
5 alwasat.com.kwمحليات

ينطلق األحد املقبل حتت شعار »املرأة والقيادة«

القشعان: امللتقى السنوي الثامن للمرأة يهدف إلى إبراز 
رسالة »العلوم االجتماعية« لدعمها التنمية في الكويت

أع��ل��ن ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
االج��ت��م��اع��ي��ة ال��دك��ت��ور حمود 
القشعان أمس الثالثاء استضافة 
جامعة الكويت للملتقى السنوي 
الثامن للمرأة حتت شعار )املرأة 
والقيادة( خ��الل الفترة من 22 

الى 24 أكتوبر احلالي.
وق��ال الدكتور القشعان في 
مؤمتر صحفي عقد لإلعالن عن 
امللتقى إن امللتقى سيعقد في 
ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت حت��ت رع��اي��ة 
وزي����ر ال���ش���ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة 
والعمل ووزي��ر الدولة للشؤون 
االق���ت���ص���ادي���ة ه��ن��د ال��ص��ب��ي��ح 
وبتنظيم م��ن م��رك��ز دراس���ات 

وأبحاث املرأة في الكلية.
وأضاف القشعان وهو الرئيس 
األعلى للملتقى أن امللتقى يهدف 
الى إبراز رسالة الكلية في دعمها 
للتنمية ف��ي ال��ك��وي��ت وحتقيق 
رأس امل��ال االجتماعي في تفعيل 
امل��ادة اخلامسة من خطة الدولة 

االمنائية لدعم املرأة.
وأك��د أن امللتقى ال يركز على 
امل���رأة م��ن الناحية السياسية 
ولكن من جميع النواحي مشيرا 
إل��ى أن الكويت تزخر بالنساء 
ف��ي جميع امل��ج��االت س���واء في 
التربية او االع���الم ال��ى جانب 

املجال اإلنساني.
وأش��اد القشعان بجهود املرأة 

الكويتية التي جت��اوزت احلدود 
اإلقليمية ووصلت ال��ى العاملية 
بجهودها مشيرا ال��ى ان جائزة 
امل��رأة املتميزة ستكون بعنوان 
)ق��دوة( وتأتي اميانا من الدولة 
بأهمية دور امل���رأة وإجنازاتها 

الريادية في املجتمع.
وقال القشعان إن للمرأة دورا 
كبيرا ال يقتصر على التعليم او 

املتعلمات ولكن يشمل األمهات 
ال��الت��ي يربني اج��ي��ال املستقبل 
ويعملن على تخريج جيل متعلم 

يدعم خطط التنمية في البالد.
وأك����د أن امل��ل��ت��ق��ى ال��س��ن��وي 
يجسد رؤي���ة ح��ض��رة صاحب 
السمو امير البالد الشيخ صباح 
األحمد االقتصادية واإلنسانية 
والسياسية في تنمية راس املال 

ال��ب��ش��ري ف��ي ال��ك��وي��ت و متكني 
املرأة.

من جانبها أوضحت رئيسة 
مركز دراس���ات وأب��ح��اث امل��رأة 
ف��ي كلية ال��ع��ل��وم االجتماعية 
الدكتورة لبنى القاضي أن املركز 
يقيم امللتقى بالتعاون مع األمانة 
العامة للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية وبرنامج األمم املتحدة 

اإلمن��ائ��ي وهيئة األمم املتحدة 
للمرأة ومؤسسة الكويت للتقدم 

العلمي.
وأف���ادت القاضي أن امللتقى 
يهدف إل��ى تسليط الضوء على 
دور املرأة في القيادة السياسية 
واالج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة 
والتربوية سعيا لالستفادة من 
خ��ب��رات النساء ال��الت��ي مارسن 
العمل ف��ي القيادة والتحديات 
ال���ت���ي واج��ه��ت��ه��ن وت��س��ل��ي��ط 
الضوء كذلك على أهمية اندماج 
امل��رأة في صنع ال��ق��رار لتحقيق 

التنميةاملستدامة.
وذك��رت أن امللتقى سيتضمن 
خمسة محاور أهمها قيادة املرأة 
ف��ي مختلف امل��ي��ادي��ن  واألث���ر 
االي��ج��اب��ي ل��ل��م��رأة ف��ي املجتمع 
وتطوره ومحور املرأة والقيادة 
ال��س��ي��اس��ي��ة واالق���ت���ص���ادي���ة 
وم��ح��ور امل����رأة وال��ق��ي��ادة في 
ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي إل���ى جانب 
محور تنمية رأس املال البشري 
وزيادة مشاركة املرأة. وقالت ان 
فعاليات امللتقى تضم ورشتني 
عمل اولها برنامج املرأة القيادية 
وه��و ب��رن��ام��ج موجهة لتمكني 
امل����رأة ف��ي املجتمع وال��ورش��ة 
الثانية برنامج احملادثة القيادية 
للمرأة لدعم تواصلها ومتكينها 

في املجتمع. 

