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قسم اإلجازات والدوام يحيل القرارات مباشرة إلى قسم الرواتب من دون إخطار املوظفني

«مجزرة» خصم في رواتب موظفني بـ «التربية»!
| كتب علي التركي |
رفـ ـ ـ ــع عـ ـ ـ ــدد مـ ـ ــن م ــوظـ ـف ــي وزارة
التربية شكواهم إلــى وزيــر التربية
وزير التعليم العالي الدكتور حامد
ال ـع ــازم ــي ،بـسـبــب «اآللـ ـي ــة ال ـجــديــدة
لقسم اإلج ــازات وال ــدوام فــي تعامله
مع غيابات املوظفني واستئذاناتهم،
وق ـي ــام ــه ب ـت ـحــويــل ق ـ ـ ــرارات الـخـصــم
مباشرة إلــى قسم الــرواتــب مــن دون
إخطار املوظف املعني بالخصم».
وش ــدد امل ــوظ ـف ــون ،عـبــر «ال ـ ــراي»،
ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة الـ ــرجـ ــوع إلـ ــى اآلل ـي ــة
الـســابـقــة ف ــي تـحــويــل الـ ـق ــرارات إلــى
إدارة الـ ـش ــؤون ال ـق ــان ــون ـي ــة ،لـتـقــوم
بـ ـ ـ ــإعـ ـ ـ ــداد نـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوذج طـ ـ ـل ـ ــب حـ ـض ــور
للموظف املتغيب ،وتسجيل إفادته
مــوث ـقــة بــامل ـس ـت ـنــدات الـ ــدالـ ــة« ،وإذا
لــم يتم الــرد مــن قبل املــوظــف املعني
ع ـلــى اإلفـ ـ ـ ــادات ،أو ف ــي ح ــال تخلفه
عــن حـضــور التحقيق ،يتخذ بحقه

ولكن العامل املهم هو قانون ديوان
الخدمة املدنية الجديد بربط تقييم
الكفاءة بساعات دوام املوظف ،وربط
الغياب واالستئذان بدرجة التقرير».
مــن جانبه ،كشف مـصــدر تربوي
لـ ــ«ال ــراي» ع ــن «مـ ـج ــزرة» وق ـعــت في
رواتب بعض موظفي وزارة التربية
م ــن ق ـب ــل ق ـس ــم اإلج ـ ـ ـ ــازات والـ ـ ـ ــدوام،
ال ــذي بــدأ قبل فـتــرة بــإرســال ق ــرارات
الخصم مباشرة إلــى قسم الــرواتــب،
من دون إخطار املوظف أو االلتفات
إل ــى أس ـب ــاب ال ـتــأخ ـيــر واالس ـت ـئ ــذان
وال ـغ ـي ــاب ،إن كــانــت ب ـعــذر أو بغير
عذر.
وب ـ ـ ّـني املـ ـص ــدر أن ع ـلــى امل ــوظ ــف،
إن ك ــان لــديــه ع ــذر طـبــي أو تكليف،
إثـ ـ ـب ـ ــات ذلـ ـ ــك بـ ـع ــد الـ ـخـ ـص ــم ،وه ـ ــذا
ُيدخل املوظفني في دوامة كبيرة من
االجـ ـ ــراءات ،تتمثل فــي تـقــديــم طلب
إلـ ـغ ــاء خ ـصــم ولـ ــه دورت ـ ــه الـطــويـلــة
املعقدة التي دفعت بعض أصحاب

اإلجراء القانوني الالزم غيابيًا ،وفقًا
ألح ـكــام امل ــادة  64مــن مــرســوم نظام
الخدمة املدنية».
وبينوا أن أكثر املوظفني يقومون
بالرد على اإلفــادات ،رغم أنها تصل
مـ ـتـ ـك ــررة وف ـ ــي تـ ـ ــواريـ ـ ــخ م ـخ ـت ـل ـفــة،
ولـكـنـهــا تـضـيــع لــأســف ف ــي أق ـســام
السكرتارية ،أو أنها ال تصل نهائيًا
إلى قسم اإلجازات والدوام ،ال سيما
خ ــالل الـفـتــرة الـســابـقــة الـتــي شهدت
انـتـقــال وزارة الـتــربـيــة إل ــى ديــوانـهــا
ُ
الجديد في جنوب السرة ،وربما فقد
كثير مــن امللفات واألوراق الخاصة
باملوظفني.
وع ــن ســر تــراخــي قـســم اإلجـ ــازات
والـ ـ ـ ــدوام ف ــي تـطـبـيــق ال ـخ ـصــم على
املوظفني املتغيبني منذ العام ،2017
وقـيــامــه اآلن بالخصم بــأثــر رجعي،
ق ــال املــوظـفــون «لـقــد ســألـنــا موظفي
القسم ،وكان ردهم بأن االنتقال إلى
املبنى الجديد كــان لــه دور فــي ذلــك،

