
بحث مدير ع��ام الهيئة العامة للبيئة 
ال��ش��ي��خ ع��ب��دال��ل��ه األح��م��د م��ع أص��ح��اب 
امل��ب��ادرات واألف��ك��ار الشبابية امل��ش��ارك 
باملشروع الوطني )الكويت تفخر( وفريق 
)ك��ف��و( سبل التعاون املشترك وإش��راك 
الشباب للمساهمة بتحقيق رؤية الكويت 
2035. وقال فريق )كفو( في بيان صحفي 
أمس االثنني إن اللقاء جاء استكماال للعرض 
ال��ذي قدم في املشروع الوطني )الكويت 
تفخر( التابع للديوان األميري بحضور 
مجموعة من ال��وزراء املعنيني واالستماع 

ألصحاب املبادرات واألفكار الشبابية.
وذكر البيان أن الشيخ عبدالله األحمد 
رحب بصاحبة مبادرة )االبتكار ومتابعة 
ومراقبة احملميات الطبيعية باستخدام 
الطائرة بدون طيار( الدكتورة في علوم 
البيئة وامل���وارد الطبيعية زه��راء العلي 
وامل��ب��ادر ب��در املنصور مب��ب��ادرة )إن��ق��اذ 

آث���ار ال��ك��وي��ت( اذ مت تنسيق ج��ول��ة في 
الهيئة خاصة ف��ي مجال االحصائيات 
البيئية واملمسوحات في املناطق البحرية 

والبرية.
وأض��اف أن املشروع الوطني للشباب 
حرص على حتقيق مجموعة من األهداف 
أهمها تفعيل مشاركة الشباب اإليجابية 
ومتكينهم من املساهمة في قيادة مسيرة 
التنمية لتحقيق ال��رؤي��ة املستقبلية 
واأله����داف التنموية للكويت وذل��ك من 
خالل خلق قنوات التواصل مع الشباب 
واالستماع إل��ى أفكارهم اإلبداعية عبر 

مشروع )كفو(.
وأش��ار إلى أن املشروع الوطني يأتي 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع وزارة ال��دول��ة لشؤون 
الشباب وهيئة الشباب ووزارة اإلعالم 
واألمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط 

والتنمية.
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مدير »البيئة« يبحث التعاون املشترك
 مع أصحاب مبادرات »الكويت تفخر« و»كفو«

أكد مدير جامعة الكويت الدكتور حسني 
األنصاري أن مؤمتر الكويت الدولي العلمي 
األول في اإلدارة والتخطيط التربوي يعزز 
حضور جامعة الكويت العلمي على مختلف 

املستويات اقليميا ودوليا.
وق��ال األن��ص��اري ف��ي كلمة أم��س االثنني 
بافتتاح املؤمتر ال��ذي نظمته كلية التربية 
بجامعة الكويت ويستمر يومني إن املؤمتر 

ج��اء ليرفد امل��ي��دان ال��ت��رب��وي ف��ي مختلف 
موضوعات اإلدارة التربوية.

وأضاف أن »كلية التربية بيت خبرة يزخر 
بالكفاءات العلمية وهي التي تخرج صناع 
أجيال املستقبل« مشيرا إلى أهمية القيادة 
العلمية السليمة التي تقي مهنة التعليم من 
العشوائية لكونها تنطلق من قواعد وركائز 

علمية.

وبني أن املؤمتر يعد فرصة للقاء املختصني 
في مجال اإلدارة التربوية ملناقشة القضايا 
البارزة في مجال االدارة التربوية ملا يتناوله 

من تنوع في احملاور واملوضوعات املشاركة.
من جانبه أكد عميد كلية التربية في جامعة 
الكويت الدكتور بدر العمر في كلمة مماثلة أن 
محاور املؤمتر تؤكد مدى حرص الكلية على 

مواكبة التطورات في مجال االدارة التربوية.

