
أك���د م��دي��ر ج��ام��ع��ة الكويت 
الدكتور حسني األن��ص��اري أن 
لطلبة العمارة مستقبال باهرا 
في سوق العمل وأن لديهم فرصا 
ف��ي جميع اجل��ه��ات احلكومية 

واألهلية.
جاء ذلك في تصريح صحفي 
ل��ل��دك��ت��ور األن����ص����اري على 
هامش افتتاح معرض الفرص 
الوظيفية األول في كلية العمارة 
أمس واملقام حتت رعايته خالل 
الفترة من 17 ال��ى 19 فبراير 
احل���ال���ي مب��ش��ارك��ة 23 جهة 

حكومية وأهلية.

وأشاد األنصاري بالتصاميم 
امل��ع��م��اري��ة امل��ع��روض��ة م��ؤك��دا 
أنها مبعث فخر واعتزاز حيث 
»تبنت اف��ك��ارا جديدة لتطوير 
مبان قدمية وأخرى مت تعديلها 
مل��واك��ب��ة ال��ت��ط��ورات ف��ي شكل 

املبنى او في استخدامه«.
وذكر أن املعرض يبني كفاءة 
أعضاء هيئة التدريس كما يبني 
إم��ك��ان��ات الطلبة ومستواهم 
وحت��ص��ي��ل��ه��م ال��ع��ل��م��ي فضال 
ع��ن ك��ون��ه يشكل حلقة وصل 
مع س��وق العمل مشيرا إل��ى أن 
بعض الطلبة حازوا على جوائز 

مختلفة لتصاميم تبني كفاءتهم 
ومستوى أستاذتهم.

وم����ن ج��ان��ب��ه ل��ف��ت عميد 
الكلية الدكتور عمر خطاب في 
تصريح مماثل إل��ى أن الطلبة 
قدموا مشاريع ساهمت بتطوير 
وتأهيل بعض املباني احلكومية 
القائمة مل��ش��روع دائ��م وإع��ادة 
تدويرها ألغ��راض أخرى سواء 
بنفس االس��ت��خ��دام ال��ق��دمي أو 
الستخدام آخ��ر. وأف���اد خطاب 
بان مشاريع الطلبة كثيرة منها 
ما يتعلق مبباني وزارة الدفاع 
القدمية وال��ت��ي كانت م��دارس 
وحتولت إلى وزارات وكذلك 
مركز التوحد الكويتي ومجمع 

الصوابر السكني.
وأوض�������ح أن امل���ع���رض 
ي��ه��دف ال��ى ع��رض تخصص 
العمارة ببرامجه الثالث وهي 
العمارة والعمارة الداخلية 
وعلوم التصميم املرئي على 
ج��ه��ات التوظيف وااللتقاء 
ب��اخل��ري��ج��ني وت��ع��ري��ف��ه��م 
مبخرجات الكلية كونها كلية 
ج��دي��دة انشئت ع��ام 2010 
واس��ت��ق��ب��ل��ت أول دف��ع��ة من 

الطلبة عام 2013.

أعلن محمد ال��ع��رادة، رئيس مجلس 
إدارة نقابة العاملني في بلدية الكويت، 
بأنه برعاية وحضور فهد الشعلة، وزير 
الدولة لشئون البلدية ووزير األوقاف 
والشؤون اإلسالمية، وبحضور الشيخ 
يوسف العبد الله ، مدير عام مؤسسة 
امل��وان��ئ الكويتية، وأع��ض��اء املجلس 
البلدي، ورؤس��اء القطاعات في البلدية 
ورؤساء النقابات ووفد نقابة البلدية في 
جمهورية بلغاريا، والعديد من النقابيني 
والنقابيات والشخصيات، نظمت النقابة 
حفل تكرمي املوظفني املميزين في فرق 
ط��وارئ البلدية في احملافظات، تقديراً 
جلهودهم املميزة التي بذلوها خلدمة 

