
أكدت وزير الشؤون االجتماعية ووزير الدولة 
للشؤون االقتصادية م��رمي العقيل، ض��رورة 
التعاون الدولي واإلقليمي ودون اإلقليمي لبناء 
قدرات الدول واملجتمعات للتصدي لكافة أشكال 

العنف ضد املرأة ومنعه.
ج��اء ذل��ك في بيان صحفي لوزير الشؤون 
االجتماعية ووزير الدولة للشؤون االقتصادية 
م��رمي العقيل مبناسبة اليوم ال��دول��ي للقضاء 
على العنف ضد املرأة والذي يحل في ال� 25 من 

نوفمبر اجلاري.
وقالت العقيل: إن العنف ضد النساء والفتيات 
هو أحد أكثر انتهاكات حقوق اإلنسان انتشارا 
واس��ت��م��رارا وتدميرا ف��ي العالم، م��ؤك��دة على 
ض���رورة تكاتف العالم أجمع لوضع برامج 
وقائية وس��ن التشريعات ال��ازم��ة للتصدي 

للتمييز املمارس ضدها في بعض املجتمعات.
وأوضحت ان دولة الكويت تولي أهمية كبيرة 
للمرأة وهي ملتزمة بتطبيق اتفاقية القضاء على 
جميع أشكال التمييز ضد امل��رأة والتي انضمت 
الكويت لها مبوجب املرسوم األميري رقم 24 
لسنة 1994، مؤكدة أن االتفاقية جاءت منسجمة 

مع مواد الدستور الكويتي.
وأك���دت العقيل على اهتمام حكومة دول��ة 
الكويت باملرأة وأف��راد األس��رة من خ��ال إق��رار 
قانون احلماية من العنف األسري، موضحة أن 
هذا القانون ركن رئيسي حلماية األسرة وإجراء 

مهم اتخذته الكويت للحد من العنف ضد املرأة.
واشارت إلى حتقيق املشروع الوطني للكويت 
بشأن دعم وتسريع تنفيذ الهدف اخلامس من 
أهداف التنمية املستدامة واملساواة بني اجلنسني 
ومتكني امل��رأة جناحات في مجاالت ع��دة منها 
املجال السياسي واالقتصادي واحلد من العنف 

ضدها.
وشددت على أن هذا املشروع جاء كتعبير عن 
رؤية الكويت 2035 والتي حتدد خطة الكويت 
الوطنية للتنمية والتي تضمن مستقبا مستداما 
ومزدهرا للكويت من خال مجموعة من األهداف 
والغايات التي متكن الدولة من القضاء على 

جميع اشكال التمييز ضد املرأة.
وبينت أن العنف ضد املرأة ظاهرة تعاني منها 
املجتمعات احلضارية املختلفة بغض النظر عن 
املستويات االجتماعية والثقافية واالقتصادية 

ويشكل انتهاكا حلقوق اإلن��س��ان واحل��ري��ات 
األساسية، مؤكدة بأن أهداف التنمية املستدامة ال 
ميكن حتقيقها دون وضع حد للعنف ضد النساء 

والفتيات.
وأك����دت العقيل أن دول���ة ال��ك��وي��ت ممثلة 
مبجموعة من اجلهات تشارك في املبادرة العاملية 
والدولية لألمم املتحدة )لون العالم برتقاليا( من 
خال إض��اءة مبانيها باللون البرتقالي لتكون 
رس��ال��ة واض��ح��ة للمجتمع بأهمية وض��رورة 

مكافحة العنف ضد املرأة.
يذكر أن اجلهات واألماكن التي سيتم إنارتها 
باللون البرتقالي بتاريخ 25 نوفمبر وملدة 16 
يوما هي مؤسسة البترول الكويتية وشركة 
نفط الكويت وشركة إيكويت للبتروكيماويات 
وأبراج الكويت واألمانة العامة للمجلس األعلى 
التخطيط والتنمية وب��ورص��ة الكويت وبرج 
احلمراء وبنك اخلليج وبنك الكويت الوطني 
وبنك  برقان  )فرع السام وفرع العديلية وفرع 
ب��ي��ان( وش��رك��ة زي��ن وامل��رك��ز العلمي و معهد 
دس��م��ان  للسكري ومؤسسة الكويت التقدم 
العلمي ومجمع ) 360 م��ول( ومجمع )الكوت 

مول(.

