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«الدفاع»: تعديل تاريخ التحاق الدفعة ٥٠ من املكلفني 
بأداء اخلدمة الوطنية إلى أكتوبر املقبل

أصــدر النائــب األول لرئيس مجلــس الوزراء 
ووزير الداخلية ووزير الدفاع باإلنابة الشيخ طالل 
اخلالد قرارا وزاريا بشأن دعوة املكلفني دفعة ٥٠

ألداء اخلدمة الوطنية.
ونص القرار على أن يعدل تاريخ التحاق الدفعة 
٥٠ من املكلفني بأداء اخلدمة الوطنية مبوجب القرار 
الــوزاري رقم ٨٢١ لســنة ٢٠٢٢ ليكون بتاريخ ١٩
أكتوبــر ٢٠٢٣ بدال مــن تاريخ ١٤ اجلاري، على أن 
يصدر رئيس األركان العامة للجيش األوامر الالزمة 

لتنفيذ هذا القرار.
الشيخ طالل اخلالد

«الشؤون»: إشهار ٣ جمعيات نفع عام

٣ أسباب لوقف صرف بدل البطالة

«هيئة الطرق» حتصل على موافقة ملناقصة 
دراسة وتصميم املرحلة األولى للسكة احلديد

أصدرت وزيرة الشؤون 
والتنميــة  االجتماعيــة 
املجتمعية ووزيرة الدولة 
لشؤون املرأة والطفولة م. 
مي البغلي قــرارا وزاريا 
بشــأن إشــهار اجلمعية 
الكويتية للزراعة املائية، 
والذي نص على: ُتشــهر 
اجلمعية الكويتية للزراعة 
املائية ملدة غير محدودة 
وينشــر ملخص نظامها 
األساســي فــي اجلريدة 

الرسمية.
كما أصدرت وزيرة الشؤون االجتماعية 
والتنميــة املجتمعيــة ووزيــرة الدولة 
لشــؤون املرأة والطفولة م. مي البغلي 
قرارا وزاريا بإشهار اجلمعية الكويتية 

لإلبل وموروثها الشعبي، 
والذي نص على: ُتشــهر 
الكويتية لإلبل  اجلمعية 
وموروثها الشــعبي ملدة 
غيــر محــدودة وينشــر 
ملخص نظامها األساسي 

في اجلريدة الرسمية.
وزيــرة  وأصــدرت 
االجتماعيــة  الشــؤون 
املجتمعيــة  والتنميــة 
ووزيرة الدولة لشــؤون 
املــرأة والطفولــة م. مي 
البغلــي قــرارا وزاريــا 
بإشهار اجلمعية الفلكية الكويتية، جاء 
في نصه: ُتشهر اجلمعية الفلكية الكويتية 
ملدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها 

األساسي في اجلريدة الرسمية.

بشرى شعبان

حددت الهيئة العامة للقوى العاملة ثالثة 
أسباب لوقف صرف التأمني ضد البطالة. 
ومتثلت هذه األســباب في مضي أكثر من 

٦ أشــهر على تاريخ االستقالة من القطاع 
اخلاص، وكذلك أن تكون فترة العمل املسجلة 
في التأمينات االجتماعية أقل من ٦ أشهر، 
هذا باإلضافة إلــى عدم االلتزام باملراجعة 

الدورية للجهات املعنية بالتوظيف. 

