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املضف بعد اطالعه على مطالب رابطة باحثي «األبحاث»:
حريصون على استمرار النهوض باملعهد وحتقيق أهدافه

دارين العلي

أكد وزير التربية والتعليم 
العالي والبحث العلمي د.علي 
املضف حرصه على استمرار 
العمــل للنهــوض مبعهــد 
الكويــت لألبحــاث العلمية 
وحتقيق األهداف التي أنشئ 

من أجلها.
وشــدد املضــف خــالل 
استقباله وفد الهيئة اإلدارية 
لرابطة الباحثني العلميني في 
املعهــد أمس علــى أن معهد 
األبحاث مؤسسة عريقة لها 
باع طويل في عمل األبحاث 
العلميــة التطبيقيــة والتي 
انعكســت فــي اإلجنــازات 
ومخرجــات هــذه األبحــاث 
التطبيقية وأسهمت في إثراء 
النهضة العلمية في الكويت.
وعقــب اللقــاء، حتــدث 
رئيس الهيئة اإلدارية لرابطة 
الباحثني العلميني في املعهد 
د.يحيى الهدبــان، الفتا إلى 
أن اللقاء اســتمر ملدة ساعة 

العلميــة مؤسســة بحثيــة 
عريقــة تأسســت مــن أجل 
الكويــت وحتقيــق  خدمــة 
أهدافها السامية في العديد من 
املجاالت العلمية واالقتصادية 

والبيئية واالجتماعية.
وأوضــح الهدبان أن وفد 
الرابطــة تطرق خالل اللقاء 

إشــكالية اخلفض السنوي 
املســتمر مليزانيــة املعهــد 
وتدهور أحوالــه من جميع 
اجلوانــب اإلداريــة واملالية 
والقانونيــة والتــي تدعــم 
العمل فــي مراكــز األبحاث 
بســبب اإلجراءات اخلارجة 

عن نطاق املهنية.
وأوضح أن اللقاء تناول 
أيضــا تفشــي املركزية في 
القــرارات وتهميش  اتخــاذ 
الكفاءات من شتى  وتسرب 

القطاعات.
ولفــت إلى انــه مت خالل 
اللقاء طــرح ضرورة العمل 
على إنصاف مبتعثي املعهد 
ومساواة مخصصاتهم املالية 
بأقرانهــم مــن باقي اجلهات 
في الدولة، والتشــديد على 
ضرورة مراجعة الئحة التفرغ 
العلمي والعمــل على إعادة 
صياغتها مبا يخدم الباحثني 
العلميني في املعهد لالستفادة 
القصوى منها بطريقة فاعلة.

التحديــات  ملجموعــة مــن 
واملعوقات كان أبرزها اختيار 
مديــر عام املعهــد واالنتهاء 
من اختيار وتنصيب املدراء 
التنفيذيني بأسرع وقت مللء 
الفــراغ اإلداري الذي يعاني 

منه املعهد منذ سنوات.
ولفت إلى أن اللقاء تناول 

ً تضمنت تأخر اختيار مديره العام واخلفض السنوي مليزانيته والتجاوزات اإلدارية والقانونية تتطلب تدخالً سريعا

علي املضف مستقبال د.يحيى الهدبان ود.عبداهللا املعتوق ود.بشار الكندري ود.أمين القطان ود.أحمد الضمير بحضور د.فهد جمعة

وجاء مثمرا وشهد توافقا بني 
ما طرحته الرابطة والوزير 
لكافــة احملــاور التــي متت 

مناقشتها.
وشــكر الهدبــان الوزير 
املضــف علــى إتاحــة هــذه 
الفرصــة للقائهــم، وأكد أن 
الكويــت لألبحــاث  معهــد 

بوعركي: صرف «املمتازة» و إنهاء أعمال الصيانة في أسرع وقت

«األبحاث» ُيخرج ١٥٥ طالبًا وطالبة من دورته الصيفية
اختتــم معهد الكويــت لألبحاث 
العلمية أمس دورته الصيفية الثالثة 
واألربعني والتي عادت بعد توقف دام 
ملدة عامني بسبب االلتزام باإلجراءات 
االحترازية ملواجهة ڤيروس كورونا.

