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«اإلعالم» :المرأة شريك أساسي

في تحقيق رؤية «كويت جديدة »2035

�أكد وكيل وزارة الإعالم امل�ساعد
ل�����ش���ؤون ال��ت��ل��ف��زي��ون �سعود
اخلالدي� ،أن امل��ر�أة الكويتية
مبا متلكه من خ�برات وق��درات
وم�ؤهالت تعد �رشيكا �أ�سا�سيا
يف �إع��داد وتنفيذ ر�ؤي��ة «كويت
جديدة .»2035
جاء ذلك لدى افتتاحه م�ؤمتر
«ج��وه��ر امل����ر�أة ب�ين التمكني
واالعالم» نيابة عن وزير االعالم
وزي��ر الدولة ل�ش�ؤون ال�شباب
حممد اجل�بري ،وال��ذي تنظمه
جلنة املر�أة يف جمعية املحامني
الكويتية مبنا�سبة يوم املر�أة
العاملي.
و�أو����ض���ح اخل��ال��دي �أن ر�ؤي���ة
«كويت جديدة  »2035مل تغفل
جهود املر�أة الكويتية واالهتمام
بها تقديرا لدورها الرائد يف
خطط التنمية م�شريا �إلى حر�ص
القيادة ال�سيا�سية على دعمها يف
خمتلف املجاالت.
و�أ�شار �إلى حر�ص «االعالم» على
دعم الكوادر الن�سائية بالوزارة
منوها «بتعيني وكيلة الوزارة

منرية الهويدي �أخريا وهي املرة
االول��ى التي ت�شغل فيها امر�أة
هذا املن�صب يف الوزارة».
م��ن جهتها ق��ال��ت امل�ست�شار
ال�ترب��وي ونائب رئي�س مركز
التنمية االقت�صادية ال�شيخة
�سهيلة ال�صباح� ،إن امل���ر�أة
الكويتية فر�ضت نف�سها عن�رصا
�أ�سا�سيا على امل�شهد ال�سيا�سي
واالق���ت�������ص���ادي واالج��ت��م��اع��ي
والريا�ضي يف البالد.
و�أو�ضحت �أن امل��ر�أة الكويتية
مكون �أ�سا�سي يف املجتمع �إذ
بد�أت عملها ال�سيا�سي ب�شكل قوي
والفت عرب متثيل �أربع ن�ساء يف
جمل�س الأمة يف �أول م�شاركة لهن
مبينة �أن ع��دم وج��ود مثل هذا
العدد حاليا او يف املجال�س
ال�سابقة ال يعني انح�سار هذا
امل�سار.
وذك����رت �أن االجن�����ازات التي
حققتها امل���ر�أة الكويتية «ال
ت��ع��د وال حت�����ص��ى» الف��ت��ة �إل��ى
�أن دور امل��ر�أة حا�رض على كل
امل�ستويات.
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«اإلطفاء» احتفلت بتخريج الدفعة الثانية

حريصون على دعم الكوادر النسائية بالوزارة

• سعود اخلالدي
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• الشيخة سهيلة الصباح

وكان رئي�س جمعية املحامني
�رشيان ال�رشيان قال يف كلمة
خالل افتتاح امل�ؤمتر �إن املر�أة
من �أعمدة املجتمع وتلعب دور ًا
�أ�سا�سي ًا فيه م�شريا �إلى �أهمية
حت�سني نظرة املجتمع للمر�أة
واظ��ه��ار ال�����ص��ورة االيجابية
احل��ق��ي��ق��ي��ة ل��ه��ا ع�بر و�سائل
االعالم.
وب�ين ال����شري��ان �أن امل�ؤمتر
ي��ع��د تطبيقا ف��ع��اال للر�ؤية
الأم�يري��ة ال�سامية املعنية
بتمكني ال�شباب وتعزيز دوره
يف املجتمع م��ن خ�لال تغيري
ال��ف��ك��ر املجتمعي وحت�سني
�صورة امل��ر�أة واظهار دورها
احلقيقي وامل�س�ؤولية التي
حتمل اعباءها ما ي�ؤثر وب�شكل
ايجابي على متكينها وتوليها
منا�صب قيادية.
و�أو�ضح �أن امل��ر�أة التي �سطرت
�أروع ال��ب��ط��والت والإجن����ازات
على خمتلف الأ�صعدة ت�ستحق
كل التقدير «فهي الأم والقائدة
و�صانعة الرجال».

