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شكر وزير التربية ملوافقته على استخدام امللحق »1«

التمار: مبنى »األساسية«  مقر مؤقت
لهيئة املعاقني حتى االنتقال إلى الساملية

اخلالدي: الوقت لم يفت لتدارك تصحيح 
خطأ كادر العاملني في »الرعاية االجتماعية« 

الشمري: استقالة احلكومة
تضع حداً لألزمة السياسية

دعا الناشط السياسي خليل 
الشـــمري أعضاء احلكومة الى 
االســـتقالة لوضع حد لألزمة 
السياســـية والتـــــي مزقتــنا 
داخليـــا وخارجيـــا نتيجـــة 
لـــألداء الضعيـــف والضغط 
النيابي والشـــــعبي للمطالبة 

بالتغيير.
وحّذر الشمري من خطورة 
بالبلد، مشيرا  الوضع احلالي 
الى اننا بالكويت أصبحنا دولة 
أشخاص ال مؤسسات ونعيش 

منعطفا خطيرا يجب ان ينظر 
اليه بعني االعتبـــار حيث ان 
الصراع السياسي وصل ملرحلة 
صعبة جدا وعلى احلكومة ان 
تعي ذلك وتبادر بالرحيل وتقبل 
التغيير قبل ان ترحل باحلراك 
الشعبي واالنقالب النيابي، حيث 
ان الوعي السياسي اصبح من 
الكويتي والذي  سمة املجتمع 
بدأ حتركه نحو االصالح دون 
الرجوع حتى حتقيق الرحيل 

املنشود.

لم يفت وباالمكان تدارك الوضع 
والعمل على تصحيح اخلطأ.

بشرى شعبان  ٭

وأكد التمار ان هذه البشرى 
أبنائنـــا من ذوي  الـــى  أنقلها 
اإلعاقة وأولياء أمورهم وتذلل 
الكثير من العقبات والصعوبات 
التي يواجههـــا جميع مراجعي 

الهيئة.
وقـــال التمار ان هناك فريقا 
العامة  الهيئـــة  سيشـــكل من 
للمعاقـــني لزيـــارة مبنى كلية 
التربيـــة األساســـية وحصر 
جميـــع االحتياجات التي يجب 
ان تتوافر فيه إلجنازها بالسرعة 

املمكنة.
بشرى شعبان  ٭

املختلفة، السيما في مجال كيفية 
التعامل مع املراجعني.

وتابع ان االدارة وضعت برنامجا 
متكامال ايضا الجراء صيانة شاملة 
جلميع الورش اخلاصة بالرجال في 
كل من الساملية وجنوب الصباحية 
ويتم العمل على ادخال وســــائل 
حديثة ومتطورة تساهم في تطوير 
العمل. وعــــن الكادر اكد اخلالدي 
ان الــــذي اقر ال يفي بالغرض، بل 
كانت نتائجه سلبية على مستوى 
قطاع الرعاية حيث بادر الكثير من 
املوظفني الى تقدمي طلبات انتقال 
من قطاع الرعاية االجتماعية الى 
القطاعات املختلفة في الوزارة او 
الى وزارات وجهات حكومية اخرى. 
ومتنى ان يتم التعامل مع مطالبات 
قطاع الرعاية بشأن الكادر اخلاص 
بجدية اكثر الن القطاع يعاني من 
العمل فيه،  املواطنني عن  عزوف 
ومع هذا الكادر سيتعرض القطاع 
لالفراغ من الكفاءات واملختصني من 
اصحاب اخلبرات. ورأى ان الوقت 

شكر مدير عام الهيئة العامة 
لشـــؤون ذوي اإلعاقة د.جاسم 
التمـــار وزيـــر التربية ووزير 
التعليم العالي أحمد املليفي وذلك 
ملوافقته على استخدام مبنى كلية 
التربية األساسية ملحق رقم )1( 
والكائن في منطقة الشامية الى 
ان يتم االنتقال الى املوقع الدائم 

للهيئة في منطقة الساملية.
التمار في تصريح  واضاف 
صحافـــي ان املوقع املؤقت في 
الشـــامية تتوافر به  منطقـــة 
مســـاحات مناسبة الحتياجات 

أبنائنا من ذوي اإلعاقة.

