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ناب عن األمير في افتتاح معرض ألف اختراع واختراع

العيسى :إزالة أبراج االتصاالت القريبة من مباني المدارس

• افتتاح املعرض

كتبت ماجدة سليمان:
حتت رعاية سمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد ،وبحضور وزير التربية والتعليم العالي
بدر العيسى نيابة عن سموه ،افتتح املركز العلمي
صباح أمس معرض ألف اختراع واختراع والذي
يستمر حتى  ٧مارس املقبل.
وثمن ممثل أمير البالد وزير التربية والتعليم
العالي د .بدر العيسي جهود مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي واملركز العلمي في التحضير
ملعرض ال��ف اخ��ت��راع واخ��ت��راع ال��ذي وصفه
باملتميز ,معتبرا اياه مبثابة إحياء حلضارتنا
العربية القدمية واإلسالمية.
وفيما يتعلق بسياسة وزارة التربية في دعم
العلوم والتكنولوجيا للطالب ،ق��ال العيسى
على هامش افتتاح املعرض ان وزارة التربية
والتعليم العالي تدعم املجاالت العلمية بشكل
كبير  ،داعيا طلبة مدارس التربية واجلامعات
الكتشاف هذا املعرض القيم .

وعن ق��رار ازال��ة اب��راج االتصاالت القريبة من
املدارس وعما اذا كانت هناك خطوات فعليه في
هذا الصدد ،قال «نعم قمنا مبخاطبة مسؤولني
ب��وزارة التربية إلزال��ة األب��راج املضرة لصحة
الطالب  ،م��ؤك��دا وج��ود ت��ع��اون م��ع وزارت��ي
التجارة والبلدية لتفعيل هذا األمر.
وح���ول ان��ط�لاق��ة امل��ع��رض اك��د رئ��ي��س املركز
العلمي مجبل املطوع في كلمته خالل االفتتاح ان
استضافة املعرض جاءت بالتعاون مع مؤسسة
التقدم العلمي لتعزيز رسالة املركز الهادفة إلى
تبسيط العلوم ونشر الوعي البيئي في جو من
التفاعل الترفيهي وتؤكد جهوده في املنطقة
لتوفير مناخ للتعليم الترفيهي وتعزيز أهمية
التوعية البيئية جلميع األع��م��ار ،منوها بأن
املعرض قام بجولة في العديد من عواصم العالم
مستقطبا ما يزيد على  ٦ماليني زائ��ر محققا
ارقاما قياسية .
وأضاف املطوع أن املعرض تعليمي يسلط الضوء
على االجنازات العلمية والتكنولوجية للعصر

• خالل جولة وزير التربية

الذهبي للحضارة االسالمية منذ أكثر من ألف
عام والتي ال يزال لها أثر كبير في حياتنا اليوم،
مشيرا إلى أن املعرض يرافقه حملة تعليمية
واسعة تفاعلية مع الطالب واملدرسني.
وأشار إلى أهمية املعرض في العملية التعليمية,
حيث يأخذ الطالب وامل��درس�ين واجلمهور في
رحلة شيقة مليئة باالكتشاف حول اهم العلماء
في ذلك العصر الذهبي ،ما يبث روح االب��داع
واالبتكار لدى اجليل اجلديد.
وت��اب��ع أن اه���داف امل��ع��رض تصب ف��ي صميم
م��ا يسعى اليه امل��رك��ز العلمي م��ن استضافة
نشاطات تساهم في تبسيط العلوم ونشرها
للجمهور والطلبة وتشجيع اجليل اجلديد على
التوجه لدراسة العلوم والتكنولوجيا والعمل
في مجاالتها املختلفة كما انها تتوافق مع رؤية
ورسالة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في
حتفيز ودع��م االستثمار ف��ي تنمية ال��ق��درات
البشرية لبناء قاعدة صلبة للعلم والتكنولوجيا
واالب���داع في الكويت وتعزز سياسات وزارة