أعلنت وزارة التربية 
أم��س، ف��وز دول��ة الكويت 
ب��أرب��ع ج��وائ��ز مبسابقة 
)ح����م����دان ب���ن راش�����د آل 
مكتوم( ل���ألداء التعليمي 
امل��ت��م��ي��ز ف��ي دورت�����هھا ال��� 
22، وق��ال��ت ال����وزارة في 
بيان صحفي: إن الطالب 
عبدالوهاب الرفاعي فاز عن 
فئة الطالب املتميز في حني 
فازت الطالبة فرح املطوع 
عن فئة الطالبة املتميزة في 

اجلائزة.
ولفتت إلى فوز املعلمة 
هبة ساملني عن فئة املعلم 
املتميز وفوز مديرة مدرسة 
ماريا القبطية منال املطيري 
ع��ن فئة اإلدارة املدرسية 

املتميزة.
وأع���رب وزي���ر التربية 
ووزي����ر التعليم العالي 

ال��دك��ت��ور س��ع��ود احلربي 
خ��ال استقباله وتكرميه 
ل��ل��ف��ائ��زي��ن ف����ي م��ك��ت��ب��ه 
صباح أم��س، عن سعادته 
واع��ت��زازه مبا حققه أبناء 
الكويت م��ن أرب��ع��ة مراكز 
متقدمة في جائزة حمدان 
بن راش��د آل مكتوم ل��ألداء 

التعليمي املتميز.
وت���ع���د ه����ذه اجل���ائ���زة 
ال��ت��رب��وي��ة ح��اف��زا كبيرا 
للتميز واإلبداع في التعليم 
والبحث العلمي التربوي 
إقليميا ودوليا، حيث تهدف 
إل��ى دع��م ثقافة التميز في 
امليدان التعليمي من خال 
تهيئة األج�����واء املثالية 
جلميع عناصر املنظومة 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ل��ل��ب��ح��ث عن 
التميز واجل��ودة واإلب��داع 

والتطوير في األداء.
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»السكنية«: منوذج »املدارس املستقبلية في الكويت« يفوز 
بجائزة »وان« الذهبية ضمن فئة  »مشاريع التعليم املستقبلية«

املتميز التعليمي  لألداء  راشد«  بن  »حمدان  مسابقة   في  جوائز   4 حترز  الكويت 

اعتمدت اجلمعية العمومية العادية جلمعية 
الصحافيني الكويتية باإلجماع اعتماد التقريرين 
اإلداري واملالي ملجلس اإلدارة عن عام 2019 
واعتماد امليزانية التقديرية لعام 2020 ومكتب 
البزيع وش��رك��اه��م لتدقيق احل��س��اب��ات لعام 
2020في االجتماع الذي انعقد مساء يوم االثنني 
املاضي، مبقر اجلمعية املؤقت مبنطقة الشويخ 

الصناعية شارع الصحافة.
 وقد حضر عن اجلمعية عدنان خليفة الراشد، 
أمني السر وجاسم محمد كمال، أمني الصندوق 

وممثل وزارة الشئون االجتماعية ظافر العجمي، 
مراقب إدارة اجلمعيات األهلية ومندوب مكتب 

البزيع لتدقيق احلسابات أحمد شعان.
 وق��د ت��ق��دم أم��ني س��ر جمعية الصحافيني 
الكويتية وأعضاء مجلس إدارة اجلمعية بالشكر 
ألعضاء اجلمعية العمومية على ثقتهم مبجلس 
اإلدارة واعتمادهم التقرير اإلداري واملالي 
ولوزارة الشئون االجتماعية على حسن تعاونهم  
وألعضاء مجلس إدارة اجلمعية واجلهاز اإلداري 

على جهودهم خال الفترة املاضية.

»عمومية« الصحافيني تعتمد 
2019 تقارير مجلس اإلدارة لعام 

وزير التربية أثناء استقباله الفائزين في املسابقة 

»السكنية« أطلقت املنصة اإللكترونية اخلاصة بحجز املواعيد 

الفارس: بدء استخراج أوامر البناء مبشروعي
»املطالع وجنوب عبدالله املبارك«

د. رنا الفارس
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أعلنت وزي��رة األش��غ��ال العامة ووزي���رة الدولة 
لشؤون اإلسكان، الدكتورة رنا الفارس أم��س، بدء 
إجراءات استخراج أوامر البناء في مشروعي )املطاع 

وجنوب عبدالله املبارك(.
وقالت الفارس في تصريح صحفي: إن املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية أطلقت املنصة اإللكترونية 
www.pahw.gov.( اخل��اص��ة بحجز امل��واع��ي��د
kw( لبدء استقبال طلبات املواطنني الستام الكتب 
الرسمية اخلاصة ب� )شهادات ملن يهمه األمر( للبدء 

