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الدماك :النائب األول وعدنا بتذليل
صعاب المزارعين

• ال�شيخ نا�رص ال�صباح وال�شيخ حمد اخلالد يتو�سطان رئي�س و�أع�ضاء جمل�س �إدارة احتاد املزارعني

كتب �ضاحي العلي:
�أ���ش��اد رئ��ي�����س االحت����اد الكويتي
للمزارعني عبدالله الدماك باجلهود
ال��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا ال��ن��ائ��ب الأول
لرئي�س جمل�س ال����وزراء ووزي��ر
الدفاع ال�شيخ نا�رص ال�صباح يف
دع��م امل��واط��ن�ين على ح��د �سواء
واملزارعني الكويتيني على وجه
اخل�صو�ص كونه الرئي�س الفخري
لالحتاد الكويتي للمزارعني ويقدم

الن�صح والإر�شاد والدعم املعنوي
للقطاع الزراعي بالبالد.
ج��اء ح��دي��ث ال��دم��اك يف ت�رصيح
�صحايف بعد لقائه ال�شيخ نا�رص
ال�صباح برفقة نائب رئي�س االحتاد
ح�سني العجمي و�أمني ال�رس حممد
العتيبي و�أم�ين ال�صندوق جابر
العازمي و�أع�ضاء جمل�س الإدارة
عبدالله ال��داه��وم وف��ه��د احليان
ومبارك الدماك وحممد املطريي
وح�رض اللقاء ال�شيخ حمد اخلالد

املالك ال�صباح جنل رئي�س االحتاد
ال��ك��وي��ت��ي ل��ل��م��زارع�ين ال�سابق
املرحوم ال�شيخ خالد املالك.
و�أو�ضح الدماك �أنه مت خالل اللقاء
تبادل الأحاديث الودية ومناق�شة
�أهم الأمور واملوا�ضيع ذات االهتمام
امل�شرتك و�أه��م ال�صعوبات التي
تواجه امل��زارع الكويتي وخا�صة
مطالب امل���زارع يف زي��ادة الدعم
الزراعي وزي��ادة �سنوات القر�ض
من البنك ال�صناعي وت�سهيل �أمور

محليات

امل��زارع�ين يف معامالتهم التي
يقومون بها ومت بحث اجلوانب
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ت��ل��ك ال�����ص��ع��وب��ات
وم��ق�ترح��ات احل��ل وك���ان ال�شيخ
نا�رص متفهما جلميع امل�شاكل التي
تواجه القطاع الزراعي ووعد جمل�س
الإدارة بالوقوف �إلى جانب املزارع
الكويتي وتذليل تلك ال�صعوبات
قدر امل�ستطاع حتى ي�ستمر املزارع
الكويتي يف عمله الوطني على حد
قوله.

الجاراهلل التقى وزير التربية الصومالي
والسفير اإليراني
اجتمع نائب وزي��ر اخلارجية
خالد اجلارالله �أم�س مع وزير
الرتبية والتعليم يف ال�صومال
عبدالله بري الذي يقوم بزيارة
للبالد والوفد املرافق له.
ومت خالل اللقاء بحث اال�ستعدادات
والرتتيبات اجلارية التي تقوم
بها اجلهات املخت�صة ال�ست�ضافة
الكويت امل�ؤمتر ال��دويل لدعم
التعليم يف ال�صومال.
ح����ضر ال��ل��ق��اء م�����س��اع��د وزي��ر
اخل��ارج��ي��ة ل�����ش ��ؤون املرا�سم
ال�سفري �ضاري العجران وم�ساعد
وزير اخلارجية ل�ش�ؤون الوطن
العربي ال�سفري فهد العو�ضي
وم�ساعد وزير اخلارجية ل�ش�ؤون
مكتب نائب الوزير ال�سفري �أيهم
العمر ورئي�س اللجنة التنظيمية
مل�ؤمتر دعم التعليم يف ال�صومال
د .غامن النجار.
كما اجتمع اجلارالله يف وقت
الحق مع �سفري ايران لدى الكويت

• خالد اجلارالله م�ستقب ً
ال حممد �إيراين

حممد �إيراين وذلك مبنا�سبة ت�سلم
مهام عمله �سفريا لبالده لدى
الكويت.

