
02
السبت 23 اغسطس 2014

»األشغال«: حريصون على تنفيذ مشروع مبنى املطار على أكمل وجه
اكدت وزارة االشغال العامة حرصها على تنفيذ املشاريع العمالقة في البالد على اكمل وجه، السيما 
مشروع مبنى املطار اجلديد بعد مروره بالقنوات الفنية والقانونية حتى يظهر بشكل متكامل. 
وشددت »االشغال« في بيان على ان نقلته وسائل اعالمية عن وزير االشغال العامة ووزير الكهرباء 
واملاء م.عبدالعزيز االبراهيم حول عدم االستعجال في مشروع مبنى املطار اجلديد »ليس دقيقا«. 
وقالت انها تولي مشروع مبنى املطار اجلديد اهتماما كبيرا الهميته كونه بوابة الكويت االقتصادية 
واحلضارية، مشيرة الى انه يعد من مشاريع التنمية الرائدة في الكويت وان »هناك متابعة حثيثة من 
مجلس الوزراء املوقر ملثل هذه املشاريع الضخمة«. آلخر األخبار احمللية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/Local

محليات

العامليني الزائرين من مختلف 
التخصصات، ويتمتع اخلبير 
األملاني بس���معة واس���عة 
وكبيرة في مجال عمله داخل 
أملانيا خصوص���ا وأوروبا 

عموما.
وحترص إدارة املستشفى 
على تطوي���ر العمل الطبي 
ورفع املس���توى املهني في 
الطبية املختلفة  األقس���ام 
داخل املستش���فى بش���كل 
مس���تمر من خالل خارطة 
العاملي���ة، والتي  الزيارات 
تكون على فترات متقاربة 
حيث يستقطب من خاللها 
أبرز اخلب���راء العامليني في 
مجالهم لزيارة املستش���فى 
ومشاركة أطبائها في عالج 
بع���ض احل���االت، كما أن 
اخلبير األملان���ي املعروف 
د.مايكل هس يعتبر واحدا 
من األس���ماء التي يشار لها 
بالبنان في تخصص عالج 
آالم العمود الفقري والرقبة 
واملفاصل من دون جراحة، 
وزيارته هذه تعتبر إضافة 
جدي���دة وفرصة ال تعوض 
لألطباء لالطالع على الطرق 

»السالم الدولي« يستقبل اخلبير األملاني 
مايكل هس املتخصص في عالج آالم العمود الفقري

العالجية اخلاصة لواحد من 
أبرز اخلب���راء العامليني في 

هذا املجال.

مجددا يستضيف مستشفى 
السالم الدولي خبير عالج آالم 
الفق�ري والرقب���ة  العم�ود 
من دون جراح������ة األملاني 
د.مايكل ه����س وهو رئيس 
جمعي����ة الع����الج التداخلي 
للعم����ود الفق����ري والرقبة 
بأملانيا مل����دة 5 أي��ام فق��ط 
خ��الل الفت����رة م��ن 23 إلى 
27 اجلاري ملتابعة حاالت�ه 
ومناظ����رة ح����االت جديدة 
وإجراء العمليات اجلراحية 

املتخصصة.
ويباش���ر د.مايكل خالل 
زيارت���ه ح���االت االنزالق 
الغضروفي وانقاص حجم 
الغضروف القطني والعنقي 
)من دون جراحة(، وآالم عرق 
النسا والديس���ك، وضيق 
القناة العصبي���ة بالعمود 
الفقري، وخشونة مفاصل 
الفقرات والرقب���ة بالتردد 
احلراري، وعالج الكس���ور 
الناجتة عن هشاشة العظام 

بحقن السيمنت.
وتأتي تل���ك الزيارة في 
إط���ار برنامج املستش���فى 
د.مايكل هسالس���تقبال أش���هر األطباء 

النامي حتدث عن البطاقة الذكية واإلدارة اإللكترونية

ختام ناجح ملفهوم اإلدارة احلديثة مبحافظة مبارك الكبير

للحضور لعرض املشاكل التي 
تعترضهم في االدارة ومفاهيم 
التسويق وطرح طرق العالج 
احلديث����ة، واختت����م النامي 
محاضراته بالتعريف مبفهوم 
اإلدارة وانه يتطلب العديد من 
احملاضرات واالنفتاح عليه من 

كل اجلوانب. 
وشكر محافظ مبارك الكبير 
الرجيب  الفري����ق أول احمد 
ومدير مكتب شؤون احملافظ 
الدريعي  اللواء محمد راشد 
ومدير إدارة التنسيق واملتابعة 

س����ميرة القناع����ي وأس����رة 
احملافظة على اجلهود املبذولة 

من اجل إجناح الدورة. 
الل����واء محمد  ألق����ى  ثم 
الدريعي كلمة ش����كر خاللها 
احملاضر نام����ي النامي على 
تعاونه الصادق ومعلوماته 
اإلدارة  الرائ����دة في مج����ال 
والتسويق، ونقل له حتيات 
احملافظ الفريق احمد الرجيب 
وش����كره العميق على جناح 
التدريبي����ة األولى  ال����دورة 

باحملافظة.

وحل كافة املش����اكل وإعطاء 
املركزية االدارية. 

وانتق����ل بع����د ذل����ك الى 
التس����ويق وأهميت����ه وحدد 
النقاط األربع التي يعتمد عليها 
التسويق وهي السعر احملدد 
واملنتج وامل����كان والعرض 
واستشهد بالعديد من السلع 
املستخدمة وأساليب التسويق 
لها واالعتماد على التخطيط 
الس����ليم واملتابعة من اجل 

حتقيق األهداف املطلوبة. 
وفت����ح النام����ي املج����ال 

عبداهلل الراكان

اختتمت الدورة التدريبية 
األولى التي نظمتها محافظة 
مب����ارك الكبير بنجاح حتت 
والقي����ادة  اإلدارة  عن����وان 
واملفه����وم احلدي����ث لإلدارة 
والبطاقة الذكية وارتفع عدد 
احلضور من مختلف أجهزة 
الدول����ة وتط����رق احملاضر 
د.نامي النامي الى أهمية القائد 
واإلدارة والصفات املطلوبة 
القي����ادة واإلنصاف بني  في 
اجلميع، وأضاف ان القائد هو 
من يصدق في وعوده ويكسب 
املدير  محبة اجلميع بعكس 
الروتني ويخسر  الذي يتبع 
العاملني معه ثم حتدث النامي 
عن مفهوم وتعريف اإلدارة 
احلديثة واهمية اس����تعمال 
التي متنح  الذكي����ة  البطاقة 
حاملها الدخ����ول الى االدارة 
االلكتروني����ة وه����ي افضل 
أس����اليب االدارة احلديث����ة 
وتقييم املوظفني والوصول 
الى تكنولوجيا االتصاالت وان 
العالم يعتمد اآلن على البطاقة 
الذكية في توفير وإدخال كل 
املعلومات في زمن قياس����ي 

)أحمد علي( احلضور في احملاضرة  