بإجراءات استخراج أوامر البناء.
وأضافت أن هذه اخلطوة تعد أكبر عملية استام 
ألكبر مشروع إسكاني في تاريخ الكويت واملتمثل في 

مشروع )مدينة املطاع السكنية( والذي سيستفيد 
منه 288ر28 أسرة كويتية واملشيد على مساحة 102 
كيلومتر مربع فضا عن بدء إجراءات تسليم القسائم 

اإلسكانية في مشروع )جنوب عبدالله املبارك(.
وأك��دت أن عملية بدء إج��راءات االستام القسائم 
السكنية سلسة ومنظمة م��ن خ��ال زي���ارة واح��دة 
للمؤسسة بعد ب��دء إج���راءات االستام عبر املنصة 
اإللكترونية التي مت اطاقها حيث سيتمكن املواطنون 

بعدها من استخراج شهادات )ملن يهمه األمر(.
من جانبه قال مدير إدارة العاقات العامة والناطق 
الرسمي باسم املؤسسة عمر ال��روي��ح في تصريح 
مماثل: إن املواطنني املخصص لهم قسائم سكنية في 

مدينة املطاع ضمن املرحلة االول��ى للضواحي )إن 
8 وإن 9 وإن 10 وإن 11( ومشروع جنوب عبد الله 
املبارك الذين قاموا بتحديث أرقام هواتفهم في نظام 
املؤسسة اآلل��ي وال��ذي أعلنت عنه املؤسسة أخيرا 
سيتلقون رسالة نصية مع رمز مرور مؤقت يتم من 

خاله حجز موعد مسبق ملراجعة املؤسسة.
وأضاف الرويح أن املؤسسة ستجهز خال املوعد 
الذي مت حجزه امللفات واملستندات املطلوبة ليتمكن 
املواطنون بشكل فوري من اصدار شهادات )ملن يهمه 

األمر(.
وذكر أن هذه الشهادات تأتي ضمن متطلبات بلدية 
الكويت إلصدار تصريح البناء وبنك االئتمان الكويتي 

الستكمال إج��راءات صرف قرض البناء إضافة إلى 
اخل��دم��ات اخل��اص��ة بكل قسيمة سكنية وذل��ك بعد 
احلجز املسبق في املوقع االلكتروني وحتديد موعد 
لزيارة املؤسسة خال الفترة املسائية من الساعة 
30ر2 مساء حتى 30ر5 مساء في املبنى الرئيسي 

للمؤسسة.
وأف����اد أن ع���دد امل��واع��ي��د امل��ت��اح��ة ع��ب��ر املنصة 
اإللكترونية ستكون 150 م��وع��دا ف��ي ال��ي��وم عما 
باإلجراءات الصحية االحترازية تطبيقا لتوجيهات 

السلطات الصحية في ظل الظروف الراهنة.
وأشار إلى أن املؤسسة ستعلن الحقا عن مواعيد 
حجز الضواحي األخرى في املشاريع اإلسكانية مع 

اتباع نفس اخل��ط��وات السالف ذكرها مع ض��رورة 
التزام املواطنني بالنظم املعمول بها واتخاذ كافة 
اإلج��راءات الصحية واالحترازية عند مراجعة مبنى 

املؤسسة العامة للرعاية السكنية.

أكدت ضرورة التعاون دوليًا ملنع كافة أشكال العنف ضد املرأة

العقيل: الكويت ملتزمة بتطبيق 
اتفاقية القضاء على جميع أشكال 

التمييز ضد املرأة

مرمي العقيل

.. ويكرم أحد الفائزين

أعلنت املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
أمس، عن فوز النموذج املعماري التقدمي 
للمدارس احلكومية في الباد، وهو منوذج 
“املدارس املستقبلية في الكويت”، بجائزة 
“أفضل املشاريع التعليمية املستقبلية 
لعام 2020” على املستوى العاملي، حيث 
أن��ه اح��ت��ل امل��رك��ز األول ضمن ه��ذه الفئة 
وحاز على اللقب الذهبي، وهو اللقب الذي 
منحته جلنة تقييم “أخبار العمارة العاملية 
 World Architecture News:( ”وان-
WAN( ضمن برنامج جوائزها العاملي 
ال��ت��ي تنظمه ك��ل ع��ام ألجن��ح التصاميم 
ح���ول ال��ع��ال��م. وق���د ق���ام امل��ك��ت��ب العربي 
لاستشارات الهندسية )Pace( - أكبر 
ال��دور االستشارية الكويتية ال��رائ��دة في 
املنطقة واملتعددة التخصصات – بتطوير 
التصميم ال��ف��ائ��ز باللقب ال��ذه��ب��ي، وهو 
التصميم الذي فاز أيضاً باملسابقة املعمارية 
التي طرحتها املؤسسة العام املاضي، حيث 
جاء تصميم املكتب العربي في املركز األول 
ليفوز باملسابقة، ويقدم مفهوم تصميمي 
حديث ومبتكر يرتكز على مبادئ التعليم 
التجريبي، مع تطوير امل��ه��ارات الطابية 