القاضي والقعود خالل املؤمتر الصحافي القشعان متوسطاً 

»اآلداب« أقامت محاضرة عن ترجمة املصطلحات 
العربية املجازية إلى اللغة اإلجنليزية

أق��ام قسم اللغة اإلجنليزية 
وآدابها في كلية اآلداب بجامعة 
الكويت محاضرة حت��ت عنوان 
“ترجمة املصطلحات العربية 
املجازية إلى اللغة اإلجنليزية”، 
وال��ت��ي ق��دم��ه��ا ك��ل م��ن د. محمد 
فرغل واألس��ت��اذة رن��ني منصور، 
ب��ح��ض��ور ك��ل م��ن رئ��ي��س قسم 
اللغة اإلجنليزية د. الفي احلربي 
وم��ج��م��وع��ة م��ن أع��ض��اء هيئة 

التدريس وطلبة القسم.
وتهدف احمل��اض��رة للتعريف 
بطرق الترجمة والقواعد املتبعة 
التي يستخدمها املترجم أثناء 
ت��رج��م��ة ب��ع��ض امل��ص��ط��ل��ح��ات 
ال��ع��رب��ي��ة امل���ج���ازي���ة، وب��ع��ض 
ال��ص��ع��وب��ات ال��ت��ي ق��د يواجهها 
امل��ت��رج��م ف���ي ه����ذا ال���ن���وع من 
الترجمة، والتعرف على الطرق 
والدوافع واألبعاد التي قد يلجأ 
إليها املترجم لتسهيل ترجمة 
املصطلحات العربية املجازية إلى 

جانب من احملاضرةاإلجنليزية.

»العلوم اإلدارية« نظمت حلقة نقاشية
حول املبادرات في األعمال التجارية

نظم ن��ادي االقتصاد في كلية العلوم اإلداري��ة 
بجامعة الكويت حلقة نقاشية حول املبادرات في 
األعمال التجارية، أداره��ا عضو هيئة التدريس 
بكلية ال��ع��ل��وم اإلداري����ة د. م��ش��اري الناهض، 
واستضاف فيها إحدى الرائدات البارزات في مجال 
املبادرات التجارية وعضو املجلس البلدي السابق 

املهندسة أشواق املضف.
وق��د حت��دث��ت امل��ض��ف ع��ن مسيرتها العلمية 
بتخصصها في مجال الهندسة املدنية، وتطرقت إلى 
جتاربها وخبرتها املهنية والتشغيلية وجناحاتها 
املتالحقة في املبادرات التجارية وريادة األعمال، 
الفتًة لبداية عملها بشركة كيبكو كأول خطوة لها، 
ومن ثم تأسيسها مكتباً لالستشارات الهندسية 
وشركة مقاوالت صممت من خاللهم ٧٨ مطعما في 

الكويت. 

وأض��اف��ت امل��ض��ف بأنها أول ام���رأة تتشرف 
باحلصول على مقعد ف��ي مجلس إدارة جمعية 
املهندسني الكويتية، كما تشرفت برغبة صاحب 
السمو حفظه الله ورع���اه ف��ي أن تكون عضوة 

باملجلس البلدي في سنة ٢٠٠٩.
وأف���ادت املضف أن عملية حتقيق ال��ري��ادة في 
األعمال واملشاريع التجارية الصغيرة أو الكبيرة 
تتطلب بنية حتتية قوية تقوم على البحث العلمي 
وال��دراس��ات امليدانية والتي تعتمد بشكل بالغ 
وكبير على القراءة الثرية باملوضوعات واملجاالت 
اإلداري���ة والتسويقية، واالس��ت��ف��ادة م��ن اخلبرة 
العملية التراكمية لشخصيات ذات كفاءات متعمقة 

في أساسيات ريادة األعمال.
وأوضحت املضف أن رائد األعمال البد أن يتسم 
باملرونة واملخاطرة ويبتكر طرق وأساليب جديدة 

الستغالل الفرص التجارية املنتجة للمنافسة في 
األسواق احمللية والعاملية.

وعلى هامش الندوة قالت املضف “إن كنت تظن 
أن حتقيق النجاح أم��ر مستحيل ومحصور فقط 
على املبدعني فبالتأكيد لن تتمكن من املضي قدماً 
في احلياة، فالفشل هو السبب واحلافز للنجاح 
والتطور وهو األمر الذي يخلق للشخص املبادر 
رغبة ملحة في التغيير لألفضل، كما يؤدى به إلى 
معرفة نقاط الضعف املوجودة به ليقوم بتغيرها 

والتغلب عليها”.
وفي اخلتام مت فتح باب النقاش الستقبال أسئلة 
احلضور، ثم قدم الناهض درعاً تذكارياً للمهندسة 
أش��واق املضف، متقدماً بجزيل الشكر واالمتنان 
لنادي االقتصاد على جهودهم املثمرة في تنظيم 

احللقة.