وفي كلمة له خالل حفل اخلتام، 
قــال القائم بأعمال مدير عام املعهد 
د.مانع الســديراوي إن هذه الدورة 
التدريبية الصيفية التي اعتاد املعهد 
تنظيمها بشــكل ســنوي على مدار 
ما يقارب نصف قــرن لتمثل قيمة 
مهمة في تشكيل أفكار أبنائنا نحو 
املستقبل، ملا تثيره من شغف بالعلم، 
واهتمام بقضايا التنمية، وإملام واسع 
باالبتكارات، مع اخلوض في برامج 
متخصصــة بالبحــث العلمي تفيد 
األبناء في مرحلتي التعليم الثانوي 

واجلامعي.

وقال السديراوي إن هذه الدورات 
تســاهم فــي بنــاء اإلنســان ودعم 
رؤيــة «كويــت ٢٠٣٥» التي ضمت 

بني ركائزها الســبع ركيزة خاصة 
بالتنميــة البشــرية حملت عنوان 

«رأس مالي بشري إبداعي».

وأوضح أن دورة هذا العام متت 
مبشاركة ١٥٥ طالبا وطالبة، منهم ١٠٠

من املرحلة الثانوية و٥٥ من املرحلة 
اجلامعيــة، وقــد اشــتملت الدورة 
علــى ٧ برامج علميــة يتم طرحها 
ألول مــرة فــي مثل هــذه الدورات، 
حيث تختص بـالهندسة العكسية، 
والتغذية، وكيمياء الهواء، وفيزياء 
اإلشــعاع، ومعاجلة ميــاه الصرف 

الصحي وغيرها.
بــدوره، حتــدث مديــر الــدورة 
د.ناصر الصايغ، الفتا إلى أن الطلبة 
هــم من سيرســم حاضــر الكويت 
ومستقبلها، معتبرا انهم استحقوا 
وبجدارة النجاح املشرف الذي حققوه 
في الدورة التدريبية خالل األسابيع 
املاضية، متمتعني بالصبر والعزمية 

واإلرادة.

عبدالعزيز الفضلي

الوكيلة املســاعدة  أكدت 
اإلدارية والتطوير  للشؤون 
اإلداري في وزارة التربية رجاء 
بوعركي احلرص على االنتهاء 
من ملــف «األعمال املمتازة» 
في أسرع وقت ممكن، مشيرة 
إلى إرسال البيانات املتعلقة 
بها الى املناطــق التعليمية، 
للتدقيــق ومن ثــم حتويلها 
إلــى اإلدارة املالية للصرف، 
وتشكيل فريق للمتابعة بعد 
تسلم الكشوف من املناطق في 

غضون أربعة أيام.
جاء ذلك خالل لقائها بوفد 
مجلس إدارة جمعية املعلمني 
ملناقشة بعض القضايا املهمة، 

ذلك عن كثب وتســعى عبر 
الزيــارات امليدانية واحلصر 
لالنتهاء من العقود اخلاصة 
املمكنة،  بالعمالة بالســرعة 
الفتة الى ان العمل جار على 

االرتقاء باملنظومة التعليمية 
واإلدارية.

مــن جانبه، قــال رئيس 
اجلمعيــة حمــد الهولــي إن 
مــا أبدته بوعركــي من تفهم 
للملفات التي طرحها الوفد، 
وما أشارت إليه من خطوات 
وإجراءات مت العمل بها، محل 
شكر وتقدير لكونها تهدف إلى 
حسم بعض القضايا وامللفات 
اإلداريــة وتهيئــة األجــواء 
املناســبة واملســتقرة ألهــل 
امليدان، مؤكدا حرص مجلس 
إدارة اجلمعيــة على تعزيز 
التنسيق والتعاون  مجاالت 
مع الوزارة وتكثيف جهوده 
ومســاعيه إليجــاد احللول 

املناسبة للقضايا.

