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االحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢ محليات

إعالن نتائج الثانوية مساء اليوم األحد  
وستكون متاحة عبر «سهل»

عبدالعزيز الفضلي

كشــفت مصادر مطلعة لـ«األنباء»، أن 
وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث 
العلمي د.علي املضف ســيعلن في الساعة 
الســابعة مــن مســاء اليوم األحــد نتيجة 
الثانوية العامة بعد اعتمادها بشكل رسمي، 
مشيرة إلى أن إعالن النتيجة سيكون عبر 

تلفزيون الكويت من استديو الساملية.
وذكرت املصــادر أن الوزيــر د.املضف 
سيقوم باالتصال بأوائل الطلبة لتهنئتهم 
مــع التمنيــات التوفيق والنجــاح جلميع 

أبنائنا الطلبة.
وفي اإلطار ذاته، أعلن املتحدث الرسمي 
باسم التطبيق احلكومي املوحد للخدمات 
اإللكترونية (ســهل) يوسف كاظم عباس 
عن انضمام وزارة التربية لتطبيق  (سهل) 
عبر خدمة االستعالم عن (نتائج الثانوية 
العامة) فور صدورها واعتمادها وإعالنها 
الرسمي، داعيا الطلبة وأولياء األمور لتحميل 
التطبيق وتفعيله متهيدا الستخدام وطلب 

هذه اخلدمة عند إعالن النتائج.
وبني كاظم أنه سيتاح ملستخدمي تطبيق 
«سهل» سواء كان طالب (أكبر من ١٦ عاما) 
أو ولي أمر أن يطلب نتيجة الثانوية العامة 
ألي من أبنائه في املرحلة الثانوية عبر قائمة 
االختيارات التي ستتاح له عند طلب اخلدمة.

وأوضــح أنه لطلب هــذه اخلدمة يلزم 
حتميل تطبيق «سهل» عبر املتاجر الرقمية 
أو من خالل مسح رمز االستجابة السريعة 
الـ (QR) للتطبيق املوجود على احلسابات 
الرسمية للتطبيق احلكومي املوحد للخدمات 
اإللكترونية (سهل)، وعند استخدام تطبيق 
«سهل» للمرة األولى سيتم توجيه املستخدم 
لعمــل مصادقة من خالل تطبيــق الهوية 
الرقمية (هويتي) ثم العودة لتطبيق (سهل)، 
وبعد ذلك على املستخدم «الطالب أو ولي 
األمر» اختيــار قائمة (خدمــات) واختيار 
(وزارة التربية) ثم القيام باختيار (نتائج 
الثانوية العامة) وســتظهر فــورا نتيجة 
الطالب عبر التطبيق وميكنك الرجوع لها 

وقتما تشاء في قائمة (إشعارات).

كاظم استعرض آلية احلصول عليها

النتيجة ستكون متاحة عبر «سهل» يوسف كاظمد. علي املضف

فيصل احلمود: ضرورة حتصني الشباب 
من الوقوع في شباك مروجي  املخدرات

أكد املستشــار في الديوان األميري الشيخ فيصل 
احلمود ان الشــباب هم العدة والعتاد ملستقبل زاهر 

مليء باإلجنازات.
وطالب الشــيخ فيصل احلمود بضرورة حتصني 
النشء و الشباب من الوقوع في شباك مروجي  املخدرات 
تلــك اآلفة اخلطيــرة التــي تقضي علــى املجتمعات 
والشعوب وينتج عنها الكثير من السلوكيات املنحرفة 
الدخيلــة على املجتمع  الكويتــي والتي يصل بعضها 
للقتل، مشــددا على ضرورة مكافحتهــا بكل قوة من 
مختلف املؤسسات والسلطات، متقدما بجزيل الشكر 
جلهود اجلهات األمنية في احلد من انتشار املخدرات 

الشيخ فيصل احلمودوالتقليل من خطورتها.