من طالبات دورة رقيب مفتش وقاية
كتب حم�سن الهيلم:

حتت رعاية مدير عام الإدارة العامة
ل�ل�إط��ف��اء الفريق خالد امل��ك��راد ،
وبح�ضور نائب املدير العام لقطاع
تنمية امل��وارد الب�رشية اللواء م.
خالد الرتكيت ومدير عام �أكادميية
�سعد العبدالله للعلوم الأمنية اللواء
نا�رص بور�سلي وعميد كلية الدرا�سات
التكنولوجية يف الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي وال��ت��دري��ب د.
عبدالله املزروعي وح�ضور عدد من
قيادات الإدارة العامة للإطفاء ومعهد
ال�رشطة الن�سائية و�أ�رس اخلريجني,
احتفل مركز اع���داد رج��ال الإطفاء
بتخريج الدفعة الثانية من طالبات
دورة رقيب مفت�ش وقاية وعددهن 18
طالبة وذلك يف م�رسح قطاع الوقاية
ب�ضاحية مبارك العبدالله اجلابر
ال�صباح.
ب���د�أ احل��ف��ل بال�سالم ال��وط��ن��ي ،ثم
تالوة عطرة ملا تي�رس من �آيات الذكر
احلكيم.
ث��م ال��ق��ى م��دي��ر م��رك��ز اع���داد رجال
الإطفاء العقيد عبدالله الأن�صاري
كلمة رحب فيها بنائب املدير العام
لقطاع تنمية املوارد الب�رشية اللواء
م .خالد الرتكيت وال�ضيوف الكرام،
وقال مبنا�سبة حفل تخريج طالبات
ال��دف��ع��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن دورة رقيب
مفت�ش وقاية :نقف بكل فخر واعتزاز
لتخريج الدفعة الثانية من بنات

• كبار احلضور مع الطالبات اخلريجات

الكويت الالتي �سوف ين�ضممن اليوم
بجانب زميالتهن من الدفعة الأولى
ال�ستكمال الوقاية من احلريق للحفاظ
على الأرواح واملمتلكات  ،ثم رفع كل
معاين ال�شكر �إلى مدير عام �أكادميية
�سعد العبدالله للعلوم الأمنية ومديرة
معهد ال�رشطة الن�سائية والهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
ومنت�سبي مركز اعداد رجال الإطفاء
ملا بذلوه طوال التحاق الطالبات
بالدورة التي ا�ستمرت �سنة وثمانية
�أ�شهر.

لكشف مالبسات قضية البغلي

في تاريخ الكويت المعاصر

وقالت اجلا�رس :ال بد من وقفة عرفان للجهات
التي تقوم بدعم امل��ر�أة الكويتية يف خمتلف
املجاالت ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية
 ،الفتة الى دعم جمعية املهند�سني للمر�أة
املهند�سة ووقوفها معها حيث يتم على الدوام
وجود مهند�سات يف ع�ضوية جمل�س االدارة منذ
العام . 1992

• طالل الهاجري واللواء ادوارد استنسكو

نتمنى لها المزيد من التقدم لما فيه مصلحة العملية التعليمية

الحربي :جمعية المعلمين أحد روافد صنع القرار التربوي
كتب حم�سن الهيلم:
اكد وكيل وزارة الرتبية د� .سعود
احلربي ان جمعية املعلمني احد
رواف���د �صنع ال��ق��رار ال�ترب��وي من
خالل وجهات النظر التي تطرحها
مل�صلحة العمل واملنظومة الرتبوية
م�شريا الى ان عالقة اجلمعية مع
الرتبية متميزة منذ عقود ال�سيما
انها ترثي ال��وزارة بافكار تنقلها
من اهل امليدان .
ج���اء ذل���ك يف ت����صري��ح ادل����ى به
احلربي لل�صحافيني خالل ح�ضوره
حفل اال�ستقبال الذي اقامته جمعية
املعلمني مبنا�سبة فوزها بانتخابات
اجل��م��ع��ي��ة ال��ت��ي اق��ي��م��ت اال�سبوع
املا�ضي معربا عن امنياته للجمعية
بالتوفيق والتقدم ملا فيه م�صلحة
العملية التعليمية .
من جانبه اكد الوكيل امل�ساعد للتنمية
الرتبوية واالن�شطة في�صل مق�صيد
ان الرتبية متد يد العون جلمعية
املعلمني الكويتية للم�ساهمة يف
تطوير العملية التعليمية ال�سيما انها
تربطها عالقات تعاون م�شرتكة تهم
اهل امليدان م�شريا الى ان امليدان
الرتبوي ينتظر من اجلمعية الكثري
متمنيا لهم التوفيق وحتقيق العديد