تراخ في تطبيق الخصم
ٍ
منذ  2017وتعويضه
بـ «األثر الرجعي»
موظف استفسر عن سبب
خصم  50دينارًا ففوجئ
بخصم 2600
ال ـخ ـص ــوم ــات ال ـب ـس ـي ـطــة ال ـ ــى تـقـبــل
الـ ـخـ ـص ــم ع ــوض ــًا عـ ــن ال ـ ــدخ ـ ــول فــي
مـتــاهــات هــذه الـ ــدورة ،خصوصًا أن
الخصم يطبق بأثر رجعي منذ العام
 2017وحتى هذا التاريخ ،كاشفًا أن
موظفًا استفسر مــن القسم املــذكــور

ماجد املطيري نقل عنه طلبه إلى «العالقات العامة» في جامعة الكويت القيام بذلك

ّ
ّ
العازمي قص املقاطع املخلة باآلداب
من «أسبوع السينما» بـ «العلوم الحياتية»؟!
| كتب فرحان الشمري |

نـ ـق ــل ال ـ ـنـ ــائـ ــب مـ ــاجـ ــد امل ـط ـي ــري
ع ــن وزيـ ــر ال ـتــرب ـيــة وزيـ ــر التعليم
ال ـعــالــي الــدك ـتــور حــامــد ال ـعــازمــي،
أنه طلب من ادارة العالقات العامة
في جامعة الكويت «قــص املقاطع
امل ـخ ـل ــة بـ ـ ـ ـ ــاآلداب الـ ـت ــي تـضـمـنـهــا
أسـبــوع السينما فــي كلية العلوم
الحياتية».
وأكد املطيري أنه اتصل بالوزير
ال ـ ـعـ ــازمـ ــي ب ـ ـشـ ــأن م ـ ــا أث ـ ـيـ ــر ح ــول
أسـبــوع السينما فــي كلية العلوم
الحياتية ،مشيرا إلــى أن «فعالية
(السينما وي ــك) ووف ــق مــا أبلغني
الوزير جرت خالل السنوات الثالث
امل ــاض ـي ــة ،وت ـع ــرض خــالل ـهــا أف ــالم
تتعلق باألقسام العلمية في كلية
الـعـلــوم الحياتية ـ وم ــن ضـمــن ما
عــرض علوم اضطرابات التواصل
وع ـلــوم الـتـغــذيــة واالغ ــذي ــة وعـلــوم
املعلومات وادارة التقنية البيئية».
وأض ـ ـ ـ ــاف ان «الـ ـ ــوزيـ ـ ــر أكـ ـ ــد لــي

«التعليمية» تناقش قانونًا لحماية الناشئة

أن ال ـع ــروض كـلـهــا وق ـبــل الـعــرض
تخضع لـلــرقــابــة ،ويـتــم الـتــأكــد من
صحة مقاطع جميع ّاألفالم وقص
جـمـيــع امل ـقــاطــع امل ـخــلــة بـ ـ ــاآلداب»،
م ـشــددا عـلــى أن «ال ــوزي ــر الـعــازمــي
ط ـلــب م ــن ادارة ال ـع ــالق ــات الـعــامــة
التأكد من األفالم ومن قص املقاطع
املخلة باآلداب زيادة في التحوط».
يذكر أن عددًا من املغردين أبدوا
اسـتـيــاء هــم عـلــى مــواقــع الـتــواصــل
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي م ـ ــن ع ـ ـ ــرض م ـن ــاظ ــر
محرمة  -وفق وصفهم  -في اسبوع
السينما الذي تنظمه كلية العلوم
الحياتية في جامعة الكويت.
وط ـ ـ ــال ـ ـ ــب امل ـ ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ـ ــردون ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب
بالتحرك إليقاف مثل هذه املناظر
التي تضمنها «أسبوع السينما»،
مـبــديــن اع ـتــراض ـهــم عـلــى املـشــاهــد
«الساقطة» كما وصفوها ،وأنهم ال
يرضون بأي حال «أن تعرض على
أبنائنا مشاهد ساقطة ،وال نعلم
م ــا دخـ ــل ك ـل ـيــة ال ـع ـل ــوم الـحـيــاتـيــة
بالسينما».