«األشغال»: ضوابط الختيار مهندسي املشاريع
عاطف رمضان

ان  «األنبــاء»  علمــت 
االشــغال  وزارة  وكيــل 
العامة بالتكليــف م.وليد 
الغامن اصدر قرارا بتحديد 
مســؤوليات وصالحيــات 
ومعايير وضوابط اختيار 
املهندس املشرف ومهندس 
املشروع ومشــرفي عقود 

اخلدمات ونوابهم.
وأضافــت املصــادر ان 
القرار تضمن ايقاف العمل 

باملادة السادسة والسابعة من البند ثالثا - 
جلنــة التقييم الفنية - من القرار اإلداري 

رقم ١١٥٥ لسنة ٢٠٢٠ حلني 
االنتهاء من اعمال الدراسة 
بآليــة اختيــار  اخلاصــة 
املهندس املشرف ومهندس 

املشروع ونوابهم.
واشارت املصادر الى انه 
وفــق القرار يقوم مهندس 
العقــد - الوكيل املســاعد 
للقطاع املختص - باختيار 
املهندس املشرف ومهندس 
املشروع ونوابهم حلني البت 
مبوضوع الدراسة، ويعمل 
بالقرار من تاريخ صدوره 
امس اخلميــس، ويلغى كل مــا يتعارض 

معه من أحكام.

م.وليد الغامن

إنشاء ٦ جسور و٦ دواوير في «طريق الغوص»
عاطف رمضان

قال م.حسني أسد من الهيئة العامة للطرق 
والنقــل البري في تصريح لـــ «األنباء»، إن 
هيئة الطرق قامت بإنشاء ٦ جسور علوية و٦ 
دوارات وذلك في مشروع عقد إنشاء وإجناز 
وصيانة شارع الغوص من الطريق الدائري 
اخلامس إلى الطريق الدائري السادس، مضيفا 
أن الهيئة قامت كذلك بتجديد جميع اخلدمات 
املتوفرة في املناطق من منطقة صباح السالم 
إلى مبارك الكبير، مشيرا إلى أن هذه اخلدمات 
تشمل الكهرباء واالتصاالت واملياه ، وأيضا 
باإلضافة الى جتديد األسفلت القائم املوجود 
حاليا. ويقع املشروع ضمن حدود محافظة 
مبارك الكبير موازيا لطريق الفحيحيل السريع 

واملغرب الســريع وميتد من منطقة ضاحية 
صباح الســالم إلى الطريق الدائري السابع 
بطــول ٩٫٥٦٧ كيلومتــرات، ويخدم املناطق 
السكنية منها ضاحية صباح السالم والعدان 
والقرين والفنيطيس والقصور وأبوفطيرة 
ومبارك الكبير. من جهة أخرى، قالت مصادر 
لـ «األنباء» إن الهدف من هذا املشروع خدمة 
حركــة املرور القادمة من املناطق الســكنية 
احملاذية، ويهدف مشروع تطوير شارع الغوص 
إلى زيادة انســيابية حركة املرور، الفتة إلى 
ان شارع الغوص هو طريق شرياني بطول 
إجمالــي ٣٠ كيلومترا ويقــع بني طريقي ٤٠ 
و٣٠ وميتد من الدائري اخلامس حتى طريق 
الفحيحيل األحمدي السريع متقاطعا مع كل 

من الدائري اخلامس والسادس والسابع.