عاطف رمضان

حصلت الهيئة العامة 
للطرق والنقل البري على 
املركزي  موافقة اجلهاز 
للمناقصات العامة على 
طرح مناقصة مشروع 
أعمال الدراسة والتصميم 
التفصيلــــي وإعــــداد 
مستنـــــدات مناقصــة 

الســكة احلديد «املرحلة األولى». ووفق 
مــا أعلنه «جهاز املناقصات» فإن املوعد 
املقرر إليداع العطاءات «تاريخ اإلقفال» 

م. مي البغلي

وزير االستثمار ونائب وزير اخلارجية اليوناني 
يبحثان في الكويت دعم العالقات االقتصادية

أسامة دياب

قــال الســفير اليونانــي لــدى البالد 
كونستانتينوس بيبيريجوس ان الهدف 
مــن إقامة معرض «االســكندر األكبر في 
الكويت مد جســور التواصل بني الشرق 
والغرب» هو محاولة اليجاد نقاط مشتركة 
بني شعبي اليونان والكويت كما حصل قبل 
الفني وثالثة مائة عام عندما اتى االسكندر 

الى جزيرة فيلكا.
وتابع في تصريحات مبناسبة افتتاح 
املعرض املقرر غدا االثنني بحضور وزير 
الصناعة والتجارة مازن الناهض ووزير 
التنميــة واالســتثمار اليوناني آدونيس 
جورجياذيــس ونائب وزيــر اخلارجية 
اليوناني للشؤون االقتصادية كوستاس 
فراغوغيانس، ان االسكندر كانت لديه رؤية 
ثاقبة ان هذا املوقع يشكل جسرا حقيقيا 
ما بني الشــرق والغرب ومركزا أساســيا 
للتسامح والتعايش، مشيرا الى ان معظم 
املشــاكل التــي يعاني منهــا العالم اليوم 
هي السباب االختالفات الدينية والعرقية 
واملذهبية واملعتقدات، ولو مت تطبيق رؤية 
االسكندر عن التسامح والتعايش ملا كان 

هناك من مشاكل في العالم.
وكشف السفير عن زيارة يقوم بها وزير 
االستثمار والتجارة اليوناني، ونائب وزير 
اخلارجية اليوناني للشؤون االقتصادية، 
حيث يبحثان مع نظرائهما في الكويت ومع 
عدد كبير من رجال األعمال تعزيز العالقات 

االقتصادية بكافة أشكالها، اضافة لبحث 
اســتحداث خط طيران مباشر بني بلدينا 
لرفع نسبة السياح والتسهيل للمستثمرين 

من اجلانبني.
وأعرب الســفير اليوناني عن أمله في 
أن يســهم املســتثمرون اليونانيــون في 
تطوير جزيرة فيلكا ثقافيا، حيث إن لدى 
اليونان املعرفة واخلبرة الكبيرتني، كما ان 
الشركات اليونانية باستطاعتها حتويل 
فيلكا، ليس إلى مكان سياحي فقط، وامنا 
الى مكان تاريخي يستقطب عشاق اآلثار 
من جميع أنحاء العالم، حيث بإمكانهم نقل 
جميع األفكار املوجودة في جزيرة ايكاريا 

اليونانية إلى جزيرة فيلكا».
بدوره، قال بول تروشوبولوس، املدير 
التنفيذي ألعمال الفنان اليوناني ملاكيس 
فارماليس «لم تكن من املصادفة تســمية 
معرض (االســكندر األكبر في الكويت مد 
جســور التواصل بني الشــرق والغرب)، 
ألننا نعتقد ان الكويت وبســبب موقعها 
االستراتيجي كانت تشكل حقيقة اجلسر 

بني الشرق والغرب».
واكد ان املعرض فرصة الرسال رسالة 
للعالم ان الكويت هي اجلسر الرابط بني 

الشرق والغرب.
يذكــر ان املعــرض يضم نحو ســتني 
لوحة ومنحوتة للفنان اليوناني ليماكيس 
فار الميس الــذي ولد في مدينة مقدونيا 
اليونانية وهي املدينة نفســها الذي ولد 

فيها االسكندر.

