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اخلرافي: 10 برامج متخصصة للعاملني 

في »السكنية« بالتعاون مع »التخطيط«

أكد نائب املدير العام لش���ؤون تنمية املوارد البش���رية في 
املؤسس���ة العامة للرعاية الس���كنية م.نبيل اخلرافي أن تنمية 
املوارد البش���رية حتظى باهتمام القيادة السياسية في الكويت 
ولذلك تتبنى احلكومة عددا من االستراتيجيات التي تهدف إلى 
تلبية متطلبات اخلطة التنموية من القوى البشرية ذات الكفاءة 
العالية والقادرة على صناعة الفارق، موضحا أن أهمية تدريب 
إدارة وتنفيذ مش���اريع التنمية كعامل أساسي إلرساء وتفعيل 
قواعد التنمية املستدامة الش���املة وضمانة استمرارها في أي 
مجتمع كان.  وأش���ار اخلرافي إلى أن املؤسسة العامة للرعاية 
الس���كنية تتولى قطاعا حيويا ميس حي���اة كل مواطن، ولذلك 
فإنها ال تألو جهدا في التعاون مع املؤسسات العربية واإلقليمية 
في رفع كفاءة موظفيها وتنمية مهاراتهم بالصورة التي تواكب 
التطور املذهل في النظم واملعلومات، الفتا إلى أن تعاون املؤسسة 
مع املعهد العربي للتخطيط في مجال تدريب كوادرها هو خير 
دليل على ذل���ك، مثنيا على تعاون القائم���ن على إدارة املعهد 
وعلى رأسهم املدير العام د.بدر مال اهلل جلهودهم في تصميم 10 
برامج تدريبية متخصصة لصالح العاملن في املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية، تنفذ 6 منها في الكويت و4 خارجها لالطالع 

على أحدث املستجدات في مجال الرعاية السكنية.
 من جهته أكد مدير عام املعهد العربي للتخطيط د.بدر مال اهلل 
على أهمية التدريب أثناء العمل »Training Job The On« كأحد أبرز 
عناصر التنمية البشرية وأكثرها فاعلية، الفتا الى تعاون املعهد 
العربي للتخطيط مع املؤسسة العامة للرعاية السكنية من خالل 
تصميم 10 برامج تدريبية متخصصة للعاملن فيها تنفذ 6 منها 
على مدار شهر نوفمبر اجلاري، موضحا أن برامج التدريب الداخلية 
تبدأ اليوم وعلى مدار 4 أيام ببرنامجي »احملاس���بة احلكومية 
وإعداد التقاري���ر املالية واحملاس���بية« و»التخطيط احلضري 
واملخطط الهيكلي للدولة«، أما برنامجا »الدورة التنفيذية ملشاريع 
التنمية« و»التخطيط والتحليل املالي واملؤش���رات والتنبؤات 
املس���تقبلية املالية« ففي الفترة من 18 الى 22 نوفمبر اجلاري، 
ويختتم التدريب الداخلي ببرنامجي »الدراسات العامة والدراسات 
القطاعية ودراس���ة اجلدوى الفنية واالقتصادية للمش���اريع« 
و»إع���داد املوازنات احلكومية واإلدارة املالية وميزانية البرامج 

وتقييم األداء« في الفترة من 25 الى 29 اجلاري.

د.بدر مال اهلل نبيل اخلرافي

عماد بوخمسن يقدم هدية تذكارية الى جون تود

رئيس االحتاد الدولي أشاد مبتحف السيارات التاريخية والقدمية والتقليدية

تود: الكويت متتلك إمكانات بشرية كبيرة تؤهلها
المتالك زمام املبادرة في النشاطات اإلقليمية لرياضة السيارات

توفير أفض���ل األجواء للحد من 
احلوادث وحفظ أرواح املواطنن 
واملقيمن األمر الذي يعتبر هدفا 

ضروريا من أهداف النادي«.
ولفت ال���ى ان الكويت حتفل 
بالعديد من املتسابقن املميزين 
أصحاب املهارة العالية واملستوى 
املتقدم ولكنه في الوقت نفسه لفت 
الى حاجة البالد الى انشاء حلبات 
رياضية متخصصة في مختلف 
أقسام رياضة احملركات لكي يتمكن 
النادي من خل���ق جيل محترف 
في رياضة السيارات واحملركات 
بصورة عامة. واس���تطرد قائال: 
»س���نعمل بالتعاون مع النادي 
الدولي للس���يارات ال� )كي.تي( 
على تطوير رياضة الس���يارات 
وايصالها للمس���توى املطلوب 
الذي يأمله ويتمناه جميع محبي 