سلمت للوزارة دون عوائق ومن الممكن البدء بإنجازها

المنفوحي :طرق الدائرين السادس
والسابع والسالمي عند األشغال
أكدت بلدية الكويت انتهاءها من
االنتهاء من تسلمها رسميا البدء
تسليم وزارة االشغال العامة 4
باجنازها مشيرا إلى ايعازه لقطاع
مشاريع تتعلق بالطرق االقليمية
املساحة بتثبيت وتسليم املواقع
وال��س��ري��ع��ة ال��راب��ط��ة ب�ين امل��دن
البديلة للمنطقتني األمنيتني بني
واملناطق اجل��دي��دة في البالد من
مدينتي صباح األحمد واخليران.
خالل تثبيت ح��دود حرم الطريق
وش���دد على ح��رص البلدية على
وابعاده النهائية.
تسهيل اجن��از املشاريع اخلاصة
وقال مساعد املدير العام لشؤون
ب��اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة وال��ق��ط��اع
قطاع التنظيم العمراني واملخطط
اخلاص السيما تلك املتعلقة بتنمية
الهيكلي في البلدية أحمد املنفوحي
البالد وتطويرها س��واء التنموية
إن��ه وج��ه خطابا لوكيل وزارة
منها أو اخلدمية .وذك��ر املنفوحي
االشغال العامة يفيد باالنتهاء
ان البلدية تتفاعل دائما مع مختلف
م��ن  4ات��ف��اق��ي��ات مهمة الجن��از
اجلهات احلكومية من أجل اإلسراع
ع��دة م��ش��اري��ع خ��اص��ة بالطرق
في إنهاء املعوقات التي تعترض
• أحمد املنفوحي
الرابطة بني مدينتي صباح األحمد
بعض مشاريعها ومنها مشاريع
واخليران السكنيتني وإنشاء طريق الدائري السادس وزارة االشغال العامة التي تقوم حاليا بإجنازها.
اجلديد ونصف السريع اضافة ال��ى تطوير طريق وبني ان الطرق االقليمية والسريعة التي مت تسليمها
الدائري السابع والطريق االقليمي الشمالي الساملي .الى االشغال تتميز مبستوى عال من التصميم ،مشيرا
وأضاف املنفوحي ان هذه املشاريع التي مت تسليمها الى أن هذه الطرق ستساهم كثيرا في تخفيف االزدحام
ليس فيها أي ع��وائ��ق حاليا وميكن ل��ل��وزارة بعد وتقليص الوقت للوصول إلى املناطق البعيدة.

• أحد االختراعات

التربية ووزارة التعليم العالي هذا التوجه في
التركيز على العلوم والتكنولوجيا الهميتها في
انشاء جيل قادر على بناء مستقبل مشرف.
وأكد رئيس النادي العلمي إياد اخلرافي أن وجود
هذه املعارض متثل دعما لطلبة املدارس ,كما انها
تركز بالشكل االساسي على العقل كما وتركز
على دور العرب في االخ��ت��راع��ات التي قاموا
باجرائها منذ اكثر من الف سنة وها هي اليوم
تؤتي ثمارها ,حيث يظهر ذلك من خالل احلياة
اليومية وهو شيء مشجع ويحث الطلبة على
الدراسة وااللتزام والوصول للنتائج العليا.
وقال مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
عدنان شهاب الدين ان رعاية سمو أمير البالد
لهذا املعرض تأتي انطالقا ً من اهتمام سموه
الفائق بالتقدم العلمي كركيزة أساسية للتنمية
ودع��م االستثمار ف��ي تنمية املعرفة العلمية
والتقنية لدى الشباب.
وقال في كلمته ان تبني املؤسسة لهذا النشاط
يؤكد اهتمامها ومساهمتها الفعالة في نشر

العنزي :ننجز 500معاملة يومياً

الدوسري في جولة مفاجئة بإدارة عمل الفروانية
كتب أحمد احلربي.
ق��ام مدير ع��ام الهيئة العامة للقوى
العاملة جمال الدوسري بجولة مفاجئة
في ادارة عمل محافظة الفروانية صباح
امس استقبله خاللها مدير االدارة صالح
العنزي.
وأكد الدوسري في تصريح صحافي ان
الهدف من اجلولة هو متابعة سير العمل
والتأكد من ان اجناز املعامالت يتم في
جميع اقسام االدارة بسهولة ويسر من
دون أي معوقات في ظل االنظمة اجلديدة
وتشغيل امليكنة في ادارات العمل.
واشار الى ان ادارة عمل الفروانية تعتبر
من االدارات التي تستقبل اعداد كبيرة
من املعامالت يوميا ،الفتا الى انه رغم
كثرة املعامالت اال ان االجناز يتم بشكل
ميسر.
واك��د ان االستراتيجية اجلديدة التي

• الدوسري والعنزي أثناء اجلولة في إدارة الفروانية

اتبعتها الهيئة العامة للقوى العاملة
من خالل فتح البوابة االلكترونية امام
الشركات الكبرى الجن��از معامالتها
الكترونيا دون احلاجة ال��ى مراجعة