الوطن واملواطن.
حيث ألقى الوزير فهد الشعلة كلمة 
شكر فيها احلضور، ورئيس وأعضاء 
مجلس إدارة نقابة العاملني في بلدية 
الكويت على مبادرتهم املخلصة لتكرمي 
العاملني ف��ي بلدية الكويت، وأض��اف 
أن الزمالء والزميالت العاملني عملوا 
بجد وإخ��الص ومثابرة خالل األزم��ات 
وخ���الل ح��اج��ة ال��وط��ن إل��ي��ه��م، وإنهم 
العناصر الفعالة في املجتمع وعملهم 
يعتبر مساهمة وطنية لتنظيم األعمال 

واحملافظة على النظم واللوائح.
وأض��اف: نحن حالياً أمام حتٍد كبير 
حيث أن الفترة املقبلة ف��ت��رة تطوير 
وحتديات تنموية عديدة أنتم جميعاً 
عناصر أس��اس��ي��ة ب��ه��ا، وتتطلب هذه 
التحديات أن نؤمن بأهمية األهداف التي 
نسعى للوصول إليها وحتدي بتجاوز 
العقبات التي ستواجهنا والتي حتتاج 
إلى مثابرة وإصرار. والوطن يحتاج إلى 
املشاركة الفاعلة من جميع أفراد املجتمع 
لبناء الدولة، وإنا على ثقة عالية أنكم 
وصلتم إل��ى منابر التكرمي لتميزكم 
وإخالصكم في العمل وإنكم على قدر 
كبير من املسئولية ونحن على ثقة عالية 
أنكم ستنجحون في هذا التحدي من أجل 

بناء دولتنا واحملافظة عليها. 
من جانبه رفع العرادة باسم مجلس 
إدارة النقابة وجميع العاملني في بلدية 
الكويت أجمل التهاني والتبريكات إلى 
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد وسمو ولي العهد األمني الشيخ 

ن���واف األح��م��د وس��م��و رئ��ي��س مجلس 
ال��وزراء الشيخ جابر املبارك والشعب 
الكويتي مبناسبة العيد الوطني وعيد 
التحرير، سائال املولى عز وجل أن يحفظ 

الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.
وشكر ال��ع��رادة فهد الشعلة، وزير 
الدولة لشئون البلدية ووزير األوقاف 
وال��ش��ئ��ون اإلس��الم��ي��ة ع��ل��ى ح��ض��وره 
ورعايته الكرمية حلفل تكرمي املوظفني 
املميزين في فرق الطوارئ وإن دل ذلك 
فإمنا يدل على حرصه الشديد لتشجيع 
املوظفني لبذل املزيد من اجلهد والعطاء 
من أجل االرتقاء في العمل كما يدل على 

دعمه وتفهمه للعمل النقابي.
ونوه إلى أن الوزير ليس بالغريب أو 
البعيد عن بلدية الكويت، فهو كان أحد 
القيادات وابناً من أبناء البلدية، املشهود 
لهم بالكفاءة واإلخالص وكانت له مآثر 
وإجنازات كثيرة وجهوداً مميزة في إثراء 
العمل في البلدية واملساهمة بكل فاعلية 
في تطوير البلدية ومتابعة نشاطها. وإن 
اختياره وزي��راً يعد دليالً أكيداً على أن 

البلدية دائماً مليئة بالكفاءات الوطنية 
التي تتبوأ أرف��ع املناصب القيادية في 
الدولة وتساهم في بناء وريادة ونهضة 

