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اأمرية ح�سن عزام

لـــوفـاة املغفـور له باإذن اهلل تعاىل

والـــدهـا

تغمد اهلل الفقيد بوا�سع رحمته واأ�سكنه ف�سيح جناته

واألهم اآله وذويه ال�سرب وال�سلوان

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة اإىل الزميلة

»التطوعية النسائية« حتيي يوم اليتيم في املدينة الترفيهية
نظمت اجلمعية الكويتية 
النسائية خلدمة  التطوعية 
وتنمي����ة املجتمع مبس����رح 
الترفيهية بالدوحة  املدينة 
حفال لأليتام وأسرهم بهدف 
البهجة  إس����عادهم وإدخال 
إلى نفوسهم مبناسبة يوم 
اليتيم، حضرته مجموعة من 
طالب دور الرعاية وعدد من 
املؤسسات املعنية بشؤون 
اليتيم حتت رعاية رئيسة 
الش����يخة لطيفة  اجلمعية 

الفهد.
م����ن جانبه����ا، حتدثت 
أمينة سر اجلمعية طيبة آل 
هيد ناقلة حتيات الش����يخة 
لطيف����ة الفهد، الفتة الى انه 
بتوجيهاته����ا الدائمة تعمل 
عضوات اجلمعية متعاونات 
لتأكي����د التواصل والترابط 
االجتماعي بني أفراد مجتمعنا 

الطيب بكويتنا احلبيبة.
وقالت ان صور اليتم في 
املجتمع مكون رئيس����ي في 
نسيجه العام منذ خلق اهلل 
اخللق، وما يخفف من قسوة 
احلالة وبش����اعة الصورة، 
التكافل االجتماعي  هو ذلك 
التعاوني الذي أرست قواعده 
الشريعة اإلسالمية السمحة، 
إذ أوصى اإلس����الم برعاية 
اليتيم وان كفالة اليتيم من 
األعمال الطيبة التي تقدسها 
الشرائع السماوية وتقدرها 
املجتمع����ات ف����ي مختلف 

األزمان.
ولفت����ت آل هي����د الى ان 
وس����ائل التكافل االجتماعي 
كثيرة أهمه����ا على اإلطالق 
اإلنفاق في وج����وه اخلير، 
فالشريعة اإلسالمية حثت 
على هذه اخليرية وحذرت 
من الشح والبخل وجعلت في 
أموال امليسورين واألغنياء 
حقا معلوما للفقراء واليتامى 
واملس����اكني، ورعاية األيتام 
واجبة في األصل على ذوي 
األرحام واألقارب، أما الدولة 
فال تلجأ إلى الرعاية إال عند 

احلاجة.

 عرض مشروع املعايير واألمناط واملقاييس في مجال تكنولوجيا املعلومات أمام عدد من اجلهات احلكومية 

إبراهيم الراشد خالل املناقشات مع وفد احلرس الوطني

درع تذكارية مقدمة من احلرس الوطني ملؤسسة التأمينات

ق���دم اجله���از املرك���زي 
لتكنولوجيا املعلومات عرضا 
خاصا حول مشروع املعايير 
واألمناط واملقاييس في مجال 
تكنولوجي���ا املعلومات امام 

اجلهات احلكومية. 
العام  املدير  وقال نائ���ب 
لقط���اع تقنية املعلومات في 
اجلهاز م.قصي الش���طي في 
تصريح ان املش���روع يهدف 
الى وضع اط���ار حوكمة في 
مجال تكنولوجيا املعلومات 
بناء على افضل املمارس���ات 
واملعايير في هذا املجال، مبينا 
ان اجلهات احلكومية ستستفيد 
من تطبيقه ضمن اعمال ومهام 
مراكز نظم املعلومات لديها. 
وأضاف الشطي ان الهدف 
من العرض هو اطالع اجلهات 
احلكومية على نتائج املرحلة 
االولى من املشروع واخلاصة 
بتقيي���م الوضع احلالي لدى 
اجلهات احلكومية في تطبيق 
افضل املمارسات العاملية في 

