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وزير الصحة يكرم إدارة اجلودة
واالعتماد لنيلها شهادة املبادرة الذهبية
العربية في القيادة واحلوكمة
ك��رم وزي���ر الصحة الشيخ
الدكتور باسل الصباح ،الدكتورة
ملياء العرادي من إدارة اجلودة
واالع��ت��م��اد ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��وزارة
مبناسبة حصول إدارت��ه��ا على
شهادة امل��ب��ادرة الذهبية -فئة
القيادة واحلوكمة.
وق���ال���ت وزارة ال��ص��ح��ة
ف���ي ب��ي��ان ص��ح��ف��ي أم����س :إن
ه��ذه ال��ش��ه��ادة تأتي م��ن احت��اد
املستشفيات العربية الذي أطلق
املبادرة الذهبية لبناء الثقة في
القطاع الصحي ولتقدير جهود
وإج��راءات استجابة املؤسسات
ال��ص��ح��ي��ة مل��واج��ه��ة ج��ائ��ح��ة
(ك��وف��ي��د ،)19 -وق���د حصلت
إدارة اجل���ودة واالع��ت��م��اد على
هذه اجلائزة في مجال القيادة
واحلوكمة.
وأشارت إلى أن حفل التكرمي
الذي أقيم في ديوان عام الوزارة
حضره وكيل ال��وزارة الدكتور
مصطفى رضا والوكيل املساعد
ل��ش��ؤون التخطيط واجل���ودة
الدكتور محمد اخلشتي ومدير

وزير الصحة يكرم الدكتورة ملياء العرادي

ال��ع�لاق��ات الصحية ال��دول��ي��ة
الدكتورة رحاب الوطيان.

إدارة اجلودة واالعتماد الدكتور
ط�لال الفضالة وم��دي��ر إدارة

مجلس أمناء مركز العمل التطوعي يعقد اجتماعه
األول ويناقش مسودة «اإلستراتيجية الوطنية»

ع��ق��د م��ج��ل��س أم���ن���اء م��رك��ز العمل
ال��ت��ط��وع��ي اج��ت��م��اع��ه األول برئاسة
ال��ش��ي��خ��ة أم���ث���ال األح���م���د وح��ض��ور
أعضاء مجلس األم��ن��اء ،وه��م :الدكتور
جاسم بشارة وعبدالرحمن الفارسي
وعبدالرحمن املطيري وأنور احلساوي
والدكتورة معصومة املطيري.
وق��ال��ت الشيخة أم��ث��ال األح��م��د في
تصريح صحفي أم��س عقب االجتماع
ال��ذي يأتي عقب ص��دور ق��رار مجلس
ال���وزراء رق��م  864لسنة  2020بشأن
تشكيل مجلس أمناء املركز :إن املجلس
ناقش املسودة األول��ى لإلستراتيجية
الوطنية للعمل التطوعي ،والتي يعمل
على إع��داده��ا ك���وادر شبابية وطنية
وتهدف إلى متكني املتطوع من أداء دوره
في خدمة املجتمع وتنمية الذات في إطار
علمي تراكمي.
وأضافت الشيخة أمثال أن مشروع
اإلستراتيجية الوطنية للعمل التطوعي
ب��دول��ة ال��ك��وي��ت يعتمد على منهجية
عمل شمولية وتكاملية بهدف توحيد
اجل��ه��ود وتعظيم االس��ت��ف��ادة وتنظيم
العمل التطوعي.
وأش��ارت إلى أن هذه االستراتيجية

الشيخة أمثال األحمد تترأس االجتماع

تعد األولى من نوعها على مستوى دول
مجلس التعاون اخلليجي وستركز على
اش��راك جميع جهات الدولة والقطاعني
األه��ل��ي واخل���اص ذات الصلة بالعمل
التطوعي لتنميته واكسابه املزيد من
النجاح وفق أطر واضحة.