االنتهاء من ســد احتياجات 
كل املناطق التعليمية، لتأمني 
املناخ املناســب ألهل امليدان 

ألداء رسالتهم.
وبخصوص مطالبة وفد 
اجلمعية بضــرورة االنتهاء 
من ملف الهيــاكل الوظيفية 
للوزارة لفك التشابك وحتديد 
املهام لكل قطاع حتى يكون 
قادرا على أداء دوره األمثل، 
إلــى أن  أشــارت بوعركــي 
«التربية» ومتاشيا مع رؤية 
لركيــزة  وحتقيقــا   ٢٠٣٥
احلكومــة الفاعلة، مت وضع 
مشــروع متكامــل لتطويــر 
الهيــكل الوظيفــي للــوزارة 
بحيــث يصبح أكثــر مرونة 
وفاعليــة ومبــا يســاهم في 

ناقشت مع وفد مجلس إدارة جمعية املعلمني عدداً من القضايا وامللفات املهمة

تضمنت برامج الهندسة العكسية والتغذية وكيمياء الهواء وفيزياء اإلشعاع ومعاجلة مياه الصرف الصحي

رجاء بوعركي وحمد الهولي ود.سعد اجلنفاوي وعبداهللا الكندري ونادية الربيعان

تكرمي الفائزين في املسابقات العلمية

ومن أبرزها «املمتازة» وأعمال 
الصيانــة وتوفيــر العمالــة 
الالزمــة فــي إطــار خطــة 
االستعدادات للعام الدراسي، 
حيث أشــارت إلى أنها تتابع 

مصادر لـ «األنباء»: توجه إلعادة السماح 
للجمعيات باستقبال التبرعات من اخلارج

رسميًا.. «ذوي اإلعاقة» تتبع وزير الشؤون

بشرى شعبان - عاطف رمضان

أن  «األنبــاء»  علمــت 
التجــارة والصناعة  وزير 
ووزير الشؤون االجتماعية 
والتنميــة املجتمعيــة فهد 
الشــريعان أرسل كتابا إلى 
محافظ بنك الكويت املركزي 
إلعادة الســماح للجمعيات 
اخليرية باستقبال التبرعات 
من خارج البالد عن طريق 
الڤيــزا أو املاســتر كارد، 
وحصلــت «األنبــاء» على 

نسخة من الكتب، وانه سيتم تزويد «املركزي» 
الحقــا بقائمة أســماء اجلمعيــات اخليرية 
املصرح لها باستقبال التبرعات من اخلارج 
من خالل شركات الدفع اإللكتروني، وأخرى 
بأسماء اجلمعيات اخليرية غير املصرح لها.
وأضافت املصادر أن الوزير الشريعان 
كان أرسل كتابا خالل شهر يوليو املاضي 
بشــأن حظــر اســتقبال شــركات الدفــع 
اإللكتروني أي مبالغ من خارج البالد عن 

طريق الڤيزا أو املاستر كارد 
على حســابات اجلمعيات 
اخليريــة، وأن «املركزي» 
جتاوب مع كتــاب الوزير 
واصــدر تعميمــا جلميــع 
مزاولي نشاط أعمال نظم 
الدفع اإللكتروني ووكالئهم 

بشأن احلظر.
ولفتــت املصــادر إلــى 
انه نظــرا لتقــدم عدد من 
اجلمعيات اخليرية الكويتية 
بطلبــات الســتثنائها من 
القــرار نظرا الســتقبالها 
مبالغ من اخلارج لتنفيذ مشاريعها اخليرية 
عبر تطبيقات الدفع اإللكتروني، وان جميع 
عمليات الدفــع اإللكترونــي اخلاصة هي 
مرتبطــة بنظام خاص مــع البنوك والتي 
تعتبر نظام آمن ويتميز بالشفافية وإمكانية 
الرقابة املالية عليه، طالب الوزير الشريعان 
«املركــزي» بإعــادة الســماح للجمعيــات 
اخليرية باســتقبال التبرعــات من خارج 

البالد عن طريق الڤيزا أو املاستر كارد.