بح���ث احل���رس الوطني 
واملؤسسة العامة للتأمينات 
الربط  إمكانية  االجتماعي���ة 
ب���ني اجلهتني  اإللكترون���ي 
لتسهيل إجراءات العمل وتذليل 
املعوقات التي تشوب بعض 
اليومية ملنتسبي  التعامالت 
احلرس الوطني وإيجاد احللول 
الفوري���ة لها. جاء ذلك خالل 
زيارة قام بها وفد من احلرس 
الوطني الى املؤسسة ضم كال 
من رئيس فرع شؤون اخلدمة 
الرائد محمد رفاعي، وركن أول 
تأمينات اجتماعية الرائد خالد 
النوري، وضباط���ا آخرين، 
حيث كان في استقبالهم مدير 
إدارة الس���جل العام إبراهيم 
الراشد، ومدير إدارة األنظمة 
أحمد احلداد، وبعض مراقبي 

اإلدارات املختصة.
الرائد  من جانبه، أوضح 
الزيارة  ان  محم���د رفاع���ي 
تنطل���ق من اه���داف اخلطة 
االستراتيجية للحرس الوطني 
ف���ي التواصل م���ع اجلهات 
احلكومية ومؤسسات الدولة 
لبناء جسور التعاون من اجل 
تطبي���ق أحدث األنظمة التي 
تساهم في تقدمي أفضل خدمة 

ملنتسبي احلرس الوطني.
وأض���اف ان وفد احلرس 
الوطن���ي اطلع عل���ى نظام 
اخلدمة ألصحاب العمل الذي 
ميكن اجلهات من االطالع على 
بيانات موظفيها لدى مؤسسة 
التأمينات االجتماعية، حيث 
مت االتفاق على االشتراك في 

هذا النظام. مؤكدا ان اجلانبني 
بحثا إمكانية الربط اإللكتروني 
بني اجلهتني لتسهيل إجراءات 

العمل وتذليل املعوقات التي 
اليومية  التعامالت  تش���وب 
وإيجاد احللول الفورية لها.

مجال تكنولوجيا املعلومات 
والذي مت من خالل استبيان 
اعده اجلهاز املركزي وشاركت 

فيه تلك اجلهات. 
وبني ان االستبيان تطرق 
املمارسات  حملاور عدة منها 

االساسية والرائدة في مجال 
تكنولوجيا املعلومات والتكامل 
العملي لالعمال التقنية ودورة 
حوكمة تكنولوجيا املعلومات 
في اجلهات احلكومية وكفاءة 

العاملني. 

»تكنولوجيا املعلومات« يستعرض مشروع املعايير التكنولوجية

احلرس الوطني يبحث الربط اإللكتروني مع »التأمينات« »الصحة« تنصح بضرورة مراقبة األعراض املشابهة لـ »كورونا«
حنان عبدالمعبود

نصحت وزارة الصحة 
املواطنني واملقيمني بسرعة 
استشارة الطبيب في حالة 
االصابة بارتفاع شديد في 
درجة احلرارة والس���عال 
واالسهال أو وجود آالم في 
البطن، مشيرة إلى أن هذه 
األعراض تتشابه مع أعراض 
اإلصابة بڤيروس »كورونا«، 

وبالتالي البد من التأكد من 
األمر.

ال���وزارة عبر  وقال���ت 
حسابها على موقع التواصل 
االجتماع���ي »تويتر«: ان 
ڤيروس كورون���ا اجلديد 
ينتمي الى عائلة ڤيروسات 
كورون���ا، والت���ي منها ما 
يصيب االنس���ان وبعضها 
اآلخ���ر يصي���ب احليوان، 
وانه مت اكتشاف الڤيروس 

في ابريل عام 2012، وتقوم 
العاملية  منظمة الصحي���ة 
وبع���ض ال���دول بإج���راء 

األبحاث عليه حتى اآلن.
وأوضحت أن »كورونا« 
ينتقل من الشخص املريض 
ال���ى املصاب ع���ن طريق 
التعرض املباشر للشخص 
املصاب والتعرض الفرازات 
جهازه التنفس���ي، كما انه 
التي  الڤيروسات  يعد أحد 

تصيب االنسان بعدوى حادة 
التنفس���ي ونزلة  باجلهاز 
معوية، وم���ن مضاعفاته 
حدوث فش���ل في وظائف 
الكلى، وجتلط الدم والتهاب 

الغشاء املبطن للقلب.
وأضافت أن من األعراض 
التي ترجح احتمال اإلصابة 
ارتفاع درجة احلرارة  به، 
والسعال وصعوبة التنفس 

واالسهال.