أبل :التركيز على «املسرح»
فمن الوارد جدًا الخروج عن النص
ناقشت اللجنة التعليمية البرملانية أمس اقتراحًا بقانون يتعلق بحماية
الـنــاشـئــة ،ودور مــؤسـســات الــدولــة ومــؤسـســات املجتمع املــدنــي فــي حماية
األطفال من املؤثرات السلبية.
وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور خليل أبل إن اللجنة شرعت في دراسة
اقتراح بقانون بشأن حماية الناشئة واألطفال ،وستبت به خالل أسبوعني
من اآلن ،موضحا أن االقتراح بقانون مقدم من النائب الدكتور محمد الحويلة،
ويرتبط بقانون «املرئي واملسموع» وقانون املطبوعات والنشر ،وتمت دعوة
رابطة األدباء وجمعية الصحافيني لهذا الشأن.
وأك ــد أبــل أن الــدولــة ومؤسساتها تتحمل مسؤولية كبيرة فــي حماية
الناشئة ،وخصوصا الطفل ،من األعـمــال التي تعرض ،مشيرا إلــى تركيز
ً
اللجنة على املسرح ،الذي يعرض أعماال حية ،ومن الــوارد جدا الخروج عن
النص ،ومراجعة بعض النصوص لضمان وجود حماية ألطفالنا وبناتنا من
أي مؤثرات سلبية.
وأوضح أن هناك تعديالت على قانون املطبوعات والنشر ،وهناك تقرير
صدر من اللجنة ،الفتا الى ان هناك اقتراحات عن قانون «املرئي واملسموع»،
غير أن استقالة الحكومة تعتبر أحد العراقيل التي نواجهها في عمل اللجان.

إعالن الفائزين في «تيكاثون النفط والغاز» األول
لـ « »KOCبالشراكة األكاديمية مع «»AUK
اختتمت شركة نفط الكويت KOC
بنجاح ،أول تيكاثون النفط والغاز
لطالب الجامعات وموظفي القطاع
النفطي ،والذي تم تنظيمه بالشراكة
االكـ ـ ــادي ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة م ـ ـ ــع مـ ـ ــركـ ـ ــز ال ـ ـع ـ ـلـ ــوم
واالب ـحــاث املعلوماتية والهندسية
 RISEف ــي ال ـجــام ـعــة االم ـيــرك ـيــة في
الكويت  ،AUKوتحت رعاية الرئيس
التنفيذي للشركة عماد سلطان.
وأقيم التحدي التكنولوجي أو ما
يعرف بماراثون البرمجة من  14إلى
 16نوفمبر ،وشارك فيه  76مشاركا،
ثلثهم من النساء .وانقسم املشاركون
الى  12فريقا منافسا ،تألف كل فريق
م ــن مـتـخـصـصــني ف ــي م ـج ــال الـنـفــط
والـ ـغ ــاز ،ب ـمــن فـيـهــم مــوظ ـفــو شــركــة
نـفــط الـكــويــت ،بــاإلضــافــة إل ــى طــالب
وخريجي علوم الكمبيوتر وهندسة
الـ ـبـ ـت ــرول والـ ـهـ ـن ــدس ــة ال ـك ـي ـم ـيــائ ـيــة
والـجـيــولــوجـيــا وتصميم الغرافيك
واألعمال من  AUKوجامعة الكويت
وعدد من الجامعات الخاصة.
وعملت الـفــرق املتنافسة على مــدار
 48ســاعــة لـلـتــوصــل إل ــى حــل للتحدي
ال ــذي اخ ـت ــاره كــل فــريــق فــي مــا يتعلق
بـ ـقـ ـط ــاع الـ ـنـ ـف ــط والـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــاز .وت ـض ـم ـنــت
الفئات الرئيسية للتحديات مواضيع:
ع ـم ـل ـي ــات ال ـن ـف ــط وال ـ ـغ ـ ــاز ،وع ـم ـل ـيــات
ال ـح ـف ــر ،وال ـص ـح ــة والـ ـس ــالم ــة واألمـ ــن
وال ـب ـي ـئــة .وت ــم ت ـطــويــر ال ـب ــرام ــج تحت
إشــراف موجهني قاموا بــإرشــاد الفرق
واالج ـ ــاب ـ ــة عـ ــن اس ـت ـف ـس ــارات ـه ــم ،وم ــن
أب ــرزه ــم امل ـه ـن ــدس ال ــرق ـم ــي ف ــي شــركــة
مايكروسوفت محمد مالك.
وأع ـ ـ ــرب ن ــائ ــب ال ــرئ ـي ــس الـتـنـفـيــذي
للتخطيط واملالية في «نفط الكويت»
بـ ـ ـ ــدر الـ ـ ـعـ ـ ـط ـ ــار ،ع ـ ــن اع ـ ـجـ ــابـ ــه ب ـف ـك ــرة
ال ـت ـحــدي ،مـشـيــدا ب ـقــدرة الـشـبــاب على
استنباط حلول مبتكرة قابلة للتطبيق
لتحديات فعلية ،مؤكدا رغبة الشركة
في تكرار هذه التجربة.
م ــن ج ــان ـب ـه ــا ،أكـ ـ ــدت رئ ـي ـس ــة AUK
ال ــدكـ ـت ــورة روضـ ـ ــة ع ـ ـ ــواد ،ع ـل ــى الـقـيــم
واملبادئ املتبادلة التي تجمع الجامعة
وش ــرك ــة ن ـف ــط الـ ـك ــوي ــت ،ب ــال ـق ــول «ف ــي
س ـع ـي ـهــا امل ـت ـم ـثــل ف ــي ت ـم ـكــني طــالبـهــا
واكـتـشــاف واسـتـكـشــاف املجتمع على

