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األول من نوعه على مستوى القطاع الطبي األهلي

«املواساة» يعلن عن توفير وتشغيل
أول جهاز ليزر لعالج البواسير
أع��ل��ن مستشفى امل��واس��اة اجل��دي��د ع��ن بدء
تشغيل أول جهاز ف��ي القطاع الطبي االهلي
في دولة الكويت يعمل بالليزر لعالج أمراض
البواسير والشرخ الشرجي والناسورالشرجي،
وكيس الشعر أو الناسور العصعصي باالضافة
إلى دوالي الساقني.

وب��ه��ذه املناسبة أك��د اس��ت��ش��اري اجل��راح��ة
العامة الدكتور طاريق عبد العزيز أن “استخدام
جهاز أو تقنية الليزر في عالج هذه االمراض يتم
ب��دون ج��روح مفتوحة أو نزيف أو تاثير على
العضلة العاصرة او فقدان القدرة على التحكم
في البراز «.

وأوض���ح أن “فترة النقاهة للعالج بتلك
التقنية ل�لأم��راض السابقة تكاد تكون شبه
معدومة والتي حتتاج إلى راحة متتد إلى يوم
أو يومني على أكثر تقدير بعكس اجلراحات
التقليدية إل��ى حتتاج لفترات طويلة باملنزل
سيما مع املرضى الذين يعانون من االم��راض

اخلميس :يولي اهتمام ًا خاص ًا بالقضايا واملجريات التي تطرأ على الساحة

املزمنة كامراض السكر أوالضغط
وأش��ار الدكتور عبد العزيز إل��ى أن “عالج
األمراض املشار إليه بالليزر بات أكثر أمانا من
اجلراحات العادية وليس له أي مضاعفات أو
تاثير على العضالت مشيدا بجهود القائمني على
إدارة املستشفى لتوفير هذا اجلهاز ».

د .طاريق عبد العزيز

خالل ورشة عمل نظمتها «اإلطفاء» و«املكاتب الهندسية»

ملتقى اإلعالم العربي ينطلق اليوم الفهد :تطوير املتطلبات املعمارية في اشتراطات
بالقاهرة
العربية
الدول
جامعة
في
الوقاية لتلبية احتياجات مشاريع التنمية

تنطلق أعمال ملتقى قادة اإلعالم
ال��ع��رب��ي ف��ي نسخته ال��س��ادس��ة،
اليوم األح��د ،مبقر جامعة ال��دول
العربية بالقاهرة ،بالتعاون بني
هيئة امللتقى اإلع�لام��ي العربي
وقطاع اإلعالم واالتصال بجامعة
ال��دول العربية ،ومبشاركة نحو
 100شخصية من أبرز الصحفيني
واإلعالميني ،وكبار املسؤولني في
قطاع الصحافة واإلع�لام بالوطن
العربي.
وق���ال م��اض��ي اخل��م��ي��س األم�ين
ال��ع��ام مللتقى اإلع�ل�ام العربي في
ب��ي��ان ص����ادر ص��ب��اح أم����س :إن
امللتقى الذي يعقد للعام السادس
على التوالي يولي اهتمام خاص
بالقضايا واملجريات التي تطرأ على
الساحة بني حني وآخ��ر ،مؤكدا أن
امللتقى يتناول القضايا املتخصصة
على اختالفها ليتم مناقشتها أمام
أكبر حشد من قادة اإلعالم بالوطن
العربي ،للخروج بتوصيات يتم
العمل عليها م��ن قبل املؤسسات
اإلعالمية العربية ،مما يعمل على
رفع وعي اجلماهير في املجتمعات
ال��ع��رب��ي��ة ب��أب��ع��اد ال��ق��ض��اي��ا على
الساحة وأسبابها وآثارها على كل
املستويات.
وأض��اف بأن ملتقى ق��ادة اإلعالم
يستحدث بشكل متواصل من خالل