صاحب السمو يرعى حفل «املعلوماتية» غدًا

يرعى صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد - حفظه 
اهللا، وبحضــور ســمو ولــي 
العهد الشــيخ مشعل األحمد 
- حفظه اهللا، احلفل السنوي 
واملعرض اخلاص الذي تقيمه 
جائزة سمو الشيخ سالم العلي 
الصباح للمعلوماتية بعد غد 
االثنــني في قصر بيان العامر 
احتفاء مبرور عشــرين عاما 
على انطالقتها الغراء تكرميا 
للمغفــور له بإذن اهللا ســمو 
األمير الراحل الشــيخ صباح 
األحمــد - طيــب اهللا ثــراه، 
الكرميــة  تقديــرا لرعايتــه 
لنشاطات واحتفاليات اجلائزة 
على مدى ١٤ عاما، وتتشــرف 
مبنحــه أعلى جائزة تقديرية 
«وســام املعلوماتية» اعترافا 
بريادتــه فــي دعــم التحــول 
الرقمي في الكويــت الغالية، 
وبعــد ذلــك تكــرمي الفائزين 
بجائزة املعلوماتية في الدورة 
العشرين ٢٠٢٠. وستتشرف 
اجلائــزة بحضــور عــدد من 
الشــيوخ والشــيخ صبــاح 
ناصر صبــاح األحمد، ممثال 
عن املغفور له - بإذن اهللا - 
أمير البالد الراحل، والفائزين 
بالــدورة العشــرين وأعضاء 
التحكيم واملتطوعني  مجلس 
وكوكبة من الضيوف الكرام.

وسيتضمن برنامج احلفل 
كلمة لرئيســة مجلــس أمناء 
اجلائزة الشيخة عايدة سالم 
العلــي، وكلمة ملمثــل احلائز 
وســام املعلوماتيــة الفخري 
األميــر الراحــل -طيــب اهللا 
ثراه-، وكلمة لرئيس اللجنة 

املنظمة العليا.
وقد عبرت الشيخة عايدة 
سالم العلي عن موفور شكرها 
وصــادق تقديرهــا لرعايــة 
صاحب السمو - حفظه اهللا 
ورعاه - وحضور سمو ولي 
العهــد، حفظــه اهللا، مثمنــة 
اســتضافة قصر بيان العامر 

يرتكــز علــى عالــم الرقمية 
وتكنولوجيا املعلومات، إمنا 
زادتها عزميــة وإصرارا على 
االســتمرار بكل صالبة وحتد 
منطلقــة من إســتراتيجيتها 
املبنية أساسا على دور الرقمية 
واملعرفــة الذكية فــي تنمية 
اإلنسان وتطوير قدراته التي 
تؤهله للتحوالت الرقمية في 

جميع جوانب حياته.
وأوضحت الشيخة عايدة 
سالم العلي أن اجلائزة تتميز 
باملرونة والقدرة على حتديث 
ذاتها فــي ضوء ما يحدث في 
العالم من تغيرات وحتديثات 
وتطويــرات فهي ال تقف عند 
حــدود معينــة إمنــا تعمــل 
باستمرار على مواجهة األحداث 
الطارئة مرتكزة على منهجها 
التقنــي وأبنائهــا املخلصني، 
وبهــذا متكنــت مــن تخطــي 
العقبات التي حملتها كورونا 
فــي جعبتهــا بــل اســتفادت 
مــن ذلك فتحولــت في جميع 
أعمالها وآليات نشاطاتها إلى 
املعامالت الذكية والوســائط 
التقنيــة، فطرحــت جائزتها 
الســنوية جائزة املعلوماتية 
٢٠٢٠ حتــت عنــوان «أفضل 
املشاريع التقنية»، هذا إضافة 
إلى وسام املعلوماتية الذي يعد 
أعلى جائزة تقديرية متنحها 
اجلائزة ســنويا لشــخصية 
عامة أو اعتبارية ذات إسهامات 

«شلونك»، واملؤسسة العامة 
للتأمينــات االجتماعيــة عن 
مشروعها (التأمينات ذخر)، 
وشركة جف لتصميم وإدارة 
مواقع اإلنترنت عن مشروعها 
فناجــني  (جــف)، وشــركة 
للتجارة العامة عن مشروعها 

