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أكد أن الكويت ملتزمة دولي ًا باستمرار دعمها لتمكينها في كل املجاالت

أك��د وزي��ر الكهرباء وامل��اء والطاقة
املتجددة ووزي��رال��ش��ؤون االجتماعية
والتنمية املجتمعية الدكتور مشعان
العتيبي ،إمي���ان ال��ق��ي��ادة السياسية
الكويتية بجهود املرأة والتزامها الدولي
باستمرار دعمها لتمكينها ف��ي شتى
املجاالت من أجل حتقيق مستقبل أفضل
قائم على تعزيز امل��س��اوة واملشاركة
الفاعلة في التنمية املستدامة.
ج��اء ذل��ك في كلمة للوزير العتيبي
مبناسبة اليوم العاملي للمرأة املقام حتت
شعار (النساء ودورهن القيادي :حتقيق
مستقبل متساو في عالم تسوده جائحة
كوفيد  ،)19 -الذي يصادف الثامن من
مارس من كل عام.
وأض��اف الوزير العتيبي ،أن امل��رأة
الكويتية أثبتت كفاءتها وحققت إجنازات
كبيرة ومتميزة مما يدفع دولة الكويت
الى تبني املزيد من املبادرات التنموية
التي تسهم ف��ي متكني امل���رأة وتطوير
قدراتها ومنحها الفرص املواتية لتكون
إح��دى الركائز في تنفيذ (رؤي��ة كويت
جديدة .)2035
وأش��ار إل��ى اجلهود التي تبذل من
اجلميع ومبشاركة فعالة من املرأة من
أجل التصدي جلائحة كورونا والتعافي
منها م��ن خ�لال أدواره���ا املختلفة في
الصفوف األمامية ودورها التطوعي في
العمل في مختلف املجاالت من أجل أداء

جامعة الكويت تدشن
النظام اآللي للترقيات
ألعضاء الهيئة األكادميية
دش��ن��ت جامعة ال��ك��وي��ت م��ش��روع ميكنة نظام
الترقيات اخلاص بأعضاء الهيئة األكادميية وحتويل
ك��ل امل��ع��ام�لات ال��ورق��ي��ة ذات الصلة ال��ى معامالت
إلكترونية.
وقال القائم بأعمال نائب مدير اجلامعة للخدمات
األك��ادمي��ي��ة املساندة الدكتور عبدالله امل��ط��وع في
تصريح صحفي أول أمس :إن تدشني املشروع يأتي
مواكبة للتطورات العلمية والتكنولوجية باملؤسسات
االك��ادمي��ي��ة العريقة وسعي جامعة الكويت نحو
الريادة على املستويني األكادميي واإلداري.
وأضاف املطوع أن النظام اجلديد يتماشى واخلطط
االستراتيجية املوضوعة لتطوير كل أوج��ه العمل
باجلامعة عبر م��ا يعرف بالتحول الرقمي ال��ذي
يقوم على حتويل كل املعامالت الورقية ذات الصلة
بترقيات أعضاء الهيئة األكادميية املنتمني لها إلى
معامالت إلكترونية .وأوضح أن النظام اآللي سيزيد
املرونة اخلاصة باالتصال وعقد االجتماعات بني
أعضاء اللجنة ومقدمي طلب الترقيات من أعضاء
هيئة التدريس واحملكمني داخل وخارج البالد إضافة
إل��ى متتع النظام ب��درج��ة عالية م��ن أم��ن البيانات
واملعلومات املتداولة واحلفاظ على سريتها.
وب�ين أن ال��ن��ظ��ام يحتوي على م��ي��زات البحث
واالس��ت��رج��اع والتخزين لكل املعامالت التي يتم
إجراؤها ما سيؤثر إيجابا على سهولة ودقة وسرعة
إنهاء كل املعامالت اخلاصة بترقيات أعضاء الهيئة
األكادميية.
وأش���ار إل��ى أن��ه سيتم تطبيق النظام بصورة
تدريجية ب��دءا بكلية الهندسة وال��ب��ت��رول إنتهاء
مبختلف الكليات اجلامعية.
وأف��اد املطوع أن��ه مت وض��ع خطة للتدريب على
النظام كما سيتم عقد ورش عمل على مدار االسابيع
املقبلة قادمة ألعضاء الهيئة األكادميية باألقسام
العلمية التابعة لكلية الهندسة والبترول.
وذكر أن ذلك سيتم باستخدام منصات التدريب عن
بعد متاشيا مع اإلجراءات الصحية املتبعة داخل دولة
الكويت ،مشيرا ً إلى أنه مت تعميم األوقات التي ستعقد
بها الورش على كل املستفيدين منها.