ماضي اخلميس

جلساته قنوات اتصال حوارية بني
كل من اجلمهور املستهدف ومتخذي
القرار لتعزيز املشاركة في اتخاذ
ال��ق��رار امل��ن��اس��ب ،وإي��ج��اد احللول
للمشكالت االع�لام��ي��ة امل��ث��ارة على
الساحة ،باعتبار ان طاولة امللتقى
تضم اكبر ع��دد م��ن متخذي القرار
االعالمي بالوطن العربي».
وتطرق اخلميس خالل البيان إلى
جدول أعمال امللتقى الذي يُعقد مدار
يوم واحد ويضم جلستني رئيسيتني
حيث تنطلق اجللسة األولى فب متام
العاشرة صباحا حتت عنوان “واقع
اإلعالم العربي ..واملستقبل املأمول”،
وتناقش عدد من املوضوعات اهمها

دور االعالم في املتغيرات في املنطقة،
ومستقبل االع�لام التقليدي في ظل
تطورات وسائل التواصل االجتماعي،
وتأثير االع�لام على متخذ القرار و
توجيه ال��رأي العام باالضافة الى
ال��ق��وان�ين و التشريعات االعالمية
ومسئولية وسائل االعالم في الفترة
احلالية .
وأضاف اخلميس“ :تأتي اجللسة
الثانية حتت عنوان “االعالم منبر
لقيادة ال��رأي العام” وتناقش عدد
م��ن امل��وض��وع��ات اه��م��ه��ا م��س��ارات
التنمية في املؤسسات االعالمية و
قدرات االعالميني ،ودور املؤسسات
التعليمية في تطور صناعة االعالم،
واملسئولية التعليمية ف��ي تطور
ص��ن��اع��ة االع���ل��ام ،وامل��س��ئ��ول��ي��ة
االجتماعية للمؤسسات االعالمية ،
واالعالم العربي و حتديات املرحلة،
ب��االض��اف��ة ال��ى مناقشة التغيرات
في االدوات االعالمية في ظل ثورة
التكنولوجيا».
اجلدير بالذكر أن ملتقى قادة
االع��ل�ام ال��ع��رب��ي ي��ن��درج ضمن
م��ب��ادرات هيئة امللتقى اإلعالمي
ال��ع��رب��ي ب��دول��ة ال��ك��وي��ت ،وال��ذي
يعقد مبادراته االعالمية على مدار
سبعة عشر عام بالتعاون مع قطاع
اإلع�لام واالتصال بجامعة الدول
العربية.

«الشريعة» و«اآلداب» و«العلوم االجتماعية»
تنتخب اليوم ممثليها في الهيئات اإلدارية
في أج��واء انتخابية دميقراطية
يستمر العرس الطالبي في كليات
جامعة ال��ك��وي��ت ،ال��ي��وم األح��د مع
ث�لاث كليات جامعية وه��م كلية
العلوم االجتماية وكلية الشريعة
وال����دراس����ات اإلس�لام��ي��ة وكلية
اآلداب .وقامت اللجنة العليا بوضع
كافة االس��ت��ع��دادات منها االنتهاء
م��ن اختيار األع��ض��اء العاملني في
جميع جل��ان االق��ت��راع م��راع�ين في
اخ��ت��ي��اره��م ألع��ض��اء ال��ل��ج��ان مبدأ
ال��ك��ف��اءة واخل��ب��رة وامل��ع��رف��ة التي
ت��س��اع��د ف��ي جن���اح س��ي��ر العملية
االنتخابية وتضمن الشفافية إلدارة
متميزة للعملية االنتخابية ،وجتهيز
القاعات االنتخابية مراعني فيها مبدأ
الشفافية والسرية والسعه املكانية
الستيعاب اعداد الطلبة الذين يحق
لهم التصويت.
وح��ذر رئيس اللجنة امليدانية
عبدالله املطيري أنه في حال قيام
غيره بالتصويت بدالً عنه باستخدام
هويته ،فإن كال منها سوف يعرّض
نفسه للفصل من اجلامعة باعتبار أن
ذلك يشكل مخالفة جسيمة لألنظمة
واللوائح اجلامعية ،باإلضافة إلى
أن��ه سيتم تطبيق اللوائح على كل
من يلجأ إلى العنف أو املشاحنات
الطالبية.