كشف مدير ادارة التأهيل املهني 
للمعاقني حمد اخلالدي ان االدارة 
اعدت برنامجا متكامال للعمل خالل 
اجازة الصيف، في كل من مركزي 

الساملية وجنوب الصباحية.
وقال في تصريح صحافي ان 
البرنامج يتضمن تنظيم دورات 
خاصة للفنيني واملوظفني العاملني 
في االدارة وذلك بالتنسيق والتعاون 
مــــع كليــــة العلــــوم االجتماعية 
في جامعــــة الكويت موضحا: ان 
املوظفني الذين سيخضعون لهذه 
الدورات ســــيتولون في الســــنة 
الدراســــية املقبلــــة تدريب طلبة 
العلوم االجتماعية ميدانيا في ادارة 
التأهيل. واضاف اخلالدي انه مت 
االتفاق ايضا مع معهد السكرتارية 
في املعاهد التطبيقية على اجراء 
دورة تدريبية للعاملني االداريني 
في االدارة خالل الفترة املمتدة من 
21 اجلاري الى 4 اغسطس املقبل، 
وتشــــمل الدورة تدريب موظفي 
االدارة وتأهيلهم للعمل في االقسام 

د.جاسم التمار

حمد اخلالدي

خليل الشمري

بالتعاون مع املنظمة التنموية للطاقة املتجددة

الصقعبي: معرض السيارات الصديقة للبيئة
في متحف السيارات القدمية 12 اجلاري

أعلنت األمني التنفيذي للمنظمة 
التنموية للطاقة املتجددة غدير 
الصقعبي عــــن تنظيم معرض 
الســــيارات الصديقــــة للبيئة 
بالتنسيق والتعاون مع متحف 
التاريخية  القدمية  للســــيارات 
في 12 اجلاري ويستمر حتى 14 

الشهر املقبل.
وقالت الصقعبي خالل مؤمتر 
صحافي عقد في املتحف مساء 
امس األول ان هذا املعرض يأتي 
تزامنا مع يــــوم البيئة العاملي 
الذي أوصت خالله األمم املتحدة 
باحلفاظ علــــى احلياة الفطرية 

والتنوع البيولوجي.
ولفتت الى ان املعرض سيلفت 
النظــــر الى حقيقــــة جديدة من 
الصناعــــة الصديقــــة للبيئة إذ 
ميكن قيادة أســــرع الســــيارات 
وأفخرها وأحدثها ولكن في الوقت 
نفسه ميكن ان تكون مهجنة اي 
صديقة للبيئــــة تعمل بطاقة ال 

تضر البيئة.
أما عضو متحف الســــيارات 
احمــــد العنــــزي فلفــــت الى ان 
املعرض يعتبر األول من نوعه 
عربيا، مشيرا الى ان إقامة معرض 
متخصص للسيارات الصديقة 
للبيئة تساهم برفع اسم الكويت 
البيئية  الدول واملنظمــــات  بني 
العاملية واعدا باملزيد من األنشطة 

عقدت صباح أمس اجللسة 
اللجنة  االفتتاحية الجتمـــاع 
العليا  الفرنســـية  ـ  الكويتية 
للتعـــاون الدفاعـــي رقـــم 13 
واملنعقد خـــالل 7 و8 يونيو 
اجلاري وذلك ملناقشة جدول 
األعمال وأهم املستجدات على 
الساحتني اإلقليمية والدولية 
ضمن االتفاقيـــة الثنائية بني 

البلدين الصديقني.
الكويتي  وترأس اجلانـــب 
معاون رئيـــس األركان لهيئة 
اللواء  العمليـــات واخلطـــط 
العثمان  الركن عبدالرحمـــن 
ومن اجلانب الفرنســـي نائب 
مدير إدارة افريقيا والشـــرق 
العميد م.جان لوك  االوســـط 
كومبريســـون والوفد املرافق 

دعا قائد الدعم اللوجستي 
امليع  العميـــد .دعبدالرحمن 
اإلطفـــاء  دورة  خريجـــي 
الى  الثــالثـــة  التأسيســـية 
مواصلة االطـــالع علـــى كل 
ما هـــو جـــديد وحــديث في 
مجـــاالت األمن والســــالمة 
واالســـتفادة مـــن جمــيـــع 
التجارب واخلبرات املعمول 
بــها في هذا املجال مبا يؤهلهم 
الداء املهـــــام املوكلـــة إليهم 