(فناجني).
الشــيخة  أشــارت  كمــا 
عايدة السالم إلى أن املعرض 
سيكشــف عن أبــرز إجنازات 
اجلائزة عبر مســيرتها التي 
انطلقت في عام ٢٠٠١، وسيضم 
هذا املعرض معلومات وصورا 
عن أربعة عشر حائزا  وسام 
املعلوماتية، وكذلك إحصائيات 
ومعلومات عن الفائزين بجائزة 
املعلوماتية عبر عشرين عاما 
وقد وصل عددهم الى ٣٣٢ فائزا 
من ١٢ دولــة عربية وتنوعت 
املواقــع  بــني  مشــروعاتهم 
اإللكترونية والتطبيقات الذكية 
والبرمجيات واألنظمة التقنية 

واملشاريع التقنية.
كما سيكشف املعرض عن 
عدد املتطوعني فــي فعاليات 
اجلائزة الذي بلغ ٤٨٦ متطوعا 
من الكويت ومن الوطن العربي، 
ومــن العالــم، وكان لهم دور 
مهم في تطوير اجلائزة وكثرة 
إجنازاتهــا، ويضاف إلى ذلك 
نشاطات أكادميية املعلوماتية 
ذات البعد العلمي التقني وما 
قدمته من دورات تدريبية في 
الرقمي  التصنيع  أساســيات 
لطالب التعليم ما قبل اجلامعي، 
واملسابقات الرقمية التي قدمتها 
لطالب التعليم اجلامعي على 
املستويني احلكومي واخلاص.

كما ستبرز في هذا املعرض 
منجزات مسابقة شفت الكويت 
التي طرحت لثماني مرات على 
مستوى الوطن العربي والقت 
إقباال متميزا ملا تضمنته من 
أســئلة نوعيــة فــي مجاالت 
ثقافية متعددة دينية ووطنية 
ورقمية ومعلوماتية وصحية.

متميزة في التنمية املعلوماتية 
واملجتمعيــة، وكذلــك قدمت 
أكادمييــة املعلوماتيــة فــي 
اجلائــزة دورة تدريبيــة في 
الرقمي  التصنيع  أساســيات 
ألبنائنا من ذوي األعمار (١١-

١٧) سنة.
وأشــارت الســالم إلى أن 
اجلائــزة ستتشــرف بتقدمي 
درع تذكاريــة إلــى صاحــب 
الســمو األمير الشــيخ نواف 
األحمد - حفظــه اهللا ورعاه 
- شكرا لسموه وتقديرا لتكرمه 
الســامية للجائزة  برعايتــه 
وحفلها الســنوي - وتثمينا 
لتوجيهاته احلكيمة ومواقفة 
النبيلة التــي دعمت اجلائزة 
وشجعتها على تنفيذ مشروعها 

الرقمي بأعلى املستويات.
وأشــارت إلــى أن احلفــل 
سيشهد تكرمي تسعة فائزين 
بجائزة املعلوماتية في الدورة 
الـ ٢٠ منهــم اثنان من مملكة 
البحريــن وفائــز واحــد من 
سلطنة عمان واثنان من اململكة 
العربية السعودية وأربعة من 
الكويت. فمن مملكة البحرين 
فــازت اإلدارة العامة للمرور 
التابعة لــوزارة الداخلية عن 
املرور)،  مشــروعها (خدمات 
ووزارة التربية والتعليم عن 
مشروعها (البوابة التعليمية 

اإللكترونية).
ومن سلطنة عمان فقد فازت 
وزارة الصحة عن مشروعها 

(ترصد بلس).
العربيــة  اململكــة  أمــا 
الســعودية فقد فــازت هيئة 
االتصاالت وتقنية املعلومات 
(منصــة)  مشــروعها  عــن 
التوصيــل عبــر  تطبيقــات 
املنصات اإللكترونية، وهيئة 
الهالل األحمر الســعودي عن 

مشروعها (أسعفني).
ومن الكويت فــاز اجلهاز 
لتكنولوجيـــــا  املركـــــزي 
املعلومــات عــن مشــروعه 

اجلائزة متنح أمير اإلنسانية الراحل الشيخ صباح األحمد «وسام املعلوماتية» اعترافاً بريادته في دعم التحول الرقمي

شعار اجلائزةالشيخة عايدة سالم العلي

للحفل واملعرض الذي يبرهن 
على اهتمام القيادة السياسية 
باملجتمــع املدنــي وتشــجيع 
إجنازاته وعطاءاته االجتماعية 
وبخاصة في مجــال التحول 
الرقمي الذي تعد اجلائزة من 
رواده منذ انطالقتها مع بزوغ 
فجر القرن الواحد والعشرين.