استحداث خط طيران مباشر بني البلدين لرفع نسبة السياح

من اللوحات املشاركة في معرض االسكندر األكبر
اليوناني كونستانتينوس  السفير 

بيبيريجوس

العلمي يختتمون اختباراتهم بالكيمياء.. و«األدبي» يؤدون «التاريخ»
عبدالعزيز الفضلي

القســم  يختتــم طلبــة 
العلمــي بالثانويــة العامة 
اليــوم مبادة  اختباراتهــم 
الكيمياء بينما يقدم زمالؤهم 
في «األدبي» امتحان التاريخ 
على أن يكون اإلحصاء آخر 

االمتحانات غدا االثنني.
القائمون  هذا، ويكثــف 
الكنتــرول جهودهم  علــى 
لتصحيح أوراق االختبارات 
علــى فترتــني صباحيــة 
التدقيــق  ومســائية مــع 
واملراجعــة بكل تــأن حتى 

يأخذ كل طالب حقه.
عمليــة  ســير  حــول 
اللغــة  تصحيــح اختبــار 
االجنليزيــة، أكــد املوجــه 
األول فــي منطقة العاصمة 

وأضــاف عــواد: متت 
مراعاة جميع مســتويات 
الطالب أثنــاء التصحيح 
وتقدير الدرجات ولم تردنا 
اي أسئلة او استفسارات 

و١٢ للنســاء. مــن جهته، 
ذكــر املوجه الفنــي للغة 
العربيــة عبداهللا خطيب 
انه تقدم الختبار مادة النقد 
والبالغــة لطلبة التعليم 
الديني ١٠١٨ طالبا وطالبة 
وزعت على ٨ جلان، حيث 
ســار االختبــار بأجــواء 

مريحة وصحية.
أن  خطيــب  وأوضــح 
واضحــا  كان  االختبــار 
ومتوازنا ويراعي مستويات 
الطلبة واألسئلة من املنهج 
الدراســي املعتمــد من قبل 
التوجيه الفني للغة العربية 
ولم تردنا اي استفســارات 
عــن االختبار، مشــيرا الى 
ان عملية التصحيح تسير 
بصــورة سلســة، متمنيــا 
للطلبة التوفيق والنجاح.

تخص االختبار، الفتا إلى 
ان عدد جلان التصحيح في 
الكنترول األدبي ١٧ جلنة 
للرجال و١٦ للنساء وفي 
القسم العلمي ٢٢ للرجال 

تصحيح االمتحانات على فترتني صباحية ومسائية وحرص على إعطاء كل طالب حقه

جانب من عملية التصحيح داخل الكنترول

مشاري عواد أن عدد طلبة 
الصف الثاني عشر بقسميه 
العلمي واألدبي واملتقدمني 
لالختبــار بلــغ ٢٥٥٥٠ في 

العلمي و١٥٦٦٨ باألدبي.

حسن الفجام مديرًا عامًا لـ «التطبيقي» بدرجة وكيل وزارة
صدر مرسوم بتعيني مدير 
عــام الهيئة العامــة للتعليم 
التطبيقــي والتدريب، والذي 
جاء في نصه: يعني د.حســن 
محمد حســن الفجــام مديرا 
عاما للهيئــة العامة للتعليم 
التطبيقــي والتدريب بدرجة 

وكيل وزارة.
هــذا، وأصــدرت رابطــة 
أعضاء هيئة التدريب للكليات 
التطبيقيــة بيانــا صحافيا 
باركت فيه للدكتور حســن 
الفجــام مبناســبة صــدور 
مرســوم بتعيينــه مديــرا 
عاما للهيئــة، مؤكدة أن هذا 
االختيــار لم يــأت من فراغ، 
حيث أثبت د.الفجام جناحه 

تدريــس التطبيقي د.حســن 
الفجــام، وأكــدت أنها متد يد 
التعاون للمدير اجلديد الذي 
تــرى فيــه روح اإلخــالص 

إدارة شؤون هيئتي التدريس 
والتدريب أو خالل عمله نائبا 
للمدير العام، فقد كان شعلة 
نشاط وأشــاد اجلميع بأدائه 

املتميز.
وقال امليموني ان ما سبق 
من تعامل لالحتاد مع د.الفجام 
بالفترة السابقة يبشر باخلير 
للمرحلــة املقبلــة، فقــد كان 
نعم املعني بعد اهللا عز وجل 
فــي حل العديد مــن القضايا 
الطالبية، وأن جموع الطلبة 
لديهم تفاؤل كبير بأن املرحلة 
املقبلة ستشهد حل العديد من 
القضايا العالقة ســواء كانت 
قضايــا طالبيــة أو أكادميية 
لالرتقاء بالهيئة ومخرجاتها.