بكفاءة واحتراف.
امليـــع خـــالل  واوضـــح 
االحتفال بتخريج دورة اإلطفاء 
التأسيســـية التـــي نظمتها 
وحدة اإلطفـــاء واإلنقاذ في 

على رواده وأعضائه من حيث 
إقامة معارض متنوعة في جميع 
املجاالت املختصة بالســــيارات 
الــــزوار علــــى أحدث  ليطلــــع 
اإلجنازات في عالم الســــيارات، 
الفتا الى انه بالرغم من ان الكويت 
دولة نفطية إال انها من الرواد في 
الســــعي للمحافظة على البيئة 
ودعم مختلف املساعي البيئية.

وتخلل املؤمتر إعالن نتائج 
مسابقة تصوير السيارات األولى 
التي نظمها املتحف وشارك فيها 
عدد مـــن الهـــواة، حيث وعدت 
إدارة املتحف بتخصيص استديو 
للتصوير داخل املتحف ليتم فيه 
تبادل اخلبرات بني الهواة، باإلضافة 
الى تنظيم دورات تدريبية بهذا 
الشأن. ومت توزيع دروع تذكارية 
على جلنـــة التحكيم املؤلفة من 
كل من األساتذة في كلية التربية 
األساسية د.سعاد احلمر ود.أحمد 
اجلسار ود.خالد فرجون ونائب 
رئيس فريق التصوير والتوثيق 
في مركز العمل التطوعي ماجد 
علي وممثل من قسم التصوير في 
النادي العلمي فيصل البشر. ومت 
تكرمي الفائزين في جميع الفئات 
وهي فئة األبيض واألسود وفئة 
اللوغو وفئة الالندسكيب واختيار 

اجلمهور.
دارين العلي  ٭

له لبحث اجلوانـــب الدفاعية 
والعسكرية مبا يخدم التعاون 
القائـــم بني القوات املســـلحة 
لكال البلدين للنهوض بأفضل 
الســـبل للوصول الى األهداف 
املنشودة لرفع الكفاءة القتالية 

في العمليات املستقبلية.
ويأتي هذا االجتماع ضمن 
خطة االجتماعات املشـــتركة 
ضمن اطار اللجنـــة الدفاعية 

العليا الكويتية ـ الفرنسية.
الفرنســـي  الوفد  وقد كان 
اللجنة  املشـــارك في اجتماع 
العليا  الفرنســـية  ـ  الكويتية 
للتعاون الدفاعي قد وصل الى 
البالد مساء امس االول وكان 
باســـتقبالهم عدد من ضباط 

اجليش.

التحرير بحضور  معســـكر 
النقيب بطي  الدورة  مشرف 
آمـــر وحدة  البطي  جاســـم 
اإلطفاء واإلنقاذ بالتكليف، أن 
الدورة تأتي في إطار اخلطة 
االستراتيجية للحرس الوطني 
2015/2010 واشـــتملت على 
موضوعـــات متصلة بطرق 
املكافحـــة األوليـــة وإنقـــاذ 
املصابني الى جانب موضوعات 
فنية أخـــرى تؤهل املتدرب 
للعمل بكفاءة في وحدة االطفاء 
واالنقاذ باحلـــرس الوطني. 
حضـــر احلفل رئيـــس فرع 
الطوارئ الفنية املقدم الركن 

ناصر تركي ناصر.

واملتجددة ألن العمل بها مقبل ال 
محالة، الفتا الى عدد من الدول 
التي لديها جتارب وتســــتخدم 
الســــيارات الصديقــــة للبيئة 
كالبرازيل التي لديها ســــيارات 
تعمل علــــى الهيدروجني، الفتا 
الى ان كل هذه النماذج ستكون 

موجودة في املعرض املقبل.
أما ممثل اللجنة اإلعالمية في 
متحف السيارات م.زكريا دشتي 
فأوضح ان املتحف يحرص دائما 
على إقامة أنشطة تعود باملنفعة 

التي تســــاهم برفع  واملعارض 
الوعي في مختلف املجاالت.