عــن سبب خصم  50دي ـنــارًا ففوجئ
بـ ـخـ ـص ــم  2600دي ـ ـ ـنـ ـ ــار ،وسـ ـيـ ـق ــوم
بدفعها على أقـســاط شهرية بواقع
 150دينارًا في الشهر.
وأوضح املصدر أن القسم املذكور
ال ي ـ ـ ــزود املـ ــوظـ ــف املـ ـخـ ـص ــوم عـلـيــه
بأي قــرارات تمكنه من إثبات بطالن
الخصم ،إن كــان لديه عــذر (تكليف-
عـ ــرضـ ــي-اس ـ ـت ـ ـئـ ــذان -طـ ـب ــي) وإنـ ـم ــا
ي ـح ـ ّـول ال ـخ ـصــم إل ــى ق ـســم ال ــروات ــب
ال ــذي يـقــوم بعملية الـخـصــم ،وحــني
سؤال قسم اإلجازات عن عدم إخطار
املــوظ ـفــني بــالـخـصــم ف ــي حـيـنــه ومــا
س ـبــب االن ـت ـظ ــار م ـنــذ الـ ـع ــام ،2017
ت ـ ـ ـعـ ـ ــذروا بـ ـكـ ـث ــرة اعـ ـ ـ ـ ــداد امل ــوظ ـف ــني
وق ـ ــان ـ ــون دي ـ ـ ـ ــوان الـ ـخ ــدم ــة امل ــدن ـي ــة
ال ـجــديــد ،ال ــذي رب ــط تقييم الـكـفــاءة
بالدوام ،معربًا عن اعتقاده بأنه من
الصعب أن يحتفظ معظم املوظفني
بـ «طبياتهم أو استئذاناتهم طوال
تلك الفترة».

 300دينار لكل طالب
في أوبريت األعياد الوطنية
| كتب علي التركي |

كـشــف م ـصــدر تــربــوي لـ ــ«ال ــراي» عــن انـتـهــاء وزارة التربية
مــن تشكيل اللجنة العليا لتنظيم االوبــريــت الغنائي بمناسبة
الذكرى التاسعة والخمسني الستقالل الكويت والذكرى التاسعة
والعشرين للتحرير ،برئاسة الوكيل املساعد للتعليم الخاص
عبد املحسن الحويلة ،فيما أكد اعتماد القطاع املالي نحو 360
ألف دينار للطلبة املشاركني في األوبريت بواقع  300دينار لكل
طالب وطالبة.
وأوضح املصدر أن صرف املكافآت للطلبة املشاركني سيكون
بعد انتهاء األوبريت مباشرة ،بعد وصول كشوف أسمائهم إلى
القطاع املالي في الــوزارة ،مرجحًا أال يقل عدد الطلبة املشاركني
عن  1200طالب وطالبة أسوة باألعوام الفائتة.