واملثابرة في العمل، السيما أنه 
تدرج في الوظائف اإلشرافية 
وكان معاصرا لقضايا الهيئة 
ومواكبــا لتطوراتها، مطالبة 
املناصــب  باقــي  بتســكني 

اإلشرافية.
بدوره، بارك رئيس االحتاد 
العام لطلبة ومتدربي الهيئة 
العامــة للتعليــم التطبيقــي 
والتدريب ماجد امليموني ثقة 
القيــادة السياســية باختيار 
د.حســن الفجام مديــرا عاما 
للتطبيقي باألصالة، مؤكدا أن 
هذا االختيار جاء موفقا ويسهم 
في االرتقاء بالهيئة كونه أحد 
أبنائها املخلصني وللنشــاط 
الكبير الذي أبداه خالل توليه 

مدربو الكليات ورابطة التدريس واحتاد الطلبة هنأوه باملنصب

د.حسن الفجام

في املناصــب القيادية التي 
توالها مــن قبل وكان يعمل 
بكل إخالص وتفان لالرتقاء 
بالهيئــة، وكان محبوبا من 
اجلميع ملــا يبذله من جهود 
الرابطة في  مخلصة. وقالت 
بيانها ان د.حسن الفجام أحد 
أبناء الهيئة املخلصني ويعلم 
بخفايا األمــور، وأن الرابطة 
لديها تفاؤل كبير بأن د.الفجام 
قادر على حل جميع القضايا 
العالقة، وأن الرابطة متد يدها 
باخلير لتعني وتعاون، متمنية 
له السداد والتوفيق في القيام 
مبهام منصبــه اجلديد الذي 

هو أهل له.
بدورهــا، هنــأت رابطــة 

اجلامعة تتجه لزيادة السعة املكانية ملركز العلوم الطبية
ثامر السليم

علمت «األنباء» من مصادر 
مطلعة في جامعة الكويت ان 
هناك توجها لزيادة الســعة 
املكانية واملساحة املخصصة 
ملبنى كلية العلــوم الطبية 
املســاعدة علــى الرغــم من 
تخصيــص اماكــن لهــا في 
مدينة صباح السالم اجلامعية 

وانتقالها الى هناك.
ولفتــت املصــادر الى ان 
الكلية قامت بإنشــاء أقسام 
جديــدة  علميــة  وبرامــج 
تضمنت إنشاء قسم التمريض 
واستحداث برنامج التمريض 

بأربع تخصصات دقيقة.
واكدت انه مت تفعيل قسم 
علوم السمع والنطق وحتديث 
برنامج درجة البكالوريوس 
فــي مجــال أمراض الســمع 
والنطــق، الفتــة الــى انــه 
مت عــرض برنامــج العالج 
اإلشــعاعي بعــد جهوزيته 
علــى مكتــب مســاعد نائب 
اجلامعة للشــؤون العلمية 

اســتحداث برامــج علميــة 
جديدة يستوجب الزيادة في 
أعداد الطلبة املقبولني فيما 
يتعلق بسياسة القبول لكلية 
العلوم الطبية املساعدة، بل 
إن عمــادة الكلية عمدت إلى 
الزيادة بنســبة ١٠ ـ ١٥٪ في 
الطاقة االستيعابية لألقسام 
العلمية القائمة حاليا، مشيرة 
الــى انــه وفقــا لتوجيهات 
العليــا  اجلامعيــة  اإلدارة 
وبعد موافقة مجلس الكلية، 
مت العمل بقبول الزيادة في 
األعــوام اجلامعيــة األربــع 