«الصحة» 402 :إصابة جديدة بـ «كورونا»
وتسجيل حالتي وفاة

تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمس

إص��اب��ات في الساعات ال��ـ 24
قبل املاضية ،ليبلغ مجموع عدد
حاالت الشفاء  133407حالة.
وف��ي سياق متصل ،أعلنت
وزارة الصحة أم��س ،أن لقاح
 BNT162احملتمل والقائم
على احلمض الريبي النووي
ال��ن��اق��ل ل��ل��وق��اي��ة م���ن م��رض
(ك��وف��ي��د )19 -سيصل إل��ى
ال��ب�لاد ن��ه��اي��ة ال��ع��ام احل��ال��ي
وس��ي��ك��ون خ��اض��ع��ا مل��واف��ق��ة
اجلهات التنظيمية احمللية.
وأع����رب ال��وك��ي��ل امل��س��اع��د
لشؤون األدوي��ة والتجهيزات
الطبية ف��ي ال����وزارة عبدالله
ال��ب��در ف��ي ب��ي��ان صحفي عن

سعادته بالتوصل إلى االتفاق
ب�ين دول���ة ال��ك��وي��ت وماينز-
أمل��ان��ي��ا ال���ذي أعلنته ك��ل من
شركتي فايزر وبايو إن تيك
أمس وإبرام اتفاقية مع وزارة
الصحة لتوريد اللقاح.
وق��ال ال��ب��در :إن��ه بناء على
طلب ال����وزارة سيتم تسليم
اللقاح م��ع نهاية ع��ام 2020
وخ���ل��ال ع�����ام  2021ب��ع��د
إمت��ام االخ��ت��ب��ارات السريرية
واحل���ص���ول ع��ل��ى امل��واف��ق��ات
الالزمة من اجلهات التنظيمية
احمل��ل��ي��ة ،مضيفاً أن��ه ل��م يتم
اإلفصاح عن التفاصيل املالية
اخلاصة بهذه االتفاقية.

وأوضح أن “خدمة املواطنني
س��ت��ظ��ل ع��ل��ى رأس ق��ائ��م��ة
أولوياتنا إذ قمنا باتخاذ كل
اإلجراءات لتلقي لقاح (كوفيد-
 )19وتخزينه ف��ي منشآتنا
عند درج��ة ح��رارة تبلغ -70
درج��ة مئوية وتأتي شراكتنا
مع شركة فايزر وبايو إن تيك
في إط��ار جهودنا الرامية إلى
مكافحة الفيروس”.
وذك��ر أن االتفاقية تندرج
حت��ت إط���ار االل���ت���زام العاملي
لكل م��ن ف��اي��زر وب��اي��و إن تيك
مبجابهة أزم��ة (كوفيد)19 -
العاملية.
م��ن جانبها ق��ال��ت رئيسة

أع��م��ال (ف���اي���زر) ف��ي منطقة
اخل��ل��ي��ج ل��ي��ن��دس��ي دي��ت��ش��ي
“يشرفنا ج��دا ً أن نتعاون مع
احل��ك��وم��ة الكويتية م��ن أجل
ح��ش��د ك��ل م���واردن���ا العلمية
والتصنيعية من أج��ل حتقيق
هدفنا املشترك بتوفير لقاح
(كوفيد )-19احملتمل للشعب
الكويتي بأقرب وقت ممكن”.
وأوض����ح����ت دي��ت��ش��ي أن
حتقيق هدف فايزر (إجن��ازات
ترتقي بحياة امل��رض��ى) بات
ميثل ضرورة أكبر من أي وقت
مضى آملة أن يساعد اللقاح في
حتقيق هذا األمر “ويعتمد ذلك
على النجاح ف��ي االختبارات
السريرية واجلوانب التنظيمية
على حد سواء”.
م��ن ج��ان��ب��ه ت��ق��دم الرئيس
التنفيذي لألعمال والشؤون
التجارية ل��دى ب��اي��و إن تيك
شون ماريت بالشكر للحكومة
الكويتية على دعمها وثقتها
في قدرتهم “على تطوير لقاح
نعتقد أنه قادر على مجابهة هذا
التهديد الوبائي العاملي”.
وأك����د م���اري���ت أن ال��ه��دف
يتمحور حول توفير إم��دادات
عاملية من لقاح آمن وفعال ضد
مرض (كوفيد )-19لكثير من
الناس حول العالم بأقرب وقت
ممكن.
وب��دأت كل من فايزر وبايو
إن ت��ي��ك إج�����راءات احل��ص��ول
على املوافقات التنظيمية في
نوفمبر اجل���اري ويتوقع أن
تقومان بتصنيع ما قد يصل
إل���ى 3ر 1م��ل��ي��ار ج��رع��ة على
مستوى العالم بحلول نهاية
عام .2021