بشرى شعبان

رسميا.. صدر مرسوم بنقل إشراف 
الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة إلى 

وزير الشــؤون االجتماعيــة والتنمية 
املجتمعيــة، حيــث يتولــى رئاســة 
املجلس األعلى للهيئة ويباشــر جميع 

االختصاصات املقررة له.

عبر كتاب أرسله إلى «املركزي» ألن عمليات الدفع اإللكتروني مرتبطة بنظام آمن

فهد الشريعان

انتهاء حظر العمل خالل الظهيرة 
باألماكن املكشوفة: زيارة ٤٥٢ موقعًا

بشرى شعبان

أعلنــت الهيئــة العامــة 
للقوى العاملــة عن انتهاء 
العمــل وقت  فتــرة حظــر 
الظهيرة في األماكن املكشوفة 
والتي امتدت من أول يونيو 
حتى ٣١ أغسطس من الساعة 
١١ ظهرا حتى ٤ عصرا، مشيرة 
الى أن فريق عمل إدارة املركز 
الوطني للصحة والســالمة 
املهنيــة قام بالتفتيش على 

املواقع بكل احملافظات.
وأكــدت مدير عام الهيئــة العامة للقوى 
العاملــة بالتكليــف إميــان األنصــاري في 
تصريــح صحافــي أن الهيئة بــدأت تنظيم 
حمالت تفتيشــية للتأكد من تطبيق القرار 
٥٣٥ لسنة ٢٠١٥ بشأن حظر تشغيل العمالة 
في أماكن العمل املكشــوفة التي يكون فيها 
العمل شاقا بسبب الظروف املناخية القاسية، 
موضحة ان نتائج احلمالت التفتيشية التي 
قام بها الفريق من ١ يونيو حتى ٣١ أغسطس 

كانت كاآلتي:
عــدد املواقع املخالفة التــي مت التفتيش 

عليها ٤٥٢ موقعا، والعمالة 
املتواجدة باملواقع املخالفة 
والبالغــات  عمــال،   ٦٠٣
واملواقــع   ٣٠ املتســلمة 
املستوفية التي متت إعادة 

التفتيش عليها ٤٥٢.
إلى  وأشارت األنصاري 
أن فرق التفتيش تسجل أول 
مرة إنــذارا بتالفي املخالفة 
التفتيــش علــى  وتعــاود 
املوقع، وفي حال االستمرار 
باملخالفة تسجل غرامة ١٠٠

دينار وتصل إلى ٢٠٠ عن كل 
عامل موجود في املوقع، ووضع رمز إيقاف 
للملف ويحال إلى اإلدارة العامة للتحقيقات 

التخاذ اإلجراء الالزم.
وشــددت علــى أن تطبيــق قــرار حظر 
تشغيل العمالة في األماكن املكشوفة يهدف 
الى تنظيم ساعات العمل دون انقاصها وعدم 
تعريض املشاريع ألضرار التأخير، بل جاء 
مراعيا للصالح العام ويتوافق مع التزامات 
الكويت بتطبيق معايير العمل الدولية، شاكرة 
امللتزمني بتنفيذ القرار واملواطنني املتعاونني 

في اإلبالغ عن أي انتهاك للقرار.