وأوض��ح العمر أن املؤمتر سيناقش 11 
محورا على مدى يومني أهمهم االدارة التربوية 
واالدارة التعليمية واالدارة املدرسية إضافة 
إلى اقتصاديات التعليم والسلوك التنظيمي 
ف��ي املؤسسات التعليمية وك��ذل��ك القانون 
التربوي ودور االدارة والتخطيط التربوي 

في ميدان التربية اخلاصة.
وذكر أن املؤمتر فرصة للقاء باملختصني 

وال��ب��اح��ث��ني ف��ي م��ج��ال االدارة التربوية 
باعتبارها مجاال ال ح��دود له ويأتي ضمن 
أوائ���ل التخصصات التربوية ف��ي جامعة 
الكويت ملا ميثله من جانب علمي في املنظومة 

التعليمية.
بدوره قال رئيس قسم االدارة والتخطيط 
ال��ت��رب��وي ف��ي ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت ال��دك��ت��ور 
عبداحملسن القحطاني في كلمته إن املؤمتر 

يترجم رسالة اجلامعة في تكثيف حضورها 
العلمي كمنصة الستقطاب الباحثني والعلماء 
معربا عن أمله أن يصيغ املشاركون توصيات 

ونتائج تعمد إلى تطوير امليدان التربوي.
وتقدم القحطاني بالشكر إل��ى الباحثني 
والعلماء املشاركني من داخل وخارج الكويت 
الهتمامهم وح��رص��ه��م على امل��ش��ارك��ة في 

فعاليات املؤمتر.

»الصحة« السبت املقبل مؤمتر 
مكافحة األمراض املعدية في العمل 

د. حسني األنصاري

الشيخ عبدالله األحمد

العلمي الكويت  جامعة  حضور  يعزز  األنصاري:  

التربوي والتخطيط  اإلدارة  مؤمتر  تنظم  التربية  كلية 

أكدت وزارة الصحة أن مؤمتر مكافحة األمراض 
املعدية في أمكنة العمل يهدف إلى تثقيف العاملني 
ف��ي م��ج��االت الصحة ب��آخ��ر امل��س��ت��ج��دات حول 
األمراض املعدية كالفيروسات اجلديدة وتدريب 

الكوادر الطبية للتعامل مع احلاالت الطارئة.
وق���ال رئ��ي��س امل��ؤمت��ر وم��دي��ر إدارة الصحة 
املهنية بالوزارة الدكتور أحمد الشطي في تصريح 
صحفي أم��س إن امل��ؤمت��ر ينطلق السبت املقبل 
برعاية وزي��ر الصحة الشيخ ال��دك��ت��ور باسل 
الصباح تنظمه إدارة الصحة املهنية بالتعاون 
مع كلية الصحة العامة ويعد األول من نوعه في 

الكويت.
وأف��اد الشطي بأن املؤمتر يتضمن 30 ورقة 
علمية و3 ورش عمل ومعرضا طبيا مبشاركة 
العديد من اجلهات احمللية واخلارجية ويهدف إلى 
حتديث املعرفة باملخاطر التي تواجه العاملني في 
املنشآت الصحية خاصة وكيفية تقييم ومتابعة 

املخاطر البيولوجية في بيئة العمل.
وبني أن املؤمتر يشهد برنامجا علميا وأوراق 
عمل لكوكبة من احملاضرين من منظمة الصحة 
العاملية ووزارات الصحة في كل من الكويت 
والسعودية ومصر إضافة إل��ى محاضرين من 
كلية الصحة العامة بجامعة الكويت وكلية الطب 

بجامعة االسكندرية.
وأشار إلى أن هذا املؤمتر يأتي في إطار التعاون 
بني قطاعات وزارة الصحة ممثلة في إدارة الصحة 
العامة التي تدير ورش��ة عمل عن التطعيمات 
وإدارة منع العدوى التي تدير ورش��ة عمل عن 

الوخز باإلبر.
وأض���اف أن ه��ن��اك أي��ض��ا ورش���ة عمل ثالثة 
تديرها إدارة الصحة املهنية عن حساب املخاطر 
إل��ى جانب الصحة املهنية واجل���ودة والصحة 
العامة واملختبرات الطبية وقطاع التغذية وكذلك 
كليتي الطب والصحة العامة بجامعة الكويت مع 

مشاركة من منظمة الصحة العاملية.