أشاد بإنشاء الصحة إدارة لخدمات كبار السن

ثمن محافظ العاصمة ثابت املهنا دور وزارة
الصحة في انشاء ادارة اخلدمات الصحية
لكبار السن لتقدمي افضل اخلدمات الطبية
لهذه الفئة الغالية ،مؤكدا ان هذه اخلطوة
تعد من اخلطوات املميزة التي تساهم في
تقدمي افضل اخلدمات الصحية لكبار السن
الذين يحتاجون ملثل هذه اخلدمات.
وق��ال املهنا خ�لال استقباله صباح امس
االول رئيس شعبة اخل��دم��ات الصحية
لكبار السن في منطقة العاصمة الصحية
طالل التمار ،ان ارتفاع نسبة فئة كبار السن
في محافظة العاصمة الى  ٪26من اجمالي
املسنني في الكويت مقارنة مع كبار السن
في احملافظات االخرى حسب االحصاءات
الرسمية الصادرة من وزارة الصحة تؤكد
احلاجة ال��ى رعاية ونأمل إنشاء مراكز
صحية متخصصة لهم ،لتؤسس لرعاية
متميزة وتواكب ما توصلت اليه ال��دول

السور :قرار إغالق المطاعم لي ًال بال جدوى

• نايف السور

دعا عضو املجلس البلدي رئيس جلنة محافظة الفروانية
نايف السور احلكومة للتنازل عن  600قسيمة سكنية
لصالح املؤسسة العامة للرعاية السكنية والواقعة في
مشروع غرب عبدالله املبارك للمساهمة في حل القضية
اإلسكانية والتي باتت هاجسا ً لكل املواطنيني.
وطالب السور في تصريح صحافي احلكومة بالتنسيق
فيما بينها من أجل إسعاد اكثر من  600أس��رة تنتظر
دوره���ا ف��ي طلبات ال��رع��اي��ة السكنية  ،السيما وان
الطلبات االسكانية بتزايد مستمر وسط ندرة للمشاريع
االسكانية.
وقال السور ان قرار إغالق املطاعم بعد الساعة الثانية
عشرة ليال ال ج��دوى منه واستنزاف جلهود موظفي
البلدية في التفتيش واملراقبة ،والتي من املفترض ان يتم
توجيه طاقاتهم ملا هو أفضل وأهم من هذا األمر.

ادارات العمل ساهمت بشكل كبير
في تسهيل اجن��از املعامالت وتخفيف
االزدحام في االدارات وتقليل االعباء عن
كاهل املوظفني.

واك��د ان الهيئة العامة للقوى العاملة
ح��ري��ص��ة ع��ل��ى تطبيق م��ب��دأ ال��ث��واب
والعقاب بالنسبة للموظفني في مختلف
االدارات وذلك بهدف ضمان عدم تعطيل
اجن��از معامالت امل��راج��ع�ين م��ن عمال
واصحاب عمل.
ومن جانبه قال مدير ادارة عمل محافظى
الفروانية صالح العنزي ان االدارة
تعتبر ثاني اكبر ادارة عمل من حيث عدد
امللفات بعد ادارة عمل العاصمة حيث
يبلغ عدد املفات بهام ايقارب  70الف
ملف مشيرا الى ان عدد املعامالت التي
يتم اجنازها يوميا يبلغ ما يقارب 500
معاملة مبني جتديد وحتويل اقامات
واص��دار تصاريح عمل باالضافة الى
معامالت امليكنة املتمثلة في حتديث
املفات بعد ان مت توزيعها على ادارات
العمل في احملافظات واجناز املعامالت
املتعلقة بوزارتي الداخلية والتجارة.

إضافة إلى ألعاب أطفال ومالبس

المهنا :العاصمة تضم  %26من إجمالي المسنين في الكويت
وسنقدم لهم أفضل الخدمات
املتقدمة في هذا املجال .وأعرب طالل التمار
عن شكره وتقديره للمحافظ على استقباله،
مشيرا الى ان زيارته للمهنا تأتي في سياق
التعريف بدور شعبة اخلدمات الصحية
لكبار السن في محافظة العاصمة والسبل
الكفيلة لالرتقاء باخلدمات الصحية التي
تقدم لكبار السن فيها م��ن خ�لال جهود
احملافظة وتواصلها مع مختلف اجلهات
احلكومية ذات الصلة لتذليل العقبات التي
قد تعترض انشاء ه��ذه املراكز الصحية
التي متت برغبة من وزي��ر الصحة علي
العبيدي.
واشار التمار الى ان احملافظ وعده مبخاطبة
املجلس البلدي ووزارة البلدية لتخصيص
ارض إلقامة مركز متكامل للخدمات الصحية
لكبار السن في احدى املناطق السكنية في
محافظة العاصمة ودعوة املتبرعني من اهل
الكويت اخليرين إلنشائها.

