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الفاضل :املعرض يضم مشاريع تطرح ً
حلوال جديدة وأفكار مبتكرة

«الهندسة والبترول»104 :مشاريع تشارك في معرض التصميم الهندسي

الوزير د .خالد الفاضل خالل جولة في املعرض

حتت رعاية وزير النفط ووزير الكهرباء
وامل��اء الدكتور خالد الفاضل افتتحت كلية
الهندسة والبترول بجامعة الكويت ممثلة
مبركز التدريب الهندسي واخلريجني معرض
التصميم الهندسي ال 35وذل��ك أم��س في
قاعة بدرية فندق اجلميرا وبحضور الوكيل
املساعد في وزارة الكهرباء وامل��اء املهندس
ح��م��ود ال��روض��ان وم��دي��ر جامعة الكويت
األس��ت��اذ الدكتور حسني األن��ص��اري ومدير
مركز التدريب الهندسي واخلريجني الدكتور
بدر البصيري ورؤس��اء األقسام العلمية في
الكلية وممثل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

تكرمي أحد املشاركني

د سالم العبالني وممثلي اجلهات الراعية.
وقد أكد وزير النفط ووزير الكهرباء واملاء
الدكتور خالد الفاضل على متيز املعرض الذي
يضم مشاريع تطرح حلول جديدة وأفكار
مبتكرة من مختلف التخصصات الهندسية
في الكلية وأفكار شبابية جيدة ،موضحا أنها
مشاريع متعلقة بتوفير الطاقة وترشيد املياه
والكهرباء وتصاميم للبيئة وكذلك مشاريع
متعلقة بذوي االحتياجات اخلاصة.
ول��ف��ت إل���ى أن���ه م��ن امل��ف��ت��رض أن يكون
هناك استثمار جيد للمشاريع وأن تقوم
الكلية بتسويق هذه املشاريع لصناع القرار

لتنفيذها على أرض الواقع كونها مشاريع
جاذبة وتصب في مصلحة اخلطة التنموية
في الدولة ،معرباً عن تشرفه بأن تكون هذه
األف��ك��ار أفكار شبابية كويتية ق��ادرة على
وضع الكويت على خارطة العالم في التطور
الصناعي والتكنولوجي.
وب��دوره قال أ.د .حسني األن��ص��اري :إننا
نستذكر ف��ي ه��ذا ال��ي��وم زميلنا عميد كلية
الهندسة والبترول الراحل األستاذ الدكتور
عبداللطيف اخلليفي «رحمه الله» الذي وافته
املنية قبل عشرة أيام وجهوده املبذولة من
خالل األث��ر الواضح واملنعكس في معرض

جامعة الكويت تعتمد بطاقات
املراجعة والضمان الصحي للطلبة
املقيمني بصورة غير قانونية

جانب من لقاء صالح الفضالة ود .حسني األنصاري

أعلن اجلهاز املركزي الكويتي ملعاجلة أوضاع
املقيمني بصورة غير قانونية موافقة جامعة
الكويت على طلبه باعتماد بطاقات املراجعة
وال��ض��م��ان الصحي ال��ص��ادرة ع��ن اجل��ه��از في
معامالت الطلبة باجلامعة.
جاء ذلك وفق بيان صحفي للجهاز املركزي
أمس االثنني خالل اجتماع رئيس اجلهاز صالح
الفضالة مع املدير العام جلامعة الكويت الدكتور
حسني األنصاري والوفد املرافق له.
وبحث اجلانبان خالل االجتماع الذي عقد في
مقر اجلهاز بقصر نايف اإلطار املنظم آللية قبول
طلبة املقيمني بصورة غير قانونية في جامعة
الكويت خالل الفصل الدراسي املقبل -2019
 2020والفئات املشمولة بالقبول في ظل القدرة

االستيعابية لكليات جامعة الكويت.
كما مت االتفاق على انتداب ممثلني للجهاز
املركزي ليكونوا موجودين في صالة التسجيل
بجامعة الكويت خ�لال ف��ت��رات قبول الطلبة
املستجدين وتوزيع الشهادات على اخلريجني.
وقدم الفضالة خالل االجتماع شرحا خلطة
معاجلة قضية املقيمني بصورة غير قانونية
التي تبنتها ال��دول��ة واجل��ه��ود التي يقوم بها
اجلهاز لتنفيذها مؤكدا أهمية التنسيق املشترك
بني اجلهاز ومختلف مؤسسات الدولة.
وحضر االجتماع كل من األمني العام جلامعة
الكويت الدكتور مثنى الرفاعي وعميد كلية
الدراسات العليا الدكتور بدر البديوي وعميد
القبول والتسجيل الدكتور علي املطيري.

