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ضمن سعيها لتطوير منظومتها اإلدارية وحتسني خدماتها

بلدية الكويت تفعّل قريب ًا الربط اإللكتروني مع «السكنية»
أعلن املدير العام لبلدية الكويت
أحمد املنفوحي أم��س البدء قريبا
بتفعيل ال��رب��ط اإلل��ك��ت��رون��ي مع
املؤسسة العامة لرعاية السكنية،
وذلك لتسريع إجناز املعامالت آليا
دون احلاجة ملراجعة البلدية.
وقال املنفوحي في بيان صحفي:
إن البلدية تسعى دائما لتطوير
املنظومة اإلدارية لتحسني خدماتها
وتبسيط اإلج����راءات والتسهيل
على املواطنني إلجن��از املعامالت
واحلصول على خدمة أفضل.
وأض����اف أن اخل��دم��ة اجل��دي��دة
ستمكن صاحب امل��ن��زل املرهونة
وثيقته ل��دى (السكنية) م��ن نقل
ملكية ال��ع��ق��ار ع��ن ط��ري��ق وزارة
العدل دون احلاجة ال��ى مراجعة
البلدية ،مشيرا ً إل��ى أن تشغيل
اخلدمة سيشمل معامالت املناطق
املتطابقة عناوينها ب�ين البلدية
و(السكنية).
وأوض���ح أن التطبيق سيتيح
أيضا ً لـ (السكنية) إرسال معامالت
نقل امللكية آليا وإص���دار شهادة
األوصاف مباشرة إلى وزارة العدل،
مبينا أن هذه اخلدمة ستبدأ بعد أخذ
جميع موافقات اجلهات احلكومية
املعنية مثل وزارة اإلسكان ووزارة
العدل في تفعيل الربط االلكتروني

جانب من اجتماع املنفوحي مع د.رنا الفارس

وتطبيق ب��رن��ام��ج خ��اص إلجن��از
معامالت املراجعني إلكترونيا ً.
وأشار إلى أن البلدية عقدت مع
اجلهات املعنية اجتماعات تنسيقية
لتفعيل اخلدمة اجلديدة التي تهدف

عملية الربط اآللي بني اجلهات احلكومية

ال���ى تقليص ال����دورة املستندية
للخدمات وتبسيط اإلجراءات التي
تتعلق باملواطنني واالرتقاء بتلك
اخلدمات وتوفيرها آليا ً.
وأشاد مبا قدمته وزيرة األشغال

العامة ووزي���رة ال��دول��ة لشؤون
اإلسكان الدكتورة رنا الفارس من
جهد وتعاون مع بلدية الكويت في
سبيل االنتهاء من الربط اإللكتروني
ليتسنى تطبيق ب��رن��ام��ج خدمة

انخفاض كبير في عدد اإلصابات

«الصحة» 231 :إصابة جديدة
بـ «كورونا» وثالث حاالت وفاة

أع��ل��ن��ت وزارة ال��ص��ح��ة
ال��ك��وي��ت��ي��ة أم����س ،تسجيل
 231إصابة جديدة بفيروس
ك���ورون���ا امل��س��ت��ج��د (ك��وف��ي��د
 )19في الساعات الـ  24قبل
املاضية ،ليرتفع بذلك إجمالي
ع���دد احل����االت امل��س��ج��ل��ة في
البالد إلى  ،142426في حني
مت تسجيل ثالث ح��االت وفاة
إثر إصابتها باملرض ،ليصبح
مجموع حاالت الوفاة املسجلة
حتى أمس  878حالة.
وقال املتحدث الرسمي باسم
الوزارة الدكتور عبدالله السند
لـ (ك��ون��ا) :إن ع��دد من يتلقى
ال��رع��اي��ة الطبية ف��ي أق��س��ام
العناية املركزة بلغ  76حالة،
ليصبح بذلك املجموع الكلي
للحاالت التي ثبتت إصابتها
مبرض (كوفيد  )19والزال��ت
تتلقى الرعاية الطبية الالزمة
 5135حالة.
وأض���اف أن ع��دد املسحات
التي مت إجراؤها في الساعات
ال����ـ  24ق��ب��ل امل��اض��ي��ة بلغ
 4827مسحة ،ليبلغ مجموع
ال���ف���ح���وص���ات 1091496
فحصا ً.
وجدد الدعوة الى املواطنني
واملقيمني ملداومة األخذ بسبل

تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمس

الوقاية كافة وجتنب مخالطة
اآلخرين واحلرص على تطبيق
إستراتيجية التباعد البدني،
م��وص��ي�اً ب��زي��ارة احلسابات
ال��رس��م��ي��ة ل�����وزارة الصحة

واجلهات الرسمية في الدولة
ل�ل�اط�ل�اع ع��ل��ى اإلرش������ادات
والتوصيات وكل ما من شأنه
اإلس��ه��ام ف��ي اح��ت��واء انتشار
الفيروس.

العسكري :يعكس االهتمام املشترك لدول العالم بدراسة تأثير اجلائحة على النظم التعليمية

«العربي للبحوث» يطلق
اليوم مؤمتر «التعليم عن بعد
استجابة جلائحة كورونا»
يطلق املركز العربي للبحوث التربوية لدول
اخلليج في دولة الكويت اليوم االثنني املؤمتر
التربوي ال��دول��ي الثاني بعنوان (التعليم
عن بعد استجابة جلائحة كورونا) ويستمر
يومني.
وق���ال م��دي��ر امل��رك��ز ف��ي ال��ك��وي��ت الدكتور
سليمان العسكري في بيان صحفي أمس :إن
املؤمتر يعكس االهتمام املشترك لدول العالم
ب��دراس��ة تأثير جائحة ك��ورون��ا على النظم
التعليمية.
وأض��اف العسكري أن املؤمتر يأتي تنفيذا
خلطة ب��رام��ج مكتب التربية العربي ل��دول
اخلليج وضمن نشاطات املركز الهادفة إلى
متابعة مستجدات الفكر التربوي وتطبيقاته
املتميزة في العالم لالستفادة منها في إثراء
مشروعات تطوير التعليم في الدول األعضاء
وتنمية اخل��ب��رات املهنية لالختصاصيني
العاملني فيها.
وأوضح أن املؤمتر يستعرض جتارب دول
العالم في سبيل التوصل إل��ى بدائل متاحة
ملواجهتها واتخاذ التدابير العملية املناسبة
لتأمني اس��ت��م��رار الطلبة ف��ي تعلم امل��ق��ررات
الدراسية وتطبيق نشاطات التعليم والتعلم
والتقومي التربوي املتصلة بها وضمان حقوق
فئات املتعلمني من ذوي األوضاع واالحتياجات
اخلاصة في احلصول على تعليم جيد مناسب
الحتياجاتهم.
ولفت إلى أن برنامج املؤمتر يشتمل على
أربعة محاور تتناول الصيغ البديلة للتعليم
والتعلم عن بعد واألساليب الفعالة لتعليم

د .سليمان العسكري

الطلبة وتقومي حتصيلهم وأدائهم واألدوار
املتغيرة للمعلمني وأول��ي��اء األم���ور نتيجة
انقطاع التعليم املدرسي املباشر واالستعاضة
عنه بالتعليم والتعلم عن بعد ومعايير ضمان
العدالة والفرص املتساوية في حصول جميع
الطلبة على تعليم جيد واألساليب والوسائل
الفعالة التي تؤدي إلى حتقيقها.
ويقدم موضوعات املؤمتر نخبة من خبراء
دوليني من مختلف دول العالم ويشارك في
أعماله ومناقشاته اختصاصيني تربويني من
الدول األعضاء في مكتب التربية العربي لدول
اخلليج ميثلون وزارات التربية والتعليم في
عدد من الدول العربية واخلليجية إلى جانب
ممثلني لعدد من املنظمات التربوية اإلقليمية
والعاملية.