وح����ضر ال��ل��ق��اء م�ساعد وزي��ر
اخلارجية ل�ش�ؤون مكتب نائب
الوزير ال�سفري �أيهم العمر.

النهام :المؤسسة األمنية مهتمة
بالقضايا المرورية وآثارها وانعكاساتها

البليهيص :مناقشة مالحظات وإيجابيات تمرين «شامل »5
كتب حم�سن الهيلم:
ع��ق��دت اجل��ه��ات امل�����ش��ارك��ة يف

مترين «�شامل  »5اجتماعا يف مبنى
الإدارة العامة للإطفاء بتوجيهات
من الفريق خالد املكراد مدير

ع���ام الإدارة وب��ح�����ض��ور نائب
املدير العام لقطاع املكافحة
اللواء جمال البليهي�ص ورئي�س

• اللواء البليهي�ص مرتئ�س ًا اجلهات امل�شاركة يف التمرين

«اإلطفاء» نفذت تمرين ًا عملي ًا بمحطة
«كافكو» في المطار

فريق مترين �شامل العقيد معاذ
احل��م��ادي وذل���ك للوقوف على
مرحلة التنفيذ امليداين التي مت
تنفيذها يف ال�سابع من فرباير
امل��ا���ض��ي ،وق���د مت��ت مناق�شة
املالحظات وااليجابيات التي
ب���رزت يف ال��ت��م��ري��ن م��ع و�ضع
ال�سبل الرامية لتعزيز دور كل
جهة م�شاركة يف حاالت الطوارئ
مت��ه��ي��دا ل��رف��ع م��ذك��رة نهائية
للقيادة العليا.
وقال نائب املدير العام لقطاع
املكافحة اللواء جمال البليهي�ص
ان لهذا التمرين �أهمية بالغة
يف االرتقاء بالتعاون والتن�سيق
بني خمتلف اجلهات امل�شاركة
ونتطلع دائما للو�صول الى �أف�ضل
النتائج مع خلق فر�ص لتبادل
اخل�برات ،كما �أ�شاد البليهي�ص
بالكفاءة واملهارة التي ظهرت يف
التمارين ال�سابقة من قبل اجلهات
امل�شاركة وقدرتها بالتعامل مع
�أي حدث طارئ.

كتب حم�سن الهيلم:
ن��ف��ذت الإدارة العامة ل�ل�إط��ف��اء مترينا عمليا مع
ال�رشكة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود «كافكو»
وذلك لزيادة اجلهوزية وتعزيز التن�سيق يف حاالت
الطوارئ.
وت�ضمن �سيناريو التمرين ت�صادم ناقلتني ا�سفر عن حريق
يف ناقلة وقود طائرات وا�صابة �سائق االخرى مبحطة
التعبئة ،وقد مت التعامل معه با�ستخدام معدات مكافحة

احلريق والأجهزة املطورة كما قامت الطوارئ الطبية
با�سعاف امل�صاب ومت ت�أمني املوقع من قبل رجال امن
الداخلية بتواجد الطاقم الأمني للطريان املدين.
كما �أ�رشف على التمرين مدير ادارة اطفاء املطارات
العميد حممد ال�شطي ورئي�س مركز املطار الدويل العقيد
حممد الهاجري وقاد املوقع رئي�س ق�سم «ب» املقدم
م.يو�سف العبدالله .وجرى تقييم الوقت امل�ستغرق
للتعامل مع �سيناريو التمرين والإجراءات املتبعة يف
تلك احلوادث.

«الجامعة» :مواقف سيارات «الشدادية»
صممت وفق دراسة مرورية متخصصة
كتب �سالمة ال�سليماين:

قالت جامعة الكويت �إن الطاقة
اال�ستيعابية ملواقف �سيارات
مدينة �صباح ال�سامل اجلامعية
«ال�شدادية» مت ت�صميمها وفق
درا�سة مرورية قام بها مكتب
ا�ست�شاري متخ�ص�ص مبينة �أنها
«�أخ���ذت بعني االعتبار �أع��داد
الطلبة و�أوقات الدوام اجلامعي
واجلداول الدرا�سية».