الكندري« :ديوان احملاسبة» درس
 352موضوع ًا بنحو  2.4مليار
دوالر في يناير املاضي
أعلن دي��وان احملاسبة أم��س االثنني أن��ه قام
خالل شهر يناير املاضي بدراسة وبحث 352
م��وض��وع��ا م��ا ب�ين مناقصة ع��ام��ة وم��ح��دودة
ومم��ارس��ة بقيمة (597/510ر246ر)744
دينار كويتي (نحو 44ر 2مليار دوالر أمريكي).
وقال املدقق املساعد ب��إدارة الرقابة املسبقة
للشؤون االجتماعية في الديوان علي الكندري
إن ال��دي��وان أب��دى رأي��ه بشأن  255موضوعا
بقيمة (570/450ر304ر )629دينار (نحو 2
مليار دوالر) بنسبة 5ر 72في املئة من إجمالي
امل��وض��وع��ات قيد البحث خ�لال تلك الفترة.
وأوض��ح الكندري أن أعمال الرقابة املسبقة
لبعض املوضوعات التي مت دراستها وبحثها
أسفرت عن حتقيق وف��ورات مباشرة للخزانة
العامة بقيمة (844/684ر798ر )6دينار
(نحو  22مليون دوالر) في يناير املاضي.
ولفت إلى أن الرقابة املسبقة حققت وفورات
م��ن ب��داي��ة ال��س��ن��ة امل��ال��ي��ة ()2019/2018
ح���ت���ى ن���ه���اي���ة ي���ن���اي���ر امل����اض����ي ب��ق��ي��م��ة

(118/676ر619ر )51دينار (نحو 8ر167
مليون دوالر).وأف����اد بأنه تبني خ�لال دراس��ة
املوضوعات املعروضة على ديوان احملاسبة رد
 101موضوع بنسبة  40في املئة من إجمالي
عدد املوضوعات التي متت دراستها خالل يناير
املاضي فيما انخفضت أع��داد املوضوعات التي
ردها مقارنة مع ديسمبر املاضي بنسبة  1في
املئة وذلك بسبب عدم موافاة الديوان مبتطلبات
التدقيق الرئيسية.
وذك��ر أن نسبة عدم املوافقة على املواضيع
املعروضة على الديوان خالل تلك الفترة بلغت
92ر 3في املئة من عدد املوضوعات التي متت
دراستها وبنقص تقدر نسبته ب  9في املئة
مقارنة بعدد املواضيع الصادر بها رأي بعدم
املوافقة في ديسمبر .2018
وأض���اف أن (احمل��اس��ب��ة) مي���ارس رقابته
املسبقة وفقا لقانون إنشائه رقم  30لسنة 1964
لكون هذه الرقابة قادرة على منع أي مخالفات أو
أضرار قبل حدوثها.

التصميم الهندسي مشيرا ً إل��ى أن��ه ك��ان من
األساتذة البارزين حيث فقدت اجلامعة أحد
أعالمها».
وأشاد أ.د .األنصاري بالتطور في مستوى
املشاريع املقدمة من الطلبة حيث يتطور
املعرض سنة بعد سنة بجهود الطلبة والهيئة
األكادميية املتميزين مثنيا على جهود الطلبة
واألساتذة.
وأوضح أن املشاريع هي عبارة عن أفكار
إبداعية قام بها الطلبة من مختلف األقسام
العلمية في الكلية مبشاركة أكثر من مائة
مشروع وإن املشاريع املقدمة في املعرض هي