• عدد من احلضور في حفل جمعية املعلمني

من النجاحات التي تخدم املعلمني
واملعلمات وابناءنا الطلبة .
م��ن جهته ه��ن��أ الوكيل امل�ساعد
للتعليم اخل��ا���ص وال��ن��وع��ي د.
عبداملح�سن احلويلة رئي�س واع�ضاء
جمل�س ادارة جمعية املعلمني
على الثقة التي نالوها من اع�ضاء
اجلمعية العمومية متمنيا لهم

مزيدا من النجاح واال�ستمرار يف
خدمة اهل امليدان .
وا�ضاف احلويلة ان اجلمعية تعترب
م����ر�آة ع��اك�����س��ة ل��ط��م��وح ورغ��ب��ات
املعلمني منوها الى اننا يف الرتبية
نحر�ص على تلبية هذه االحتياجات
لتحقيق رغبات املعلمني ورفع
حما�سهم داخ��ل ال��غ��رف ال�صفية

وا�سوار املدر�سة خا�صة ان املعلم
حمور ا�سا�سي يف العملية التعليمية
وم��ن خالله ن�ستطيع بناء جمتمع
ق���ادر ع��ل��ى االرت���ق���اء بامل�ستوى
التعليمي داخل البلد .
من جانبه اعرب رئي�س جمل�س ادارة
جمعية املعلمني مطيع العجمي
عن بالغ �شكره وتقديره للقيادات

ال�ترب��وي��ة واه����ل امل���ي���دان على
ح�ضورهم حفل ا�ستقبال جتديد الثقة
مبجل�س ادارة اجلمعية ونيله ثقة
اجلمعية العمومية يف االنتخابات
التي �شهدتها اجلمعية اال�سبوع
املا�ضي م�شريا الى ان هذه الثقة هي
و�سام على �صدورنا ونت�رشف بحمل
هذه الثقة وم�س�ؤولياتنا الرتبوية
وحمل ق�ضايا املعلمني وهمومهم
وطرحها على وزارة الرتبية وغريها
من اجلهات .
وا�ضاف ان هذا احل�ضور الغفري يدل
على توا�صل اجلمعية مع امليدان
الرتبوي من اجل امل�صلحة العامة
ويحملنا م�س�ؤولية ك��ب�يرة بعد
التناف�س ال�رشيف مع اخواننا يف
قائمة التغيري الذين نكن لهم كل
احرتام وتقدير الفتا الى اننا اليوم
يف مركب واح��د بجميع القطاعات
ال�سيما اننا املمثل الوحيد والر�سمي
للميدان الرتبوي .
و���ش��دد العجمي على حر�صه على
التوا�صل مع كافة االطياف خلدمة
واملعلمني
التعليمية
العملية
واملعلمات منوها ال��ى ان ابوابنا
مفتوحة لتلقي ك��ل االق�تراح��ات
واالن�ضمام لفرق العمل وخدمة اهل
امليدان .