جانب من احلضور
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ناصر أبو زيد ينضم إلى الطاقم الطبي لقسم 
األطفال في مستشفى »املواساة اجلديد« 

أعلن مستشفى املواساة اجلديد 
عن انضمام  الدكتور ناصر أبو 
زيد استشاري األطفال إلى الطاقم 

الطبي لقسم األطفال باملستشفى.
 وبهذه املناسبة عبر الدكتور 
أب��و زي��د عن سعادته باإلنضمام 
إلى أسرة مستشفى املواساة مشيداً 
باإلمكانيات املتوفرة باملستشفى 
ومستوى التجهيزات مؤكدة أنها 
على أعلى مستوى وب��أح��دث ما 
توصلت إليه تكنولوجيا األجهزة 
الطبية، وأن ه��ذا ب���دوره يساعد 
الطبيب ويسهل عليه عمله ويلبي 

كافة متطلبات املرضى أيضاً
والدكتور أبو زيد حاصل على 
عضوية اجلمعية الفرنسية لطب 
األط��ف��ال، دك��ت��وراه طب األطفال 
جامعة ري��ن - ف��رن��س��ا، دبلوم 

اجلامعة التخصص ف��ي عيوب 
القلب اخللقيه جامعة باريس 
- ف��رن��س��ا ودب���ل���وم اجل��ام��ع��ة 
ال��ت��خ��ص��ص ف���ي ط���ب ط����وارئ 
األط��ف��ال جامعة ري��ن – فرنسا. 
ومي��ت��ل��ك ال��دك��ت��ور ن��اص��ر أب��و 
زي��د خ��ب��رة طويلة ف��ي متابعة 
املواليد حديثى ال���والدة، عالج 
أمراض األطفال احلاده واملزمنة 
م��ن��ذ ال����والده وح��ت��ى 13 سنة، 
تشخيص العيوب اخللقية بالقلب 
م��ن��ذ ال����والدة وم��ت��اب��ع��ة وع��الج 
األط��ف��ال اخل���دج وأن إنضمامه  
إل��ى مستشفى امل��واس��اة اجلديد 
يأتي إنطالقاً من حرص اإلدارة 
على إستقطاب الكفاءات الطبية 
واخل��ب��رات املميزة  ف��ي مختلف 

د. ناصر أبو زيدالتخصصات الطبية.

رئيس »البلدي« يسأل وزير 
البلدية عن أسباب تأخر إصدار 

صيغة نزع امللكية للمنفعة العامة
ريا�ض عواد 

وجه رئيس املجلس البلدي  
أسامه العتيبي  كتابا إلى وزير 
الدولة لشؤون البلدية ووزير 
األش���غ���ال ال��ع��ام��ة  املهندس 
حسام الرومي يستفسر فيه عن 
عدم اصدار صيغ األستمالك من 
قبل بلدية الكويت بعد إق��رار 

املجلس البلدي  لها 
وق����ال ال��ع��ت��ي��ب��ي: حسبما 
نصت املاده ) 72 ( من الالئحة 
الداخلية لتنظيم أعمال املجلس 
ال��ب��ل��دي ب��األت��ي )) ال يجوز 
للعضو أن يتدخل في أعمال 
اجلهاز التنفيذي كما ال يجوز 
األت��ص��ال أو ال��س��ؤال ع��ن أية 
معلومات إال عن طريق رئيس 

املجلس البلدي الذي له مخاطبة وزير الدولة لشئون البلدية دون 
غيرة( .

وأضاف العتيبي قد مت في الفترة املاضية تشكيل جلنة مشتركة 
بني بلدية الكويت وإدارة نزع امللكية للمنفعة العامة وذلك ملناقشة 
كل ما يتعلق بإصدار  صيغ األستمالك من قبل بلدية الكويت بعد إقرار 
املجلس البلدي لذلك، بحثاً عن أسباب تأخر اصدار هذه الصيغ فضالً 

عن وضع السبل الكفيلة لتحسني مسار هذا األجراء . 
وطالب العتيبي الوزير بتزويده بنسخة من آخر ثالثة اجتماعات 

للجنة و التوصيات النهائية التي أتخذت. 