الكويت.
وأشار إلى أن نقابة العاملني في بلدية 
الكويت تكرم اليوم زم��الء أع��زاء علينا 
اجتهدوا في أداء عملهم خلدمة هذا الوطن 
واملواطن، فاستحقوا منا التكرمي والثناء 
وحقيقة فإن هذا التميز لم يأتي من فراغ 
بل توافرت له أسباب النجاح بداية من 
التشجيع وامل��ؤازرة من املهندس أحمد 
املنفوحي، مدير عام البلدية وقياداتها 
الذين يحرصون دائماً على تقدمي الدعم 
وامل��س��ان��دة لكل مجتهد ومخلص في 
أداء عمله، فهم عيون ساهرة دائماً من 
أجل املصلحة العامة، وإن تكرمي هؤالء 
العاملني املميزين إمنا يدل داللة قاطعه 
على أن النقابة ال تغفل أو تنسى دور 
ك��ل م��ن يخلص وي��ب��دع ف��ي أداء عمله 
خلدمة وطننا العزيز الكويت، وإنهم 
فعاًل يستحقون منا التكرمي والشكر 
والتقدير والعرفان، وإن فرق الطوارئ 

أصبحت عنصراً ال غنى عنه في املنظومة 
الرقابية بالبلدية. ونظراً للحيوية التي 
تتمتع بها ه��ذه ال��ك��ف��اءات والعناصر 
الكويتية في مختلف مجاالت البلدية، 
وبالتالي فإنه أصبحت تشكل نسيجاً 
متكامالً ومتناسقاً، فهي متثل كافة إدارات 
البلدية، ومن هنا فإن وجودها ضروري. 
وأكد العرادة أن النقابة تشجع دائماً 
هذه الكفاءات الوطنية وتقف معها ومتد 
لها يد العون، وكم نفخر أن حملة حافز 
مستمرة للعام الرابع على التوالي وهي 
أط��ول حملة تكرمي ف��ي ت��اري��خ العمل 
النقابي كما يسر حافز أن تكرمي املزيد 
مستقباًل م��ن العاملني املميزين وكل 
مجتهد ومخلص في البلدية، كما نؤكد أن 
النقابة حريصة كل احلرص على رعاية 
مصالح العاملني والدفاع عن حقوقهم 
والعمل على حتسني حالتهم املادية 
واالجتماعية وأبوابها مفتوحة جلميع 
العاملني لتلقي اآلراء واالق��ت��راح��ات 
واألف��ك��ار البناءة واملطالب العمالية 

العادلة.
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الشعلة: الوطن يحتاج إلى مشاركة فاعلة من جميع أفراده 

مت  نقابة العاملني في بلدية الكويت كرَّ
املوظفني املميزين في فرق الطوارئ 

التنسيق مع »الداخلية« لتبادل املعلومات األمنية وامللفات اخلاصة للعسكريني

»الدفاع«: الضابط املشتبه بتزوير 
اجلنسية الكويتية محال إلى التحقيق

الوزير فهد الشعلة يتقدم احلضور

العرادة يقدم درعاً للوزير الشعلة

أصدرت وزارة الدفاع بياناً بشأن مامت نشره في 
إح��دى الصحف احمللية حول وج��ود ضابط برتبة 
كبيرة عليه شبهة تزوير اجلنسية الكويتية ومت 

حتويله إلى التحقيقات مبا يخص ملف اجلنسية.  
وأوض��ح��ت ال����وزارة ف��ي البيان ب��أن املعني لم 
ي��ش��ارك ومت استبداله م��ن جلنة حتقيق )تقرير 
ديوان احملاسبه عن نتائج فحص احلساب اخلتامي 
وتعاقدات اخلاصة مبيزانية التعزيزات العسكرية 
ل��وزاة ال��دف��اع و التحقيق باملخالفة املالية بشأن 
توقيع مذكرة تفاهم مع احلكومة اإليطالية لبرنامج 
شراء طائرة اليوروفايتر( وذلك ل��ورود تساؤالت 
ح��ول ملف جنسيته وج��اري التحقيق والتدقيق 
حول هذا امللف. كما تؤكد وزارة الدفاع على التعاون 
والتنسيق م��ع وزارة الداخلية ف��ي مجال تبادل 
املعلومات األمنية وامللفات اخلاصة للعسكريني 
بجميع الرتب من ضباط وضباط صف وأفراد، وأنه 
ال يتم قبول أي عسكري لإللتحاق بشرف اخلدمة 
العسكرية ف��ي اجليش الكويتي إال بعد التدقيق 
والتأكد من جميع املستندات والبيانات الرسمية 
اخلاصة به وفق شروط اإللتحاق باجليش الكويتي، 
وتهتم وزارة الدفاع مبلف اجلنسية جلميع منتسبيها 
ملا له أهمية قصوى للمحافظه على الصالح العام، مع 