وك��ان��ت وزارة الصحة قد
أعلنت أمس أيضاً ،شفاء 524
إصابة في الساعات الـ  24قبل
املاضية ،ليبلغ مجموع عدد
حاالت الشفاء  136413حالة.

فريق عدسة
البيئة يرصد طائر
«الرماني» طويل
الذيل في البالد
رصد فريق عدسة البيئة
الكويتية أخيرا ً طائرا ً جديدا ً
ف��ي الكويت وه��و الرماني
طويل ال��ذي��ل ال��ذي يعد من
فصيلة (الصرود) التي حرم
الدين اإلسالمي قتلها.
وقال رئيس الفريق راشد
احل��ج��ي ل��ـ (ك���ون���ا) أم��س:
إن ط��ي��ور ال��رم��ان��ي طويلة
الذيل من الطيور الصغيرة
ولكنها تفترس احلشرات
والسحالي وال��ط��ي��ور ،كما
يطلق عليها لقب (اجلزارين)
بسبب تعليق فرائسها على
األشجار كاجلزار.
وأض���اف احل��ج��ي أن��ه مت
في وقت سابق رصد نوعني
آخ��ري��ن هما األش���ول طويل
ال���ذي���ل واحل��م��ام��ي ط��وي��ل
ال��ذي��ل ،م��وض��ح �اً “أن ه��ذا
التسجيل ي��ع��د األول في
الكويت واألول ف��ي املجال
األوروب��������ي ال��ت��اب��ع��ة له
وبذلك مر على البالد جميع
الصرود في املجال األوروبي
والهندي”.
وذك���ر أن���ه ب��ه��ذا ال��رص��د
يرتفع عدد الطيور املرصودة
في الكويت إلى  415طائرا ً
وه���و ع���دد كبير بالنسبة
ملساحة البالد.

إجناز املعامالت مبا يخدم املواطنني
والتيسير عليهم.
وذك���ر أن البلدية ق��ام��ت خالل
الفترة املاضية بتنفيذ مشروع
ال��رب��ط اإلل��ك��ت��رون��ي م��ع العديد

م��ن اجل��ه��ات احلكومية واملكاتب
الهندسية وال��دور االستشارية ما
انعكس ايجابيا على امل��واط��ن في
تقليص ال��ف��ت��رة الزمنية إلجن��از
معاملته.ولفت إلى أن إجن��از هذه

املعامالت في السابق كان يستغرق
أكثر من ثالثة أشهر لكن هذه املدة
تقلصت بعد تطبيق مشروع الربط
اإللكتروني بني اجلهتني والذي لم
يتجاوز اليوم الواحد.

العجيل يحصد جائزة التميز املهني لعام 2020
في املجال الصحي ضمن جوائز «غلوبال»
ح��ص��ل ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ل��ه
العجيل من وزارة الصحة بدولة
الكويت على جائزة التميز املهني
لعام  2020في املجال الصحي
على مستوى ال��دول العربية،
وذل��ك ضمن ال���دورة اخلامسة
من جوائز (غلوبال العاملية)
املنبثقة م��ن م��ؤس��س��ة (آراب
بست) لعام  2020التي عقدت
مؤخرا مبدينة مراكش املغربية.
وق���ال األم�ي�ن ال��ع��ام جلائزة
(أف���ض���ل ال���ع���رب) ع��ب��د ال��ل��ه
عبدالكرمي في تصريح صحفي
أم��س :إن��ه مت اختيار الفائزين
ضمن نخبة من الكفاءات العربية
التي تقود كبريات املؤسسات من
جميع أنحاء العالم العربي.
وأضاف عبدالكرمي أن اختيار
تلك النخب مت بناء على معايير
كمية وتطبيقية شفافة وعادلة
تتميز بالنزاهة والتجرد وفقا
ل��ل�اداء املتميز واالستثنائي
لهؤالء القادة هذا العام اعتمادا
على مؤشرات ملموسة طورتها
االمانة العامة للجائزة بالتعاون
مع خبراء شركة (غلوبال جي تو
تي قروب).
وأوض���ح أن اللجنة العليا
ل��ل��ج��ائ��زة وجل��ان��ه��ا املنبثقة
وال��ف��رع��ي��ة ف��ي مختلف ال��دول
العربية تختص بعملية ترشيح

