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رئيس األركان يبحث مع نظيره
الباكستاني موضوعات مشتركة

الفريق الركن محمد اخلضر يستقبل الفريق أول زبير حيات

بحث رئيس األرك��ان العامة للجيش الفريق
الركن محمد اخلضر أمس االثنني مع رئيس هيئة
األرك��ان املشتركة بجمهورية باكستان الفريق
أول زب��ي��ر ح��ي��ات امل��وض��وع��ات ذات االهتمام
املشترك.
وقالت (الدفاع) في بيان صحفي إن اللقاء
تطرق ملناقشة أه��م األم��ور واملوضوعات ذات
االهتمام املشترك ال سيما املتعلقة باجلوانب
العسكرية ف��ي ض��وء احل��رص على تعزيزها
وتطويرها.

م��ن جانبه رح��ب رئ��ي��س األرك����ان العامة
للجيش بالضيف والوفد املرافق متمنيا لهم طيب
اإلقامة مشيدا بعمق عالقات التعاون املشترك
بني البلدين الصديقني .حضر مراسم االستقبال
واللقاء أعضاء مجلس الدفاع العسكري وكبار
الضباط القادة من اجلانبني.
يذكر أن رئيس هيئة األرك���ان املشتركة
الباكستانية الفريق أول زبير حيات وصل إلى
البالد والوفد املرافق له ظهر األح��د في زيارة
رسمية.

دعا إلى حضور عرض مرئي يقدمه اجلهاز الفني للوزارة غد ًا

السلمان :تعاون بني «الكهرباء واملاء» و«املكاتب
الهندسية» إلمتام ميكنة إيصال التيار
دعا رئيس احتاد املكاتب الهندسية والدور
االستشارية الكويتية املهندس بدر السلمان
كافة أعضاء االحت��اد ال��ى املشاركة وحضور
اللقاء الذي سيعقد في الساعة العاشرة صباح
ي��وم غ��د األرب��ع��اء ف��ي مقر االحت���اد بجمعية
املهندسني الكويتية ببنيد القار  ،مع وكيل
وزارة الكهرباء واملاء املهندس محمد بو شهري
ل��ع��رض خ��دم��ات ال����وزارة االلكترونية ذات
العالقة بايصال وتقوية التيار والتحديثات
التي متت عليها .
وأش��ار السلمان إلى التعاون الكبير القائم
بني االحت��اد ووزارة الكهرباء وامل��اء لتسهيل
االج�����راءات واخ��ت��ص��ار ال����دوره املستندية
واالعتماد على القطاع اخلاص املتمثل باملكاتب
الهندسية وال��دور االستشارية الكويتية في
ايصال التيار والفحص ليكون دور ال��وزراة
امل��راق��ب��ة  ،م��ؤك��دا دع��م االحت���اد غير احمل��دود
لوكيل الوزارة وجلهازه الفني الذي حقق هذه
النتيجة املتميزة بعد مجهود كبير مدعوم من
الوزير احلالي الدكتور خالد الفاضل وسابقيه
الوزير املهندس عبد العزيز االبراهيم والوزير

م .بدر السلمان

املهندس أحمد اجل��س��ار  ،مثمنا دور اجلهاز
الفني بقيادة املهندسة زينب القراشي والزمالء
رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية املهندسني
الكويتية على تعاونهم الكبير في هذا املجال.

مشروع «أمنية» يتعاون مع املركز
البيئي للطلبة

سناء الغنالس تلقي محاضرة بيئية

أق���ام م��ش��روع «أم��ن��ي��ة» البيئي محاضرة
توعوية حول ثقافة فرز النفايات ،بالتعاون مع
املركز البيئي للطلبة في منطقة الزهراء ،وألقتها
مؤسس امل��ش��روع سناء ال��غ��م�لاس ،بحضور
رئيسة املركز رجاء اجلاسم وعدد من املدارس
املستدامة للقطاع التعليمي احلكومي.
وفي هذا اإلطار صرحت فرح شعبان الناطق
الرسمي ملشروع «أمنية» البيئي« :وجدنا تفاعل
الفت من الطلبة والطالبات في عدد من املدارس
من مختلف املراحل الدراسية ،وبدأنا مع املركز

البيئي بهذه احملاضرة ،وسيكون لنا برنامج
متكامل للعام القادم جلميع املراحل التعليمية
لتعزيز مفهوم فرز النفايات من املصدر ،ونشر
الوعي البيئي بأهمية اعادة التدوير».
وثمنت شعبان التعاون املثمر مع املزيد من
امل��دارس وبكافة املناطق التعليمية ،الفتة إلى
أن شراكتنا مع املركز البيئي وتعاون مديرة
املركز رجاء اجلاسم وحرصها على حتقيق أ ُمنية
باملدارس سيثمر الكثير ،وسيحقق انتشار فعال
ويساهم في رؤية كويت جديدة.