تقدمي اإلحترام والثقة التامة بجميع منتسبيها.
 وحترص وزارة الدفاع على متابعه كل ما يكتب 

و ينشر في وسائل اإلعالم و العمل على تقدمي كافه 
املعلومات والبيانات التي تساعد على توضيح اي 
خبر يصل اليها، كما تنوه وزارة الدفاع بضروره 
التحقق من صحة املعلومات التي تكتب وتنشر في 

وسائل االعالم املختلفة.

وزارة الدفاع

املرورية  واألنظمة  السيارات  ميكانيكا  مسابقة  يطلق  العلمي  النادي 
أعلن النادي العلمي الكويتي انطالق 
فعاليات مسابقة ميكانيكا ال��س��ي��ارات 
واالن��ظ��م��ة امل��روري��ة ال27 ال��ت��ي يقيمها 
النادي حتت رعاية نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد اجلراح  
وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

وبالتعاون مع وزارتي التربية والداخلية.
وق���ال أم��ني ع��ام ال��ن��ادي العلمي علي 
اجلمعة في بيان صحفي أمس إن الفعالية 
الرئيسية للبرنامج الوطني مليكانيكا 
ال��س��ي��ارات واألنظمة امل��روري��ة ه��ي ثالث 
لقاءات تنويرية األول يستهدف معلمي 
ومعلمات ال��دراس��ات العملية والثاني 
خصص للطالبات والثالث استهدف طالب 
املرحلة الثانوية في جميع مدارس الكويت 
وذل��ك بحضور املوجه العام للدراسات 

العملية بوزارة التربية كفاح جمشير.
واض���اف اجلمعة ان املسابقة تهدف 
إلى تدريب الطلبة والطالبات على أعمال 
ف��ح��ص وص��ي��ان��ة ال��س��ي��ارات واط��الع��ه��م 
على القوانني واألنظمة املرورية املتبعة 
في البالد وتعريفهم مبؤسسات وجهات 
الدولة املعنية بهذا املجال وال��دور الذي 
تقوم به وأهميته فضال عن انها تساعد على 
تكوين الصداقات بني املشاركني من خالل 

اللقاءات الشبابية.
واوضح ان شروط املشاركة في مسابقة 
ميكانيكا السيارات واالنظمة املرورية ال27 
هي تعبئة استمارة التسجيل واملشاركة 
املتوفرة بقطاع التنمية والبرامج التنافسية 
ب��ال��ن��ادي العلمي م��ع إل��ت��زام ك��ل مدرسة 
باملشاركة في كافة محاور املسابقة وميثل 
كل مدرسة مشاركة فريق مكون من خمسة 
ط��الب وم��ش��رف منهم 3 ط��الب كويتيني 

على األقل.

وب��ني ان التقييم يتم وفقا الستمارة 
التقييم املعدة لذلك الختيار املراكز األولى 
في التصفيات األولية وأيضا النهائية الفتا 
إلى ان املدة الزمنية املخصصة لكل فريق 
إلجن��از امل��ه��ام املطلوبة ف��ي كافة محاور 
املسابقة هي 15 دقيقة.وأكد ضرورة إلتزام 
الطلبة والطالبات املشاركني في املسابقة 

بالزي املدرسي مع مراعاة تطبيق شروط 
األم��ن والسالمة أثناء ال��ورش التدريبية 
وجميع منافسات املسابقة سواء التصفيات 

األولية أو النهائية.
وذك��ر ان مسابقة ميكانيكا السيارات 
واألنظمة املرورية تعد من أقدم املسابقات 
التي يقيمها ال��ن��ادي إذ كانت انطالقتها 

األولى عام 1987.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا اش�����ادت امل���وج���ه ال��ع��ام 
للدراسات العملية ب��وزارة التربية كفاح 
جمشير ب��ال��ت��ع��اون املثمر وال��وط��ي��د ما 
بني ال���وزارة وال��ن��ادي العلمي في العديد 
من األنشطة واملسابقات ومنها مسابقة 

ميكانيكا السيارات واألنظمة املرورية.

