
أكد محافظ األحمدي الشيخ فواز اخلالد 
احل��رص على التواصل املباشر مع طيف 
ق��ط��اع��ات العمل واالن��ت��اج ف��ي محافظة 
االح��م��دي س��واء الرسمية او مؤسسات 
املجتمع امل��دن��ي، وذل���ك اس��ت��م��راراً ملبدأ 
العمل ب��روح الفريق ال��واح��د ال��ذي أثبت 
جدارته ومردوده خالل السنوات املاضية 
منذ مباشرتنا مهام العمل باحملافظة، 
مؤكدا أهمية القطاع الصحي في احملافظة 
الرتباطه بحياة وصحة وسالمة املواطني 
واملقيمني على امتداد كافة مناطق احملافظة.

ج��اء ذل��ك خ��الل استقباله صباح أمس 
مدير منطقة األحمدي الصحية الدكتور 
أحمد الشطي، ومدير مستشفى العدان 
الدكتور عمار ال��ب��ارون، ومساعد مدير 
مستشفى العدان الدكتور جليل القطان، 
ورئيس وح��دة الصحة األولية الدكتور 
فهد العازمي، ومراقب الشؤون اإلداري��ة 
مبنطقة األحمدي الصحية عبدالله املنوخ، 
وذل��ك في دي��وان ع��ام محافظة األحمدي، 
مبناسبة مباشرة مهامهم، متمنيا لهم 
التوفيق ف��ي م��واص��ل��ة مسيرة العطاء 
الالمحدود كل في موقعه، حيث نوه اخلالد 
إلى أن اللقاء املباشر مع قيادات ومنتسبي 
القطاع الصحي يهيئ الفرصة للوقوف 
عن قرب على مجمل األولويات ومناقشة 
ما يعترضها من عقبات للعمل على حلها 

وإزالتها في أقرب فرصة.
وكشف اخلالد عن أن اللقاء تطرق إلى 

العديد من االقتراحات واألفكار اجلوهرية 
واحليوية بالغة األهمية التي سيتم مباشرة 
العمل بشأنها فوراً وسيترتب عليها االرتقاء 

مبستوى األداء في مختلف املرافق الصحية 
وجت��اوز العديد من السلبيات، وتسليط 
ال��ض��وء على اإلي��ج��اب��ي��ات واإلاجن����ازات 

التي يحققها القطاع الصحي رغم الكثافة 
السكانية الكبيرة والطبيعة اخلاصة 
للمحافظة التي تشمل إشغاالً طوال العام 

بحكم املساحة اجلغرافية واحتضان العديد 
م��ن املنتجعات السياحية والشاليهات 
ومناطق التخييم، األمر الذي يقتضي تعزيز 

االمكانيات الصحية في احملافظة.
من جانبه أع��رب الدكتور أحمد الشطي 
ع��ن سعادته باللقاء منوها إل��ى تقدميه 
ومرافقيه التهنئة حملافظ األحمدي الشيخ 
فواز اخلالد حلصوله على لقب سفير دولي 
للمسؤولية املجتمعية والذي يعد تتويجا 
جلهود مبذولة على مدى سنوات، مشيرا 
إلى أن محافظة األحمدي لها صورة ذهنية 

جميلة في عقول وقلوب الكويتيني جميعا.
وأوض��ح الشطي أن املشروع التنموي 
»محافظتي أجمل« الذي أطلقته محافظة 
األحمدي جنح في التواصل مع شرائح 
املجتمع املختلفة في مناسبات عديدة، 
الفتا إلى أن اللقاء تطرق إلى خصوصية 
محافظة األحمدي حيث أن منطقة األحمدي 
الصحية ه��ي األك��ب��ر م��ن حيث املساحة 
اجلغرافية، التي تغطيها خدماتها حيث 
تشكل نحو 30 باملئة من مساحة الكويت، 
كما أن 75 باملئة من سكانها من املواطنني، 
وتضم نحو 811 سريراً و 26 مستوصفا، 
الفتا إل��ى أنها احملافظة ال��وح��ي��دة التي 
تضم 12 مركزا تعمل خالل ال� 24 ساعة 
أسبوعيا مم��ا يشكل جهد على الفريق 
الطبي . وأش��ار الشطي إل��ى أن االمتداد 
السكاني مبحافظة األح��م��دي س��واء في 
مدينة صباح األحمد السكنية أو اخليران 

