
محليات
بوصليب: الخالد مؤمن بقدرات ومهارات وإمكانات الشباب الكويتي

مؤتمر في  وذلك  بصبحان،  للوزارة  الجديد  املبنى  مدخل  تصميم  مسابقة  في  الفائزين  اسماء  الداخلية  ووزارة  الكويتية  املهندسني  جمعية  أعلنت 
للخدمات املساعد  الداخلية  وزارة  وكيل  من  كل  وحضره  الجمعية  بمقر   (2014 أغسطس   25 «االثنني  األول  أمس  مساء  عقد  مشترك  صحافي 
املساندة اللواء عيد أبو صليب ورئيس الجمعية املهندس أياد الحمود، والعقيد عمادر بدر املال مدير اإلعالم والعالقات العامة بالوكالة، رئيس رابطة

املعماريني املهندس مزيد املطيري، أمني سر الجمعية املهندس نواف رميح املطيري، وعضو مجلس إدارة الجمعية املهندس مطلق نايف العتيبي.
وقد وجه املشاركون في املؤتمر التحية والشكر إلى نائب رئيس الوزارء ووزير الداخلية ووزير األوقاف بالوكالة الشيخ محمد الخالد الصباح على
بيئة وخلق  الوطن،  خدمة  في  واملتميزة  اإلبداعية  بأعمالهم  للمشارمة  ينتظرونها  التي  الفرصة  على  الشباب  الكويتيني  للمهندسني  املجال  إتاحته 

تنافسية إلثراء أعمال ومشاركات الشباب.
في التحكيم  لجنة  خاللها  عملت  أشهر  لنحو 3  استمرت  املسابقة  هذه  أن  املطيري:  مزيد  املهندس  املعماريني  رابطة  رئيس  أعلن  املؤتمر  بداية  في 
الفترة املسائية طوةال شهر رمضان، ووضعت معايير فنية وسلما للنقاط لتحديد أسماء الفائزين، مضيفا أن التصاميم املشاركة امتازت بالتعبير
الفرصة هذه  اتاحة  على  الداخلية  وزير  ملعالي  بالشكر  متوجها  جدا،  صعبة  كانت  التحكيم  عملية  وأن  الشباب  لخؤالء  املرهفة  واملشاعر  الصادق 

للمعماريني واملهندسني الشباب.
ومن جهته قال وكيل الوزارة املساعد للشؤون املساندة للواء عيد بوصليب: أن الوزارة اختارت أن تكون الجمعية هي من يحكم ويدعوا لهذه املسابقة،
وأن ال تتدخل في وضع أو اختيار التصاميم، مما يعكس ايمان معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح بقدرات

ومهارات وامكانيات الشباب الكويتي، مضيفا أن الوزارة ستقيم حفال خاصا  لتكريم الفائزين واللجنة املنظمة .
وأضاف أبو صليب أن أحد أهداف هذه املسابقة العمل على استقطابوتشجيع الكفاءات الكويتية للعمل في قطاع الهندسة واالنشاءات في الوزارة،
إلى تعلم  سابقا  أعلن  وكما  وأنها  التنفيذ  قيد  مشروعا  و37  التصميم  قيد  منها   44 مشروعا   77 تنفيذ  على  حاليا  تعمل   الوزراة  أن  إلى  الفتا 

االستغناء عن كافة املباني املستأجرة خالل 3 سنوات، وسيكون هناك مبنى لكل إدارة في الوزارة.
ومن جهته قال العقيد عمادر بدر املال مدير اإلعالم والعالقات باإلنابة أن هذه املسابقة أقيمت بتوجيه من معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية
بهدف تشجيع االبتكار لدى الشباب الكويتي، واتاحة املجال لهم واسعا في مختل فاملجاالت الهندسية، مضيفا أن الهندسة هي العبقرية واالبداع

والفن التجريبي وهذه عناصر اكتملت في األعمال املقدمة باملسابقة.
ومن جهته أثنى رئيس جمعية املهندسني الكويتية املهندس أياد الحمود على خطوة وزارة الداخلي ومبادرتها إلقامة املسابقة في الجمعية، موضحا

جريدة كويتية يومية سياسية شاملة مستقلة
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أن الجمعية تمتلك الكثير من القدرات والكفاءات الكويتية القادرة على تقديم الخدمات بجهود تطوعية، معربا عن أمله في أن تتبع الوزراات األخرى
هذه الخطوة املميزة من وزارة الداخلية.

وقال الحمود : إن الجمعية تطمح الى مزيد من العالقات الوطيدة مع مختلف الجهات الحكومية في مختلف املشاريع واألعمال الهندسية، مشيرا الى
أن نجاح التجربة مع وزارة الداخلية يؤكد مجددا القدرة على ترفد الجمعية كافة هذه الجهات بخبراتها وكفاءاتها التي تعتز بها.

أحمد األول  باملركز  الفائز   : وهم  الفائزين  أسماء  املطيري  مزيد  املهندس  املعماريني  رابطة  ورئيس  املنظمة  اللجنة  رئيس  أعلن  املؤتمر  ختام  وفي 
الغضبان وقيمة جائزته 7 آالف سدنار كويتي، الثاني فجر القطان وجائزتها 4 آالف دينرا، الثالث محمد عادل وجائزته ألفني دينار، الرابع خالد

العوضي وجائزت ألف دينار، والخامس ناصر املطيري وجائزته 500 دينار وحل سادسا تصميم خليفة الحملي، وسابعا تصميم عمار اليتامي.
ووجهاملطيري الشكر إلى لجنة التحكيم املكزونة من : رئيس رابطة املعماريني مزيد املطيري، الدكتور عمر خطاب عميد كلية العمارة بجامعة الكويت،
أمني سر اتحاد املكاتب الهندسية والدور االستشارية الكويتية املهندس جابر ابو الحسن، واملهندس ناصر املطيري واملهندس محمد الفرحان من

وزارة الداخلية.
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جميع الحقوق محفوظة جريدة الصباح الكويتية - ۲۰۱۷
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