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النهام بحث أهم الحلول العلمية
لالزدحام المروري

بالتنسيق مع اتحاد العقاريين

«اإلطفاء» تنظم ندوة سالمتكم
غايتنا ...اليوم

كتب حم�سن الهيلم:

عقد املجل�س الأع��ل��ى للمرور
اجتماعه الرابع ع�رش برئا�سة
وكيل وزارة الداخلية ورئي�س
املجل�س الأعلى للمرور الفريق
ع�صام النهام وبح�ضور وكالء
وزارات الدولة املعنية و�أع�ضاء
املجل�س الأعلى للمرور.
ويف بداية االجتماع نقل وكيل
وزارة الداخلية حتيات وتقدير
نائب رئي�س جمل�س ال���وزراء
وزير الداخلية الفريق م .ال�شيخ
خ��ال��د اجل���راح �إل���ى احل�ضور
ورحب النهام ب�أع�ضاء املجل�س
اجل��دد ،م��ؤك��د ًا �شكره للجهود
املبذولة من �أع�ضاء املجل�س
ال�سابق.
وخالل االجتماع متت مناق�شة �أهم
املو�ضوعات املتعلقة بال�ش�أن
امل����روري واحل��ل��ول العلمية
لها ،ا�ستعر�ض الأع�ضاء عدد من
االقرتاحات التي ت�ساهم يف حل
االزدح��ام امل��روري على الطرق
واملحاور الرئي�سية والفرعية
كما مت مناق�شة تغليظ العقوبات
ال����واردة بقانون امل���رور رقم

محليات

كتب حم�سن الهيلم:

• الفريق عصام النهام مترئسا ً االجتماع

« »67ل�سنة  1976وذلك للحد من
املخالفات املرورية اجل�سيمة

الحربي :إتقان العمل عنصر
أساسي لتطوير التعليم
كتب حم�سن الهيلم:
ع��ق��د وك��ي��ل وزارة الرتبية
د� .سعود احلربي �صباح �أم�س
اجتماعا مع م��دراء ومديرات
م���دار����س منطقة الفروانية
التعليمية بح�ضور الوكيل
امل�ساعد للتعليم العام بالإنابة
فهد عبدالرحمن الغي�ص.
وناق�ش الوكيل احلربي خالل
االج��ت��م��اع جميع املالحظات
• سعود احلربي
واالق�ت�راح���ات واملو�ضوعات
املطروحة من مدراء مدار�س منطقة الفروانية التعليمية مبا
يخ�ص التعليم العام.
و�أك��د احلربي �أن وزارة الرتبية حتر�ص دائما على تلبية
احتياجات املعلمني و�إدارات املدار�س و�أبنائنا الطلبة مبا يعود
بالنفع على العملية التعليمية .
وقال �أن اتقان العمل عن�رص �أ�سا�سي للتطوير ،ويجب علينا
كم�س�ؤولني وقياديني بالوزارة �أن نكون دائما �أقرب للميدان
الرتبوي ،م�ضيفا �أن الوزارة تتابع كل ما هو متعلق بامليدان
الرتبوي  ،مثل مراقبة املباين املدر�سية وعملية �سري اختبارات
الطالب واحل�ضور والغياب والأمور الفنية الأخرى التي تتعلق
بالعملية التعليمية.
و�أ�شار احلربي �إلى �أن تطوير التعليم مهم جدا ومناق�شة م�س�ؤويل
الوزارة مدراء املدار�س تعد من الأمور التي ت�صب يف م�صلحة
الطالب وخدمة امليدان الرتبوي ،م�ؤكدا �أن ال��وزارة ت�سعى
لتطوير طرق التعليم والتفوق العلمي لأبنائنا الطلبة.

النجار بحث تعزيز التعاون مع وفد
المؤسسة العامة للتقاعد السعودية

التي متثل خطر على الأرواح
واملمتلكات متهيد ًا لعر�ضها

على نائب رئي�س جمل�س الوزراء
ووزير الداخلية.