واكدت املصادر أن مطالبة 
الكلية باملزيد من املساحات 
املكانيــة املخصصــة ملبنى 
الكلية ســواء املبنى احلالي 
أو املبنى في احلرم الطبي من 
مدينة صباح السالم اجلامعية 
املبــررات  أمــر تســتجوبه 
الســابقة من زيادة األقسام 
والبرامج العلمية، زيادة أعداد 
الطلبة، زيادة القوى العاملة 
في الكلية من اداريني وأعضاء 
هيئــة تدريــس، الفتــة إلى 
مخاطباتنا العديدة عن مطلب 
الكلية باملساحة املكانية إثر 
تقليص قطاع التخطيط ما 
يقارب نسبة ٣٥٪ من املساحة 
املفترضة ملبنى كلية العلوم 
الطبية املساعدة في مخطط 
البرنامج اإلنشــائي للحرم 
الطبــي فــي مدينــة صباح 
الســالم اجلامعيــة، وقــد 
أوضحنا لــإلدارة اجلامعية 
ولقطــاع التخطيط متســك 
الكلية باملساحة املكانية كاملة 
ودون أي تقليص وفقا لرؤية 
الكلية وخططها املستقبلية.

املاضيــة، حيث بلغ اجمالي 
أعداد الطلبة املقبولني العام 
اجلامعــي ٢٠١٩/٢٠٢٠ نحو 
٢٥٥ طالبا وطالبة، واجمالي 
أعداد الطلبة املقبولني العام 
اجلامعــي ٢٠٢٠/٢٠٢١ نحو 
٢٩٢ طالبا وطالبة، فيما بلغ 
اجمالي أعداد الطلبة املقبولني 
العام اجلامعــي ٢٠٢١/٢٠٢٢

نحــو ٣٠٠ طالــب وطالبة، 
كما ان إجمالي أعداد الطلبة 
املقبولــني العــام اجلامعــي 
٢٠٢٢/٢٠٢٣ نحو ٣٢٠ طالبا 

وطالبة.
واشــارت الى ان الكلية 
تضــم حاليــا ١٣٥٦ طالبــا 
وطالبة، وهو العدد األكبر 
مقارنة مع باقي كليات مركز 
العلوم الطبية، إضافة إلى 
عــودة العديد مــن أعضاء 
هيئة التدريس ومباشرتهم 
للعمل بعــد انهاء بعثاتهم 
الدراســية مما يســتوجب 
توفير مكاتب خاصة بهم، 
مع عودة باقي املبتعثني في 

القريب العاجل.

رغم انتقالها إلى الشدادية بسبب استحداث برامج جديدة وزيادة عدد الطلبة املقبولني

للتطويــر األكادميي، كما مت 
عرض برنامــج تكنولوجيا 
األطراف الصناعية واألجهزة 
التعويضيــة بعد جهوزيته 
علــى مكتــب مســاعد نائب 
اجلامعة للشــؤون العلمية 
للتطوير األكادميي، باالضافة 
الــى عرض برنامــج العالج 
املهني بعد حتديثه وجهوزيته 
علــى مكتــب مســاعد نائب 
اجلامعة للشــؤون العلمية 

للتطوير األكادميي.
وذكرت انه مت إنشاء قسم 
الصحة العامة، وتباعا فإن 

تشكيل مجلس إدارة االحتاد الرياضي املدرسي والتعليم العالي 
من ١١ عضوًا برئاسة فيصل املقصيد