رياضة احملركات في الكويت«.
حمد العنزي  ٭

االحتاد الدولي الذي مثله رئيس 
مجلس ادارة النادي عماد بوخمسن 
تهدف الى حتقيق األهداف املرجوة 
واالرتقاء بالرياضة. وأشاد بالدور 
الذي يلعبه النادي الكويتي للربع 
ميل لرياضة السيارات والدراجات 
اآللية في دعم رياضة احملركات 
بالكوي���ت بصورة تس���هم في 
تطويره���ا وإيصاله���ا الى أرقى 
املس���تويات. ومتنى من اجلهات 
الكويت املشاركة  احلكومية في 
بص���ورة أكبر ف���ي دعم رياضة 
الس���يارات مبا يضمن تطورها 

بالصورة التي ترضي اجلميع.
من ناحيته أكد رئيس جلنة 
الراليات بالنادي الكويتي للربع 
ميل للسيارات والدراجات اآللية 
الشيخ عذبي النايف حرص النادي 
على توفير بيئة صحية ملمارسة 
رياض���ة الس���يارات واحملركات 
بصورة عامة وقال: »نعمل على 

الدولي  أشاد رئيس االحتاد 
للس���يارات »إف.آي.أيه« جون 
تود بالدور الذي تلعبه الكويت 
في دعم الرياضة وما متلكه من 
امكانات بش���رية كبيرة تؤهلها 
المتالك زمام املبادرة في مختلف 
النشاطات اإلقليمية في رياضة 
السيارات. وأثنى تود في مؤمتر 
صحافي مساء امس األول على 
اجلهود التي يبذلها كل من النادي 
الكويتي الدولي للسيارات ال� »كي.

تي« والنادي الكويتي للربع ميل 
لرياضة الس���يارات والدراجات 
اآللية في سبيل دعم الرياضة في 
الكوي���ت، معربا عن أمله في أن 
تستمر هذه اجلهود »الواضحة« 
على الوتيرة نفسها خالل الفترة 
املقبلة مبا يكفل تطوير اللعبة 
بالصورة املأمولة واملنشودة من 

قبل اجلميع.
وأكد ان الهدف الرئيسي من 
التنظيم  زيارته للمنطقة ه���و 
الس���ليم لرياضة السيارات في 
الكويت ودول اخلليج ووضعها 
في األطر التي تكفل احلفاظ على 
أرواح الناس عبر تنظيم مسارات 
الس���ير ودعم انش���اء حلبات 
متخصصة على أحدث املستويات 
في رياضة السيارات وال� »كارت«. 
وفي هذا السياق اجتمع تود مع 
وكيل وزارة الداخلية املس���اعد 
لشؤون املرور مدير عام االدارة 
العامة للمرور اللواء د.مصطفى 
الزعابي للتباحث حول تنظيم 
الرياضة مبا يكفل حتقيق األهداف 
املنش���ودة عبر »برنامج حماية 

الطريق وتنظيم الطرق«.
وأعرب املسؤول الدولي عن 
ارتياح���ه التام له���ذا االجتماع 
وتفاعل الزعاب���ي معه بصورة 
ايجابية »جعلته واثقا من جدية 
املسؤولن في الكويت في تنظيم 
السير بالصورة املالئمة  حركة 

واملنشودة من قبل اجلميع«.
وقد قام رئيس االحتاد الدولي 
للسيارات بالتوقيع على مذكرة 
تعاون مع النادي الكويتي الدولي 
للس���يارات ال���� »كي.تي« عضو 

جون تود خالل جولته في متحف السيارات التاريخية بحضور جواد بوخمسن وعماد بوخمسن

تود مع عدد من املشاركن في الزيارة

مركز تدريب املهندسني ينظم 
برنامجًا خاصًا في اإلدارة الشخصية

ينظم مركز التدريب في جمعية املهندس����ن برنامجا خاصا 
في اإلدارة الشخصية، ويقدم البرنامج التدريبي بالتعاون مع 
اجلامعة احلديثة لإلدارة والعلوم MUBS. ودعت عضو املركز 
م.سعاد الكندري الراغبن من املهندسن واملهندسات ومختلف 
ش����رائح املجتمع الى املش����اركة في هذا البرنامج واالستفادة 