وذكرت يف بيان �صحايف �أنه مت
توفري مواقف �سيارات يف املدينة
اجلامعية التي �سيتم االنتقال
�إليها «وفق خطة مدرو�سة» بعدة
�أ�شكال من ��سرادي��ب ومتعددة
الأدوار و�سطحية.
و�أ���ض��اف��ت �أن��ه��ا و�ضعت �ضمن
خم��ط��ط��ات��ه��ا زي�����ادة م��واق��ف
ال�������س���ي���ارات ل��ت��ف��ي بحاجة
م�ستخدمي املدينة اجلامعية
تبعا مل��راح��ل خطة ت�شغيل

املزيد من الكليات با�ستغالل
امل�ساحات الوا�سعة والإ�ضافية
يف املوقع.
ويرتجم م�رشوع مدينة �صباح
ال�سامل اجلامعية «ال�شدادية»
�أحد �أكرب امل�شاريع الإن�شائية
يف ال����شرق الأو���س��ط و�أهمها
حر�ص احلكومة الكويتية على
االرتقاء بالتعليم اجلامعي يف
البالد باعتباره حمورا �أ�سا�سيا
للتنمية الب�رشية.

ك���رم ال��ن��ادي العلمي امل��دار���س
الفائزة مب�سابقة ميكانيكا ال�سيارات
والأن��ظ��م��ة امل��روري��ة الـ 27التي
�أقامها النادي بالتعاون مع وزارتي
الداخلية والرتبية وبدعم م�ؤ�س�سة
الكويت للتقدم العلمي وحتت رعاية
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير

الداخلية ال�شيخ خالد اجلراح.
و�أ���ش��اد ممثل راع���ي احل��ف��ل وكيل
وزارة الداخلية ال��ف��ري��ق ع�صام
النهام ،يف كلمة خالل احلفل الذي
�أقيم م�ساء �أم�س الأول ،بامل�ستوى
العايل مل�سابقة ميكانيكا ال�سيارات
والأن��ظ��م��ة امل��روري��ة م��ن خ�لال ما
�أثبته الطلبة خالل م�شاركتهم يف
الت�صفيات النهائية ومهاراتهم يف

التعامل مع ال�سيارات.
و�أو���ض��ح �أن رعاية نائب رئي�س
جمل�س ال���وزراء وزي��ر الداخلية
ال�شيخ خالد اجل��راح ،للم�سابقة
ت ��ؤك��د اه��ت��م��ام ال��ق��ي��ادة العليا
للم�ؤ�س�سة الأم��ن��ي��ة بالق�ضايا
املرورية وب�آثارها وانعكا�ساتها
االجتماعية واالقت�صادية والنف�سية
وال�سلوكية.

الحربي :فتح باب االستعانة بخبرات التربويين المتقاعدين
كتب حم�سن الهيلم:

�أعلن وكيل وزارة الرتبية د�.سعود
احلربي ان باب اال�ستعانة بخربات
الرتبويني املتقاعدين مفتوح،
م�شري ًا ال��ى ان ذل��ك ي�أتي ح�سب
ال��وق��ت واحل���اج���ة وامل��و���ض��وع
امل��ط��ل��وب ،خ��ا���ص��ة وان هناك
كفاءات تربوية متميزة ،الوزارة
تعتز فيها .
ج��اء ذل��ك يف ت�رصيح ادل���ى به
احلربي لل�صحافيني خالل ح�ضوره
نيابة عن وزير الرتبية د.حامد
العازمي حفل تكرمي املتقاعدين
مبنطقة العا�صمة التعليمية ،حيث
ا�شار الى ان عملية التكرمي هي رد
عرفان وجميل للمعلم ي�شعره ب�أن
له مكانة وقيمة كبرية عند وزارته
ومنطقته التعليمية ،الفت ًا الى انه
لكل �شيء بداية ونهاية وهذه �سنة
احلياة ولكن االثر هو الباقي يف
• �أثناء �إطفاء احلريق باملحطة

كتب حم�سن الهيلم:

• ع�صام النهام وطالل اخلرايف مع عدد من الفائزات

تشكيل مجلس
إدارة جمعية

الكشافة برئاسة
الطريجي

كتب حم�سن الهيلم:
�أ�صدر وزي��ر الرتبية وزير
التعليم ال��ع��ايل د حامد
العازمي قرارا يق�ضي باعادة
ت�شكيل جمل�س ادارة جمعية
الك�شافة برئا�سة د عبدالله
الطريجي وع�ضوية كل من
ابراهيم العيد ،احمد فرمن،
حممد مال الله ،نا�رص ابل،
ه���اين ال��ق��ط��ان ،عبدالله
بلو�شي ،حممد الفودري ،جنم
عبدالله ،خالد الدليمي،
ع���ل���ي حم����راب،وي�������س�ري
ال��ق��رار اعتبارا م��ن تاريخ
 17احل����ايل ومل����دة ث�لاث
�سنوات ويلغى ما يتعار�ض
معه من قرارات �سابقة وعلى
جهات االخت�صا�ص العلم
والعمل مبوجبه.

