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برعاية مدير عام الهيئة وحضور عدد من املسؤولني وأولياء أمور املكرمني

2017-2016 كلية التمريض في »التطبيقي« حتتفي بخريجيها وفائقيها للعام الدراسي 
برعاية مدير عام الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والــتــدريــب بــاإلنــابــة أ.د. فاطمة 
الكندري اقامت كلية التمريض بالهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب حفل لتكرمي 
متفوقيها وخريجيها للعام الدراسي 2016-
2017 وبحضور نائب املدير العام للتعليم 
التطبيقي والبحوث د. عدنان العلي ممثال 
ملدير عام الهيئةونائب املدير العام للشؤون 
اإلداريــة واملالية م.حجرف احلجرف ونائب 
املدير العام للخدمات األكادميية املساندة 
د. أحمد اخلليفة وعــدد من مسؤولي الهيئة 

وأولياء أمور الطلبة املكرمني.
وقــد رحــب عميد كلية التمريض د. نبيل 
كمال خالل كلمته في بداية احلفل باحلضور 
قائال انه من دواعي سرورنا ان جنتمع اليوم 
لتخريج كوكبة من خريجي ومتفوقي الكلية 
للعام الــدراســي 2016-2017 حيث ميثل 
تكرمي ابناءنا الطالب والطالبات اليوم مبعث 
فخر واعــتــزاز لنا جميعا حيث نقطف ثمار 
جهود كبيرة مبذولة ومتواصلة ساهمت فيها 
كل من اإلدارة العليا للهيئة وأعضاء هيئتي 
التدريس والتدريب والهيئة اإلدارية بالكلية 

وكذلك الطلبة املكرمني وأولياء أمورهم.
واضاف د. كمال ان الكويت تعتبر من أوائل 
الــدول التي تعنى بالشأن التمريضي حيث 
بــدأ التعليم التمريضي في الكويت من قبل 
44 سنة وتدرج مواكبا لكل ما هو جديد في 
العالم حتى وقتنا احلالي، لتخريج كفاءات 
وطنية وقوى عاملة على مستوى راق ومتميز 
لتلبية احتياجات التنمية والتطور في مجال 
التمريض في البالد، مؤكدا أن الكلية سعت 

للحصول على االعتماد االكادميي لبرامجها 
املختلفة لضمان تطبيق اعلى املعايير العاملية 
التي حتقق ما نصبو اليه من جودة التعليم 
وقد قطعت الكلية في هذا السباق شوطا طويال 
خالل العامني السابقني بالتعاون مع مكتب 
ضبط اجلودة واالعتماد االكادميي بالهيئة، 
ونحن االن بصدد انتظار الــزيــارة امليدانية 
ملؤسسة ACEN االمريكية للوقوف على 
وضع كلية التمريض في الكويت، مشيرا الى 

ان الكلية دأبــت دائما على تطوير وحتديث 
برامجها ومناهجها مبا يتالءم مع تطورات 
البرامج العاملية للتعليم التمريضي ولكي 
تــكــون كلية التمريض مؤسسة تعليمية 
متريضية رائدة ومتميزة وذلك بالتعاون مع 
مركز تطوير املناهج والبرامج وكافة اجلهات 

املعنية.
واختتم د. كمال مقدما شكره وتقديره 
جلميع احلضور ولكافة اإلدارات في الهيئة 

التي أسهمت في جناح حفل تكرمي اخلريجني 
والفائقني، وخاصة مكتب العالقات العامة 
واإلعــالم ممثال في املتحدث الرسمي للهيئة 
ومــديــر مكتب الــعــالقــات الــعــامــة واإلعـــالم 
أ.فاطمة العازمي، وإدارة اخلدمات العامة 
ومديرها املهندس فنيس العجمي، موصال 
شكره الى أعضاء هيئتي التدريس والتدريب 
بالكلية، ووجه د. كمال اسمى ايات التهاني 
والتبريكات الــى اخلريجني واخلريجات، 

متمنيا لهم حــيــاة عملية ميلؤها النجاح 
والتميز، كما نقل للفائقني والفائقات أطيب 
حتــيــاتــه وتــقــديــره وحــثــهــم عــلــى مواصلة 
اجلــد واالجتهاد ليكونوا لبنة متميزة من 
لبنات البناء في هذا الوطن املعطاء، مباركا 
ــر اخلريجني والفائقني مــؤكــدا لهم ان  ألس
جهودهم الكبيرة هــي املساهم األكــبــر في 
هذا النجاح والتميز. من جانبه عبر مساعد 
عميد كلية التمريض للشؤون األكادميية د. 