برامج الثقافة العلمية التي متثل أحد احملاور
الرئيسية األربعة التي بنيت عليها استراتيجية
املؤسسة احلالية.
وأعلن شهاب الدين انه انطالقا ً من النجاح الذي
حققه املركز العلمي منذ تأسيسه حيث استقطب
اكثر من  ٨ماليني زائ��ر فقد أق��ر مجلس ادارة
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مشروعا ً طموحا ً
لتوسعة املركز العلمي ويشمل مركزا ً للدالفني
والثدييات البحرية وتوسعة دار االستكشاف,
وم��ن املتوقع االن��ت��ه��اء م��ن مرحلة التصميم
واالنتقال إلى البدء في تنفيذه.
وقال مدير ومنتج ألف اختراع واختراع احمد
سليم ان املعرض الذي يستضيفه املركز العلمي
ه��و م��ن اكبر م��ع��ارض ال��ف اخ��ت��راع واخ��ت��راع
ويسلط الضوء على احلقبة الذهبية الغنية
ب��االجن��ازات ف��ي احل��ض��ارة االس�لام��ي��ة والتي
امتدت لنحو  1000ع��ام تقريبا ,حيث استند
علماء من معتقدات دينية متعددة على املعارف
التي وصلتهم من املصريني القدماء واالغريق

والرومان ,حيث تركت هذه املكتشفات التي حققها
رج��ال ونساء عاشوا في احلضارة االسالمية
بصمتها على طريقة حياتنا حتى اليوم بدءا من
اآلالت االتوماتيكية واالجنازات الطبية وصوال
الى االرصاد الفلكية والطراز املعماري امللهم .
واشار إلى ان الهدف من اقامة املعرض السهام
في تطوير ونشر وتعلم العلوم ودعم املوهوبني
واملتميزين واملساعدة في تطوير الثقافة العلمية
والبيئة املمكنة.
وأك���د ح��رص امل��ؤس��س��ة على دع��م مثل هذه
الفعاليات والتي تساهم في تبسيط العلوم
ونشرها للجمهور والطلبة في جميع املراحل
التعليمية وتشجيع اجليل اجلديد على التوجه
ل��دراس��ة العلوم والتكنولوجيا والعمل في
مجاالتها املختلفة والتوافق مع رؤية ورسالة
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في حتفيز
ودعم االستثمار وتنمية القدرات البشرية لبناء
قاعدة صلبة للعلم والتكنولوجيا واالبداع في
الكويت.

مصادرة نصف طن من المواد
الغذائية في حملة بحولي
أعلنت إدارة العالقات العامة ببلدية الكويت عن قيام فريق الباعة
املتجولني التابع إلدارة النظافة العامة و إشغاالت الطرق بفرع بلدية
محافظة حولي بحملة ميدانية على الباعة املتجولني مبسانده أمنية من
وزارة الداخلية على مناطق مشرف وسلوى واجلابرية والرميثية وبيان
وحطني والسالم ،أسفرت عن رفع  500كيلوغرام من امل��واد الغذائية
وألعاب أطفال ومالبس و  941سي دي .وقال مراقب إشغاالت الطرق
بفرع بلدية حولي خالد العازمي ان احلمالت امليدانية لفريق الباعة
املتجولني بفرع بلدية احملافظة مستمرة على مدار الساعة للحد من هذه
الظاهرة ملا لها من آثار سلبية في تشويه املنظر العام للمحافظة إلى جانب
افتراش هؤالء الباعة للساحات العامة وأمام املساجد وقيامهم بعرض
املواد الغذائية في األماكن غير املالئمة مما يعرضها للتلف بفعل العوامل
اجلوية .وأوضح العازمي أن احلملة أسفرت عن ضبط ومصادرة 500
كيلوغرام من املواد الغذائية متثلت في فواكه وبنك وترمس ومصادرة 9
موازين و 941سي دي باإلضافة إلى مالبس ولعب أطفال.

• ثابت املهنا وطالل التمار

الشؤون 828 :مستفيداً

من خدمات دور الرعاية
خالل ديسمبر
كتب أحمد احلربي:

أعلنت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل عدد املستفيدين من خدمات
دور الرعاية االجتماعية التابعة إلدارة رعاية املعاقني خالل شهر
ديسمبر من العام املنصرم  ،2014حيث بلغ املجموع الكلي 828
حالة.
وأكد مدير إدارة العالقات العامة خلف الطواش ان اجمالي املستفيدين
في دار رعاية املعاقني اخل��اص بالنساء واألطفال بلغ  173حالة،
واخل��اص بالرجال بلغ  ،119في حني بلغ عدد املستفيدين في دار
التأهيل االجتماعي اخلاص في النساء واألطفال  126واخلاص في
الرجال  ،167واحتضن مركز الرعاية النهارية  86حالة ومركز التدخل
املبكر  146حالة ،فيما بلغ عددهم في جناح التوحد 11حالة.

• جانب من عملية ضبط ومصادرة املواد الغذائية

• خالد العازمي