د .عبدالله العجيل يحصل على جائزة التميز املهني لعام  2020في مراكش

األف������راد وامل���ؤس���س���ات وف��ق
ال��ض��واب��ط الداخلية املعتمدة
لهذه اللجان.
ّي�� أن جل����ان اخل���ب���راء
وب� نّ
تستعني ف��ي اختيار الفائزين
بوسائل تقومي حديثة لقياس
م���ع���دالت ال���ق���درة واالم��ت��ث��ال
والتميز اإلداري ومستويات
رواج وجاذبية اخلدمات واألداء
واجل��دارة واإلنتاجية ،معتمدة
في ذل��ك على مؤشرات النجاح
األساسية وال��ق��درة التنافسية

واإلجن�����������ازات ال��ت��راك��م��ي��ة
وم���س���ت���وي���ات امل���س���ؤول���ي���ة
االجتماعية وال��ق��درة التمددية
عربيا ً ودوليا ً.
من جانبه ق��ال ممثل اللجنة
العليا جلائزة (أفضل العرب)
محمد الكنديري ف��ي تصريح
مماثل :إن فكرة اجلائزة نبعت
م��ن األس���اس م��ن ح��اج��ة األم��ة
ال��ع��رب��ي��ة ال��دائ��م��ة وامل��ت��ج��ددة
لالبداع والتميز في كل املجاالت.
وأوض�����ح ال���ك���ن���دي���ري ،أن

اللجنة التنفيذية للجائزة
تشرف على جميع الترتيبات
التنظيمية بتعيني جلان بخبراء
ومتخصصني ي��ش��رف��ون على
ع��م��ل��ي��ات ال��ت��رش��ي��ح وال��ف��رز
واختيار الفائزين من املؤسسات
واألفراد.
ي��ذك��ر أن ال��دك��ت��ور عبدالله
العجيل حاصل على عدة جوائز
وأوسمه على املستوى احمللي
واخلليجي واإلقليمي والدولي
م��ن��ه��ا  6ج��وائ��ز م��ن مؤسسة
الكويت للتقدم العلمي  -جائزة
الكويت اإللكترونية في مجال
العلوم اإللكترونية وفي مجال
التعليم اإللكتروني وفي مجال
اإلحتواء اإللكتروني.
كما حصل الدكتور العجيل
ع��ل��ى ج��ائ��زة ال��ش��ي��خ (س��ال��م
العلي الصباح املعلوماتية)
مرتني ووسام اإلبداع من مؤمتر
البحرين لإلبداع التكنولوجي
وك��ان��ت آخ��ره��ا ج��ائ��زة القمة
املعلوماتية ل��ع��ام  2017من
اليونسكو -األمم املتحدة.
وي���ق���ام م��ه��رج��ان ج��وائ��ز
(غ���ل���وب���ال) ال��ع��امل��ي للسنة
اخلامسة على التوالي في املغرب
وتستهدف م��س��ارات اجلوائز
أكثر من  12قطاعاً من ضمنها
جوائز للقياديني التنفيذيني.