وأضافت أن تفضل صاحب 
الســمو - حفظه اهللا ورعاه 
- بالرعاية الكرمية وحضور 
سمو ولي العهد - حفظه اهللا 
- يعد مصدر اعتزاز للجائزة 
ودافــع ابتــكار وحافز إجناز 
وصــوال إلى حتقيــق رؤيتها 
الطمــوح فــي بنــاء مجتمــع 

معلوماتي متكامل ومتطور.
وبينــت أن تكــرمي ســمو 
األمير الراحل الشــيخ صباح 
األحمد تتقاصــر املواقف عن 
الوفاء بــه لعظــم اإلجنازات 
التي يشــهد لهــا التاريخ وال 
تنســاها الذاكرة الكويتية بل 

واإلنسانية.
كما وضحــت أن إجنازات 
اجلائزة عبرت احلدود وعمت 
معظم دول العالم خالل عشرين 
عاما فقط فتاريخها خلد مئات 
الفائزيــن ومئــات املتطوعني 
وعشرات املشاركني بأفكارهـــم 
وابتكاراتهـــــم. وأشارت إلى 
أن اجلائحــة التي ضربت كل 
مناحي احلياة فــي العالم لم 
تؤثر على عمل اجلائزة الذي 

عايدة السـالم: الرعاية السـامية حلفل اجلائـزة تبرز اهتمـام القيادة السياسـية باملجتمع املدني وتشـجيع إجنازاته
تكرمي األمير الراحل تتقاصر املواقف عن الوفاء به لعظم اإلجنازات التي يشهد لها التاريخ وال تنساها الذاكرة الكويتية بل واإلنسانية

«الصحة» تعّد خلطة اإليفاد للبرامج احمللية
عبدالكرمي العبداهللا

أبلغ ديوان اخلدمة املدنية 
وزارة الصحــة إدخــال خطة 
اإليفاد للبرامج احمللية داخل 
الكويــت للموســم التدريبي 
٢٠٢٣/٢٠٢٢ عبر النظام اآللي 
املتكامل فــي موعد أقصاه ٢١ 

يوليو املقبل.
ووضــع ديــوان اخلدمــة 
املدنية ضوابط خلطة اإليفاد 

الديوان طلب حتديد التكلفة 
املاليــة املتوقعــة للبرامــج 
التدريبية التعاقدية والتكلفة 
املتوقعــة للفــرد فــي برامج 
اإليفاد، علــى أن تكون تكلفة 
البرنامــج متوافقة مع ما يتم 
طرحــه فــي ســوق التدريب 
احمللي، مع األخذ بعني االعتبار 
امليزانية التي ستحدد لوزارة 
الصحة من قبل وزارة املالية.

ودعا الديوان في الضوابط 

للبرامج اخلاصة باحلاســب 
اآللــي، مع ضــرورة الرجوع 
للجهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومات عند احلاجة لتنظيم 
أو االشتراك في أي برامج في 
مجال تكنولوجيا املعلومات.

وشدد الديوان على ضرورة 
االلتزام بالبرامج املدرجة، علما 
انــه لن تتــم املوافقة على أي 
برامــج لــم يتــم إدراجها في 

اخلطة التدريبية.