أسامة العتيبي 

النمران يكرم كبير مدققي احلسابات 
في بلدية الكويت

أقام مدير إدارة الشؤون املالية ببلدية الكويت 
فواز النمران حفل تكرمي لكبير مدققي احلسابات 

عقيل عبد املنعم مبناسبة بلوغه السن القانوني .
وف��ي ه��ذا السياق أثنى النمران على احملتفى 
ب��ه قائال ب��أن ه��ذا التكرمي ق��د ج��اء ثمرة جلهوده 

وإخ��الص��ه وتفانيه بالعمل ط��وال مسيرة عمله 
ب��اإلدارة مبينا بأنه مثاال يحتذى به في اإلنضباط 
والتعاون مع زمالءه وقد بذل جهدا كبيرا في سبيل 
تطوير أداء القسم . وشارك في حفل التكرمي جميع 

زمالءه باإلدارة .

جانب من التكرمي 49495 مترًا مكعبًا   بلدية »حولي« نقلت 
من النفايات و األنقاض خالل سبتمبر املاضي

كشفت إدارة العالقات العامة في بلدية الكويت 
عن اإلجن��ازات التي حققتها   إدارة النظافة العامة و 
إشغاالت الطرق بفرع بلدية محافظة حولي خالل شهر 
سبتمبر املاضي ،مشيرة الى قيامها بنقل 49495م3 

درب من النفايات و األنقاض .
وبني مدير إدارة النظافة العامة و إشغاالت الطرق 
بفرع بلدية احملافظة الدكتور سعد اجل��الوي بأن 
اإلدارة قد قامت بإجناز 111 معاملة تضمنت إصدار 
60 ترخيصا،  جتديد 51 ترخيصا تضمنت ترخيص 
طاوالت و كراسي و شواية و ثالجة ملطعم ومقهى و 
معارض العاب و بنشر وكهرباء سيارات خارج احملل 
، إلى جانب إص��دار 8  أوام��ر صلح لسيارات مهملة و 
معروضة للبيع ، 8 شهادات ملن يهمه األمر تفيد بوجود 

سيارة داخل احلجز .
 وأضاف اجلالوي  بإن مراقبتي النظافة وإشغاالت 
الطرق   قاموا بنقل 49495م3 درب من النفايات و 
االنقاض ، حترير 26 إن��ذار،حت��ري��ر 20 تعهد و 45 
مخالفة لقانون 87/9اخلاص بالئحة النظافة و 
إشغاالت الطرق وحترير  24 مخالفة إشغال طريق ، 
حترير 19 مخالفة نظافة عامة ، إرسال 118  مخالفة 
ل��الدارة القانونية ، وضع 498 ملصق على سيارات 

مهملة و معروضة للبيع و رفع 137 سيارة مهملة .
ودع��ت إدارة العالقات العامة اجلمهور في حال 
وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية   االتصال على اخلط 
الساخن   139أو التواصل على حساب البلدية   @

kuwmun عبر مواقع التواصل االجتماعي.

»علوم وهندسة احلاسوب« نظمت محاضرة 
»ممارسات مهمة في علوم البيانات احلديثة«

أق��ام قسم علوم املعلومات في 
كلية علوم وهندسة احلاسوب 
بجامعة الكويت محاضرة بعنوان 
“ممارسات مهمة في علوم البيانات 
احلديثة” قدمها األستاذ املساعد 
في قسم علوم املعلومات في كلية 
علوم وهندسة احلاسوب د.ضاري 
احل��وي��ل، وه��و م��ؤس��س مشارك 
في شبكة الكويت للمعلوماتية 
الصحية، وهي مجموعة غير هادفة 
للربح كما شارك في تأسيس وحدة 
املعلوماتية الصحية ف��ي معهد 
دسمان للسكري ويعمل كمستشار 
للمعلومات الصحية، كما يقوم 
الدكتور احلويل بإجراء أبحاث في 
مجال املعلوماتية الصحية ولديه 
العديد من املنشورات في املجاالت 

العلمية العاملية احملكمة.
وت����ط����رق د.احل�����وي�����ل أله���م 
امل��م��ارس��ات ف��ي ع��ل��وم البيانات 
وحوكمتها وكيفية تطوير وتنفيذ 
اخل��ط��ط وال��س��ي��اس��ات والبرامج 
وتعزيز قيمة البيانات وأص��ول 
امل��ع��ل��وم��ات، م��ب��ي��ن��اً أن ش��رك��ة 
البيانات الدولية تقدر أن الكون 
الرقمي يتضاعف كل سنتني ومع 
تزايد االعتماد على نظم وتقنية 

املعلومات في حياتنا اليومية.
وأض���اف د.احل��وي��ل أن كمية 
امل��ع��ل��وم��ات ال��ن��اجت��ة م���ن ه��ذا 
االستعمال تتزايد بشكل طردي 
رهيب، ولكن في ظل هذه الكميات 
الهائلة من املعلومات ال بد من إدارة 
وحوكمة واضحة لالستفادة منها 
بالشكل الصحيح التخاذ قرارات 

أكثر ذكاء.   

تكرمي احملاضر

جانب من احلضور

م. أشواق املضف متحدثة