ثامر العلي: ال بديل عن احلوار 
للتصدي للتحديات واملخاطر األمنية

أك��د رئ��ي��س ج��ه��از األم���ن الوطني الشيخ ثامر 
العلي أمس أنه ال بديل عن احلوار من أجل التصدي 

للتحديات واملخاطر االمنية التي يواجهها العالم.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الشيخ ثامر العلي 
ل� )كونا( على هامش ترؤسه وفد الكويت في أعمال 
ال���دورة ال55 مل��ؤمت��ر ميونيخ ل��أم��ن ال��ى جانب 
مشاركة ع��ش��رات م��ن رؤس���اء ال���دول واحلكومات 
ووزراء اخلارجية وال��دف��اع واملسؤولني االمنيني 
والعسكريني. وق��ال الشيخ ثامر العلي إن املؤمتر 
ناقش في غضون ثالثة ايام وجهات النظر املختلفة 
حيال التحديات االمنية التي يواجهها العالم وسبل 
وال��ي��ات التصدي لها. وأض���اف أن امل��ؤمت��ر بحث 
كذلك االزمات التي تشهدها منطقة الشرق االوسط 
وقضايا احلد من التسلح ومكافحة االرهاب وعددا 
من النزاعات والصراعات التي تهدد األمن والسلم 

الدوليني ويكون لها تداعيات انسانية كارثية.
وش��دد على أهمية ه��ذا املؤمتر في ظل االوض��اع 
األمنية والسياسية غير املستقرة التي يشهدها العالم 
والتي تستوجب حل النزاعات بالطرق والوسائل 
السلمية مشيرا الى ال��دور البارز ال��ذي تضطلع به 
الكويت في هذا االط��ار من خالل عضويتها احلالية 
مبجلس األمن. وبني الشيخ ثامر العلي أن املشاركة 
الكبيرة للنخب السياسية والعسكرية واالمنية في 
املؤمتر تؤكد مدى حاجة العالم الى طاولة احلوار 
وتضافر اجل��ه��ود ال��دول��ي��ة الي��ج��اد حلول ألزم��ات 
دولية عالقة. وكان املؤمتر قد انطلقت اعمال دورته 
ال55 ام��س االول اجلمعة ملناقشة قضايا وملفات 
امنية وعسكرية عديدة تتصل بأمن الطاقة والتجارة 

العاملية واألمن السيبراني والتكنولوجيا اضافة إلى 
النزاعات الدولية السيما في منطقة الشرق األوسط.

ويعتبر امل��ؤمت��ر ال���ذي ت��أس��س ف��ي ع��ام 1963 
م��ن اه��م ال��ل��ق��اءات ال��دول��ي��ة املختصة بالسياسة 
األمنية والعسكرية ومواجهة التحديات احلاضرة 

واملستقبلية التي تعترض السلم واألمن الدوليني.
واقتصرت املشاركة ف��ي امل��ؤمت��ر ف��ي السنوات 
األول��ى بعد التأسيس على ع��دد محدود من ال��دول 
األعضاء في حلف شمال األطلسي )ناتو( اال انه وبعد 
انتهاء احلرب الباردة سعى املؤمتر لتوسيع املشاركة 
ليشمل اط��راف��ا أخ��رى م��ع زي���ادة وت��ن��وع الفاعلني 

الدوليني واإلقليميني.

الشيخ ثامر العلي
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