إلى ضرورة التأكد من وجود 
اسم البرنامج في النظام ولن 
يتم استحداث أي برنامج بعد 
انتهاء الفترة الزمنية احملددة 

إلدخال خطة اجلهة.
ولفتــت الضوابط إلى انه 
فيما يتعلق باملؤمترات فيجب 
إدراج بنــد مؤمتر، ملتقى، أو 
ورشــة عمــل وبحــد أقصــى 
٤ مرشــحني فقــط لــكل بند، 
مــع عــدم إدخــال أي بيانات 

للبرامج احمللية داخل الكويت 
للموسم التدريبي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، 
وتنشــرها «األنباء»، وتتمثل 
البرامــج  أســماء  بتحديــد 
التدريبيــة املطلوبة (إدارية، 
فنيــة) حســب االحتياجــات 
الفعليــة للجهــة، فضــال عن 
حتديد أعداد املوظفني املطلوب 
تدريبهم، ونوع التدريب سواء 

تعاقدي أو إيفاد.
وأشارت الضوابط إلى أن 

«األحمدي» حققت أرقامًا قياسية في حملتها للتبرع بالدم

حنان عبداملعبود

نظمت محافظــة االحمدي احلملة 
الثالثة للتبرع بالدم أمس األول حتت 
رعاية احملافظ الشيخ فواز اخلالد في 
مجمع الكوت مبنطقة الفحيحيل، تزامنا 
مــع االحتفال باليــوم العاملي للتبرع 
بالدم حتت شــعار «قطــرة من دمك.. 
حياة لغيرك»، وذلك بالتعاون مع ادارة 
خدمات نقل الدم بوزارة الصحة، ودعم 
من بنك برقان حيث شهدت إقباال الفتا 
مــن املواطنني واملقيمــني ووصل عدد 
اكيــاس الدم التي مت التبــرع بها ١٤٢ 
كيســا و٣٠ متبرعا غير الئق، لتحقق 

بذلك رقما قياسيا من حيث التبرع.
وأكد محافظ األحمدي الشيخ فواز 
اخلالد في كلمة ألقاها ممثله مدير عام 
منطقة االحمدي الصحية د.أحمد الشطي 
على أهمية الدم كعنصر جوهري للحياة 
وإنقاذ األرواح في أوقات الشدة والرخاء 
على السواء، منوها الهتمام احملافظة 
ومواصلتها إقامة هذه احلملة في إطار 
عنايتها بالشأن الصحي عموما، الذي 

تعتبره ركيزة ملسؤوليتها املجتمعية 
علــى النحو املنشــود، بالشــراكة مع 
مؤسســات الدولة الرسمية واألهلية 

واخلاصة والتطوعية ذات الصلة.
وأضاف الشــطي: بفضــل اهللا ثم 
بالرعاية احلكومية املشــهودة، نعتز 
بأن محافظتنا تضم العديد من الصروح 
الصحية املهمة وفي صدارتها مستشفى 
العدان، واملراكز التخصصية والعشرات 
من مراكز الرعاية األولية، ومراكز طب 
األسنان بجانب العديد من املستشفيات 
واملراكز الصحية اخلاصة املرموقة، التي 
توفر اخلدمات الالزمة لشــتى مناطق 
احملافظة ذات الكثافة السكانية العالية 
واملساحة اجلغرافية الواسعة، بل ومتتد 
خدماتها لتشمل مرتادي وزوار احملافظة 

واملستخدمني ملرافقها ومنتجعاتها.
وتوجه بأسمى آيات االمتنان لقيادات 
ومنتسبي القطاع الصحي في األحمدي 
وعلى امتداد وطننا العزيز، ملواصلتهم 
تأمني مختلف أوجه الرعاية للمواطنني 
واملقيمني، متوجها بالشكر الى القائمني 
علــي إدارة خدمات نقل الــدم بوزارة 

الصحة على تعاونهم الدائم، والكوت 
مــول الحتضانهم فعاليــات احلملة، 
وبنــك برقان لدعمهم البناء املتواصل 
لها ومنتسبي محافظة األحمدي على 