مشاريع رائ��دة تقدم حلول ملشاكل وحتاكي
الواقع أو تقوم بتطوير خلدمات مستقبلية،
مشيرا إلى أن املشاريع هي نتاج أفكار الطلبة
واألس��ات��ذة ومهندسني م��ن كلية الهندسة
والبترول قاموا بدور رائع ويجسد مدى تقدم
املناهج الدراسية العملية والتدريب الذي
يحصل عليه الطالب أثناء فترة دراسته في
الكلية ليبدأ مبرحلة جديدة بعد التخرج.
وتقدم أ.د .األنصاري بالشكر لكل اجلهات
ال��راع��ي��ة وال��داع��م�ين م��ن القطاع احلكومي
وال��ق��ط��اع اخل���اص وع��ل��ى رأس��ه��م مؤسسة
الكويت للتقدم العلمي على الدعم املستمر

ملعرض التصميم الهندسي.
وم��ن جانبه أوض��ح القائم بأعمال عميد
كلية الهندسة وال��ب��ت��رول ال��دك��ت��ور رائ��د
ب��ورس��ل��ي أن امل��ع��رض يعد ظ��اه��رة علمية
تكشف عن طاقات هندسية جديدة تسعى إلى
املساهمة في بناء الكويت احلديثة ،مشيرا ً
إلى أن املعرض يقام مرتني بالسنة على مدى
أكثر من  17عاماً متثل جهد يومي ومثابرة
واجتهاد من قبل الطلبة واألساتذة في الكلية
إلبراز أفضل ما لديهم من مشاريع وتصاميم
حديثة ومتطورة تقدم خالل معرض التصميم
الهندسي.

ترأس اجتماع املجلس األعلى لشؤون األسرة

اخلراز :تشكيل جلنة ملتابعة القضايا األسرية
قال وزير الشؤون االجتماعية الكويتي
رئيس املجلس األع��ل��ى ل��ش��ؤون األس��رة
سعد اخلراز إن املجلس وافق على تشكيل
جلنة دائمة للتنسيق مع اجلهات املعنية
ملتابعة قضايا األس��رة ذات الصلة بعمل
املجلس.
وأض��اف اخل��راز في تصريح صحفي
ل��ل��وزي��ر اخل���راز عقب ت��رؤس��ه اجتماع
املجلس األعلى لشؤون األس��رة بحضور
وزي���ر ال��ص��ح��ة ال��ش��ي��خ ال��دك��ت��ور باسل
الصباح ووكيل وزارة الشؤون االجتماعية
باإلنابة هناء الهاجري وعدد من أعضاء
املجلس أن ال��ه��دف م��ن ذل��ك ضمان عدم
ت��داخ��ل االخ��ت��ص��اص��ات وتوحيد جهود
ال��دول��ة ح��ول القضايا املتعلقة بشؤون
األسرة.
وأوض����ح أن امل��ج��ل��س اع��ت��م��د تقارير
ودراس���ات ف��رق املجلس األعلى لشؤون
األس���رة منها الفريق القانوني وفريق
اإلرش���اد األس���ري وف��ري��ق م��راك��ز اإلي��واء
وفريق املرصد االجتماعي.
وذك����ر أن االج��ت��م��اع ن��اق��ش تقرير
اإلجنازات منها تقرير امللتقى الثاني حول
ميزانية األس��رة وق��د ق��رر املجلس العمل
بالتوصيات الصادرة عن امللتقى وتعميمها
على اجلهات املعنية في الدولة كل حسب
اخ��ت��ص��اص��ات��ه .واس��ت��ع��رض م���ن بني
التوصيات نشر ثقافة االقتصاد وتعزيز

اخلراز خالل ترؤسه اجتماع املجلس األعلى لشؤون األسرة

املعرفة وترسيخ مقومات املجتمع الصالح
وإنشاء مرصد جلمع وتصنيف وحتليل
البيانات املتعلقة بالتنمية االجتماعية
املستدامة إض��اف��ة إل��ى غ��رس القيم في
ال��ن��شء والطلبة مبختلف مستوياتهم
الدراسية.
ولفت الوزير اخل��راز إلى أن االجتماع
شهد استعراض الهيكل التنظيمي للمجلس
األعلى لشؤون األس��رة املعروض حاليا

على ديوان اخلدمة املدنية العتماده.
وب�ي�ن أن ال��ه��ي��ك��ل يتضمن وح��دت�ين
رئيسيتني هما قسم الشؤون القانونية
واألم�ين العام للمجلس األعلى لشؤون
األس��رة واختصاصات كل وح��دة وإدارة
مكتب األمني العام وتشتمل على  4أقسام
ه��ي ال��ش��ؤون اإلداري����ة وامل��ال��ي��ة وقسم
اخلدمات العامة وقسم االعالم والعالقات
وق��س��م التكنولوجيا ون��ظ��م املعلومات