�أكد �سفري الكويت لدى رومانيا طالل
الهاجري ،ا�ستمرار متابعة ق�ضية
اختفاء امل��واط��ن الكويتي حممد
البغلي مع ال�سلطات الرومانية وبذل
كل اجلهود املمكنة من اجل ك�شف
مالب�سات هذه الق�ضية امل�أ�ساوية.
وقال عقب لقائه رئي�س املفت�شية
العامة ل�رشطة حمافظة براهوفا
اللواء ادوارد ا�ستن�سكو� ،أم�س� ،إن
امل�س�ؤولني الرومانيني حري�صون
على متابعة هذه الق�ضية االن�سانية
وك�شف مالب�ساتها.
و���ش��دد على ح��ر���ص ال�سلطات يف
ال��ب��ل��دي��ن ع��ل��ى ب���ذل ك��ل اجلهود
ومتابعة �آخر تطورات الق�ضية ف�ض ً
ال
عن حر�ص ال�سفارة على موا�صلة
ومعرفة �آخر ما تو�صلت اليه نتائج

التحقيقات م���ؤك��دا ان��ه��ا حتظى
باهتمام ومتابعة على امل�ستويني
ال�شعبي والر�سمي.
يذكر ان رجل االعمال حممد البغلي
اختفى يف ظروف غام�ضة يف قرية
كييا مبقاطعة ب��راه��وف��ا �شمال
العا�صمة بوخار�ست يف اخلام�س من
اغ�سط�س عام .2015
ور�صدت عائلة البغلي مكاف�أة مالية
تقدر بـ � 500ألف يورو ،ملن يديل
ب ��أي معلومات ت�ساعد يف العثور
عليه.
يذكر ان وزارة الداخلية الكويتية
ار�سلت �سابقا وف���ودا امنية الى
رومانيا ملتابعة الق�ضية والتن�سيق
مع ال�رشطة الرومانية واجلهات
املخت�صة.

«الداخلية» :جولة تفقدية

على إدارات شؤون اإلقامة

كتب حم�سن الهيلم:

• أثناء اجلولة التفقدية

قام مدير عام الإدارة العامة ل�ش�ؤون الإقامة العميد عبدالقادر
ال�شعبان ام�س بجولة تفقدية على �إدارات �ش�ؤون الإقامة بجميع
املحافظات للوقوف على �سري �إجراءات جتديد و�إ�صدار الإقامة على
�أر�ض الواقع ومتابعة تطبيق القرار مع مراعاة مرونة و�سهولة
و�رسعة الإجناز للت�سهيل على املواطنني واملقيمني املراجعني
لإدارات �ش�ؤون الإقامة .وت�أتي هذه اجلولة مع بداية تطبيق القرار
ال��وزاري رقم « »135ل�سنة  2019وال��ذي يق�ضي ب�إلغاء مل�صق
الإقامة بجواز �سفر الأجانب واال�ستعا�ضة عنه بالبطاقة املدنية
�سارية املفعول .كما ا�ستمع ال�شعبان �إلى �رشح مف�صل من مدراء
الإدارات حول طريقة عمل املنظومة والتقنية امل�ستخدمة والتي
تعد الأحدث ال�ستخراج الإقامة بالنظام اجلديد ،والتقى العميد
ال�شعبان خالل جولته ببع�ض املواطنني واملقيمني.

انطالق فعاليات المؤتمر الخليجي لبيئة عمرانية مستدامة

الالفي :إدارة التربية الخاصة

استعدت لالختبارات النهائية

كتب �سالمة ال�سليماين:

كتب حم�سن الهيلم:

ك�شف مدير �إدارة الرتبية اخلا�صة يف وزارة الرتبية د�.سلمان الاليف عن ا�ستعداد
�إدارته الختبارات نهاية العام الدرا�سي  2019/2018حيث مت ح�رص عدد الطلبة
الذين بحاجة �إلى معلمني خالل فرتة االختبارات من فئة املكفوفني وامل�صابني
بال�شلل �إذ يرتاوح عددهم من � 80إلى  100طالب تقريب ًا وجار توفري العدد الكايف
لهم من املعلمني م�ؤكدا يف الوقت نف�سه تطبيق لغة اال�شارة يف مدار�س الرتبية
اخلا�صة وجار �إدخال املعلمني واملعلمات يف دورات تدريبية بهذا ال�ش�أن .و�أكد
الاليف يف ت�رصيح لل�صحافيني خالل ح�ضوره نيابة عن الوكيل امل�ساعد للتعليم
اخلا�ص د.عبداملح�سن احلويلة برنامج ور�ش ملتقى التوا�صل واحلوار الرتبوي
على م�رسح جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا �أكد ا�ستعداد املدار�س اخلا�صة
�أي�ض ًا العربية ومنها والأجنبية لالختبارات �سواء يف �صفوف النقل �أو الثاين ع�رش
عرب جمموعة من الإجراءات التي مت التح�ضري لها منذ الآن .من جانبها ركزت
مراقبة املدار�س العربية يف الإدارة العامة للتعليم اخلا�ص جناة الروي�شد على
�أهداف امللتقى الذي جاء وفق قولها انطالق ًا من ر�ؤية �سمو �أمري البالد لكويت
جديدة من �أهدافها �إ�صالح نظام التعليم لإعداد ر�أ�سمال ب�رشي �إبداعي ب�صورة
�أف�ضل ت�ؤدي �إلى تعزيز ثقافة احلوار لإيجاد حلول �إبداعية مل�شكالت التعليم.