علي احلجرف عن سعادته وفخره بتكرمي 
الطلبة اخلريجني الذين مت تأهيلهم وفق اعلى 
معايير انظمة التعليم التمريضي العاملية 
وكذلك هذا العدد الكبير من الفائقني، مؤكدا 
ان الكلية ال تألوا جهدا في املراجعة املستمرة 
ملناهجها وبرامجها بهدف حتديثها وتطويرها 
لرفع الكفاءة التمريضية للخريجني، آمال أن 
تتوج هذه اجلهود باحلصول على االعتماد 
االكادميية جلميع البرامج واملناهج التي 
تقدمها الكلية. من جانب آخر ألقت اخلريجة 
شــوق الــزايــد كلمة اخلريجني وقالت فيها: 
نتخرج مــن كلية التمريض الــيــوم لنحمل 
رسالة عنوانها الرعاية والتوعية ونتباهى 
مبا منلكه من خبرات ومعارف حصلنا عليها 
على يد باقة مميزة من السادة أعضاء هيئتي 
التدريس والتدريب بالكلية الذين نكن لهم 
كل التقدير واالحترام ملا بذلوه معنا من جهود 
أثمرت اليوم جناحا وتفوق، ونعد اجلميع 
أن نحفظ األمانة التي حملتموها لنا ونؤدي 
عملنا بجهد واجتهاد لنواصل مسيرة من 
سبقونا ونكون قدوة حسنة ملن يلحقوا بنا 
في أداء واجــبــات علمنا وأداء رسالة مهنة 

التمريض السامية. 
وفي اخلتام قام ممثل راعــي احلفل نائب 
املدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث 
د.عــدنــان العلي يرافقه نائب املــديــر العام 
للخدمات األكادميية املساندة د. أحمد اخلليفة 
وعميد كلية التمريض د. نبيل كمال ومساعد 
العميد للشئون األكادميية د. علي احلجرف 
ــات اخلــريــجــني  ــب ــال ــط ــالب وال ــط بــتــكــرمي ال

والفائقني. 

عدنان العلي مع نبيل كمال واحلجرف ورؤساء األقسام العلمية مع الطلبة اخلريجني

شكرت غرفة التجارة والصناعة على  دعمها حلملة »لنحقق حلمهم« خلدمة الصم

»املنابر القرآنية« لها جهود كبيرة  في خدمة الصم
زار وفد من جمعية املنابر القرآنية غرفة جتارة 
وصناعة الكويت، ضم كال من رئيس مجلس إدارة 
املنابر القرآنية أ. أحمد الباطني، وأمــني السر د. 
عصام عبداللطيف الفليج؛ وكــان في استقبالهم 
العم علي ثنيان الــغــامن - رئيس غرفة جتــارة 
وصناعة الكويت، ونائب مدير عام الغرفة أ. حمد 

العمر.
قدم الوفد في البداية تعريفا بجمعية املنابر 
القرآنية وأنشطتها بشكل عــام، ثم شرحا دور 
اجلمعية في خدمة الفئات اخلــاصــة، في مجال 
تعليم وحفظ القرآن الكرمي، مع عــرض لبعض 

صور األنشطة والفعاليات.
وأعرب أ. الباطني عن شكره لقيام غرفة جتارة 
وصناعة الكويت برعاية ودعــم حملة »لنحقق 
حلمهم« اخلــاصــة بتعليم الــقــرآن الــكــرمي لفئة 
»الصم«في دولة الكويت، وإقامة دورات تدريبية 

في لغة اإلشارة ملعلمي القرآن.
وشرح الباطني أبرز فعاليات احلملة، وبيان 
ــه صــرف األمـــوال املتحصلة لدعم إخواننا  أوج
ــقــرآن الــكــرمي وسائر  ــالل تعليم ال الــصــم مــن خ
ــرورات الدين، وتخريج معلمي القرآن بلغة  ض
اإلشـــارة، واملساهمة بتأهيل وتدريب مترجمي 

لغة اإلشــارة، ومساعدة الصم على جتاوز عقبة 
اإلعاقة واالندماج في املجتمع، وتوظيف التقنيات 

والوسائل التعليمية احلديثة خلدمة الصم.
من جانبه ثمن الغامن جهود جمعية املنابر 
القرآنية، وقــدر هذا الــدور الكبير الــذي تقوم به 
اجلمعية، وشكر للجمعية حملتها املباركة، وأبدى 

اهتمامه مبشاريعها وأنشطتها القرآنية.
وأكد الفليج أن املنابر القرآنية لن تألو جهدا في 
تقدمي خدماتها لرعاية كتاب الله عز وجل ونشر 
علومه من خالل مشاريعها النوعية التي تخاطب 

جميع فئات املجتمع.