�أعلن نائب املدير العام لقطاع الوقاية بالإدارة العامة للإطفاء
اللواء خالد عبدالله عن تنظيم ندوة بالتن�سيق مع احتاد العقاريني
وبح�ضور العديد من اجلهات احلكومية ،حيث حتمل الندوة عنوان
�سالمتكم غايتنا وذلك يف متام ال�ساعة التا�سعة من �صباح اليوم يف
مبني قطاع الوقاية مبنطقة م�رشف.
و�أكد عبدالله ان الندوة التي ت�أتي بتوجيهات مدير عام االدارة العامة
للإطفاء الفريق خالد املكراد ت�ستهدف مالك العقارات وال�رشكات
العقارية ،منوها الى �أنها تتطرق لأهمية االلتزام مبتطلبات االطفاء
واال�شرتطات املتعلقة بال�سالمة ،و�سبب تطبيقها مع التنويه الى
�رضورة �صيانة املعدات وكذلك الأ�رضار الناجمة عن عدم االلتزام
باال�شرتاطات ووجود خمالفات هذا الى جانب متطلبات ال�سالمة يف
امل�صاعد وغريها من املحاور.
ولفت عبدالله الى ان االدارة العامة للإطفاء وجهت الدعوة لنحو
 10جهات حكومية مثل امل�ؤ�س�سة العامة للرعاية ال�سكنية ووزارة
ال�صحة وغريهما ،ال�سيما ان هذه اجلهات تد�شن مباين وت�شهد هذه
املباين كثافة ب�رشية لذا وجب ان تكون �آمنة بدرجة مرتفعة حلماية
الأرواح.

واصلوا استعداداتهم للحفل الختامي

المشاركون في ملتقى «أتمنى» قاموا بعرض تجاربهم

• املشاركون في امللتقى خالل عرض جتاربهم

قام امل�شاركون يف امللتقى الرتبوي للم�رشوع الوطني التنموي
«�أمتنى» ،املقام حتت رعاية وزير الرتبية وزير التعليم العايل
د .حامد العازمي وحتت عنوان «الإبداع الرتبوي يف حتقيق
الر�ؤية الوطنية» ،بعر�ض جتاربهم �أم�س من �أجل عر�ضها يوم
امللتقى على م�رسح م�ؤ�س�سة الإنتاج الرباجمي امل�شرتك ملجل�س

• ...ويؤكدون جاهزيتهم للحفل اخلتامي

التعاون لدول اخلليج العربية بح�ضور جماهريي نحو  800من
�أهل امليدان الرتبوي بجميع فئاته.
ي�أتي ذلك يف ظل موا�صلة امل�شاركني تدريباتهم حتى يكونوا
جاهزين لعر�ضها خالل امللتقى .ويهدف امللتقى الى ن�رش ثقافة
املواطنة للم�ساهمة يف حتقيق ر�ؤية �سمو �أمري البالد ال�شيخ

�صباح الأحمد نحو حتقيق التنمية امل�ستدامة للكويت اجلديدة،
وكانت رئي�سة امل�رشوع الوطني التنموي «�أمتنى» ال�شيخة ح�صة
ال�صباح قد قامت يف وقت �سابق بدعوة �أهل امليدان الرتبوي
الطموح بجميع فئاته حل�ضور امللتقى الرتبوي الأول بعنوان
«الإبداع الرتبوي يف حتقيق الر�ؤية الوطنية».