السكنية يشكل حتديا كبيرا  إال أن هناك 
جهودا حثيثة تبذل في هذا اإلطار للتوسع 
في خدماتها لتشمل احل��دود اجلغرافية 
اخلاصة بكل مدينة حتى ميكن للمواطن 
واملقيم الوصول إلى أقرب مركز صحي في 

خالل مدة الجتاوز 10 دقائق .
ونوه الشطي إلى وجود خطط حديثة 
س��واء على مستوى املستشفى أو على 
املراكز الصحية، الفتا إل��ى وج��ود مركز 
للطوارئ مبدينة صباح األحمد السكنية 
للتعامل مع كافة احلاالت التي تصل اليهم، 
الفتا إل��ى أن منطقة األح��م��دي الصحية 
تتعامل ي��وم��ي��ا م��ع ن��ح��و 2200 حالة 
طوارئ، وهو رقم كبير يتطلب الكثير من 

اجلهد .
وق��ال الشطي: نحن نسعى إلى إعالن 
أكبر عدد من امل��دن الصحية في محافظة 
األح��م��دي لنتوج عمل دؤوب ي��ق��وم به 
أهالي املناطق على مدى سنوات مضت كل 
في اختصاصه وموقعه، الفتا إلى وجود 
عالمتني ف��ارق��ت��ني ف��ي منطقة األح��م��دي 
الصحية وه��م��ا م��رك��ز سلمان ال��دب��وس 
ألمراض القلب ومركز اخلزام لغسيل الكلى 
. وختم الشطي: هناك مشاريع جديدة 
نتطلع إلى استالمها في القريب العاجل 
مثل مركز األمومة والطفولة الذي يشمل 
ك��ل م��ا يختص بطب وج��راح��ة األط��ف��ال 
وأم��راض النساء وال��والدة والسرطانات 

ويضم نحو 670 سرير.
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محافظ األحمدي بحث التعاون مع قيادات املنطقة الصحية ومستشفى العدان

اخلالد: اقتراحات جوهرية وأفكار إيجابية بالقطاع الصحي  قريبًا

66689 دينارًا  »بيت الزكاة« يتسلم 
تبرعًا من جمعية كيفان التعاونية

تسلم بيت ال��زك��اة شيكاً مببلغ 66689 د.ك 
)فقط ستة وستون الفاً وستمائة وتسعة وثمانون 
ديناراً( تبرعاً من جمعية كيفان التعاونية، جرى 
تسلم الشيك خ��الل زي��ارة ق��ام بها وف��د من بيت 
الزكاة ضم كالً من مدير إدارة تنمية املوارد نايف  
شايع اجليماز ومراقب شئون املراكز اإليرادية 
عبداللطيف  محمد البصيرى ملقر اجلميعة  يوم 
األربعاء املاضي املوافق 4-9-2019 حيث كان 
ف��ي استقبالهم رئيس مجلس إدارة اجلمعية 
يوسف العيدان  ونائب  رئيس مجلس اإلدارة 
مشارى محمود خاجه  وأمني السر يوسف املسلم  

وأمني الصندوق ماجد ه املطيري. 
وأعرب اجليماز خالل الزيارة عن بالغ شكره 
وتقديره لدعم جمعية كيفان املستمر وإخراجها 
لزكاة أموالها ل��دى »البيت« متكينا له من أداء 

دوره وتنفيذه برامجه الساعية لتحقيق التكافل 
االجتماعي بني أفراد املجتمع الكويتي.