أصــدر وزير الصحة ووزيــر اإلعالم والثقافة 
ووزير الدولة لشؤون الشباب باإلنابة رئيس مجلس 
إدارة الهيئة العامة للرياضة د.احمد العوضي قرارا 
وزاريا بشأن تعديل بعض احكام القرار الوزاري 
رقم ٣٢ لسنة ٢٠٢٢ بشأن إنشاء االحتاد الرياضي 
املدرسي والتعليم العالي وتعديالته، والذي جاء في 
نصه: يستبدل بنص املادة ٤ من القرار الوزاري رقم 
١٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن انشاء االحتاد الرياضي املدرسي 
والتعليم العالي وتعديالته النص التالي: ُيشــكل 

مجلس ادارة االحتاد الرياضي املدرسي والتعليم 
العالي من ١١ عضوا وذلك من التالية اسماؤهم:

٭ فيصل عبداهللا حسني املقصيد ـ رئيسا.
٭ ممثــل جامعة الكويت (عميد شــؤون الطلبة) 

ـ عضوا.
٭ ممثل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

(عميد شؤون الطلبة) ـ عضوا.
٭ ممثل وزارة التربية ـ عضوا.
٭ ممثل وزارة الصحة ـ عضوا.

٭ ممثل اجلامعات اخلاصة ـ عضوا.
٭ ممثل وزارة التربية (موجه عام التربية بنني) 

ـ عضوا.
٭ ممثل وزارة التربية (موجه عام بنات)ـ  عضوا.

ذوو اخلبرة واالختصاص

٭ سلمان بدر سلمان املرشود ـ عضوا.
٭ د.سلمان حسني حاجي ـ عضوا.

٭ حصة عبدالعزيز الصانع ـ عضوا.

فاطمة السالم: دعم جميع اجلهود ملواجهة آفة املخدرات
قالت املدير العام لوكالة 
األنباء الكويتية د. فاطمة 
الســالم إن حملــة «كونا» 
التوعويــة ضــد املخدرات 
مفهــوم  حتــت  جــاءت 
االجتماعيــة  املســؤولية 
الوكالــة  تأخذهــا  التــي 
علــى عاتقها فــي حتصني 
بــكل شــرائحه  املجتمــع 
وزيـــــادة مستوى الوعي 
الشــباب مبخاطر  لـــــدى 
املخــدرات بالتـــزامن مــع 

خوض اجلهـــات املعنيـــة 
في الدولة بكل قطاعاتهــــا 
احلكوميــة واألهلية حربا 

شرسة ضدها.
السالم بحملة  واشادت 
الوكالــة ضــــد املخــدرات 
واجلهــد الــذي بــذل مــن 
القائمني عليها مشيرة الى 
تنوع التقاريــر االخبارية 
واللقــاءات والتحقيقــات 
املصــــورة والفالشـــــات 
التوعويــة والقصــــــص 

وطرح احللــول لها وإبراز 
دور الدولة فــي مكافحتها 
بكل القطاعـــات واملجاالت 

كل في موقعه.
ونوهت مبشاركة اجلهات 
واملختصــني  احلكوميــة 
مــن عدة جهــات بالتعاون 
ابــراز  الوكالــة فــي  مــع 
احلملــة التوعوية ضـــــد 
آفــة املخدرات واملســاهمة 
فــــــي جناح احلملة التي 

استمــــرت شهرا كامال.

اإلخباريــــــة واجللســــة 
احلوارية التي استضافتها 
الوكالة بحضور عدد بارز 
من املختصني في هذا الشأن.
وأكدت حــرص (كونا) 
علــى القيــام بدورهــا في 
دعم اجلهود كافة في سبيل 
مواجهة هذه اآلفة واحتواء 
آثارها املدمــرة على الفرد 
واملجتمــع اضافـــــة الــى 
تناول عوامل هذه الظاهرة 
واآلفة ودراستهـــا وبحثها 

زيادة مستوى الوعي لدى الشباب مبخاطرها

د. فاطمة السالم

هو ٢١ فبراير املقبل، وآخر موعد لتلقي 
االستفســارات واإليضاحات املقدمة من 

الشركات ٢ فبراير.