احتفلت الكلية األسترالية فــي الكويت 
بالقرار الذي اتخذه االحتاد الدولي لكرة القدم 

»فيفا« برفع اإليقاف الرياضي عن الكويت.
وقد مت تزيني مبنى الكلية األسترالية في 
الكويت باللون األزرق تشجيعا للمنتخب 
الكويتي، وتعبيرا عن الفرحة بهذا احلدث 
الذي لطاملا انتظرته اجلماهير الكويتية، حيث 
احتشد طالب الكلية للتعبير عن فرحتهم بهذا 

احلــدث املهم وليحتفلوا بهذا القرار الدولي 
الــذي أعــاد الرياضة في الكويت إلــى مكانها 

الطبيعي.
ــت  ــي اإلحــتــفــالــيــة الــتــي رتــبــت ودع ــأت وت
إلقامتها الكلية لتشجيع وغرس روح املنافسة 
الــريــاضــيــة بــني الــطــالب وتشجيعهم على 
ممارسة الرياضة بشكل دائــم، وذلــك إميانا 
من القائمني على إدارة الكلية بــأن الشباب 

وطالب الكلية هم األمل لبناء مستقبل أفضل 
ولديهم إمكانيات كبيرة، حيث تساعد الكلية 
طالبها على ممارسة الرياضة وتوفر لهم كل 
اإلمكانيات الالزمة لضمان مستقبل صحي 

وناجح وواعد لهم جميعا.
وقد أعرب شباب الكلية عن طيب أمانيهم 
للمنتخب الكويتي وأن يحقق أفضل النتائج 

في كل مشاركاته على املستوى الدولي.

الكلية األسترالية أقامت احتفالية مبناسبة 
رفع اإليقاف الرياضي عن الكويت

جانب من االحتفالية

تتمات

مصادر تؤكد
 وزير الدولة لشؤون مجلس األمة فيما مت 

اختيار فهد العفاسي وزيرا للعدل واألوقاف.
ومت اختيار الدكتور باسل الصباح وزيرا 
للصحة وجنان بوشهري لوزراتي اإلسكان 

واخلدمات
فيما مت اختيار محمد اجلبري وزيرا اإلعالم 
ــرا للتجارة  وسيستمر خالد الــروضــان وزي
وهند الصبيح وزيــرة الشؤون وزير الدولة 

للشؤون االقتصادية.

لتحقيق الرؤية األميرية
وذكر ان هذا التوجه سيساهم في حدوث 
ترشيد علمي مليزانية دولة الكويت اخلاصة 

املعنية باملشاريع التنموية.
ــر  ــي مكتب وزي بــــدوره قـــال املــســتــشــار ف
املالية الدكتور أحمد الكواز في كلمة مماثلة 
ان البرنامج يهدف إلــى تعزيز دور تقييم 
ــن خـــالل “فلترة”  ــات احملــلــيــة م ــروع ــش امل
املـــشـــروعـــات لــلــتــأكــد مـــن جـــدواهـــا املــالــي 
واالقتصادي حتى ال تكون املشاريع على املدى 

الطويل عبئا على املوازنة العامة للدولة.
وأفاد الكواز ان البرنامج املذكور معروف 
دوليا ومت إعداده من قبل منظمة األمم املتحدة 
للتنمية الصناعية منذ سنوات موضحا ان 
االمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط قامت 
بتوفير االصدار املتعدد االستخدامات من هذا 

البرنامج.
وقال ان الورشة التي تستمر أسبوعا سيتم 
خاللها التدريب على املفاهيم االساسية لتقييم 
املشروعات والتدفقات الداخلة واخلارجة 
ومناقشة تعديل أســعــار الــســوق والتقييم 

احلقيقي للمشروع.

ملد خط أنابيب
وأشــار إلى وضع حجر األســاس ملشاريع 
الــزور وتدشني مشروع الــزور ومرافق الغاز 
املسال يوم اخلميس املاضي والتي من املتوقع 
أن يتم االنتهاء منها في نهاية 2019 مؤكدا أن 
مرافق الغاز املسال في منطقة الزور ستكفي 

احتياجات الكويت ملدة 30 سنة مقبلة.
وذكــر أن مرافق استيراد الغاز املسال في 
منطقة الزور عبارة عن ثمان خزانات لتخزين 
الــغــاز لتستوعب نــاقــالت الــغــاز التي تصل 

أعماقها إلى 17 مترا مبينا أن تلك املرافق تكفي 
حلاجة دولة الكويت املستقبلية.