• �سعود احلربي مكرم ًا بدرية اخلالدي

نفو�س طالبه وزمالئه واملجتمع
ب�شكل عام.

من جانبها قالت مديرة منطقة
ال��ع��ا���ص��م��ة التعليمية بدرية

اخلالدي «نحن ن�ؤمن ب�أن التقاعد
لي�س نهاية العطاء ،بل و�سيلة
و�إج���راء جديد لتغيري امل�سمى
الوظيفي نحو عطاء قد يكون �أعظم
و�أكرث فاعلية من العمل ال�سابق»،
م�شرية الى ان منطقة العا�صمة
التعليمية ال ت�ضع نهاية للتعامل
م��ع ه���ذه ال��ف��ئ��ات خ��ا���ص��ة ذات
الكفاءة منها بل ترجع لها ب�صورة
دائ��م��ة لأن��ه��ا حتمل م��ن اخل�برة
والقدرة ما يغذي امليدان ويدعم
الأف��ك��ار وال��ق��رارات ،فاخلربات
التي ميتلكها املتقاعدون �ستكون
حم��ل ثقتنا وتوا�صلنا الدائم
وه���ي �سيا�سة حر�صت عليها
منطقة العا�صمة انتهاج ًا من دعم
القيادات الرتبوية والتي تتطلع
لهذا النهج يف اال�ستفاده املثلى
من خربات �أهل امليدان مبا يعود
بالنفع على امل�ستوى التح�صيلي
لأبنائنا وبناتنا املتعلمني.

األنصاري :معرض الفرص الوظيفية يتيح
للطلبة الوقوف على متطلبات سوق العمل
كتب �سالمة ال�سليماين:
حتت رعاية مدير جامعة الكويت
د.ح�سني الأن�صاري افتتحت كلية
الهند�سة والبرتول ممثلة يف مكتب
ال��ت��دري��ب الهند�سي واخلريجني
معر�ض الفر�ص الوظيفية التا�سع
ع�رش والذي ي�ضم  27جهة حكومية
وخا�صة ونفطية م�شاركة وذلك
يف قاعة ف���اروق برغ�ش يف كلية
ال��ه��ن��د���س��ة وال���ب�ت�رول بجامعة
الكويت.
واع���رب الأن�صاري عن �سعادته
يف افتتاح معر�ض
بامل�شاركة
ال���ف���ر����ص ال��وظ��ي��ف��ي��ة للطلبة
اخلريجني واحلاليني ���س��واء يف
كلية الهند�سة والبرتول وجامعة
ال��ك��وي��ت ،مبين ًا� أن ال��ه��دف من
امل��ع��ر���ض ه��و ت��ع��ري��ف الطلبة
والطالبات على الفر�ص الوظيفية
التدريبيةوالتطوير
وال��ف��ر���ص
املهني املتاحة لهم.
و�أ����ش���ار �إل���ى �أن ه���ذا املعر�ض

• ح�سني الأن�صاري يفتتح املعر�ض

يعترب فر �صة للطلبة للو قو ف
على احتياجات ومتطلبات �سوق
ال��ع��م��ل وم��ا ه��و امل���ت���اح لهم
ون��وع��ي��ة ال���وظ���ائ���ف املتاحة
احلالية والم�ستقبلية ،و�أي�ضا فر�ص
التدريب امليداين بالن�سبة للطلبة
املتوقع تخرجهم فهناك مقررات

تدري�سية خا�صة بالتدريب يف
ال�رشكات اخلا�صة وه��ذه تعترب
ف��ر���ص��ة ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى طبيعة
العمل ،وبالن�سبة للقطاع احلكومي
يتعرف على �إمكانية الطلبة ونوعية
التخ�ص�صات املوجودة يف اجلامعة
وم�ستوى اخلريجني.