ومن جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية 
كيفان التعاونية يوسف جمعه العيدان خالل 
استقباله لوفد »البيت« عن تقديره للدور الرائد 
والفعال ال��ذي يقوم ب��ه بيت ال��زك��اة ف��ي خدمة 
فريضة الزكاة وتفعيل دوره��ا في املجتمع من 
خ��الل عطائه املشهود، داع��ي��اً »للبيت« ب��دوام 

التوفيق والسداد.
وأوض��ح العيدان: »..ب��أن دعم اجلمعية لبيت 
الزكاة يأتي في إط��ار دوره��ا املجتمعي املنوط 
بها خدمًة للوطن واملواطنني، ومساهمة في دفع 
مسيرة التقدم والبناء ف��ي املجتمع الكويتي، 
وجتسيداً لألهداف السامية التي تضمنها قانون 

العمل في اجلمعيات التعاونية«.

جانب من تسلم التبرع

»زكاة العثمان« تعتزم إطالق رحلة 
العمرة للجاليات

قال مدير جلنة زكاة العثمان 
التابعة جلمعية النجاة اخليرية 
أحمد باقر الكندري إن اللجنة 
ت��ع��ت��زم إط����الق رح��ل��ة ال��ع��م��رة 
للجاليات ) ش��ري��ح��ة ال��ف��ق��راء 
– والعمالة الضعيفة ( بهدف 
حتقيق امنياتهم برؤية الكعبة 
ألول م��رة ف��ي حياتهم ، وحث 
ال��ك��ن��دري احمل��س��ن��ني ع��ل��ى دع��م 

ومساندة اللجنة في هذا املشروع، 
وال���ذي يساهم بشكل فعال في 
تنمية الثقافة االميانية وشحذ 
الوازع الديني وعودة املعتمرين 
بشحنات إميانية مباركة حتفزهم 

على العطاء والعمل واإلخالص.
وقال الكندري: اننا هذا العام 
نستهدف إرسال 100 معتمر من 
مختلف اجلنسيات العربية وغير 

العربية ، موضحا أن اللجنة  
تتفق مع شركات وحمالت العمرة 
ذات السمعة اجليدة، ونحرص 
على توفير كافة أج��واء الراحة 
للمعتمرين ونوفر لهم حافالت 
جديدة ونختار لهم فنادق مناسبة 
ونبذل قصاري جهدنا ليستمتع 

املعتمر بأداء هذه الشعيرة.
وت��اب��ع: تبلغ تكلفة املعتمر 
ال��واح��د 50 دي��ن��ار كويتي، 
وال��ل��ج��ن��ة ح��ال��ي��ا تستعد 
لتسيير هذه الرحلة على نفقة 
أهل اخلير الذين يتسابقون 
في كفالة املعتمرين ) الذين 
يعتمرون ألول م���رة( حتي 
يتسنى لهذه الشريحة رؤية 
ب��ي��ت ال��ل��ه احل����رام وال��دع��اء 
ف��ي ه���ذه ال��ب��ق��اع ال��ط��اه��رة 
للمتبرعني وأله���ل الكويت 
جميعا وللمسلمني ع��ام��ة ، 
الفتا الى انه ميكن املساهمة 
بكفالة اكثر من معتمر واحد 
أو بكفالة قافلة كاملة من 
الفقراء عدد 50 معتمر بقيمة 

2500 دينار.
وذكر الكندري  أن اللجنة 
س��ي��رت ال��ع��دي��د م��ن ق��واف��ل 
ال��ع��م��رة للجاليات ال��واف��دة 
آخرها العام املاضي ، واصفا 
شعورهم حلظة وداعهم وهم 
يستقلون احلافالت متجهني 
إلى مكة املكرمة ، حيث ترتسم 
على محياهم السعادة وتعلو 
وجوههم الفرحة والسرور 
في مشهد يغلب عليه الشوق 

لبيت الله احلرام.

الشيخ فواز اخلالد مستقبال قيادات املنطقة الصحية

املنطقة أوضاع  ملتابعة  املشتركة  اللجنة  اجتماع  ترأس 

املنفوحي: تعاون ميداني حلصر مشاكل جليب الشيوخ

عقدت اللجنة املشتركة ملتابعة األوضاع 
القائمة مبنطقة جليب الشيوخ اجتماعها 
األول صباح أمس برئاسة مدير عام بلدية 
الكويت م.أحمد املنفوخي وحضور ممثلي 

عدد من اجلهات املختصة.
وقد قررت اللجنة خالل االجتماع تكليف 
ك��ل جهة م��ن اجل��ه��ات املختصة بالقيام 
بحصر املخالفات التي تخصها وحت��دد 
أنواعها ومواقعها  للوقوف على حجم 
وطبيعة املخالفات  التي تعاني منها منطقة 

جليب الشيوخ .