د .مشعان العتيبي

املجتمع املدني.
وأضاف أن الكويت حترص أيضا على
كفالة العيش الكرمي للمرأة ومتكينها
اقتصاديا م��ن خ�لال ت��ق��دمي املساعدة
االج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��ح��االت اخل��اص��ة من
النساء (املطلقات – األرامل – زوجة غير
الكويتي – كبار السن – أسر املسجونني
– والفتيات غير املتزوجات).واكد سعي
الكويت إلى تأهيل القادرات من النساء
ع��ل��ى ال��ع��م��ل ع��ب��ر ب��رام��ج متخصصة
لتحويلهن الى فئات منتجة قادرة على
دخول سوق العمل وإعطاء املرأة العاملة

تابع محافظ األحمدي الشيخ
ف��واز اخلالد ب��دء سريان تنفيذ
ق��رار احلظر اجلزئي في البالد
تنفيذا ً ل��ق��رار مجلس ال���وزراء
امل��وق��ر والسلطات الصحية ،
ل��ل��وق��وف ع��ل��ي س��ي��ر ال��ع��م��ل
بالقطاعات اخلدمية واالداري��ة
ف��ي محافظة األح��م��دي إجماالً
والقطاع األمني حتديدا ً.
ووج�����ه احمل���اف���ظ ال��ش��ك��ر
والتقدير لرجال األمن والعاملني
مب��خ��ت��ل��ف اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة ،
وللمواطنني واملقيمني امللتزمني
بضوابط احلظر واالشتراطات
الصحية م��ن أه��ال��ي وقاطني
ومرتادي احملافظة الكرام ،داعيا
اجلميع للتعاون م��ع اجلهات
امل��ع��ن��ي��ة  ،مب��ا ي��ح��ق��ق ال��ه��دف
السامي للجميع وه��و سالمة
الوطن واملواطن واملقيم وجتاوز
اجلائحة والعبور املأمول إلى
ب��ر األم���ان بتوفيق م��ن املولي
س��ب��ح��ان��ه وب��ج��ه��ود اجلميع
والتزامهم ووعيهم .
وثمن محافظ األحمدي تضافر
اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة م��ن اجلميع
س����واء اجل��ه��ات ال��رس��م��ي��ة أو
االهلية والتطوعية وكل مواطن

الشيخ فواز اخلالد

ومقيم على ارض كويتنا لتجاوز
اجلائحة وتخطي ه��ذه الفترة
العصيبة التي مير بها العالم
اج��م��ع ،م��ش��ددا ع��ل��ى ض���رورة
التسجيل ل��ت��ن��اول التطعيم
خ��اص��ة وان دول���ة الكويت لم
تتوانى عن توفير افضل واكثر
اللقاحات فعالية ومأمونية
سواء للمواطنني او للمقيمني.
وأشار اخلالد إلى أن محافظة
األح��م��دي رغ��م ات��س��اع رقعتها
اجل��غ��راف��ي��ة وام���ت���داد مدنها

ق��ام الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف
نائب رئيس احلرس الوطني بجولة في معسكر
الصمود ،حيث ك��ان في استقباله قائد احلماية
والتعزيز العميد الركن حمد سالم أحمد ،وتفقد
عددا من الوحدات حيث شدد على استمرار خطط
التأهيل ورفع اجلاهزية القتالية لدى قوات احلرس
الوطني ليكونوا دائما على أهبة االستعداد في
حماية مقدرات البالد.
وقدم قائد احلماية والتعزيز العميد الركن حمد
سالم أحمد إيجازا ً عن مهام قوة الواجب خالل فترة
احلظر اجلزئي في حماية منشآت الدولة ومساندة
وزارة الداخلية في حاالت الطوارئ.
كما استمع نائب رئيس احل��رس الوطني إلى
إيجاز في مديرية اإلسناد القتالي تخلله عرض
مرئي حول وح��دات اإلسناد القتالي والعمليات
التي تقوم بها وما متلكه من كوادر بشرية وأجهزة
متطورة تسهم في تنفيذ املهام األمنية والعسكرية
على أكمل وجه.