فضال عن إدارة مركز احلماية ويتبعها
ثالثة أقسام هي قسم املتابعة واالستقبال
وقسم االستماع وقسم اإليواء .وأشار إلى
مناقشة اجتماع األعلى لشؤون االس��رة
مالحظات الفريق القانوني حول مشروع
قانون تنظيم مزاولة مهنة االرشاد النفسي
ومت االتفاق على تضمني مواد هذا القانون
كملحق على قانون الصحة النفسية دون
احلاجة إلقرار قانون جديد.

أكدت عدم إقامة أي مقر انتخابي دون احلصول على ترخيص

بلدية الكويت ترفع درجة استعداداتها لالنتخابات التكميلية
رف��ع��ت ب��ل��دي��ة ال��ك��وي��ت درج��ة
استعدادتها منذ ب��دء افتتاح باب
الترشيح النتخابات مجلس األمة
التكميلية من حيث تسهيل كافة إجراء
ترخيص املقر االنتخابي وترخيص
االع�لان للمرشحني إلى جانب إزالة
املخالف منها قبل احل��ص��ول على
ترخيص من قبل البلدية والذي يعد
مخالفاً للوائح والنظم التي سنتها
البلدية بهذا اخلصوص.
وأك����دت ال��ب��ل��دي��ة ع��ل��ى أن يقوم
امل��رش��ح ب��ت��ق��دمي ط��ل��ب إق��ام��ة مقر
إنتخابي إلدارة النظافة العامة
وإش��غ��االت ال��ط��رق ب��ال��دائ��رة التى
سيتم بها االقتراع  ،فيما تقوم إدارة
ال��ن��ظ��اف��ة ب��ال��ت��أك��د م��ن امل��وق��ع قبل
مخاطبة األمن العام واإلدارة العامة
لإلطفاء .
وأضافت البلدية بأنه في حالة
استيفاء االش��ت��راط��ات من اجلهات
املعنية ب����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة يقوم

صاحب املقر االنتخابي بدفع تأمني
وق��دره  500دينار كويتي على كل
مقر س��واء رجالي أو نسائي ويتم
إصدارالتراخيص مبجرد االنتهاء من
عملية الدفع.
وش���ددت البلدية على االل��ت��زام
بتوفير الشروط املتضمنة ساحة
مواقف سيارات التؤثر على حركة
امل��رور واالبتعاد عن امل��دارس واي
مقر انتخابي آخر مبسافة التقل عن
500متر وكذلك االبتعاد عن املنازل
200متر مع احلصول على موافقة
اصحاب السكن اخلاص .
من جانبها دعت إدارة العالقات
العامة املرشحني بعدم إقامة أي مقر
انتخابي أو إعالن قبل احلصول على
ترخيص من البلدية ،مشددة على أن
األجهزة الرقابية بالبلدية ستقوم
برفع وإزال���ة امل��ق��رات و اإلع�لان��ات
ف��ورا ً واتخاذ االج���راءات القانونية
بحق املخالفني.

مقر انتخابي

بلدية «اجلهراء» حررت  225مخالفة في يناير املاضي
كشف إدارة العالقات العامة ببلدية
الكويت عن اجنازات ادارة التدقيق ومتابعة
اخل��دم��ات البلدية ل��ف��رع بلدية محافظة
اجلهراء لشهر يناير حيث مت الكشف علي
 750محل وحترير 225مخالفة
وأوض��ح مدير ادارة التدقيق ومتابعه

اخل��دم��ات ال��ب��ل��دي��ة محمد ال��ش��م��ري عن
اح��ص��ائ��ي��ة االدارة لشهر ي��ن��اي��ر وال��ت��ي
اشتملت الكشف على  750محل و حترير
225مخالفة اعالن برسوم قد بلغت 5900
د.ك
و دعت إدارة العالقات العامة اجلمهور

في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية
بعدم التردد باالتصال على اخلط الساخن
 139أو ال��ت��واص��ل عبر ح��س��اب البلدية
مبواقع التوصل االجتماعي @kuwmun
وسيتم اتخاذ االج��راءات القانونية حيالها
على الفور.

محمد الشمري