إميان األنصاري

«بيتك» يشارك في معرض الفرص الدراسية
بحضــور ورعايــة مدير 
جامعــة الكويت د. يوســف 
الرومي شارك بيت التمويل 
الكويتي «بيتك» في معرض 
الدراســية، تعزيزا  الفرص 
الستراتيجيته الهادفة لدعم 
الطاقات الشبابية والطالبية، 
للمســؤولية  وحتقيقــا 
االجتماعيــة نحــو رعايــة 
الطلبة والنهوض بالتعليم 

والشباب.
وتأتي مشــاركة «بيتك» 
فــي املعــرض انطالقــا من 
حرص دائم على املشــاركة 
في معارض الفرص الدراسية 
لدعم الشباب واملساهمة في 
حتقيق اهدافهم، وإيجاد سبل 
تفتح اآلفــاق نحو مزيد من 
النجــاح واالبــداع والتطور 
العلمــي، وحتفيز الشــباب 
على املضي قدما والتخطيط 

املستقبلي الناجح.
ومثل املعرض الذي أقيم 
في حديقة الشهيد ملدة ٣ أيام 
فرصة مهمة خلريجي املرحلة 
الثانويــة للحصــول علــى 
جميع االرشادات واملعلومات 
املتعلقة بااللتحاق باجلامعات 
الكويــت  والكليــات داخــل 
وخارجهــا مبــا يســاعدهم 

واخلريجون ومساعدتهم على 
بناء مستقبل افضل، ويحرص 
على املســاهمة في مثل هذه 
املعارض التي توجه طاقات 
الطلبة الى املسار التعليمي 

الصحيح.
ويحرص بيــت التمويل 
الكويتــي دومــا علــى دعم 
ومساندة اجلهود والفعاليات 
واالنشــطة الطالبية، كونها 
الطلبــة  تســتهدف خدمــة 
ومســاعدتهم علــى حتديــد 
التعليمي الصحيح  املســار 

املعارض الوظيفية بالتعاون 
مع عدد من اجلامعات احمللية 
اســتمرارا لدوره الرائد في 
تأهيل واستقطاب وتطوير 
املتميزة  البشــرية  القدرات 
الكويتيني  مــن اخلريجــني 
ومســاندتهم بالتوظيف في 
بيــت التمويــل الكويتي او 
بدعــم قدراتهــم لتتالءم مع 
متطلبات واحتياجات سوق 

العمل بالقطاع اخلاص.
ويقدم «بيتك» خالل هذه 
املشــاركات تعريفا بالعمل 
املصرفي اجماال، والصيرفة 
االسالمية حتديدا، بهدف فتح 
املجال امام املهتمني بااللتحاق 
بالعمل املصرفي او اختياره 

كأحد مجاالت دراستهم.
ويشــارك بيــت التمويل 
الكويتــي فــي العديــد مــن 
االنشطة الطالبية بالتعاون 
مع االحتادات من خالل رعاية 
مشاريع التخرج لطلبة بعض 
الكليات ومناسبات التكرمي 
الدفعات، باالضافة  وتخرج 
الى مساهمات عديدة اخرى 
فــي مجاالت وثيقــة الصلة 
بالطلبة والعملية التعليمية 
والفعاليات املختلفة املرتبطة 

بها.

امامهــم  الفرصــة  واتاحــة 
لالختيار بني اكثر من بديل 
مبــا يتوافــق مــع قدراتهم 
وتطلعاتهم املســتقبلية في 
اطار مــن الوعي والتعريف 
مبختلف املجاالت الدراسية 
وارتباطها بسوق العمل نظرا 
ملا توفــره املعارض املعنية 
بهذا املجال من تبادل للخبرات 
والتجارب وتوفير املعلومات 
املهمــة واملؤثرة فــي اتخاذ 