من البرنامج في تطوير مهاراتهم 
ال����ى زيادة  اإلداري����ة، باإلضافة 
القدرات لديه����م في مجال اإلدارة 
الذاتية واالرتقاء بها الى األفضل، 
الفتة الى ان البرنامج سيقام في 
2 ديسمبر وملدة 3 أسابيع، نحو 3 
ساعات ونصف الساعة يوميا مبقر 
جمعية املهندسن الكويتية، ويقدمه 
املتخصص شوقي ضو. وأوضحت 
ان اليوم األول من البرنامج سيركز 
على تطوير املهارات، وعملية الذكاء 
الفط����ري والعاطفي في الش����أن 
الدعم اإلداري  اإلداري، وأهمي����ة 

وإدارة االجتماع����ات، باإلضافة الى األعمال الكتابية في اإلدارة، 
وكذلك إدارة الوقت والضغوط في العمل، كما ميكن االستفسار 

مبقر اجلمعية واالتصال على رقم: 22433846.

م.سعاد الكندري

املطيري يطالب البلدية باالهتمام 
بنظافة إسطبالت خيل »اجلهراء«

الدعيج: الزيادة الطفيفة 
في حاالت الكبد الوبائي طبيعية 

طالب عض����و املجلس البلدي ورئي����س اللجنة الفنية فرز 
املطيري بلدية الكويت بااللتفات إلى اسطبالت اخليل في محافظة 
اجلهراء، مبينا ان اصحاب االسطبالت اصبحوا يعانون من مشاكل 
جمة وأبرزها انعدام النظافة والغياب امللحوظ للبلدية بسبب 
عدم اهتمامها بنظافة املنطقة كما ان انعدام األمن ادى ملزيد من 

االنفالت في هذه املنطقة.
وأوضح املطيري أن االسطبالت 
تعاني من كل املشاكل في ظل غياب 
األمن واخلدمات، ما ادى الى وقوع 
العديد من األحداث األمنية املؤسفة 
والتي باتت تشكل معاناة وخوفا 
الذين  وخطرا عل����ى املواطن����ن 
يرتادونها، الفت����ا الى ان املناظر 
التي نرها في االسطبالت ال تسر 
الناظرين لها والرائحة باتت تزكم 
األنوف. وبن ان هناك مشكلة اولية 
وهي انعدام النظافة بسبب نسيانها 
من بلدية الكويت وحتديدا بلدية 

محافظة اجلهراء التي تتبعها فروسية اجلهراء، مشيرا الى ان 
الناس في اسطبالت اجلهراء دأبوا على حرق النفايات والقمامة 
نتيجة لتراكمها امام اس����طبالتهم، ما يذكرنا بأحداث س����ابقة 
مماثل����ة حصلت في أيام الغزو بفع����ل غياب النظافة، حتى ان 
النيران اتت حينها مرات عدة على االس����طبالت نفسها. وأشار 
الى موضوع انتش����ار البقاالت غير املرخصة والتي تبيع مواد 
قاربت صالحيتها على االنتهاء والعمالة اآلس����يوية التي تعمل 
فيها، حيث اصبحت االس����طبالت مرتعا ومس����كنا لهم النعدام 
الرقابة واألمن فيها، مؤكدا ان عدد البقاالت اصبح اكثر من عدد 

االسطبالت ومنتشرة بشكل كبير ومرعب.
وأضاف ان هناك مطاعم تعمل من دون ترخيص في االسطبالت 
والبلدية مهملة في هذا اجلانب، حيث تقدم هذه املطاعم املأكوالت 
بأنواعه����ا، إضافة إلى ذلك ان هناك مطاعم تقوم بطبخ الوالئم 

بعيدا عن رقابة بلدية محافظة اجلهراء.
وبن املطيري ان بعض االسطبالت اصبحت مستودعات ملكاتب 
االفراح ومخازن للمطاعم واملطاحن وس����كنا للعزاب، وكل هذا 
على عينك يا مسؤول، مشيرا الى انه على اجلهات املسؤولة ان 
تلتفت الى هذه املشاكل وتذهب الى االسطبالت لترى املخالفات 
والتجاوزات الت����ي تقترف على قارعة الطريق في حتد واضح 

وصارخ للقانون واألنظمة املتبعة في مثل هذه األحوال.