محمد الهولي

ضرورة االهتمام بدميومة العمل
ووض��ع آليات وسيناريوهات
الستمراره وعدم تأثره حتى في
أي��ام األزم��ات ،وحتمية التوجه
لالستثمار امل��س��ت��دام وض��ورة
الترشيد وحوكمة النفقات بحيث
ال تؤثر على املستفيدين بصورة
رئيسية.
وأش���ار ال��ه��ول��ي إل��ى توجه
ال��ن��ج��اة اخل��ي��ري��ة ن��ح��و تنفيذ

املشاريع النوعية وأن تكون
األولوية فيها لإلغاثة واإلعاشة،
وزي�����ادة االه��ت��م��ام مب��ش��اري��ع
م��ح��ارب��ة ال��ف��ق��ر امل���ؤث���ر على
التماسك املجتمعي فضال عن
االه��ت��م��ام باملشاريع املتعلقة
بالشأن الثقافي التوعي وخاصة
لدى شريحة الشباب ممن تأثر
باجلائحة ومب��ا يخدم أه��داف
التنمية املستدامة والتماسك
امل��ج��ت��م��ع��ي ،وك���ذل���ك أول��وي��ة
االهتمام باملشاريع الصحية،
والتوجه ل��دراس��ة دع��م البحث
العلمي ف��ي األم���ور الصحية،
وزي�����ادة االه��ت��م��ام بالتعليم
النوعي.
وب�ي�ن ال��ه��ول��ي أن جائحة
كورونا كانت أحد العوامل التي
دفعت اجلمعية إلى إعادة النظر
وإج��راء حتديث ملشاريعها مبا
يتناسب مع املرحلة احلالية مع
املراعاة الشديدة لتكثيف جهود
اجلمعية داخ��ل الكويت وسد
احتياجات األسر املتعففة وكذلك
االستمرار في تنفيذ املشاريع
اإلنسانية اخلارجية.

جانب من زيارته التفقدية

ال �ع �ن �ص��ر ال �ب �ش ��ري رك� �ي ��زة ال �ت �ط ��ور وض� �م ��ان ال �ن �ج��اح
ف� � ��ي ح � �ف� ��ظ أم� � � ��ن ال� � ��وط� � ��ن وح� � �م � ��اي � ��ة م � �ق� ��درات� ��ه
ث��م توجه الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد
النواف إلى ميدان معسكر الصمود حيث استمع إلى
شرح عن اآلليات واألسلحة احلديثة التابعة للواء
التعزيز ولواء األمن الداخلي في احلرس الوطني
واستخدامها في العمليات اخلاصة.
كما اط��ل��ع ف��ي م��ي��دان الصمود على األسلحة
واملعدات املستخدمة في التفتيش الوقائي والكشف
عن املتفجرات التي يتم تدريب العناصر البشرية
عليها إلتقان عمليات اإلحكام والسيطرة خالل أداء
واجباتهم في حراسة املواقع احليوية .
وفي مديرية التدريب تفقد نائب رئيس احلرس
ال��وط��ن��ي معهد ت��دري��ب ق���وات احل���رس الوطني
واستمع إل��ى إيجاز عن دورة القيادة واألرك��ان