عبدالله امل��ط��ي��ري أن��ه مت اختيار
أماكن االقتراع في كلية اآلداب في
احل��رم اجلامعي بالشدادية وهي
للطلبة (مسرح الكلية) والطالبات
قاعة  ،)1092مضيفا ً أن عدد الطلبة
ال��ذي��ن ي��ح��ق ل��ه��م ال��ت��ص��وي��ت بلغ
 3261طالبة و  2125طالب مقيد
سيختارون ممثليهم في مقاعد الهيئة
اإلدارية جلمعية كلية اآلداب والتي
تتنافس عليها كل من قائمة التآلف
الطالبي والقائمة املستقلة ،موضحا ً
أن فتح ب��اب االق��ت��راع سيكون في
متام الساعة الثامنة صباحاً وحتى
الساعة الثانية ظهرا ً.

وق���ال رئ��ي��س اللجنة امليدانية

وذك���ر امل��ط��ي��ري أن ان��ت��خ��اب��ات

كلية اآلداب

عبدالله املطيري

الشريعة والدراسات االسالمية

جمعية ال��ش��ري��ع��ة وال���دراس���ات
االس�لام��ي��ة تتنافس عليها ك��ل من
قائمة التغيير وقائمة الشريعة،
موضحا ً أنه مت اختيار أماكن االقتراع
ف��ي كلية ال��ش��ري��ع��ة وال���دراس���ات
اإلسالمية في احل��رم اجلامعي في
كيفان والتي ستكون للطلبة قاعة
( )517والطالبات قاعة (،)615
مبيناً أن عدد الطلبة الذين يحق لهم
التصويت بلغ  2547طالبة و 1267
طالب سيختارون ممثليهم في مقاعد
الهيئة اإلداري���ة جلمعية الشريعة
والدراسات االسالمية.

العلوم االجتماعية

أم��ا بالنسبة الن��ت��خ��اب��ات كلية
ال��ع��ل��وم االج��ت��م��اع��ي��ة ف��ي احل��رم
اجلامعي بالشويخ فقد مت اختيار
ق��اع��ة  101ل��ل��ط�لاب وق��اع��ة 118
للطالبات بتنافس كل من القائمة
االجتماعية والقائمة املستقلة ،حيث
يبلغ عدد الطلبة املقيدين في الكلية
 771طالب و  2288طالبة.
وأض����اف امل��ط��ي��ري أن اللجنة
العليا في سبيل تيسير التصويت
ب��ان��ت��خ��اب��ات اجل��م��ع��ي��ات العلمية
مبختلف الكليات ستسمح للطلبة هذا
العام بالتصويت من خالل البطاقة
املدنية مرفقة باجلدول الدراسي،
متمنيا التوفيق على جلميع القوائم
الطالبية وان يقع االختيار من فيه
املصلحة الطالبية العامة.

حتت رعاية نائب مدير اجلامعة

قطاع األبحاث ينظم ورشة التحليل
اإلحصائي  SPSSفي أكتوبر املقبل
حتت رعاية نائب مدير اجلامعة
ل�لأب��ح��اث األس��ت��اذ ال��دك��ت��ور جاسم
ي���وس���ف ال���ك���ن���دري ي��ع��ت��زم ق��ط��اع
األبحاث–مكتب ال��ت��ع��اون البحثي
اخل���ارج���ي واالس���ت���ش���ارات تنظيم
ورش����ة ع��م��ل التحليل اإلح��ص��ائ��ي
 SPSSألعضاء هيئة التدريس اجلدد،