د. سامي الناصر

د. رحاب الوطيان

احملامي سعد اخلنة

حنان عبدالمعبود

 أكد رئيس قس����م صحة 
املوانئ واحلدود د.س����امي 
الناص����ر في تصريح خاص 
ل� »األنباء« أن األمور تسير 
بشكل جيد في مشروع مكافحة 
القوارض التابع إلدارة الصحة 
العامة بوزارة الصحة وليس 

هناك أي إضرابات.
جاء تصريح الناصر بعد ما 
أثير أمس من لغط واسع حول 
إض����راب واعتصام العاملني 
القوارض  مبشروع مكافحة 
إال أن األمر لم يكن بالصورة 
البعض، حيث  التي تناقلها 
لم يكن اعتصاما، بل اجتماعا 
من اإلدارة العليا مع ممثلني 
للشرائح العاملة باملشروع.

وأكد الناصر أن مجموعة 
من العاملني باملشروع كانوا 
ق����د قام����وا من قب����ل برفع 

حنان عبدالمعبود

إدارة  أعلن���ت مدي���رة 
الرعاي���ة األولي���ة بوزارة 
الوطيان،  الصحة د.رحاب 
اختيار مركز مبارك الكبير 
الصح���ي، مقرا للمس���ح 
الصحي لألمراض املزمنة 
غير املعدية مبنطقة األحمدي 
إلى أن  الصحي���ة، الفت���ه 
املس���ح س���يتم من خالل 
فري���ق عملي ضم عددا من 
األطباء والهيئة التمريضية 
والفنيني واالداريني واخلدمة 

االجتماعية والتغذية.
وأوضحت في تصريح 

أك���د نائب رئيس احتاد 
احملام���ني س���عد اخلنة أن 
مجلس إدارة االحتاد وضع 
خطة طموحة آللية العمل فيه 
خالل الفترة املقبلة، تتضمن 
العديد من األولويات التي في 
مقدمتها تطوير مهنة احملاماة 
والرقي بها والدفاع عن حقوق 
احملامني وحتقيق املزيد من 
املكتس���بات لهم باإلضافة 
إلى األولوية األسمى وهي 
الذود عن سمعة الكويت في 
احملافل الدولية، والرد على 

أي شكوى ضدها.
وأضاف اخلنة: نحن في 
احتاد احملام����ني أخذنا على 

دعوى قضائي����ة للمطالبة 
بتعديل عقودهم مع الوزارة، 
وبالتالي تعديل الرواتب، وقد 
سارت إجراءات التقاضي في 
قنواتها الطبيعية حيث حصل 
العاملون على حكم لصاحلهم 
في أول درجة للتقاضي، إال 
أنهم مع الوص����ول للدرجة 
األخي����رة في اإلجراءات جاء 
احلكم لصالح وزارة الصحة. 
انه من منطلق  وأضاف 
العاملني  ك���ون ه���ؤالء 
أصحاب دور مهم بالعمل، 
الذي  الدور  ونحن نقدر 
يقومون به، وبالتالي فإننا 
نحاول مساعدتهم حسب 
اللوائح والنظم اخلاصة 

بوزارة الصحة.
وقال الناصر اننا اجتمعنا 
مع اثنني من كل شريحة من 
العمال باملش����روع ليكونوا 
ممثلني جلميع الفئات العاملة، 

لها أن املركز يغطي نصف 
سكان منطقة مبارك الكبير 
تقريبا، والبالغ عددهم 37 
ألف نسمة تقريبا، ويعمل 
من األحد إلى اخلميس من 7 
صباحا حتى 12 ليال، ويقدم 
خدمات العالج العام، السكر، 
األس���نان، رعاية األمومة، 
وعيادة تخصصية للعظام 
ومختبر، الفته إلى أن املركز 
يس���تقبل ايضا مراجعات 
األموم���ة من منطقة الرقة، 
حلني اع���ادة افتتاح مركز 