كشف مدير مستشفى األمراض السارية د.جمال الدعيج عن 
زيادة طفيفة في حاالت مرض الكبد الوبائي بصفة عامة، موضحا 
أن هذه الزيادة متوقعة في مثل هذا الوقت من السنة، ناصحا 
في الوقت نفس����ه املواطنن واملقيمن بتوخي احلذر واحليطة 
عند طلب الوجبات من املطاعم. وذكر في تصريح صحافي له 
أن هناك زي����ادة طفيفة ايضا في 
حاالت »اجلديري املائي واحلزام 
الن����اري«، باإلضافة ال����ى زيادة 
طفيفة في األمراض الڤيروس����ية 
بصفة عامة، وهي ايضا متوقعة 
في مثل هذا الوقت من الس����نة، 
مؤكدا على أن نسبة اشغال األّسرة 
في مستش����فى األمراض السارية 
وصلت الى 100%، مجددا تطمينه 
للمواطنن واملقيمن ايضا بأن هذا 
الوضع يعتبر طبيعيا في مثل هذه 
األوقات. وعن العناية املركزة في 
مستشفى األمراض السارية، قال 
د.الدعيج: ان العناية املركزة اجلديدة قامت بدور كبير جدا في 
استقبال احلاالت التي كان منها حاالت اللتهاب الكبد الوبائي 
واجلدي����ري املائ����ي وغيرها من احلاالت، حيث حلت إش����كاال 
كبيرا، علما أن مستش����فى األمراض السارية ينسق مع جميع 
املستشفيات احلكومية واخلاصة الستقبال األمراض املعدية 

التي تستدعي رعاية طبية فائقة.
عبدالكريم العبداهلل  ٭

فرز املطيري

د.جمال الدعيج

د.احلداد: افتتاح وحدة الليزر بقسم 
األمراض اجللدية  في »مبارك« 

كشف رئيس قسم األمراض اجللدية والتناسلية في مستشفى 
مب����ارك الكبير د.أحمد احلداد عن افتت����اح وحدة الليزر في 
القس����م قريبا، مشيرا في الوقت نفس����ه إلى أن القسم يوفر 
احدث األجهزة في هذه الوحدة لعالج العديد من األمراض منها 
»الصدفية احملدودة – البهاق – بعض أنواع األورام احلميدة 
ف����ي اجللد - متدد الش����عيرات 
الدموية الدقيقة في اجللد - آثار 
الندبات - التصبغات اجللدية«. 
وأعل����ن د.احلداد ف����ي تصريح 
صحافي له عن اس����تبدال نظام 
امللفات احلالي املعمول به حاليا 
بالنظام االلكتروني قريبا أيضا، 
وذلك بالتعاون مع قس����م نظم 
املعلومات، الفتا إلى أن هذا اإلجراء 
سيس����هل علينا احلصول على 
ملفات املرضى والدخول عليها، 
بدال من طلبها بالطريقة املعتادة 
واملعمول بها سابقا. وأشار إلى 
أن قسم األمراض اجللدية والتناسلية في مستشفى مبارك 
الكبير يستقبل شهريا في العيادات اخلارجية ما يقارب 5000 
مريض، موضحا أنه يستقبل أيضا احلاالت الطارئة من جميع 
األقسام في املستشفى ويتعامل معها. وبن أنه مت افتتاح قسم 
األمراض اجللدية والتناسلية في مستشفى مبارك الكبير في 
مارس املاضي من العام احلالي، ويستقبل املرضى التابعن 
ملنطقة حولي الصحية، مؤكدا ان القسم يضم عيادات عامة 
وتخصصية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن القسم يحتوي 
على عيادة ل� »الصدفية«، حيث يتم حتويل احلاالت التي ال 
تستجيب للعالج التقليدي إلى العيادة التخصصية التي يشرف 
عليها استشاري أمراض جلدية وتناسلية، كما يتوافر فيها 
العالج احلديث لعالج مرضى الصدفية والتي منها »العالجات 
البيولوجية« التي تس����تخدم لعالج الصدفية املنتشرة في 

اجلسم وبنتائج جيدة. 
عبد الكريم العبداهلل  ٭

د.احمد احلداد