وطلبة الدراسات العليا في الكليات
اإلنسانية ،وذلك يوم األربعاء املوافق
 ،2019/10/9على مسرح عبدالله
اجلابر الصباح ،في قاعة السيمنار1-
احلرم اجلامعي (الشويخ).
وسيحاضر في ال��ورش��ة األستاذ
الدكتور هشام جاد الرب من قسم علم

النفس – كلية العلوم االجتماعية.
وبدورها ذكرت مساعد نائب مدير
اجلامعة لألبحاث األستاذة الدكتورة
ليلى نايف معروف أن هذه الورشة
نظمت لتطوير ال���ق���درات البحثية
ألع���ض���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري��س وطلبة
الدراسات العليا في جامعة الكويت.

السلمان وفهد يتوسطون عددا ً من املشاركني في الورشة

أك���د احت���اد امل��ك��ات��ب الهندسية
وال����دور االس��ت��ش��اري��ة الكويتية
واإلدارة العامة لإلطفاء حرصهما
على التعاون لتحديث اشتراطات
ال��س�لام��ة وال��وق��اي��ة م��ن احل��ري��ق
ومكننة إص��دار تراخيص اإلطفاء
وتفعيل الربط اإللكتروني بشكل
كامل خالل الفترة املقبلة.
جاء ذلك خالل ورشة العمل التي
عقدت في مقر اإلدارة العامة لإلطفاء
ب��ح��ض��ور رئ��ي��س احت����اد امل��ك��ات��ب
الهندسية وال����دور االستشارية
امل��ه��ن��دس ب���در ال��س��ل��م��ان ون��ائ��ب
مدير ع��ام اإلدارة العامة لالطفاء
لقطاع الوقاية ال��ل��واء خالد فهد،
والعقيد املهندس جاسم العطية
مراقب دراس��ة املشاريع مبحافظة
الفروانية ،واملقدم املهندس محمد
عبد الهادي رئيس قسم تراخيص
املشاريع مبحافظة الفروانية ،ومن
قسم تراخيص املشاريع في قطاع
الوقاية ب���اإلدارة العامة لإلطفاء
كال من املقدم املهندس أحمد دشتي،
والرائد املهندس جابر أحمد العباد،
وامل�لازم أول املهندس محمد حسني
صادق ،واملالزم أول املهندس حسني
علي قاسم ،وعدد من ممثلي املكاتب
الهندسية وال����دور االستشارية
الكويتية .حيث ع��رض فريق عمل
ق��ط��اع ال��وق��اي��ة أب���رز التعديالت
والتطوير ف��ي “اإلصدار اجلديد
الشتراطات السالمة والوقاية من
احل��ري��ق – املتطلبات املعمارية
وسبل الهروب”.
وقد افتتح الورشة نائب مدير
عام اإلدارة العامة لإلطفاء لقطاع
ال��وق��اي��ة ال���ل���واء خ��ال��د ع��ب��د الله
فهد ،حيث أك��د أن القطاع مستمر
ف��ي حت��دي��ث اش��ت��راط��ات السالمة
والوقاية من احلريق في مختلف
أن��واع املباني ،الفتا إل��ى التعاون
املثمر بني اإلدارة واحت��اد املكاتب
الهندسية وال����دور االستشارية
الكويتية الصدار النسخة اجلديدة
ه����ذه االش���ت���راط���ات ب��ع��د تلقي
مالحظاتهم ومقترحاتهم عليها.
وأوض����ح ف��ه��د أن تعميم ه��ذه
النسخة على املكاتب يأتي في اطار
احلرص على تلقي كافة املقترحات
واملالحظات من املكاتب الهندسية
وال����دور االس��ت��ش��اري��ة الكويتية
ال��ت��ي ميكن اضافتها على “ كود
السالمة “ التي تعكف االدارة على