أكدت أن التخبط في التربية والتعليم العالي لم يسبق له مثيل

«تدريس الفنون املسرحية»:
عهد العازمي افتقر للرؤية
| كتب علي التركي |
شنت جمعية أعـضــاء هيئة
الـ ـت ــدري ــس ف ــي امل ـع ـه ــد ال ـعــالــي
للفنون املسرحية ،هجومًا على
وزي ـ ــر ال ـتــرب ـيــة وزي ـ ــر الـتـعـلـيــم
العالي الدكتور حامد العازمي،
م ـ ــؤك ـ ــدة «أن ه ـ ـنـ ــاك م ـش ـكــالت
بنيوية وهيكلية وإداريــة عدة،
ت ـعــانــي مـنـهــا وزارت ـ ـ ــا الـتــربـيــة
والـتـعـلـيــم ال ـعــالــي ،السـيـمــا في
عـهــد ال ــوزي ــر ال ـحــالــي الــدكـتــور
ح ــام ــد ال ـع ــازم ــي ،الـ ــذي أصـبــح
ات ـ ـخـ ــاذ ال ـ ـقـ ــرار ف ـي ــه ارت ـج ــال ـي ــًا
ع ـ ـش ـ ــوائ ـ ـي ـ ــًا ،ال يـ ـسـ ـتـ ـن ــد ألي
مــرج ـع ـيــة مـنـهـجـيــة عـلـمـيــة أو
قانونية».
وذك ــرت الجمعية ،فــي بيان
أس ـم ـت ــه «بـ ـي ــان ال ـت ـع ــاط ــف مــع
جمعية املعلمني وأعضاء هيئة
التدريس في جامعة الكويت»،
ووج ـ ـه ـ ـتـ ــه إل ـ ـ ــى سـ ـم ــو رئ ـي ــس
مجلس ال ــوزراء الشيخ صباح
الـ ـخ ــال ــد ،أن «وزارة ال ـتــرب ـيــة
ظ ـلــت ل ـس ـن ــوات م ـض ــت ،تفتقر
ل ـلــرؤيــة وال ـه ــدف ،وت ـعــانــي من
ت ـخ ـب ــط لـ ــم ي ـس ـب ــق لـ ــه م ـث ـي ــل»،
مخاطبة سـمــو رئـيــس مجلس
الــوزراء بقولها إن «أهل امليدان
التربوي والتعليمي ،ينتظرون
م ـ ـ ــن س ـ ـ ـمـ ـ ــوك ح ـ ـ ــل ج ـ ـم ـ ـلـ ــة م ــن
ال ـق ـض ــاي ــا امل ـه ـم ـل ــة وامل ـن ـس ـي ــة،
وال ـتــي لــم تـجــد مــن يـصــدق في
تبنيها ،أهمها تعطيل املرسوم
األميري السامي الصادر العام
 2010بإنشاء أكاديمية الفنون،
وت ـ ـعـ ــذر ال ـ ــوزي ـ ــر امل ـس ـت ـم ــر عــن
مقابلة أعضاء هيئة التدريس

مآخذ الهيئة على الوزير:
 تعذر مستمر عنمقابلة هيئة التدريس
وازدراؤه للمعاهد الفنية
 رفض صرفمستحقاتهم املالية
والطلب منهم اللجوء
إلى القضاء
 تأخير متعمد فيتعديل أوضاع مبتعثي
املعاهد الفنية بعد
حصولهم على املؤهل
العلمي
وعـ ــدم وجـ ــود لـجـنــة الـتــرقـيــات
ال ـ ـ ـخـ ـ ــاصـ ـ ــة بـ ـ ــأع ـ ـ ـضـ ـ ــاء ه ـي ـئ ــة
ال ـتــدريــس وازدراؤه للمعاهد
الفنية».
وب ـ ـي ـ ـنـ ــت الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ب ـعــض
األم ـ ــور األخ ـ ــرى ال ـت ــي دفـعـتـهــا
إلى هذا البيان ،ومنها «ايقاف
تعيني املعيدين وأعضاء هيئة
الـ ـت ــدري ــس ل ـل ـم ـع ــاه ــد ال ـف ـن ـيــة،