وش��دد مدير ع��ام بلدية الكويت خالل 
ت��رؤس��ه االج��ت��م��اع أهمية ق��ي��ام ك��ل جهة 
حكومية حصر املخالفات املسؤولة عنها 
س��واء البلدية أو االش��غ��ال أو الكهرباء 
أو القوى العاملة أو »البيئة » وغيرها 
من اجلهات املمثلة في اللجنة املشتركة 
متهيدا ملعرفة حجم املشكلة ومن ثم حتديد 
اإلج����راءات املطلوبة إل��ى جانب اقتراح 

احللول املناسبة لها .
وق��ال املنفوحي إن اجلهات احلكومية 
ت��واج��ه ص��ع��وب��ات وم��ش��اك��ل  ف��ي أداء 

ف��رق��ه��ا لعملها ف��ي قطعتني ف��ي منطقة 
جليب ال��ش��ي��وخ ول��ي��س ك��ل املنطقة مما 
يتطلب تعاون مشترك بني جميع اجلهات 
احلكومية املعنية إليجاد املعاجلة اجلذرية 
للمشاكل الرئيسية نتيجة تراكم املخالفات 
في هاتني القطعتني إلى أن طغت العشوائية 

عليها.
وأوض��ح أن أعضاء اللجنة املشتركة 
وافقوا على ضرورة تقدمي كل جهة معنية 
تقرير مفصل حول أنواع املخالفات سواء 
ما يتعلق بسرقة الكهرباء أو احملالت غير 

املرخصة أو مخالفات البناء أو العمالة 
الهامشية أو طفح املجاري أو صيانة البنى 
التحتية وغيرها من املخالفات وحتديد 
مواقعها. وأش��ار املنفوحي إلى أن دراسة 
األوض���اع وامل��ش��اك��ل التنظيمية تتطلب 
الوقوف على حجم املشكلة وكيفية اتخاذ 
اإلج���راءات الكفيلة مبعاجلتها من خالل 
ت��ع��اون ميداني م��ن قبل جميع اجلهات 
املعنية حتى نصل ال��ى مرحلة اق��ت��راح 
احللول املناسبة ملا تعانيه بعض القطع في 

منطقة جليب الشيوخ.

املنفوحي مترئساً االجتماع

نظم مكتب نائب مدير اجلامعة للشؤون العلمية لقاًء 
تنويرياً ألعضاء هيئة التدريس اجلدد برعاية وحضور 
م��دي��ر جامعة الكويت أ.د حسني األن��ص��اري، والقائم 
بأعمال نائب مدير اجلامعة للشئون العلمية أ.د جاسم 
يوسف الكندري  ونائب مدير اجلامعة للتخطيط د.عادل 
احلسينان، ومساعد ن��ائ��ب م��دي��ر اجلامعة للتخطيط 
والتطوير املؤسسي د. منى صفر، ومساعد نائب مدير 
اجلامعة للتخطيط أ.د.ماجد الديحاني، ومساعد نائب مدير 
اجلامعة للشئون العلمية د. علي أحمد عبدالله، ومدير 
إدارة البعثات والعالقات الثقافية سميرة املنصور، ومدير 
إدارة الهيئة األكادميية دالل األحمد، بقاعة 119 في حرم 

جامعة الكويت- اخلالدية.
ويهدف هذا اللقاء إلى تعريف أعضاء هيئة التدريس 
اجل��دد باللوائح املهمة واخل��دم��ات التي تقدمها إدارات 
اجلامعة، وم��د جسور التواصل والتعارف بني اإلدارة 
اجلامعية وأعضاء هيئة التدريس كونهم مستقبل جامعة 

اجلامعة، والذين سيقع على عاتقهم استكمال مسيرة 
التقدم ورفعة جامعة الكويت.