من جانبه قال رئيس اللجنة العلمية للمؤمتر 
رئيس قسم األم���راض املعدية ب���إدارة الصحة 
العامة الدكتور مصعب الصالح ف��ي تصريح 
مماثل إن مشاركة إدارة الصحة العامة باملؤمتر 
تغطي كل ما يختص بالتطعيمات عموما وكذلك 
ما يختص بالتبليغ عن االمراض املعدية والترصد 
الوبائي لألمراض املعدية للعاملني في املجال 
الصحي والتعامل مع أي تفشي وبائي بالقطاع 

الصحي.
بدورها أكدت عضو اللجنة العلمية للمؤمتر 
رئيسة قسم بإدارة منع العدوى الدكتورة خلود 
الفضالة في تصريح مماثل مشاركة اإلدارة في 
ورش��ة متخصصة ح��ول األم���راض املنقولة عن 
طريق الدم معتبرة أن هذه املسألة تعتبر حتديا 
للقطاع الصحي م��ن أط��ب��اء وهيئة متريضية 

وخدمات مساندة.

16 في البطولة  فريقان كويتيان يتأهالن لدور قبل الـ 
الدولية ملناظرات اجلامعات باللغة العربية في قطر

تأهل فريقان كويتيان ميثالن جامعة 
ال��ك��وي��ت وج��ام��ع��ة اخل��ل��ي��ج للعلوم 
والتكنولوجيا ال��ى ال��دور قبل ال��� 16 
ضمن منافسات النسخة اخلامسة من 
البطولة الدولية ملناظرات اجلامعات 
باللغة العربية ال��ت��ي ينظمها مركز 
م��ن��اظ��رات قطر مب��ش��ارك��ة 107 فرق 

ميثلون 51 دولة.
وأع���رب رئيس ال��وف��د مساعد عميد 
شؤون الطلبة بجامعة الكويت الدكتور 
ثقل العجمي ف��ي تصريح ل��� )ك��ون��ا( 
أمس عن سعادته بتحقيق هذا االجناز 
املتميز والتأهل الى االدوار النهائية بعد 
منافسات مثيرة مع دول لها باع طويل 

في مجال املناظرات.
وقال: إن أعضاء الفريقني الكويتيني 
ب��ذل��وا مجهودا كبيرا للتأهل ال��ى هذا 
الدور واستطاعوا حتقيق فوز مستحق 
على عدد من الفرق العاملية في األدوار 
السابقة الفتا ال��ى التحضير املتميز 

للفريقني لهذه البطولة العاملية.
وأوض���ح أن ه��ذه امل��ش��ارك��ة تعتبر 
اخل��ام��س��ة جل��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت ف��ي ه��ذه 
البطولة التي تشهد تطورا عاما بعد 
ع��ام مضيفا ان جامعة الكويت شريك 

استراتيجي مع مركز مناظرات قطر.
وأض�����اف ال��ع��ج��م��ي أن امل��ش��ارك��ة 
الكويتية في البطولة تهدف ال��ى زرع 
احلماس ل��دى الطلبة وخلق املنافسة 
الراقية املعززة باللغة العربية والثورة 
الفكرية وتشجيع الطلبة على املزيد من 

االطالع والبحث.
وب���ني أن ت��دري��ب��ات ف��ري��ق جامعة 
الكويت استمرت على مدار ثالثة أشهر 
منذ بداية تشكيل الفريق وحتى انطالق 
البطولة مضيفا أن التدريبات كانت تتم 
بعد ال��دوام الرسمي للطلبة مبشاركة 
فرق جامعية اخرى من اجلامعة العربية 