مكتب وزير الشباب يواصل مشاريعه التنموية

«صناع العمل» يستهدف تدريب الشباب
الكويتي على إدارة املرافق
أعلن مكتب وزي��ر ال��دول��ة لشؤون
الشباب عن طرحه عدة برامج متكاملة
للتنفيذ ضمن مشاريع السياسة الوطنية
للشباب ،التي أقرها مجلس ال��وزراء
في إطار إجناز املشاريع والبرامج التي
ترتبط برؤية الكويت اجلديدة ،2035
وم��ن تلك ال��ب��رام��ج م��ش��روع “صناع
العمل” الذي يهدف إلى توظيف الشباب
الكويتي حديثي التخرج من مختلف
التخصصات العلمية في املشروعات
التنموية ل��دول��ة الكويت عبر توفير
فرص عمل لهم في مختلف املؤسسات
بعد تأهيلهم وصقل قدراتهم بطرق
منهجية ،م��ن خ�لال ب��رام��ج تأهيلية
وتدريبية معتمدة يشرف عليها نخبة
م��ن ااخلتصاصيني ومناهج مواكبة
احل��دث التقنيات والوسائل العلمية
احلديثة التي تتماشى م��ع متطلبات
س���وق ال��ع��م��ل ف���ي ال��ق��ط��اع اخل���اص
وامل��ش��اري��ع التنموية التي تتضمنها
اخلطة اإلمنائية للكويت.
وأوضح “املكتب” أن مشروع صناع

العمل سيبدأ أول برامجه التأهيلية
بأولوية “إدارة املرافق” ،حيث يستهدف
ت��دري��ب الشباب الكويتي على إدارة
املرافق التي تدعم مشاريع خطة التنمية
التدريبية والتأهيلية إلدارة املرافق،
وذل���ك لتوفير تخصصات حتتاجها
مؤسسات الدولة سواء في القطاع العام
أو اخلاص ،التي متتلك مرافق حديثة
وكبيرة بحاجة إل��ى تكامل خدماتها
املتعلقة ب�����إدارة امل���راف���ق ،م��ن أج��ل
االرت��ق��اء مبستوى اخل��دم��ة وجودتها
مب��ا يحقق اال��س��ت��دام��ة لتلك املنشآت
واملرافق وحتسني جودة اخلدمة جلميع
مستخدميها وموظفيها مبا يحقق زيادة
في إنتاجية العمل ورفع املستوى املهني
للشباب الراغبني في اكتساب املهارات
واخل��ب��رة املطلوبة ف��ي التخصصات
املتعلقة ب إدارة املرافق.
األمر الذي يعكس األثر اإليجابي في
املهنية واخلبرة املطلوبة لفئة الشباب
وحثهم على اكتساب خبرات حتتاجها
مؤسسات الدولة والقطاع اخلاص.
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أمثال األحمد :املشروع يعتمد على منهجية عمل شمولية وتكاملية

لقاح  BNT162للوقاية من «كوفيد »19 -يصل إلى البالد نهاية 2020

أع��ل��ن��ت وزارة ال��ص��ح��ة
الكويتية أم��س ،تسجيل 402
إص���اب���ات ج���دي���دة ب��ف��ي��روس
ك��ورون��اامل��س��ت��ج��د (ك��وف��ي��د
 )19ف���ي ال��س��اع��ات ال���ـ 24
قبل امل��اض��ي��ة ،ليرتفع بذلك
إجمالي عدد احل��االت املسجلة
ف��ي ال��ب�لاد إل��ى  ،140795في
حني مت تسجيل حالتي وف��اة،
ليصبح مجموع حاالت الوفاة
املسجلة حتى أمس  870حالة.
وق��ال املتحدث الرسمي باسم
الوزارة الدكتور عبدالله السند
ل��ـ (ك��ون��ا) :إن ع��دد م��ن يتلقى
ال��رع��اي��ة الطبية ف��ي أق��س��ام
العناية املركزة بلغ  75حالة،
ليصبح بذلك املجموع الكلي
للحاالت التي ثبتت إصابتها
مب��رض (كوفيد  )19والزال��ت
تتلقى الرعاية الطبية الالزمة
 6518حالة.
وأض��اف أن ع��دد املسحات
التي مت اجراؤها في الساعات
ال����ـ  24ق��ب��ل امل��اض��ي��ة بلغ
 5583مسحة ليبلغ مجموع
الفحوصات  1062076فحصا ً.
وج��دد ال��دع��وة ال��ى املواطنني
واملقيمني ملداومة األخ��ذ بسبل
الوقاية كافة وجتنب مخالطة
اآلخرين واحلرص على تطبيق
إستراتيجية التباعد البدني،
م��وص��ي��ا ب��زي��ارة احل��س��اب��ات
ال��رس��م��ي��ة ل�����وزارة الصحة
واجلهات الرسمية في الدولة
ل�ل�اط�ل�اع ع��ل��ى االرش������ادات
والتوصيات وكل ما من شأنه
االس��ه��ام ف��ي اح��ت��واء انتشار
الفيروس.
وك���ان���ت وزارة ال��ص��ح��ة
أعلنت أمس أيضاً ،شفاء 559