«الجودة واالعتماد األكاديمي» بـ «التطبيقي»
كرمت الحاصلين على شهادة الجودة العالمية
كتب �سالمة ال�سليماين :

• يوسف النجار مع بشاير اجلعد

كتب حم�سن الهيلم:

ال��ت��ق��ى ال��وك��ي��ل امل�ساعد
ل��ل�����ش ��ؤون امل��ال��ي��ة ب���وزارة
الرتبية �أ .يو�سف النجار وفد ًا
من ال�سعودية تابع ًا للم�ؤ�س�سة
ال��ع��ام��ة للتقاعد واملكون
من مدير �إدارة مد احلماية
الت�أمينية متعب بن عبدالله
املهيني ومدير الإدارة العامة
ل�ل�إي��رادات والتح�صيل �أحمد
املازين وباحثة ت�أمني ب�إدارة
مد احلماية الت�أمينية ب�شاير
اجلعد ،وذلك يف مكتبه الكائن
بديوان ع��ام ال���وزارة �صباح
�أم�س.
ويف هذا ال�سياق� ،أكد النجار

على �أهمية بحث �سبل تطوير
العالقة والتعاون امل�شرتك
بني وزارة الرتبية يف الكويت
وامل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد يف
ال�سعودية مبا يحقق امل�صالح
امل�شرتكة .
و�أو�ضح �أن االجتماع �أ�سفر
عن مناق�شة النظام املوحد
ملد احلماية الت�أمينية ح�سب
�أحكام القانون  44ل�سنة 2007
ملواطني دول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية العاملني
يف غ�ير دول��ه��م يف �أي دولة
ع�ضو يف املجل�س  ،باال�ضافة
الى امل�ستندات املطلوبة عند
الت�سجيل وان��ه��اء اخلدمة ،
وكيفية �سداد اال�شرتاكات.

إطالق تطبيق جنائز الكويت
من خالل نظام األبستور واألندرويد

• اللواء خالد عبدالله

حتت رعاية وبح�ضور مدير عام الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب د .علي امل�ضف
نظمت �إدارة اجلودة والإعتماد الأكادميي حفل
تكرمي عدد من الإدارات والكليات واملعاهد
احلا�صلة على �شهادة اجل���ودة العاملية
واالع��ت��م��اد الأك���ادمي���ي يف الهيئة ،وذل��ك
بح�ضور نائب املدير العام للتعليم التطبيقي
والبحوث د .جا�سم االن�صاري ،ونائب املدير
العام للتخطيط والتنمية د .فاطمة الكندري
 ،ونائب املدير العام ال�ش�ؤون التدريب طارق
العمريي  ،ونائب املدير العام للخدمات
الأكادميية امل�ساندة د .جا�سم اال�ستاد وعدد
من قياديي الهيئة ومنت�سبيها.
وبهذه املنا�سبة ت��ق��دم د .علي امل�ضف
بال�شكر اجل��زي��ل لكل االدارات والكليات
واملعاهد التي عملت واجتهدت للح�صول
على االعتماد االكادميي ،معربا عن �سعادته
ب��ه��ذا االجن����از ال���ذي ي�ساهم يف حت�سني
م�ستوى املخرجات التعليمية يف الهيئة،
مثمنا عمل مكتب �ضبط اجل��ودة واالعتماد
االكادميي الذين كان لهم دور كبري يف هذا
االجناز.

• لقطة جماعية للمكرمني

قطاع األبحاث بالجامعة نظم فعالية يوم الملصق العلمي
كتب �سالمة ال�سليماين :

�أعلن مدير عام بلدية الكويت م� .أحمد املنفوحي �أن البلدية يف
�إطار �سعيها املتوا�صل ملواكبة التطور التكنولوجي والإلكرتوين
لتي�سيري اخلدمات التي تقدمها للمواطنني واملقيمني قامت
ب�إطالق تطبيق جنائز الكويت من خالل نظام الأب�ستور و�أجهزة
الأندرويد اخلا�ص ب�إدارة �ش�ؤون اجلنائز بالبلدية .
و�أو�ضح املنفوحي �أن نظام الأب�ستور الذي �سيتم تطبيقه يحتوي
على �أ�سماء الوفيات يوميا مع موعد الدفن وعناوين العزاء من
خالل �أمر الدفن الذي تتلقاه �إدارة �ش�ؤون اجلنائز  ،كما �إنه
يحتوي على �إر�شادات وتوجيهات لأه��ايل املتوفني من خالل
احتواء هذا النظام على مراكز العمل واملقابر العاملة ومواقعها
واملقابر غري العاملة والتاريخية يف دولة الكويت و�أماكنها
و�صورها ونبذة عنها  ،كما انه يحتوي على �أخبار و�إجنازات
�إدارة �ش�ؤون اجلنائز وكيفية التوا�صل معها.
• حسني االنصاري يقص شريط االفتتاح