جانب من ورشة العمل

فريق عمل اإلطفاء خالل عرض حتديثات املتطلبات املعمارية للتراخيص

السلمان « :امل�ك��ات��ب الهندسية» قطع
شوط ًا كبير ًا لتطوير إصدار التراخيص
تطويره ليتناسب ومتطلبات خطط
ومشاريع التنمية في البالد.
وبدوره ثمن رئيس احتاد املكاتب
الهندسية وال����دور االستشارية
الكويتية املهندس بدر السلمان عاليا
م��ب��ادرة قطاع الوقاية في اإلدارة
العامة لإلطفاء على دعوته لالحتاد
واملكاتب الهندسية في املشاركة
بتطوير ال��ل��وائ��ح واالش��ت��رط��ات
اخلاصة بالسالمة  ،مؤكدا أن هذا
ال��ت��ع��اون سيحقق ال��ه��دف املرجو
جلعل كافة التراخيص إلكترونية
ت��ص��در م���ن امل��ك��ات��ب ال��ه��ن��دس��ي��ة
وب��ال��ت��ع��اون م��ع اإلدارة العامة
لإلطفاء .

وأض����اف ال��س��ل��م��ان أن ت��ع��اون
االحت��اد وقطاع الوقاية في اإلدارة
العامة لالطفاء مثال يحتذى في
االس��ت��ف��ادة م��ن خ��ب��رات ال��ق��ط��اع
اخلاص لتطوير آليات التعامل بني
األجهزة احلكومية فيما بينها وفيما
بينها وبني القطاه اخلاص ،الفتا إلى
جناح كثير من التجارب بني االحتاد
وبلدية الكويت ووزارة الكهرباء
واملاء كما أن االحتاد قطع شوطا في
تعاونه مع اإلطفاء لتطوير إصدار
التراخيص التي اختصرت الكثير
من الدورة املستندية وجعلتها أكثر
يسرا وفاعلية.
ووجه السلمان الشكر إلى وزير

الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس
الصالح ،وإل��ى مدير ع��ام اإلطفاء
الفريق خالد املكراد ونائبه لقطاع
الوقاية اللواء خالد عبد الله فهد
على ال��دع��م امل��ت��واص��ل والتعاون
اجلاد والعملي مع القطاع اخلاص
املتمثل باحتاد املكاتب الهندسية
وال����دور االس��ت��ش��اري��ة وغ��ي��ره من
اجلهات املعنية في تطبيقات األمن
والسالمة والوقاية من احلرائق في
البالد .
وق��د استمع احلضور إل��ى شرح
قدمه املقدم املهندس أحمد حسني
دش��ت��ي ع��ن أب���رز التعديالت التي
مت���ت ع��ل��ى امل��ت��ط��ل��ب��ات��امل��ع��م��اري��ة
وسبل الهروب في اإلص��دار اجلديد
الشتراطات السالمة والوقاية الذي
تعكف اإلدارة العامة لإلطفاء على
إص����داره وتعميمه خ�لال الفترة
املقبلة.

تتمات

اجلبير
وشدد على أن تصرفات إيران ال تتماشى مع
القوانني الدولية ،وح��ث املجتمع الدولي على
وضع حد للسياسات اإليرانية العدوانية.
وأض��اف أن إي��ران تسعى الستغالل الوضع

احلالي ملمارسة سلوكها العدواني ،موضحا
أن أدل��ة دعم إي��ران لإلرهاب متعددة رغم نفي
طهران املستمر.وكرر أن السعودية حذرت مرارا
من أن عدم التصدي إليران يشجعها على زيادة
عدوانها.
وأوض���ح اجلبير أن ال��س��ع��ودي��ة ل��م تطلق
ص��اروخ��ا أو طائرة مسيرة أو حتى رصاصة

صوب إيران ،في حني تعرضت اململكة لهجمات
باملئات من الصواريخ الباليستية والطائرات
املسيرة.وقال إن “االتفاق ال��ن��ووي مع إي��ران
ينبغي أن يخضع للتحسني والتعديل وال سيما
في قضية تخصيب اليورانيوم».وحتدث اجلبير
عن تعاون الرياض مع واشنطن “لضمان حرية
املالحة في اخلليج العربي».