السكنية اجلديدة ،إال أنها كانت
سباقة إلقامة احملاجر الصحية
املؤسسية الستضافة العائدين
من اخل��ارج واملصابني ،إضافة
إل��ى اخل��ط��وة الغير مسبوقة
لتحويل م��رك��ز خ��دم��ات تابع
ل����وزارة ال��داخ��ل��ي��ة إل���ى س��وق
استهالكي خلدمة أهالي وقاطني
م��ن��ط��ق��ة اخل���ي���ران ال��ب��ح��ري��ة،
وتشييد أول مستشفى ميداني
وأول ف���رع جمعية تعاونية
ميداني مبنطقة املهبولة خالل
فترة احلظر الكلي واملناطقي
تزامنا مع بداية اجلائحة ،األمر
ال��ذي يحملنا جميعا مسؤولية
استمرار تلك اجلهود والتميز
ح��ف��اظ��ا ع��ل��ى ال��ص��ح��ة العامة
للمجتمع.
واخ��ت��ت��م م��ح��اف��ظ األح��م��دي
بالتحذير من مغبة عدم االلتزام
بتعليمات السلطات الصحية
لوقف صعود املنحنى الوبائي
مبا يهدد بإهدار إجن��ازات دولة
الكويت التي شهد بها العالم
ف��ي مواجهة جائحة ك��ورون��ا،
مؤكدا أن هذا االلتزام شأن ديني
واخالقي ووطني على اجلميع
ترجمته على أرض الواقع.

خالل الفترة من  18-16مارس اجلاري

نائب رئيس احلرس الوطني :استمرار خطط
التأهيل ورفع اجلاهزية القتالية

«النجاة اخليرية» :أولوياتنا حتقيق
االستدامة والعيش الكرمي
وتقدمي اإلغاثة ومكافحة الفقر
أكد مدير التخطيط والتطوير
التابع جلمعية النجاة اخليرية
محمد ال��ه��ول��ي :إن اجلمعية
أجرت حتديثا لألهمية النسبية
للموضوعات التي تهم عملها
واستراتيجيتها وذل��ك نظرا ملا
سببته جائحة كورونا وما طرأ
من أوض��اع ميكن أن تالزم عمل
اجلمعيات اخليرية مستقبالً.
وب�ي�ن أن ال��ن��ج��اة اخليرية
حددت  27موضوعا ذات أهمية
نسبية ف��ي عملها ومت ربطها
باملسؤولية االجتماعية ومبلف
االستدامة ،مؤكدا ً أن اجلمعية
ن��ق��وم ب��ص��ورة دوري���ة بتقييم
األهمية النسبية ملشاريعها وذلك
لفهم وحتديد أهم املوضوعات
املتعلقة باستراتيجية اجلمعية
وعملياتها.
وأوض��������ح أن أح������د أه���م
امل��وض��وع��ات ف��ائ��ق��ة األه��م��ي��ة
احلالية وال��ت��ي ت��واج��ه العمل
اخليري هو ( حتقيق االستدامة
املالية ودميومة العمل) ،حيث
إننا رصدنا العديد من القضايا
امل��ه��م��ة ف��ي ه���ذا اإلط����ار ومنها

ع��ددا من امل��زاي��ا مثل (تخفيف ساعات
العمل أثناء فترة احلمل وبعد ال��والدة
مل��دة سنتني وإج���ازة الوضع متضمنة
راتبا كامال واحل��ق في تلقي اخلدمات
الطبية باملجان وامل��س��اواة باألجر في
حال قيامها بنفس العمل الذي يقوم به
الرجل).
وأش���ار إل��ى اس��ت��م��رار ال��ك��وي��ت في
كفالة العيش الكرمي للمرأة الكويتية
في ظل جائحة (كوفيد  )19من خالل
احلرص على استمرار صرف املساعدات
االجتماعية وإعفاء النساء احلوامل ومن
لديهن أطفال أقل من سنتني وأصحاب
األمراض املزمنة من العمل مع استمرار
صرف راتب كامل.
وأوض��ح الوزير العتيبي ،أن��ه متت
ترجمة ه��ذا االهتمام باملرأة الكويتية
م��ن خ�لال ع��دة جهود بذلت على مدى
ال��س��ن��وات املاضية واستكملت خالل
فترة اجلائحة وذل��ك م��ن خ�لال إق��رار
قانون احلماية من العنف األس��ري رقم
 16لسنة  2020وقانون رقم  14لسنة
 2020ب��ش��أن منح ال��والي��ة الصحية
للمرأة ،إضافة إلى تشكيل فريق التدخل
السريع لرصد ومتابعة حاالت ضحايا
العنف األس��ري وتشكيل اللجنة العليا
لتمكني امل��رأة والتي تختص باقتراح
السياسات العامه لتمكني املرأة ووضع
خطط وبرامج تدريبها.