باستخدام التكنولوجيا احلديثة.
وقالنائب املدير العام لقطاع التخطيط 
والتصميم في املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية، ناصر خريبط: “بعد ترشيح 
منوذج “املدارس املستقبلية في الكويت” 
للقب “مشروع العام للتعليم املستقبلي 
2020” من جلنة وان العاملية املرموقة، 
فإنه حقاً يسعدنا تتويج الكويت مجدداً 
على الساحة العاملية باجلائزة الذهبية 
ولقب أفضل تصميم من بني أفضل املشاريع 

الكبيرة التي فازت حول العالم”. 
ويعد برنامج ج��وائ��ز أخ��ب��ار العمارة 
العاملية “وان” م��ن أكبر وأع���رق برامج 
جوائز الهندسة املعمارية وأكثرها تنوعاً 
في العالم، وفي عامه الثاني عشر، تواصل 

جل��ان “وان” التي تضم النخبة من كبار 
االستشاريني واخلبراء في مجال الهندسة 
امل��ع��م��اري��ة تقييم ال��ت��ص��ام��ي��م ودراس����ة 
وتصنيف امل��ش��ارك��ات ب��ن��اًء على ع��دد من 
املعايير، وذل��ك بغية االح��ت��ف��ال بالتميز 
املعماري على مسرح عاملي يجمع جميع 
احمل��ت��رف��ني واملتميزين م��ن جميع أنحاء 

العالم.
وق��د أع��رب الرئيس التنفيذي للمكتب 
ال��ع��رب��ي، امل��ه��ن��دس ط���ارق شعيب، بهذه 
املناسبة عن فخره واعتزازه بفوز الكويت 
باللقب، كونه االستشاري الكويتي املصمم 
للمشروع وال���ذي استطاع أن يصل إلى 
العاملية ويحقق جناحاً بارزاً على املستوى 
الدولي بني أكبر املكاتب املعمارية العاملية، 
وضمن مجموعة من أبرز املشاريع الدولية 

التي رشحت وفازت بألقاب الفئات األخرى 
من اجلوائز.

مؤكداً أن تصميم املكتب العربي لنموذج 
امل��دارس املستقبلية جنح في تقدمي مفهوم 
جديد ونهج مرن يشجع الطاب واملدرسني 
على االلتقاء والتعلّم واإلبداع في الساحات 
اخل��ارج��ي��ة ض��م��ن بيئة مفتوحة وآم��ن��ة 
وشاملة املعالم، كما أنها معاجلة مناخياً 
وبيئياً، باإلضافة إل��ى أنها مستدامة في 

بنائها وشاملة للتغييرات املستقبلية. 
وأضاف خريبط أن رؤية املؤسسة لهذا 
املشروع التربوي كانت تهدف إلى تصميم 
مدارس تتماشى مع أسس التعلم التجريبي 
التقدمي لألجيال القادمة، كجزء من حياتهم 
املدرسية، والتي ستنقل الكويت من منوذج 
امل���دارس التقليدية إل��ى مستقبل تعليمي 

مزدهر ومطّور، وبيئة حتفز اجليل اجلديد 
على االبتكار والتعلم بعيداً عن األسلوب 

النمطي القدمي.
أم��ا تقييم اللجنة للمشروع فجاء من 
منطلق أن الفكرة املطروحة “غنية ومقنعة” 
لتصميم يعتبر بسيط لكنه مدروس، حيث 
أن املبنى يعد متواضع من اخل��ارج وممتع 
للغاية م��ن ال��داخ��ل، كما رأت أن تنسيق 
املوقع واملناظر الطبيعية داخل املبنى ميزة 
كبيرة، وأشادت أيضاً بكيفية االستفادة من 

الظروف املناخية واحترامها.
اجلدير بالذكر أن هذا التصميم الفائز 
بجائزة “وان” العاملية” قد فاز في العام 
املاضي بجائزة املعهد األمريكي للمهندسني 
املعماريني – ف��رع الشرق األوس��ط، وذلك 

ضمن فئة “العمارة غير املبنية”.

منوذج »املدارس املستقبلية في الكويت«

عدنان الراشد وجاسم كمال وممثل وزارة الشؤون ظافر العجمي  ومندوب مكتب البزيع أحمد شعان 

جانب من احلضور 