حتت رعاية وبح�ضور مدير جامعة الكويت د .ح�سني
الأن�صاري ،نظم قطاع الأبحاث �أم�س فعالية يوم املل�صق
العلمي للكليات العلمية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية
للعام الأكادميي . 2019/2018
وقال مدير جامعة الكويت د.ح�سني الأن�صاري� :إن هذا
احلدث ال�سنوي يوفر فر�صة لتعزيز التوا�صل والعمل
امل�شرتك بني الباحثني من خمتلف التخ�ص�صات العلمية
لعر�ض نتائج الأبحاث ولتبادل الآراء واخلربات البحثية
ولإبراز اجلهود العلمية ودور الباحثني ،ولت�سليط ال�ضوء
على الأعمال املميزة ولالطالع على الأبحاث احلديثة يف
جماالت االخت�صا�ص واملجاالت الأخرى ،وفر�صة لتعريف
املجتمع الكويتي بنوعية ونتائج الأبحاث واحللول
العلمية املقرتحة للم�شكالت ،وامل�شاريع البحثية التي
تخدم املجتمع وتتناول ق�ضاياه ،ولقا�ؤنا اليوم يعك�س
حجم ونوعية الأداء البحثي لأع�ضاء هيئة التدري�س
والهيئة الأكادميية امل�ساندة ،وطلبة الدرا�سات العليا،
والباحثني من معهد الكويت للأبحاث العلمية  .

الرفاعي :خطط تطويرية
لمواكبة أحدث المستجدات
العالجية لمرض الضمور
كتب �صالح الدهام:
�أعلن الوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون
اخل��دم��ات الطبية امل�ساندة
بوزارة ال�صحة د.فواز الرفاعي
عن اقامة �إدارة خدمات العالج
الطبيعي اليوم ور�شة توعوية
للأهايل والقائمني على رعاية
م��ر���ض��ى ال�����ض��م��ور الع�ضلي
ال�شوكي ,وذل��ك لالطالع على
�آخ��ر امل�ستجدات والت�سهيالت
ال��ت��ي ���س��خ��رت��ه��ا ل��ه��م وزارة
ال�صحة ،بالإ�ضافة الى الإجابة
عن ا�ستف�ساراتهم فيما يتعلق
باملر�ض ودور كل من العالج
الطبيعي والعالج املهني.
وك�شف ال��رف��اع��ي يف ت�رصيح
�صحايف ع��ن خطط تطويرية
لقطاع العالج الطبيعي ملواكبة
احدث امل�ستجدات العاملية يف
اخلدمات العالجية والوقائية
مل��ر���ض ال�����ض��م��ور الع�ضلي
ال�شوكي.

العنزي :مؤتمر
الطب النووي
سيناقش آخر
التطورات العلمية
كتب �صالح الدهام:
�أع��ل��ن رئ��ي�����س جمل�س �أق�سام
الطب النووي ب��وزارة ال�صحة
د���.س��ع��ود العنزي ع��ن تنظيم
م�ؤمتر الكويت ال�سنوي للطب
ال��ن��ووي خالل الفرتة من 24
�إلى  26مار�س احلايل برعاية
وزير ال�صحة د.با�سل ال�صباح.
وذك���ر �أن امل���ؤمت��ر �سيناق�ش
�آخر التطورات العلمية يف عدة
حماور ذات �أهمية يف تخ�ص�ص
الطب النووي مثل ت�صوير القلب
وال��رئ��ة وت�صوير االلتهابات
و�آخر امل�ستجدات يف ت�شخي�ص
الأورام و�أمرا�ض الأطفال.