وأوضــح أن هناك دراســة سيتم إعدادها 
من قبل اللجنة الفنية ملراجعة خفض إنتاج 
النفط خالل يونيو املقبل على أن يكون هناك 
اجتماعات شهرية واجتماع كل شهرين للجنة 
سيتم خاللها “مناقشة خفض األسعار ووضع 

آلية للخروج من اتفاقية خفض اإلنتاج«.
وقال إن االجتماع الوزاري ل)أوابك( تطرق 
إلــى تقارير املكتب الفني واعتماد امليزانية 
للمنظمة للسنة املقبلة كما مت اختيار دولة 
ــدورة املقبلة كما مت  اإلمــارات للرئاسة في ال
اعتماد االجتماع املقبل فــي ديسمبر املقبل 
بالكويت. وحول أسعار النفط توقع املرزوق 
أن تشهد توازنا في الربع األخير من 2018 
وستستقر عند مستوياتها احلالية السميا بعد 
قــرار متديد إتفاق خفض اإلنتاج األخير بني 
منظمة البلدان املصدرة للنفط )اوبك( ومنتجي 

النفط من خارجها حتى نهاية عام 2018.
من جانبه قال وزير النفط العراقي جبار 
اللعيبي إن الكويت والــعــراق قطعتا شوطا 
كبيرا حــول استيراد الغاز العراقي مشيرا 
إلى أن هناك مفاوضات نهائية حول األسعار 

وسيتم التوصل إلى اتفاق قريبا.

تتمات

ريا�ض عواد 

حتت رعاية وزير الصحة الدكتور جمال 
احلربي والرابطة الكويتية للروماتيزم مت 
االحتفال باليوم العاملي للروماتيزم حتت 
شعار »تكلم ما نبيك تتألم »مساء أمس االول 
في حديقة الشهيد بحضور الدكتورة فاطمة 
العسومي مديرة منطقة العاصمة الصحية 
والدكتورة اديبة احلــرز استشارية أمراض 
باطنية وروماتيزم وعــدد من االستشاريني 
واجلهات ذات الصلة بأمراض الروماتيزم 
منها رابطة هشاشة العظام، العالج الطبيعي 
مجموعة LUPASو املكتب اإلعالمي لوزارة 

الصحة.

وقــد تضمن االحتفال عــدة فعاليات منها 
حصة يوغا و وكاثرون وجولة تعليمية في 
متاحف احلديقة باإلضافة الــى محاضرات 
تثقيفية بأمراض الروماتيزم يلقيها نخبة 
من استشاريني الروماتيزم و فقرة التغذية 
ـــادل الــشــرهــان و اخصائية  ــع الــشــيــف ع م
التغذية مــرمي عبداجلليل لتعليم كيفية 
الطبخ الصحي مع التركيز على الغذاء املفيد 
ملرضى الروماتيزم وكذلك تضمن االحتفال 
أنشطة متنوعة لألطفال مثل التلوين و الرسم 

وتشكيل الطني.
وأكدت الدكتورة فاطمة العسومي في كلمة 
القتها نيابة عن وزير الصحة الدكتور جمال 

احلــربــي أن أطــبــاء الروماتيزم فــي الكويت 
هم أبنائنا الذين مت ابتعاثهم للحصول على 
أعلى درجات التخصص واخلبرة املهنية في 
مجال الروماتيزم ونحن نفخر بكفاءاتهم 
ومستوياتهم العالية في عملهم وممارستهم 
لتلك املهنة، حيث حرصت الكويت على تزايد 
أعداد أطباء الروماتيزم املؤهلني حتى أصبح 
كل مستشفى يضم من طبيبني الى ستة أطباء 
ـــت الكويت تبعث أطــبــاء مــن أبنائها  والزال
للتخصص واحلصول على الشهادات العليا 
في هــذا املجال وذلــك لتغطية حاجة الدولة 
لتخصص الروماتيزم واالرتــقــاء مبستوى 

اخلدمات املقدمة لسكان الكويت.

وزارة الصحة احتفلت باليوم العاملي  للروماتيزم حتت شعار »تكلم ما نبيك تتألم«