األم ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـعـ ـط ــل املـ ـسـ ـي ــرة
العلمية ويحمل أعـضــاء هيئة
التدريس عــبء العمل لساعات
إضافية» ،مؤكدة أيضًا «رفض
ال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــر ص ـ ـ ــرف امل ـس ـت ـح ـق ــات
املالية الخاصة بأعضاء هيئة
ال ـ ـ ـتـ ـ ــدريـ ـ ــس ،والـ ـ ـطـ ـ ـل ـ ــب م ـن ـهــم
اللجوء إلى القضاء ،والتأخير
امل ـت ـع ـم ــد فـ ــي ت ـع ــدي ــل أوضـ ـ ــاع
مبتعثي املـعــاهــد الـفـنـيــة ،بعد
حصولهم على املؤهل العلمي،
والـ ـ ـقـ ـ ـص ـ ــور حـ ـ ـ ــول م ـت ـط ـل ـب ــات
الطلبة املنتسبني للمعهد».
وخ ـ ــاطـ ـ ـب ـ ــت الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة فــي
بـيــانـهــا الـشـيــخ ال ـخــالــد قــائـلــة،
إن «مـ ـ ــا دفـ ـعـ ـن ــا ل ـك ـت ــاب ــة ه ــذه
الرسالة املفتوحة لسموكم هو
ت ـصــري ـحــات ـكــم ال ـش ـج ــاع ــة غـيــر
املسبوقة في دقتها وداللتها»،
مؤكدة ان «التربية والتعليم ال
تـقـتـصــر عـلــى األف ـ ــراد وحـســب،
وإنـمــا تشمل الـفــرد واملجتمع،
وتـ ــزيـ ــد مـ ــن تـ ـم ــاس ــك وت ـق ــوي ــة
أي مــؤسـســة أو ك ـيــان ،بــل إنها
ال ـ ـقـ ــوة األسـ ــاس ـ ـيـ ــة ،الـ ـت ــي بـهــا
نستطيع تحقيق أعلى معدالت
إنـ ـج ــاز ،ن ـطـمــح إلـ ــى تحقيقها
في مختلف مجاالت حياتنا»،
مبينة فــي الــوقــت نفسه «رؤيــة
ص ــاح ــب ال ـس ـم ــو لـ ـ ــدور امل ـع ـلــم
ل ـل ـم ـضــي ق ــدم ــًا فـ ــي مـسـيــرتـنــا
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة والـ ـنـ ـه ــوض ب ـهــا،
ومـ ـت ــابـ ـع ــة ك ـ ــل م ـ ــا ه ـ ــو ج ــدي ــد
ف ــي م ـيــاديــن ال ـت ـطــور الـعـلـمــي،
واالهتمام بنوعية التعليم ،إلى
أن ت ـكــون م ـخــرجــاتــه انـعـكــاســًا
واسـ ـتـ ـج ــاب ــة مل ـت ـط ـل ـبــات س ــوق
العمل واحتياجاته».

«ملست آسيا» تطلق املعرض العلمي
الكويتي  -الفرنسي بالتعاون مع «التربية»

الفرق الفائزة مع لجنة التحكيم واملسؤولني الرئيسيني من  AUKوKOC

نطاق أوسع ،وجدت الجامعة األميركية
ف ــي ال ـك ــوي ــت ف ــي ش ــرك ــة ن ـفــط الـكــويــت
شريكًا تعاونيًا مثاليًا ،يشاركها القيم
وامل ـ ـبـ ــادئ ال ـت ــي تـ ـح ــاول دع ـم ـه ــا ،تلك
ال ـتــي تـتـلـخــص ف ــي رع ــاي ــة األش ـخــاص
والـ ـش ــراك ــة والـ ـن ــزاه ــة واالبـ ـتـ ـك ــار .هــذا
املستوى من التعاون الــذي نــراه اليوم
بــني الـقـطــاعــني ال ـعــام وال ـخ ــاص ،وبــني
الفرد واملجتمع ،يعد حجرا رئيسيا ال
يمكن االستغناء عنه ،من أجــل املضي
قدمًا والتعاون معًا إلحداث فرق».
وأشـ ـ ـ ـ ــاد ع ـم ـي ــد ك ـل ـي ــة ال ـه ـن ــدس ــة

والـ ـ ـعـ ـ ـل ـ ــوم ال ـت ـط ـب ـي ـق ـي ــة فـ ـ ــي AUK
ال ــدك ـت ــور أم ـي ــر زي ـ ــد ،ب ــال ـش ــراك ــة مع
«ن ـ ـف ـ ــط الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت» وكـ ـ ــذلـ ـ ــك ب ـت ـن ــوع
ً
امل ـشــاركــني ق ــائ ــال« :يـســرنــا أن نكون
الـشــريــك األكــادي ـمــي مــع شــركــة نفط
الكويت في هذه املـبــادرة ..أنا فخور
بــرؤيــة الـعــديــد مــن ط ــالب وخريجي
الجامعة مــن مختلف التخصصات
يشاركون فــي هــذا الـحــدث ،ونتطلع
إل ــى شــراكــة طــويـلــة األم ــد مــع شركة
ن ـفــط ال ـكــويــت ملــزيــد م ــن الـفـعــالـيــات
واملبادرات البحثية».