ثم تال مراقب �ش�ؤون الطلبة وال�ضباط
قرار التعيني والق�سم.
ويف ختام حفل التخريج قام نائب
املدير العام لقطاع تنمية املوارد
الب�رشية بتوزيع ال��دروع التذكارية
على مدير �أكادميية �سعد العبدالله
للعلوم الأم��ن��ي��ة والهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب ومديرة
معهد ال�رشطة الن�سائية منى ال�شطي.
وبعد ذلك مت توزيع الدروع التذكارية
على املتفوقات من اخلريجات وهن- :
 -١الأول على الدفعة :رقيب عاي�شة

اخل�رض  -بتقدير امتياز والأول مكرر
على الدفعة :رقيب �شهد الف�ضلي-
بتقدير امتياز والثاين على الدفعة:
رقيب �ضحى ال�صليلي بتقدير امتياز
والثالث على الدفعة :رقيب �سارة
ال�شطي  -بتقدير امتياز ورقيب
نورة الهاجري وزهرة �صالح و�سارة
العو�ضي وجمانة عبدالله و�أنفال
املق�صيد و�آالء حمادة وبتول حممد
وجنلة العلي وبتول البلو�شي ورقية
املويل وليلى حممد ودالل املهنا
و�سارة عبدالعزيز ومرمي ال�شمري.

سفيرنا برومانيا :الجهود مستمرة

الجاسر :لها بصمات واضحة
تقدمت ع�ضوة جمل�س �إدارة جمعية املهند�سني
د�� .ش�روق اجل��ا��سر بالتهاين ال��ى امل���ر�أة
الكويتية وكل ن�ساء العامل مبنا�سبة يوم املر�أة
العاملي  ،داعية الى مزيد من الفر�ص القيادية
للمهند�سات يف جهات العمل العامة واخلا�صة
والكف عن و�ضع العراقيل �أم��ام الكفاءات
الهند�سية الن�سائية .

محليات

• جناة الرويشد

انطلقت فعاليات امل��ؤمت��ر اخلليجي لبيئة عمرانية
م�ستدامة  2019والذي ت�ست�ضيفه الكويت خالل يومني يف
فندق املارينا بقاعة ال�شيخة �سلوى �صباح الأحمد.
وبهذه املنا�سبة رحب نائب املدير العام مل�ؤ�س�سة الكويت
للتقدم العلمي ورئي�س اللجنة التوجيهية للم�ؤمتر د� .سامل
احلجرف ممث ًال عن مدير عام امل�ؤ�س�سة د .عدنان �شهاب
الدين باحل�ضور يف «م�ؤمتر اخلليج لبيئة عمرانية م�ستدامة»
والذي مت تنظيمه احتفا ًال باختتام م�رشوع بحثي دام ملدة
�أربع �سنوات ،ومت تنفيذه بالتعاون بني معهد الكويت
للأبحاث العلمية وجامعة الكويت ومعهد ما�سات�شو�ست�س
للتكنولوجيا ،حيث مت تطوير هذا امل�رشوع حتت رعاية
مركز «الكويت – معهد ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا»
للموارد الطبيعية والبيئة الذي �أن�ش�أته م�ؤ�س�سة الكويت
للتقدم العلمي بال�رشاكة مع معهد ما�سات�شو�ست�س
للتكنولوجيا ،وذلك بهدف الرتكيز على تطوير حلول
مبتكرة من خالل اجلهود التعاونية للباحثني يف الكويت
ومعهد ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا.

• خالل افتتاح املؤمتر