القرار السليم.
كما يشــارك «بيتك» في 

تعزيزاً للدور االجتماعي واالهتمام بالطلبة

مدير جامعة الكويت د.يوسف الرومي وممثلو «بيتك» في املعرض

علــى اتخــاذ قرارهــم فــي 
حتديد مستقبلهم اجلامعي، 
حيث شهد املعرض حضورا 
كبيــرا مــن الطلبــة الذيــن 
اعربوا بدورهم عن شكرهم 
املتواصل  لـ«بيتك» لدعمــه 
ومســاهماته التي تشاركهم 
في بناء مستقبل افضل يحقق 

طموحاتهم وتطلعاتهم.
ويولي «بيتــك» اهتماما 
كبيرا لشريحة الطلبة يتمثل 
في دعم انشــطتهم املختلفة 
مبــن فيهم شــريحة الطلبة 

«التقدم العلمي» نظمت رحلة تعليمية وتدريبية 
لطلبة كويتيني إلى كوريا اجلنوبية

نظمت مؤسســة الكويــت للتقدم العلمي 
مؤخرا رحلــة تعليمية لـــ ١٥ طالبا وطالبة 
كويتيني مــن املرحلــة الثانوية إلــى كوريا 
اجلنوبية استمرت أسبوعني تضمنت تدريبات 
علمية وفقا ألحدث املناهج التدريبية في العلوم 
والهندسة والتكنولوجيا والرياضيات بالتعاون 
مع عدد من املعاهد البحثية واجلامعية الكورية 
العريقة. وأشــرفت مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي على الرحلة التعليمية من خالل متابعة 
من قبل مشــرفني علــى الطلبة كان لهم األثر 
املهم في توجيههم وتلقيهم للتدريبات في جو 
علمي أسري تضمن بث روح العمل اجلماعي 

وتعزيز قيــم االنضباط وااللتــزام مبواعيد 
حضور الدورات التدريبية واحملاضرات، ضمن 
معايير الصحة والسالمة للطلبة، إضافة إلى 
توفير الصحة النفســية لهم ومتابعتهم عن 

قرب ألي أمر طارئ.
وتضمن برنامج الرحلــة تدريب الطلبة 
على كيفية حل املشــكالت على نحو إبداعي 
وخالق بهدف تطوير قدراتهم الذهنية، إضافة 
إلى تدريبهم على النقد البناء من خالل إيجاد 
احللول املناسبة ألي مشكلة وفق أسس علمية 
تكنولوجية، مبا يســهم في تعزيز وتطوير 

مهاراتهم العلمية.

عدد من الطلبة والطالبات املشاركني في الرحلة

«النجاة» تطلق اليوم حملة «إغاثة باكستان»
فــي محطة جديــدة من 
محطات العطاء اإلنســاني، 
وفي إطار االستجابة العاجلة 
لنداءات االستغاثة التي ترد 
من شعب باكستان الصديق، 
قامت جمعية النجاة اخليرية 
بإطالق حملة إغاثية عاجلة 
لنجــدة املتضرريــن مــن 
فيضانــات باكســتان. وفي 
هــذا الصــدد، قــال مديــر 
املوارد واحلمــالت بالنجاة 
الشــقراء:  اخليريــة عمــر 
خلفت فيضانات باكســتان 

أكثر مــن ١٠٠٠ قتيل بجانــب تدمير املنازل 
واملزارع واملســاجد واملستشــفيات والبنية 

التحتية حيث تضرر من هذه 
الفيضانات أكثر من  وأضاف 
الشــقراء: انطالقا من دورنا 
الدينــي واإلنســاني نطلق 
اليوم عقب صــالة اجلمعة 
حملة إلغاثة باكستان، آملني 
أن تسهم هذه احلملة املباركة 
فــي تخفيف معاناة شــعب 
باكســتان الصديق. وتابع: 
إن يد الكويت اخليرية ممتدة 
بالعطــاء لكل احملتاجني في 
شــتى دول العالــم، ووجه 
الشــقراء دعوة ألهل اخلير 
بدعم حملة إغاثة باكســتان والتي ستساهم 

في تخفيف معاناة آالف املتضررين.

عمر الشقراء