خالل ندوة احترف التصوير بهاتفك احملمول في اجلامعة املفتوحة

الشايجي :تخصيص الطلبة الوقت
وتنمية املهارات يعزز متيزهم في
التصوير ودراستهم وحياتهم
أقامت اجلامعة العربية املفتوحة في
دول���ة الكويت ن���دوة وي���ب حت��ت عنوان
“ إح��ت��رف التصوير بهاتفك احمل��م��ول “
قدمها املصور احملترف األستاذ عبدالله
الشايجي ،عبر منصحة Goto Meeting
برعاية كرمية من مدير اجلامعة األستاذ
الدكتور نايف بجاد املطيري استهدفت
الندوة الطلبة واملهتيمن في مجال التصوير
بحضور جتاوز الـ  150شخص.
وبدأ الشايجي محاضرته بقصة جتربته
مع الكاميرا ق��ائ�لاً“ :بدأت التصوير مبا
يزيد عن  10سنوات وقبل أن أبدأ بشغف
التصوير كان يستهويني التصميم وقبل
ه��ذه الفترة كانت البرمجة لذلك التنقل
مع تطورات احلياة من مهارة إلى أخرى
هي ليست عيباً ،وهي اكتشافات وترجمة
لهواياتك الشخصية وحبك وشغفك لتنمية
مهاراتك في مجاالت مختلفة هو أمر مميز
يضاف لك  ،لذا أشجع دائما ً التطوير بالذات
وتنمية املهارات وصوالً إلى سقف اإلشباع
الذاتي لهذا العمل وقد يستهويك أمر آخر،
كما حدث معي في مجال البرمجة ،ومن ثم
التصميم إلى أن استهواني فن التصوير
ال��ذي يحتاج حب الشخص وشغفه إلى
أن تتخصص في مجال معني في التصوير
ذات���ه ه��ن��اك تخصص تصوير شخصي
تصوير مطاعم واألك��ل وأصنافه ،وكذلك
تصوير ال��ف��ن��ادق وم��ا يترتب عليها من
تصوير الفن السياحي فالتصوير مجاالته
كثيرة واملهم هو التخصص في مجال معني

عبدالله الشايجي

مما ي��ؤدي إل��ى تعزيز من قوتك ومتيزك،
لذا من املهم ان يخصص الوقت واجلهد في
تطوير تخصص معني ف��ي ف��ن التصوير
وهذا ما ينطبق أيضاً على اموركم احلياتي
والدراسية.
وأضاف الشايجي فيما يخص العدسات
وال��ك��ام��ي��رات واخ��ت��ي��ار األج��ه��زة األفضل
للهاتف احمل��م��ول ،ق��ال :إن التجربة هي
خير برهان فهناك وكاالت كثيرة تستهوي
العديد من الناس لكن هي مسألت ذوق
وجتربة لتميز أيهما األفضل فلكل وكالة
أو سلعة لها جمهورها اخلاص وزبائنها

والراحة النفسية الستخدام الشخص لها
وجت��رب��ه هي األه��م على سبيل املثال انا
يستهويني ميزة تعديل األلوان في بعض
األجهزة وغيرها من األمور التي تستهوي
اآلخرين وقد تتميز شركة عن شركة أخرى
ف��ي أم��ور معينة ،لكن ه��ي مسألة أذواق
وجتربة.
أما فيما يخص اإلضاءة فقال الشايجي:
اإلض��اءة تعتمد على ال��زاوي��ة الصحيحة
للتصوير م��ع ت��وزي��ع االض�����اءات حتى
حتصل على إضافة  3Dمشيرا ً إلى أن ما
مييز الصورة هو املنظر اجلمالي ملوقع
ومكان التصوير عندما متزج مع مهاراتك
وماتستخدمه من أجهزة تصبح الصورة
رائعة من الناحية اجلمالية والفنية مقدما
ف��ي ال��وق��ت ذات��ه مجموعة م��ن النصائح
للهواة أهمها إحاطة النفس مبجموعة من
املصورين كفريق عمل واح��د كل شخص
يقوم بتنمية مهارات اآلخ��ر وإب��داء الرأي
ف��ي التصوير وتخصص وق��ت ملشاهدة
إبداع كل أحدهم اآلخر مع مشاركة بعضكم
البعض في عدة التصوير ،كذلك أخذ دورات
مختلفة مع تبادل األدوار وتلقني املهارات
املستفادة لبعضهم البعض حتى ال تكون
مكلفة التكاليف لذلك وج��ود هذا احمليط
ي��ؤدي في النهاية إلى التطوير والتنمية
مع عدم السماع الكثير لكالم الناس اجعله
يصل إل��ى مرحلة معني ويقف في الوقت
الذي تقوم في تنمية الثقة بالنفس واطالق
العنان دون قيود إلبداعاتك.