الفرق الفائزة الثالثة
جــرى فــي الحفل الختامي ،الــذي حضره الرئيس التنفيذي لـ«نفط
الكويت» وعدد من كبار املسؤولني ،إعالن الفرق الثالثة الفائزة ،كالتالي:
 حــل فــريــق  ILANAبــاملــركــز االول ،بـعــدمــا عــالــج ثــالثــة تحدياتبصحة ضاغط التوربينات الغازية وفشل خطوط االنانبيب واالخطاء
في املضخات الغاطسة الكهربائية.
 حصد  A-Teamاملــركــز الـثــانــي ،بــايـجــاده حــال للصيانة التنبؤيةللمضخات الغاطسة الكهربائية.
 حقق فريق  Cruel Oilاملركز الثالث ،بعدما نجح في التوصل الىحل لتحطيم تركيز ملوثات حرق الغاز.

يذكر أن لجنة الحكام تكونت من
نــائــب املــديــر ال ـعــام الـســابــق ألبحاث
وإدارة الـتـكـنــولــوجـيــا ف ــي مؤسسة
ال ـب ـت ــرول ال ـكــوي ـت ـيــة ال ــدك ـت ــور ع ــادل
ال ـ ـع ـ ـبـ ــاسـ ــي ،ورئ ـ ـي ـ ـسـ ــة فـ ــريـ ــق ع ـمــل
ع ـم ـل ـي ــات ت ـك ـنــولــوج ـيــا امل ـع ـل ــوم ــات
فــي «ن ـفــط ال ـكــويــت» أن ـعــام الـجـنــاع،
ورئيس مــوارد الطاقة االقليمية في
«مايكروسوفت» توفيق حلبي.
وعلق قائد فريق  ILANAالفائز
بــاملــركــز االول ب ـق ـيــادة خــريــج AUK
ع ـلــي ك ـل ـك ــاوي ب ــال ـق ــول ،ان «ت ـحــدي
شـ ــركـ ــة نـ ـف ــط ال ـ ـكـ ــويـ ــت االول م ـنــح
لـ ـلـ ـط ــالب واملـ ـهـ ـنـ ـي ــني م ـ ــن م ـخ ـت ـلــف
امل ـجــاالت الـفــرصــة لاللتقاء وابتكار
الـ ـحـ ـل ــول امل ـت ـع ـل ـق ــة بـ ـقـ ـط ــاع ال ـن ـفــط
والـ ـغـ ــاز ..ي ـســرنــي أن أرى االه ـت ـمــام
املتزايد بعلم البيانات فــي مختلف
القطاعات فــي الـكــويــت ،كما يتضح
مـ ــن ب ـع ــض الـ ـتـ ـح ــدي ــات الـ ـت ــي تـمــت
م ـعــال ـج ـت ـهــا خ ـ ــالل ه ـ ــذه امل ـس ــاب ـق ــة..
أنــا فخور للغاية بالنجاح املستمر
لـفــريـقــي وأت ـم ـنــى أن أل ـهــم اآلخــريــن
ليصبحوا ج ــزءا مــن ه ــذه األح ــداث
الناجحة».

كـ ـ ــونـ ـ ــا  -ان ـ ـط ـ ـل ـ ـقـ ــت أم ـ ــس
فـ ـع ــالـ ـي ــات امل ـ ـعـ ــرض ال ـع ـل ـمــي
الكويتي الفرنسي الــ 14تحت
شـ ـع ــار «ال ـن ـف ــط وم ـش ـت ـقــاتــه»
الـ ــذي يـنـظـمــه مـكـتــب املنظمة
الـ ـع ــاملـ ـي ــة السـ ـتـ ـثـ ـم ــار اوقـ ـ ــات
الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا
«م ـل ـس ــت آسـ ـ ـي ـ ــا» ،ب ــال ـت ـع ــاون
مــع وزارة الـتــربـيــة والـسـفــارة
الفرنسية في الكويت.
وق ـ ـ ـ ـ ــال امل ـ ـ ــدي ـ ـ ــر االقـ ـلـ ـيـ ـم ــي
لــ«مـلـســت» فــي الـكــويــت داود
االحـ ـ ـم ـ ــد ،فـ ــي تـ ـص ــري ــح عـلــى
هامش افتتاح املـعــرض الــذي
تستمر فعالياته حتى الغد،
ان املـ ـع ــرض تـ ـش ــارك ف ـي ــه 35
مـ ــدرسـ ــة تـ ـق ــدم  70م ـش ــروع ــا
ع ـل ـم ـيــا اض ــاف ــة الـ ــى امل ــدرس ــة
الفرنسية التي تعرض ثمانية