alwasat.com.kw

د .مشعل الربيع

وب�ين أن��ه مت تشكيل فريق صناع
العمل وإطالق برنامج إدارة املرافق الذي
يعد األول من نوعه( ،إكساب مهارات
عملية للمهندسني حديثي التخرج)
ومن املقرر أن يستمر أربعة أشهر،
مستهدفا ً أقل من  3سنوات منذ التخرج،

حيث ي��ب��دأ ب���دورة تأسيسية إل���دارة
املرافق ،تليها دورة إدارة املشاريع ،ثم
دورة إدارة التكاليف  ،وينتهي بدورة
مهارات القيادة والعمل اجلماعي
وأشار إلى أن عدة شركات من القطاع
اخلاص قد شاركت بالتعاون مع فريق
العمل وبرنامج اإلدارة ،املرافق لتوفير
الفرص الوظيفية املناسبة للمتدربني
بعد االنتهاء من البرنامج التدريبي
إلى أنه
وسيتم تقسيم املهندسني املقبولني
إلى عدة مجموعات تضم كل منها من 4
إلى  5مهندسني ،حيث سيتم توزيع هم
على مؤسسات وجهات تطبق أنظمة
إدارة امل��راف��ق ف��ي منشآتها ،ويتولى
مسؤولية كل مجموعة مشرف من قبل
الشركة أو املؤسسة يقوم بتكليفهم
مبهام للقيام بخدمات إدارة املرافق
املتعددة ،وتقييم أداءهم بشكل أسبوعي
 ،حتى إمتام الفترة التدريبية ،ومن ثم
يتم تعيني خريجي البرنامج في تلك
الشركات واجلهات.

وأش�����ادت ب��ج��ه��ود ف��ري��ق صناعة
االستراتيجية س��واء من العاملني في
مركز العمل التطوعي أو ف��ي الهيئة
العامة للشباب والتنسيق مع اجلهات
املعنية معربة عن تفاؤلها ب��أن تعمل
هذه اخلطوة على تعزيز وتطوير العمل

التطوعي في البالد.
يذكر أن االجتماع تضمن اصدار عدة
ق��رارات اهمها اعتماد الالئحة الداخلية
للمجلس لتنظيم عمله واملوافقة على
إختيار فيصل الدويهيس أمينا لسر
مجلس األمناء.

محافظ «األحمدي» بحث مع وزير
البلدية تعزيز التعاون املشترك

الشيخ فواز اخلالد مستقبالً وزير البلدية

التقى محافظ االحمدي الشيخ ف��واز اخلالد
بديوان عام احملافظة أمس ،املهندس وليد اجلاسم
وزي���ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون ال��ب��ل��دي��ة ،حيث تبادال
األحاديث الودية والتداول بشأن مجمل الشؤون
البلدية على الصعيد املركزي وف��ي احملافظات

عموماً وما يخص محافظة األحمدي على نحو
خ��اص ،وأب��رز املستجدات على الساحة احمللية
وآفاق وإمكانية تعزيز التعاون املشترك حملافظة
األحمدي ووزارة الدولة لشؤون البلدية علي
الصعد كافة .

اجلاسم :نحرص على العمل وفق أحدث التصاميم املعمارية مع احلفاظ على التراث والتاريخ القدمي

«البلدية» تنتهي من إجناز ثالثة
مشاريع إنشائية حيوية تنموية
ق��ال وزي���ر ال��دول��ة لشؤون
البلدية الكويتية وليد اجلاسم
أم���س :إن البلدية انتهت من
إجن��از ثالثة مشاريع إنشائية
ح��ي��وي��ة تنموية ه��ي (س��وق
اجن�����از ل��ل��ش��ب��اب) و(م��ب��ن��ى
م��واق��ف ال��س��ي��ارات ف��ي منطقة
شرق) ومبنى (املجلس البلدي
اجلديد).
وأوضح الوزير اجلاسم في
تصريح لـ (كونا) أن مشروع
س��وق إجن���از يقع ف��ي منطقة
ال��ري على مساحة قدرها 16
أل��ف متر مربع ويتكون من 3
صاالت مغلقة حتتوي كل صالة
على  38كشكاً بإجمالي عدد
 114كشكاً إضافة إل��ى صالة
رابعة لألنشطة الترفيهية و3
كافتيريات.
وذكر أن هذا املشروع سوف
يستفيد منه الشباب الكويتي
اصحاب املشروعات الصغيرة
واملتوسطة عبر توفير محالت
جت��اري��ة لهم ب��أس��ع��ار رمزية