وبدوره حتدث سفير املنظمة 
التنموية محمد املنصور، مشيرا 
الى ان املعرض سيشكل رسالة 
عــــن أهمية الوعــــي البيئي في 
السلوك االجتماعي ومدى تأثيره 
على البيئة، متطرقا الى كيفية 
احلفاظ على البيئة، بينما حث 
مستشــــار القطــــاع النفطي في 
املنظمــــة م.فاضــــل جرمن على 
التفكير اجلدي بالطاقات البديلة 

املتحدثون في املؤمتر الصحافي ملعرض السيارات الصديقة للبيئة

جانب من اجتماع اللجنة الكويتية ـ الفرنسية العليا للتعاون الدفاعي

العميد د.عبدالرحمن امليع متوسطا املشاركني بالدورة

..وشهادة تقدير الجلهود املبذولة تكرمي أحد املشاركني

»املهندسني«: ورشة عمل عن رؤية النقل اجلماعي في الكويت 2030

»الكويتية ـ الفرنسية للتعاون الدفاعي« بحثت أفضل سبل التنسيق

تخريج دورة اإلطفاء التأسيسية الثالثة باحلرس الوطني

تقيم جلنة النقل واملرور في 
جمعية املهندسني الكويتية في 
الساعة السابعة من مساء اليوم 
االربعاء ورشـــة عمل بعنوان: 
النقـــل اجلماعي في  »رؤيـــة 
الكويت لعـــام 2030« مبقرها 
ببنيد القار وتســـتضيف فيها 
مكتب االستشارات العاملي برايان 
ويلي ومكتب اتكنز لالستشارات 

الهندسية.
رئيـــس اللجنة م.عيســـى 
احلجب قال: ان هذه الورشـــة 
التـــي تقام  الثالثة  ســـتكون 
خالل املوســـم احلالي، وذلك 

من ناحية فنية ووضع احللول 
املناسبة لها.

واشـــار رئيس اللجنة الى 
ان هذه الورشة تأتي جتسيدا 
القطاعـــني اخلاص  لتعـــاون 
واحلكومي مع مؤسسات املجتمع 
املدني في قضية املرور، مشيرا 
الى ان مجموعة من املتخصصني 
في الكويت سيشاركون في هذه 
الورشـــة من جامعة الكويت، 
وبعـــض مؤسســـات الدولـــة 
والشركات اخلاصة ذات العالقة، 
مع امكانية مشاركة اي راغب 

في اعمال الورشة.

مع ممثل لـــألمم املتحدة مقيم 
في الكويت.

واضاف احلجب: ان املشاركني 
في الورشة سيتناولون القضية 
النقل من  املرورية ومشـــاكل 
خـــالل مجموعة مـــن احملاور 
هي: استعراض الواقع املروري، 
ووضـــع النقـــل اجلماعي في 
الكويت، استعراض مجموعة من 
التوصيات ذات العالقة ووضع 
مبررات هذه التوصيات، مشددا 
على حرص جمعية املهندسني 
على تسليط الضوء على القضايا 
التي تهم املجتمع ومناقشتها 

بهدف االطالع على مستجدات 
احللول املمكنة، ووضع مجموعة 
من التوصيـــات بالتعاون مع 
مستشـــارين عامليني، وعرض 
هـــذه التوصيات على اجلهات 
املعنية، مشيرا الى ان اللجنة 
قامـــت بوضـــع مجموعة من 
التوصيات وسلمتها الى وزير 
االشغال العامة ووزير البلدية 
د.فاضل صفر في وقت سابق 
التوصيات  حيث لقيت هـــذه 
اهتماما رسميا من قبل القائمني 
على تنفيـــذ االســـتراتيجية 
الوطنية للمـــرور والتي تنفذ  م.عيسى احلجب

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة اإىل الزميل

ح�صن ال�صايغ

وجّد الزميل

ب�صار ح�صن ال�صايغ

لـــوفـــــــاة املغفـــــور لــه بـــــاإذن اهلل تعـالــــى 

والـــد زوجــتــه

تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته واأ�سكنه ف�سيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�سرب وال�سلوان