مشاريع .واضــاف ان املعرض
يهدف الى تنمية قدرة الطالب
على تحليل املـعـلــومــات التي
ي ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـهـ ــا ،والـ ـ ـتـ ـ ـحـ ـ ـق ـ ــق م ــن
صـحـتـهــا وال ـ ـجـ ــرأة ف ــي طــرح
االفكار واالراء وتنمية اتجاه
ال ـط ــال ــب لـلـبـحــث وامل ـش ــاه ــدة
وامل ـ ـ ـ ــالحـ ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ــة والـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـقـ ـ ـي ـ ــب
وال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــب وامل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــارنـ ـ ـ ــة
واالستنتاج.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار االح ـ ـ ـمـ ـ ــد الـ ـ ـ ــى ان
امل ـ ـعـ ــرض ي ـ ـهـ ــدف اي ـ ـضـ ــا ال ــى
م ـس ــاع ــدة ال ـط ــال ــب ع ـل ــى فـهــم
ال ـعــالقــة بــني م ـكــونــات البيئة
ال ـح ـيــة وغ ـي ــره ــا ،واملـســاهـمــة
فـ ــي حـ ــل املـ ـشـ ـك ــالت املـتـعـلـقــة
ب ــالـ ـبـ ـيـ ـئ ــة واع ـ ـ ـ ـ ـ ــداد الـ ـط ــال ــب
لـ ـلـ ـتـ ـع ــام ــل بـ ـم ـ ـسـ ــؤولـ ـيـ ــة مــع
ق ـ ـ ـضـ ـ ــايـ ـ ــا م ـ ـج ـ ـت ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة ذات

الـ ـع ــالق ــة ب ــال ـب ـي ـئ ــة والـ ـعـ ـل ــوم
والتكنولوجيا.
مــن جــانـبــه ،أع ــرب الرئيس
الـ ـفـ ـخ ــري ومـ ــؤسـ ــس مـنـظـمــة
مـلـســت ال ـعــامل ـيــة ج ــون ك ـلــود،
فــي كلمته خــالل حفل افتتاح
املعرض ،عن فخره بالتواجد
في املعرض ،الفتا الى ان هذا
النشاط املميز للكويت جعلها
ت ـح ـت ـضــن املـ ـكـ ـت ــب االق ـل ـي ـمــي
ل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــارة آس ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــا .وتـ ــأس ـ ـسـ ــت
مـنـظـمــة مـلـســت ال ـعــامل ـيــة عــام
 ،1987وت ـس ـت ـه ــدف تـشـجـيــع
الشباب على ممارسة البرامج
واالنشطة العلمية في اوقات
الـ ـف ــراغ ،وامل ـســاه ـمــة ف ــي نشر
ال ـث ـق ــاف ــة ال ـع ـل ـم ـيــة مـ ــن خ ــالل
اش ـ ـ ـ ــراك الـ ـ ـط ـ ــالب ف ـ ــي ب ــرام ــج
علمية وتطبيقية هادفة.

رعايات ّ
متميزة من الشركات الوطنية
ملؤتمر اتحاد أميركا
| كتب تركي المغامس |
أعـ ـ ـل ـ ــن االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد ال ــوطـ ـن ــي
لطلبة الكويت ـ فــرع الواليات
املـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــدة ،عـ ـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة
«ص ـ ـنـ ــاعـ ــات ال ـ ـغـ ــانـ ــم» وب ـن ــك
ال ـ ـكـ ــويـ ــت الـ ـ ــدولـ ـ ــي ك ــراعـ ـي ــني
ذهبيني ،ومشاركة كل من بنك

بوبيان وبنك الخليج كراعيني
ف ـض ـي ــني ،ل ـف ـعــال ـيــات املــؤت ـمــر
الـ ـسـ ـن ــوي ل ــالتـ ـح ــاد ال ــوط ـن ــي
لطلبة الكويت ـ فــرع الواليات
املـ ـتـ ـح ــدة ،وال ـ ـ ــذي س ـي ـق ــام فــي
م ــديـ ـن ــة س ــان ــدي ـي ـغ ــو ب ــوالي ــة
كاليفورنيا بني  28نوفمبر و1
ديـسـمـبــر ،تـحــت رع ــاي ــة سمو

رئيس مجلس الوزراء.
وأك ـ ـ ــد االتـ ـ ـح ـ ــاد فـ ــي بـ ـي ــان،
أن مـ ـش ــارك ــة هـ ـ ــذه ال ـش ــرك ــات
الوطنية في املؤتمر السنوي،
دل ـيــل عـلــى دعـمـهــا املـتــواصــل
ل ــالتـ ـح ــاد ،وح ــرص ـه ــا ال ــدائ ــم
عـ ـل ــى ال ـط ـل ـب ــة الـ ـ ــدارسـ ـ ــني فــي
الواليات املتحدة.