«العلوم اإلدارية» تنظم ورشة
عمل «الرسم بقلم الرصاص»
حتت رعاية العميد املساعد للشئون الطالبية
في كلية العلوم اإلدارية بجامعة الكويت د.نايف
الشمري أق��ام برنامج رعاية املوهوبني بالكلية،
برعاية بنك الكويت الوطني وبالتعاون مع منصة
الفن املعاصر  CAPورشة عمل بعنوان «الرسم
بقلم الرصاص» ،التي قدمها املتخصص في فنون
الرسم والفن الفكاهي واجلرافيك أ.عمر الفاروق
عبد ال��ع��زي��ز امل���درب ف��ي م��ش��روع (مانيفيستو
 )13التابع ملنصة الفن املعاصر  ، CAPللطلبة
املوهوبني املشاركني في البرنامج.
ت��ن��اول��ت ال���ورش���ة أس��اس��ي��ات ال��رس��م بقلم

الرصاص ومنها استخدام أقالم متنوعة إلضفاء
العمق للعمل ،إضافة إلى االهتمام بالصورة بشكل
شامل أثناء رسم حدودها العامة وعدم التركيز في
التفاصيل لتظهر بالشكل املطلوب ،وإنه في مرحلة
رسم التفاصيل الدقيقة ميكن استخدام قلم ذو سمك
أكبر مستعرضا بعض األمثلة العملية التي شارك
املتدربون في تطبيقها لتوضيح خطوات الرسم
بالرصاص .واجلدير بالذكر أن أ .عمر الفاروق عبد
العزيز حصل على شهادة في فنون الرسم والفن
الفكاهي واجلرافيكس من كلية (م) تورنتو بكندا
عام .2011
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محليات

الرفاعي :تنويع املشاركة في التمارين العسكرية واألمنية

وكيل «احلرس الوطني» يستقبل وفدين مشاركني في « Cpxنصر »17
استقبل وك��ي��ل احل���رس الوطني
الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي
في مكتبه بالرئاسة العامة للحرس
الوطني الوفدين التركي والفيتنامي
امل��ش��ارك�ين ف��ي مترين م��راك��ز قيادة
احل��رس الوطني « Cpxنصر « 17
برئاسة نائب مدير إدارة العالقات
اخلارجية في األمن العام الفيتنامي
اللواء نيقوين ثامه ثون  ،وآمر القوات
اخل��اص��ة ف��ي ق���وات ال���درك التركية
العقيد علي إيسان آرس��وي  ،وضم
الوفدين عددا من الضباط .
ورح���ب وك��ي��ل احل���رس الوطني
بأعضاء الوفدين الصديقني ونقل
إليهم حتيات القيادة العليا للحرس
الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم
العلي رئ��ي��س احل���رس ال��وط��ن��ي ،و
الشيخ مشعل األح��م��د نائب رئيس
احلرس الوطني ،مؤكدا أهمية تنويع
امل��ش��ارك��ة ف��ي التمارين العسكرية
واألمنية التي ينفذها احلرس الوطني
ل��ت��ب��ادل اخل��ب��رات وم��واك��ب��ة أح��دث
املستجدات التدريبية.
ون���اق���ش ال��ف��ري��ق ال��رف��اع��ي مع
احل��ض��ور س��ب��ل ت��ط��وي��ر ال��ت��ع��اون
ال��ع��س��ك��ري ب�ي�ن احل����رس ال��وط��ن��ي
واملؤسسات العسكرية التي ميثلونها
م��ن أج��ل صقل اخل��ب��رات واالرت��ق��اء
ب�����األداء ،وص���وال لتحقيق أه���داف
الوثيقة االستراتيجية  2020حتت
ش��ع��ار (األم����ن أوال) ،ال��ت��ي تسعى
لتفعيل دور احل���رس ال��وط��ن��ي في
املنظومة األمنية والعسكرية بدولة
الكويت.
وفي ختام اللقاء قام الرفاعي بإهداء
ال��دروع التذكارية ملمثلي الوفدين،
مثمنا مشاركتهم في مترين «Cpx
نصر  « 17الذي تستمر فعالياته حتى
اخلميس املقبل.