محافظ «األحمدي» :االلتزام
باالشتراطات الصحية وأخذ اللقاح
مسؤولية دينية وأخالقية ووطنية

تفقد معسكر الصمود وعدد ًا من الوحدات

الشيخ أحمد النواف متحدثا ً

3

تابع جهود القطاعات اخلدمية واإلدارية خالل احلظر

وزير الشؤون :املرأة الكويتية أثبتت كفاءتها
وحققت إجنازات كبيرة ومتميزة
هذا الدور.
وجدد اهتمام دولة الكويت وإميانها
والتزامها بأهمية دور املرأة في املجتمع
واستمرارية تعزيز هذا الدور بترجمته
من خالل خطة التنمية التي ركزت على
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد
املرأة من خالل متكينها سياسيا ودعمها
وتعزيز مشاركتها في احلياة العامة
واحلياة السياسية واالقتصادية على
حد سواء.
وقال :إن التعاضد والتعاون اللذين
سطرتهما امل���رأة “من خ�لال وجودها
املتميز ف��ي ظ��ل ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا في
مختلف القطاعات الصحية والهندسية
واالجتماعية والعمل اإلنساني واخليري
ب��ل وان��خ��راط��ه��ا ف��ي مختلف األع��م��ال
التطوعية ،إضافة الى دورها في رعاية
أسرتها والقيام بواجبها نحوها يعدان
خير مثال ودليل على أن امل��رأة مجتمع
بأسره ال يقوم إال بها وال ينهض نشء
إال على راحتيها التي تبني وتربي جيال
يبني الوطن خير بناء”.
وذك��ر أن��ه انطالقا من إمي��ان دولة
الكويت وال��ت��زام��ه��ا ب���دور امل���رأة فقد
حرصت على أن تكون اجلهود شاملة
لكل احل��ق��وق األس��اس��ي��ة حيث كفلت
ال��دول��ة للمرأة املشاركة السياسية
س��واء بالترشح أو االنتخاب ملجلس
األم��ة واملجلس البلدي ومؤسسات

alwasat.com.kw

الصغرى ومناهجها ومراحلها  ،م��ش��ددا على
االهتمام بعمليات التأهيل والتدريب وصقل خبرات
منتسبي احلرس الوطني.
كما ق��ام بجولة ف��ي منام الضيوف وال��ن��ادي
الصحي واطلع على اخل��دم��ات املتوفرة ،مشيدا
بتنظيم هذه املرافق املهمة وما تقدمه من خدمات
تساهم ف��ي راح���ة املنتسبني وض��ي��وف احل��رس
الوطني.
واختتم نائب رئيس احل��رس الوطني اجلولة
بزيارة لفرع املوسيقى استمع معاليه إلى إحدى
الفقرات التدريبية م��ن ع��زف منتسبي احل��رس
الوطني  ،مؤكدا متيز موسيقى احلرس الوطني في
احملافل الوطنية ورفع الروح املعنوية.

كلية الطب تنظم املؤمتر
السنوي للملصق العلمي
اخلامس والعشرين
تنظم كلية الطب بجامعة الكويت املؤمتر السنوي
اخلامس والعشرين للملصق العلمي وذلك خالل الفترة
من  18 - 16مارس اجلاري ،عن بعد وذلك حتت رعاية
مدير جامعة الكويت باإلنابة األستاذ الدكتور فايز عايد
الظفيري ،بحضور ومشاركة عمداء وأعضاء الكليات في
مركز العلوم الطبية (كلية الطب -كلية األسنان  -كلية
الصيدلة  -كلية العلوم الطبية املساعدة -كلية الصحة
العامة) والطلبة واألطباء من داخل الكويت وخارجها.
ووفقا لتعليمات السلطات الصحية واإلج���راءات
الوقائية ملواجهة انتشار فيروس كورونا املستجد ،فقد
تقرر هذا العام عقد مؤمتر امللصق العلمي لكلية الطب
اخلامس والعشرين عن بعد ،وذلك الستمرار كلية الطب
في تقدمي مساهمتها التعليمية والعلمية والبحثية
خلدمة املجتمع ،وإدراكا ألهمية هذا املؤمتر الذي يخلق
عدة فرص للباحثني واملتخصصني في مجاالت الطب
والصحة للحصول على أكبر ف��ائ��دة ممكنة ف��ي هذا
املنتدى.
وب��دوره��ا أعلنت مساعد العميد لشؤون األبحاث
وال��دراس��ات العليا األستاذ الدكتور إمي��ان مقدس ،أن
الهدف من عقد امللصق العلمي هو التواصل بني العلماء
في مختلف التخصصات ذات الصلة بالصحة لتحقيق
التميز األكادميي.
وبينت أنه قد قدم املشاركون باملؤمتر (  ) 183ورقة
علمية ،وجنحت اللجنة املنظمة في استضافة البروفسور
کارلوس أوغستو مونتيرو ،دكتوراه في الطب  -جامعة
ساو باولو (  ،) USPأستاذ التغذية والصحة العامة
في كلية الصحة العامة ،جامعة ساو باولو ،البرازيل،
وهو رئیس مرکز جامعة ساو باولو للدراسات الوبائية
في الصحة والتغذية ليقدم محاضرة في افتتاح املؤمتر
وسيكون احملور األساسي في هذه احملاضرة هو التحدث
عن “ وجبات صحية في القرن احلادي والعشرين”.
اجلدير بالذكر أنه سيتم افتتاح فعاليات املؤمتر في
متام الساعة  3.00مساء يوم الثالثاء املوافق  16مارس
عن بعد عبر الرابط التالي:
http://bit.ly/HSCPosterConference2021