بهدف دعمهم وحتفيزهم على
االستمرار في أعمالهم وحتقيق
طموحاتهم.
وبني أن املشروع الثاني هو
مبنى مواقف س��ي��ارات متعدد
األدوار في منطقة شرق خلف
مجمع دس��م��ان وال���ذي يتسع
لعدد  2300س��ي��ارة ويتكون
من ستة أدوار وسرداب والذي
يهدف إل��ى احل��د من االزدح��ام
امل������روري وت��وف��ي��ر م��واق��ف
ل��ل��س��ي��ارات ف��ي ه���ذه املنطقة
احليوية.
واضاف اجلاسم أن املشروع
الثالث هو مبنى األمانة العامة
للمجلس ال��ب��ل��دي اجل��دي��د في
وس���ط ال��ع��اص��م��ة وي��ل��ح��ق به
مبنى متعدد األدوار ملواقف
ال��س��ي��ارات يقع على مساحة
قدرها 77ر 6ألف متر مربع.
وأش��ار إلى أن مبنى األمانة
اجل��دي��د يتكون م��ن  10أدوار
للمكاتب والقاعات إضافة إلى
ق��اع��ة املجلس البلدي وقاعة

لكبار ال���زوار واالس��ت��راح��ات،
مبينا ً أن مبنى مواقف السيارات
متعدد األدوار امللحق باملشروع
يقع على مساحة قدرها  6آالف
متر مربع ويتسع لعدد 632
سيارة.
وأك���د ح��رص البلدية على
العمل وف��ق أح��دث التصاميم
امل��ع��م��اري��ة م��ع احل��ف��اظ على
التراث والتاريخ القدمي ،الفتاً
إلى أن البلدية حققت “إجنازات
مهمة” على صعيد املشاريع
اخلدمية للمجتمع.
وأع��رب عن فخره واعتزازه
بانتهاء البلدية من إجناز هذه
املشاريع احليوية واخلدماتية،
مؤكدا حرص البلدية الدائم على
املشاركة باخلدمة املجتمعية
بهدف التنمية وخ��اص��ة على
مستوى امل��ش��اري��ع الشبابية
كونهم الثروة احلقيقية للبالد
وال��ط��اق��ة ال��ك��ام��ن��ة للتطوير
واب���ت���ك���ار احل���ل���ول مل��واج��ه��ة
التحديات.

«التربية» تخصص  107مدارس
لالنتخابات البرملانية

أعلنت وزارة التربية عن اختيار  102مدرسة
وخمس مدارس للجان الرئيسية لعملية االنتخاب
املزمع إقامتها في اخلامس من ديسمبر املقبل.
وق��ال الوكيل املساعد للشؤون املالية يوسف
النجار :إن��ه منذ بداية ص��دور مرسوم الدعوة
إلنتخابات مجلس األم��ة قامت ال��وزارة بتشكيل
جلنة عليا وجل��ان فرعية لتوفير االحتياجات
املطلوبة للعملية اإلنتخابية.
وأشار إلى ان التنسيق جاري مع وزارة العدل
واجلهات املعنية بشكل يومي لتجهيز امل��دارس

وتوفير االحتياجات املطلوبة لهم ومواجهة أي
عطل في املدارس لتكون جاهزة في يوم االنتخاب.
وأض��اف النجار أنه في يوم االنتخاب سيتم
تواجد مدراء املدارس والشؤون الهندسية ومدير
ومراقبي اخلدمات العامة وذلك ألي ظرف طاريء
في املدارس وسيتم تسخير جميع موظفي الوزارة
ومسؤوليها لهذا اليوم.
وأوض���ح أن��ه مت االت��ف��اق م��ع بلدية الكويت
لتنظيف الساحات اخلارجية للمدارس بعد يوم
االنتخابات لتكون جاهزة لدوام العاملني فيها .