الفريق هاشم الرفاعي يستقبل الوفد الفيتنامي

ويقدم درعا ً للوفد التركي

«البلدي» يرفض اقتراح إلغاء تدخني «النرجيلة»
للعوائل في املطاعم واملقاهي
رف��ض املجلس ال��ب��ل��دي ف��ي جلسته
املنعقدة أم��س االث��ن�ين اق��ت��راح إلغاء
تدخني (النرجيلة) للعوائل في املطاعم
واملقاهي.
وأحال املجلس ضمن الرسائل الواردة
الكتاب املقدم من أحد املتبرعني بإنشاء
ص��ال��ة أف���راح ف��ي منطقة ه��دي��ة قطعة
رقم ( )2إلى اجلهاز التنفيذي كما أحال
للجهاز التنفيذي في البلدية كتاب رئيس
جامعة اخلليج بشأن تقدمي الدراسة
املرورية.
وحول املجلس االقتراح املقدم بشأن
إع��داد خريطة زلزالية لدولة الكويت
إلى اجلهاز التنفيذي ومخاطبة جامعة
الكويت ومعهد االبحاث العلمية لتحديث
الرد.وبشأن املعامالت التي مضى عليها
( )100يوم عمل من بداية دور االنعقاد
احل��ال��ي حفظ املجلس االق��ت��راح املقدم
بشأن استغالل األراض��ي الفضاء على
وجه يخدم سكان منطقة قرطبة والعمل
على توفير اخلدمات الضرورية للمنطقة.
كما حفظ املجلس الكتاب املقدم من احد
املواطنني نيابة عن أهالي مدينة اخليران
السكنية بشأن اخلدمات في املدينة.
ووافق املجلس في جلسته على طلب
األمانة العامة ملجلس اجلامعات اخلاصة
بإضافة دور ثالث ملبنى جامعة اخلليج
للعلوم والتكنلوجيا مبنطقة مبارك
العبدالله قطعة رقم ( )5اضافة الى حفظ
كتاب مجلس إدارة الصندوق الوطني
ب��ش��أن احل���رف الصناعية الصغيرة
للمزارعينمن م��ب��ادري الصندوق فيما
أح��ال إل��ى جلنة البيئة االق��ت��راح املقدم
ب��ش��أن التعجيل ف��ي تطوير وحتديث
عقود النظافة لدى بلدية الكويت لتحسني
اخلدمة.
وأح��ال املجلس إلى اجلهاز التنفيذي

جانب من جلسة املجلس البلدي أمس

في البلدية االقتراح املقدم بشأن إعادة
تدوير النفايات ووض��ع سالل مهمالت
متعددة في املجمعات واالس��واق.وأع��اد
املجلس للجهاز التنفيذي االقتراح املقدم
ب��ش��أن زراع���ة االش��ج��ار امل��ع��م��رة التي
تتماشى مع طقس الكويت خاصة موسم
الصيف في املناطق الشمالية الغربية
واجلنوبية في البالد.
وفيما يخص املعامالت التي مضى
عليها ( )60يوم عمل من بداية املجلس
ومازالت حتت معدل  100يوم عمل وافق
املجلس على االقتراح املقدم بشأن تغيير
مداخل ومخارج املوقع التابع لشركة
املرافق العمومية مبنطقة القبلة.كما وافق
املجلس على طلب االمانة العامة ملجلس
ال��وزراء بتعديل استعمال نشاط املوقع