املفتوحة وجامعة اخلليج.
وقال: إن مدربة الفريق الدكتورة نوال 

الكندري أشرفت على الورش التدريبية 
احلية بني الفرق مبشاركة الدكتور احمد 
الشمري من اجلامعة العربية املفتوحة 
اضافة الى حضور العضو في الفريق 
الوطني للمناظرات احملكم علي الراشد 
لدعم الفريق وحتضيره للبطولة من 

خالل تنوع الورش واألفكار واآلراء.
واش���ار العجمي ال��ى ان دور هذه 
االنشطة الطالبية يكمن في تعزيز الثقة 
بالنفس وصقل امل��ه��ارات ل��دى الطلبة 
إضافة إلى دورها في حتقيق الغاية من 
املناظرات وهي خلق جيل واع بالتناظر 
قادر على ابداء رأيه وتقبل الرأي اآلخر 

بكل رقي واخالق.
من جهته ق��ال رئيس مجلس ادارة 
الفريق الوطني الكويتي للمناظرات فهد 
السبيعي في تصريح مماثل ل)كونا( 
ان الكويت شاركت بفاعلية في البطولة 

حيث تكون ال��وف��د الكويتي م��ن هيئة 
حتكيم مكونة من 15 محكما من اعضاء 
الفريق الوطني للمناظرات كرؤساء 
جلسات ومحكمني في البطولة مبينا انه 
فريق تطوعي مشهر اضافة الى خمس 
ف��رق م��ن جامعات الكويت احلكومية 

واخلاصة.
واش����ار السبيعي ال���ى ان ال��ف��رق 
الكويتية املشاركة في البطولة تأهلت 
لتمثيل الكويت في ه��ذه البطولة بعد 
البطولة الوطنية للجامعات التي اقامها 
الفريق الوطني للمناظرات بالكويت 
بالتعاون مع كلية القانون الكويتية 

العاملية.
ومثل فريق جامعة الكويت الطلبة 
محمد الشهاب وحصه احلمود ومحمد 
مندني وناصر العازمي فيما مثل جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا الطلبة 

مساعد الصقر وعذوب الظفيري وسالم 
املطيري وفاطمة الكندري.

ومي��ث��ل ال��ك��وي��ت ف��ي البطولة التي 
انطلقت السبت املاضي وتستمر خمسة 
اي���ام خمس ف��رق م��ن خمس جامعات 
مختلفة وهي جامعة الكويت واجلامعة 
العربية املفتوحة وجامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا وكلية القانون 
الكويتية العاملية واجلامعة االمريكية 

في الكويت.
ويشارك في البطولة التي ينظمها 
مركز مناظرات قطر عضو مؤسسة قطر 
للتربية والعلوم وتنمية املجتمع 107 
ف��رق ميثلون 51 دول���ة م��ن بينها 37 
دولة ناطقة بغير اللغة العربية وميثل 
هذه املشاركات 40 جامعة من 14 دولة 
عربية و65 جامعة من 37 دول��ة غير 

عربية.

د. بدر العمر جانب من احلضور

 د. أحمد الشطي

فريقان كويتيان ميثالن جامعة الكويت وجامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 

تتمات

عمومية »بيتك«
ل� »بيتك« في بورصة الكويت، وسنستمر في دمج 
الشركات إذا وجدنا مصلحة في ذلك، مضيفا : لدينا خالف 

مع وزارة املالية على مجمع املثنى، وه��و منظور أمام 
احملاكم  وحول الدمج مع البنك األهلي املتحد قال املرزوق: 
الدمج ما زال في مرحلة فحص اجلهالة ورمبا ستأخذ فترة 
من 3 الى 4 أشهر.   من جانبه اشار الرئيس التنفيذي للبنك 

مازن الناهض الى تعيني 286 موظفا كويتيا باالضافة 
الى 8 غير كويتيني في 2018 ، مؤكدا ان نسب التكويت 
مستمرة ف��ي االرت��ف��اع ، وان التخلص م��ن اص��ول غير 

استراتيجية ادى الى زيادة محفظة البنك.

ت تتما