نفذتها الفرق الرقابية خالل فبراير املاضي

بلدية «اجلهراء» حررت  53مخالفة ووجهت  148إنذار ًا وتنبيه ًا
أكد مدير فرع بلدية محافظة اجلهراء
م .ثامر املطيري ،أن اجل��والت امليدانية
التي نفذتها الفرق الرقابية مبختلف
اإلدارات بفرع بلدية احملافظة خالل
شهر فبراير املاضي أسفرت عن اإلشراف
على اإلشتراطات الصحية لــ  640من
البقاالت بالسكن اإلستثماري واألسواق
امل��وازي��ة واملطاعم واحمل�ل�ات ،توجيه
 148إن��ذارا وتنبيها وحترير تعهدات
ووض���ع ملصقات ،فضال ع��ن الكشف
على  58519محل إلى جانب حترير 53
مخالفة وحترير  44كشف إستفسار
حملالت.
وق��ال املطيري :إن ال��ف��رق الرقابية
مبختلف اإلدارات بفرع بلدية احملافظة
كثفت من جوالتها امليدانية على كافة
األنشطة التجارية باملجمعات والبقاالت
واملقاهي واملطاعم للتأكد م��ن التزام
العاملني بتعليمات السلطات الصحية
باتخاذ اإلج��راءات والتدابير الوقائية
واالحترازية بإرتداء القفازات والكمامات
وال��ت��ب��اع��د اجل��س��دي لتجنب إنتشار
فيروس ك��ورون��ا ،فضال عن التأكد من
إلتزامهم بلوائح وأنظمة البلدية.
وأش��ارإل��ى أن املتفتشني بالفريق
الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغاالت
الطرق يقومون مبتابعة أعمال الشركات
املتعاقدة مع البلدية للتأكد من مستوى

م .ثامر املطيري

إزالة أحد املخيمات

غ� �س� �ي ��ل وت� �ع� �ق� �ي ��م  73705ح � ��اوي � ��ة م �خ �ت �ل �ف ��ة األح � � �ج� � ��ام وس �ل ��ال
رفع ونقل  74590م 3من املخلفات مجهولة املصدر وإزالة  449مخيم ًا
النظافة باحملافظة ،فضال ع��ن غسيل
وتعقيم احل��اوي��ات ،مشيرا إل��ى غسيل
وتعقيم  73705حاوية مختلفة األحجام
وسالل متحركة إلى جانب تنظيف 422

منطقة آليا ورفع ونقل  74590م 3من
املخلفات مجهولة املصدر فضال عن إزالة
 449مخيما مخالفا.
ولفت إلى إصدار  66شهادة أوصاف،

 16شهادة إنهاء إشراف فضال عن توجيه
 16كتابا لوزارة الكهرباء واملاء إليصال
التيار الكهربائي إلى جانب الكشف على
 4عقارات وحترير  65إثبات حالة.