املخصص ملجلس ال����وزراء م��ن معسر
إلى مخازن مبنطقة صبحان قطعة رقم
( .)13وأح��ال املجلس إلى جلنة البيئة
الكتاب امل��ق��دم بشأن مناقشة مستوى
النظافة في جميع احملافظات فيما أعاد
للجهاز التنفيذي االقتراح املقدم بشأن
زراع��ة أشجار أو شتالت تتحمل البيئة
الصحراوية الكويتية عند الترخيص
للمخيمات الربيعية املوسمية.
وأع���اد املجلس ال��ى جلنة العاصمة
طلب وزارة املالية إص��دار التراخيص
واعتماد حساب املساحات التجارية
طبقا للقائم على الطبيعة ملبنى مواقف
السيارات (س��وق الصفاة) في منطقة
القبلة في القطعة التجارية التاسعة.
كما أعاد االقتراح املقدم بشأن تشكيل

جلنة عليا لتحديد الهوية املعمارية في
الكويت فيما اكتفى بالرد بشأن مواقع
احلضانات ضمن مناطق السكن اخلاص
والنموذجي اضافة الى تأجيل الرد على
سؤال مشاريع املدن العمالية.
وبشأن محضر اللجنة الفنية وافق
املجلس على االقتراح املقدم تفعيل دور
النقل ال��ب��ح��ري اجل��م��اع��ي على جميع
س��واح��ل ال��ك��وي��ت ع��ب��ر إن��ش��اء محطة
ساحلية لنقل ال��رك��اب فيما واف��ق على
االق���ت���راح امل��ق��دم ب��ش��أن دع���م الشباب
الكويتي من أصحاب املشاريع الصغيرة.
وواف����ق امل��ج��ل��س ع��ل��ى ط��ل��ب وزارة
الكهرباء بانشاء محطة حتويل رئيسية
مبنطقة األحمدي لتغذية مشروع فرع
بلدية االحمدي.

جامعة الكويت و«التقدم العلمي»تتعاونان لدعم
مشروع «سياسات وأوضاع العلوم والتكنولوجيا واالبتكار
حت��ت رع��اي��ة وح��ض��ور م��دي��ر جامعة
الكويت األستاذ الدكتور حسني األنصاري
وبالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم
ال��ع��ل��م��ي وامل��ج��ل��س األع���ل���ى للتخطيط
والتنمية ( )SCPDوفريق منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية ( ،)OECDعقد قطاع
األبحاث بجامعة الكويت اجتماعه الرابع
واألخ��ي��ر مع فريق عمل منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية ( )OECDوذلك أمس
بقاعة مجلس اجلامعة ،وذلك بحضور نواب
مدير اجلامعة وعمداء الكليات والعمداء
املساعدين لألبحاث في مختلف الكليات.
وه��دف اللقاء إل��ى حتديد نقاط القوة
والضعف في منظومة االبتكار في دولة
الكويت واإلط�لاع على النتائج األولية في
مختلف املوضوعات املرتبطة مبنظومة
االبتكار التي توصل لها فريق املنظمة بناء
على املناقشات التي مت��ت ف��ي ال��زي��ارات
السابقة ،ويأتي هذا اللقاء جتسيدا ً للتعاون
البحثي لدعم املشروع الوطني بني جامعة
الكويت ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
وف��ي ه��ذا ال��ص��دد ذك��ر م��دي��ر جامعة
الكويت األستاذ الدكتور حسني األنصاري
أن لقاء اليوم جاء لدعم املشروع الوطني

جانب من االجتماع

بالتعاون بني جامعة الكويت ومؤسسة
الكويت للتقدم العلمي من خ�لال تشكيل
ف���رق بحثية م��ك��ون��ة م��ن أع��ض��اء هيئة
التدريس باجلامعة ومجموعة من الباحثني
في املؤسسة للتطرق ملوضوع دعم االبتكار
في دولة الكويت ،مشيرا ً إلى أن اجلامعة

دائ��م �اً ف��ي مركز ال��ق��وة التي تتميز فيها
األب��ح��اث الرئيسية ،مبيناً أن مؤسسة
الكويت للتقدم العلمي لديها عالقة قوية
مع القطاع اخلاص والعام لتنفيذ األبحاث
التطبيقية.
ومتنى أ.د .األنصاري أن تكون نتائج

اجلهود املتحدة بني اجلهتني أفضل وأثرها
على املجتمع أكبر ،آمال أن تتكلل بالنجاح
وأن تكون ثمرة املشروع الوطني تنفيذ
أبحاث علمية مشتركة يتبادل من خاللها
الباحثون اخلبرات حتى يكتب له النجاح
ويكتب له األثر الطيب على املجتمع.