جهودهم املثمرة.
بدوره، اكد مدير عام إدارة التسويق 
ملجموعــة التمديــن معــاذ الرومي ان 
مشــاركة «الكــوت مول» فــي احلملة 
تنطلق من اميان راســخ لدى مجلس 
االدارة بأهمية املســؤولية املجتمعية 
التــي حتتــم ضــرورة التعــاون بني 
القطاعني العــام واخلاص وجمعيات 
النفع العام لتنظيم الفعاليات واالنشطة 
والبرامــج التي حتقق اهداف التنمية 

املستدامة.
وأضاف الرومــي ان حملة التبرع 
بالــدم تعكــس قيمة انســانية كبيرة 
خاصة ان شعارها «قطرة من دمك حياة 
لغيرك» يؤكد اهمية التكافل والتكامل 
بني افــراد املجتمــع داعيــا املواطنني 
واملقيمني الى املشاركة واملساهمة في 

هذه احلملة وغيرها.
من جانبها، أوضحت مدير العالقات 

العامة في بنك برقان حصة النجادة، 
أن احلملة تتسم باملواكبة للمجريات 
العاملية حيث تأتي في نفس الشهر الذي 
يتخلله اليوم العاملــي للتبرع بالدم، 
وتســعى إلى تعزيــز األهمية البالغة 
حلياة اآلخرين من احملتاجني إلى نقل 
الدم فــي أذهان جميع أفــراد املجتمع 
وتفعيل دورهم عبــر التبرع وزيادة 
املخزون االســتراتيجي لبنك الدم من 

جميع الفصائل.
في السياق ذاته، أعربت املدير الطبي 
في ادارة خدمات نقل الدم بوزارة الصحة 
د.حنان العوضي عن سعادتها بالتعاون 
مع محافظة االحمدي للعام الثالث على 
التوالي في تنظيــم هذه احلملة التي 
تعكس قيمة انســانية جميلة للتبرع 
بالدم كأحد اركان املسؤولية املجتمعية 
بني افراد املجتمع، مشيرة الى ان تنظيم 
حمالت التبرع طوال العام بالتعاون مع 
العديد من اجلهات العامة واخلاصة، من 
شأنه تعزيز املخزون االستراتيجي من 
الدم حتسبا للطوارئ الطبية وحتقيق 

االكتفاء باملستشفيات.

اخلالد: االهتمام بالشأن الصحي إحدى ركائز أداء احملافظة ملسؤوليتها املجتمعية

د.أحمد الشطي واللواء ثالب الهاجري وأحد املتبرعني بالدم (ريليش كومار) د.أحمد الشطي واللواء ثالب الهاجري وحصة النجادة وعدد من املشاركني في احلملة  
ملشاهدة الڤيديو

منح املواطن أحقية احلصول على ترخيص 
لتدريب أحد أقاربه على القيادة

أصدرت وزارة الداخلية قرارا بشــأن 
تعديــل بعض احكام القرار الوزاري رقم 
١٩٧٦/٨١ بالالئحة التنفيذية لقانون املرور 
وتعديالته. وتضمن القــرار: مادة أولى: 
يســتبدل نص الفقــرة األخيرة من املادة 
(١٠٩) من القرار الوزاري رقم ٧٦/٨١ املشار 
اليه بالنص التالي: واستثناء من ذلك يجوز 
منح الكويتيـ  الراغب في تدريب احد من 
اصوله او فروعه او اقاربه من ذوي احملارم 

منــه ـ تصريح تعليم قيادة ـ مؤقت ـ اذا 
كان يحمل رخصة ســوق خاصة سارية 
مضى على اصدارها مدة ٥ ســنوات على 
االقل، وحتدد االدارة العامة للمرور اوقات 
وأماكن واالشتراطات الواجب اتباعها في 

حال احلصول على هذا التصريح.
مادة ثانية: على وكيل الوزارة تنفيذ 
هــذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ 

نشره في اجلريدة الرسمية.