وقد مدير جامعة الكويت أ.د. حسني األنصاري بانضمام 
هذه الكوكبة املميزة من أعضاء هيئة التدريس اجلدد ألسرة 
جامعة الكويت، معربا عن سعادته مبشاركتهم في مسيرة 
التعليم والبحث العلمي في جامعة الكويت كونهم إضافة 

قّيمة علمية وأكادميية للجامعة.
وذكر أ.د األنصاري بأن جامعة الكويت طوال مسيرتها 
التعليمية تؤمن بأن عضو هيئة التدريس هو أساس عملية 
التطوير والركيزة الداعمة جلودة مخرجات اجلامعة من 
طلبة مميزين، ومخرجات بحثية ذات قيمة مضافة في 

املجتمع.
وأردف ب��أن اجلامعة تزخر بقاعدة ثرية من أعضاء 
هيئة التدريس في مختلف التخصصات واملجاالت العلمية 
واملهنية واإلنسانية، والتي تعتبر أبرز مواطن القوة التي 

متيز جامعة الكويت عن غيرها من اجلامعات.

وأض��اف ب��أن جت��ارب أعضاء هيئة التدريس الثرية 
واطالعهم على أحدث سبل التعليم في كبرى اجلامعات 
العاملية لها انعكاسات إيجابية متعددة في سبل التدريس 
واملنظومة التعليمية بشكل ع��ام، وال��ذي يصب باملنفعة 
على مهارات الطلبة وتشجيعهم على التعليم التشاركي 
والتفاعلي القائم على اإلبداع والتحفيز، مبا يتماشى مع 
املعايير احلديثة لبناء وتكوين قدرات الشباب وتأهليهم 
باملهارات واألدوات اإلبداعية والفكر االبتكاري، إلعداد 
ثروة بشرية تعالج حتديات املجتمع، وتعزز دور اجلامعة 
ال��رائ��د ف��ي الكويت، وت��خ��دم دول��ة الكويت ف��ي مواكبة 

أولويات التنمية.
وب��دوره رحب القائم بأعمال نائب اجلامعة للشئون 
العلمية أ.د. جاسم الكندري ب��األس��ات��ذة احل��ض��ور في 
هذا اللقاء التنويري التوجيهي، وال��ذي يهدف للتعريف 
ب��اإلج��راءات وال��ق��واع��د ذات ال��ش��ؤون العلمية ولوائح 
اجلامعة وإجراءاتها، وتضمنت الورشة محاضرات تتناول 
توجيهات لتطوير أعضاء هيئة التدريس من خالل شرح 
لوائح الترقيات وكيفية اختيار املجالت العلمية وأهمية 
نشر األبحاث العلمية، كما تطرقت الورشة إل��ى كيفية 
تنظيم الوقت بني التدريس، األب��ح��اث العلمية وخدمة 
اجلامعة واملجتمع، وتعد ه��ذه الورشة فرصة ألعضاء 
هيئة ال��ت��دري��س للتطوير م��ن أدائ��ه��م وت��ق��دمي مستوى  
تعليمي متميز وانتاج مخرجات حتقق مطالب واحتياجات 
املجتمع وس��وق العمل. وق��د حاضر بالورشة كل من د. 
رواء اجلارالله متحدثة عن الئحة امل��ق��ررات  وأ.د هيثم 
اللبابيدي عن املجالت العلمية واملهمات العلمية ، وأ.د. 
ع��ادل احلنيان عن الئحة شئون أعضاء هيئة التدريس 
والترقيات واالنتدابات ، ود. محمد سرطاوي ممثال عن 
برنامج التدريس املتميز . وعلى هامش الورشة كل من 
إدارة اخلدمات العامة وإدارة التقييم القياس، وإدارة 
العالقات الثقافية، وإدارة التأثيث واالسكان، وإدارة األمن 
والسالمة، وإدارة املكتبات، وإدارة الهيئة األكادميية، 
ومركز نظم املعلومات بتقدمي عرض تعريفي خلدماتها 

ألعضاء هيئة التدريس اجلدد.

هيئة  أعضاء  لتهيئة  تنويريًا  لقاًء  نظمت  الكويت  جامعة 
والقواعد باللوائح  وتعريفهم  اجلدد  التدريس 

األنصاري يتقدم احلضور


