مشيرا 
إلى أن اللجنة طلبت من احلكومة تزويدها على الدوام بأي مستجدات 

أو حتوالت قد حتصل .
وأوضح أن اجلانب احلكومي أطلع  اللجنة أنه سيتابع عن كثب أي 
تطورات، مع تأكيد التعاون املشترك في سبيل  احملافظة على مصالح 

الكويت.
وفيما إن كانت اللجنة تبلغت بأي تطور أمني او سياسي جديد 
يستدعي عقد هذا اإلجتماع، ذكر الدقباسي ان هذا االجتماع جزء أصيل 
من اجتماعات ودور اللجنة اخلارجية، معربا عن ثقته بالتطمينات 
احلكومية التي القــت استحسان اللجنة ، مشيرا إلــى أن ما قدمته 
احلكومة يجعلنا نشعر بالفخر ألداء جهازنا الديبلوماسي ، مجددا 
التأكيد على توجيه اللجنة رسالة احتجاج على املمارسات العدائية 
االيرانية التي تهدد أمن بلدنا واملتمثلة في قضايا مثل جلب االسلحة 
واملتفجرات وشبكات التجسس وكذلك اإلعالم االيراني املستمر في 
التحرشات ونحن نأسف  ملثل هذا الوضع  املعيق لكل عملية تعاون 
وتطوير للعالقة وهو ما ال يحقق الغرض من التعاون بني دول اجلوار 
والــدول االسالمية ، نافيا أن تكون اللجنة ناقشت اإلتفاقية األمنية 

اخلليجية .

الرشيدي
ونهضة الكويت منذ زمن بعيد ميتد إلى ما قبل االستقالل. 

وأبدى الرشيدي أسفه للغة الكراهية والعنصرية والطائفية التي 
بدأت تطفوا وتتفشى على السطح باملجتمع الكويتي، مستغربا أن 
يصدر هذا الطرح املسيء من أشخاص يفترض أنهم ميثلون الشعب 
وتطلعاته ويسعون لنهضة الكويت ورفعهتا على املستويني احمللي 
والدولي، مؤكداً بأن هذه التصريحات غير املسئولة تناقض املكانة 
املرموقة التي تبوأتها دولة الكويت كمركز انساني عاملي وتخالف 
نهج الكويت وشعبها الذي عرف عنه الوفاء إلخوانه األشقاء ودعمه 

لقضاياهم وآالمهم على مر السنني. 
وأكــد على أن تعديل التركيبة السكانية عبر اتخاذ مجموعة من 
اإلجراءات هو حق للكويت ومسئوليها من أجل مواءمة خطط التنمية 
وامليزانيات املرصودة ال سيما في ظل التحديات اإلقليمية والدولية، 
مشددا على أنــه ال ينبغي أن ترتكز هــذه اإلجـــراءات على انتهاكات 
حقوق اإلنسان وكرامته عبر التمييز على أساس اجلنسية، رافضاً 
حتويل الوافدين والعمالة املهاجرة لشماعة يتم تعليق األخطاء 
واإلخفاقات وغياب الرؤية عليها، متسائال ما ذنب الوافدين والعمالة 
املهاجرة الذين فتحت لهم الدولة بإرادتها األبــواب واستقبلتهم منذ 
عشرات السنني ليعملوا ويكسبوا بعرق جبينهم من أطباء وممرضني 
ومعلمني واستشاريني وقانونيني وفنيني وعمالة ماهرة ؟؟ موضحا 
أنه كان األولى وضع اليد على اجلرح والتركيز على معاجلة اخللل 
في التركيبة السكانية من خالل مكافحة حقيقية لالجتار بالبشر 
ومحاسبة القائمني على هذه التجارة فضال عن ضرورة معاجلة اخللل 
املوجود بتشريعات وقوانني نافذة ال يستطيع املتنفذون التحايل 
عليها، مبينا أن تفشي الفساد االداري والتنفيع في بعض القطاعات 
فضال عن أن تعطل خطط التنمية وعدم إنشاء املدن العمالية وتطوير 
البنية التحتية وتوسيع الطرقات وبناء اجلسور واألنفاق الستيعاب 
التمدد والتضخم السكاني تعد من أسباب املشكالت التي متر بها 

الكويت.