الرقة بعد إعادة تأهيله.
وبينت الوطيان أن البدء 
في املسح يأتي بعد تشكيل 

عاتقنا إظهار الوجه املضيء 
للكوي����ت وإكمال املس����يرة 
الناجح����ة للديبلوماس����ية 
الكويتية ورفع راية الكويت 
الدولية. ومن  في احملاف����ل 
ه����ذا املنطلق وضعنا ضمن 
رؤيتنا اإلستراتيجية تنظيم 
املؤمترات الدولية واملشاركة 
في املؤمترات العاملية املهمة، 
ما وضع احتاد احملامني على 
خارطة منظم����ات املجتمع 
املدني املهمة والفاعلة سواء 
محليا أو دوليا، حيث جنح 
احتاد احملامني الكويتيني في 
االنضمام إلى امليثاق العاملي 

لألمم املتحدة.

الباحث  وكان ذلك بحضور 
القانون����ي للمش����روع ومت 
التأكيد عل����ى ان هناك حكم 
محكم����ة وليس هن����اك أي 
مسؤول بالوزارة يتدخل في 
هذا احلكم الواجب النفاذ على 
اجلانبني، كما ناقشنا معهم 
مطالبهم ووعدنا بالسعي فيها 
على حسب النظم والقوانني، 
حيث كان لديهم مطلب هام 
ألنه حني صدر حكم أول درجة 
مت صرف مبالغ مالية، واآلن 
يجب عليهم أن يعيدوها وهو 
أننا  إال  من األمور الصعبة، 
وعدنا أننا سنخاطب الوزارة 
لتقسيط املبلغ بأقل النسب 
املمكنة حسب قوانني ونظم 
الوزارة. مش����ددا على عدم 
صحة ما أثير عن االعتصام، 
مؤكدا أنه ليس من املنطقي أن 
يضربوا أو يعتصموا وهم من 

رفعوا القضايا وخسروها.

جلنة ألجراء املسح الصحي 
لعوامل اخلط���ورة، وبعد 
موافقة وكيل الوزارة د.خالد 
السهالوي، على خطة تنفيذ 
املس���ح الصحي لألمراض 
املزمنة، الذي جتريه الوزارة 
بالتعاون مع منظمة الصحة 
العاملية بدءا من شهر فبراير 
املاضي وحتي منتصف مايو 
الق���ادم، من خ���الل مراكز 
الرعاي���ة الصحية األولية، 
وتنفي���ذا لق���رارات األمم 
املتح���دة ومنظمة الصحة 
العاملية وإع���الن ووثيقة 
الكويت للتصدي لألمراض 

املزمنة.

وأشار اخلنة إلى أن احتاد 
احملامني الكويتيني بالتعاون 
مع االحتاد الدولي للمحامني 
ينظم مؤمت���را دوليا على 
مدى يومي األحد واالثنني 
20 � 21 من الشهر اجلاري 
حتت رعاية األمانة العامة 
لألوقاف وبيت الزكاة، داعيا 
جم���وع احملامني للحضور 
واملشاركة في هذه الفعالية 
املهمة، حيث اختار االحتاد 
الدول���ي للمحامني الكويت 
لتنظيم هذا املؤمتر الدولي 
رغ���م أن دول كثيرة كانت 
تريد تنظي���م املؤمتر على 

أراضيها.

الناصر لـ »األنباء«: ال اعتصام أو إضراب
للعاملني مبشروع مكافحة القوارض

الوطيان: اختيار مركز مبارك الكبير الصحي
مقراً ملسح األمراض املزمنة غير املعدية باألحمدي

اخلنة: املؤمتر الدولي للمحامني استكمال
للمسيرة الناجحة للديبلوماسية الكويتية

اخلريجات يحملن شهادات التكرمي

أك���دت رئيس���ة قس���م 
الفصول الدراس���ية بلجنة 
التعريف باإلسالم النسائية 
لطيفة السعيد مضي جلنة 
التعريف باإلسالم قدما نحو 
حتقيق الريادة والتميز في 
العم���ل الدعوي والتوعوي 
واالجتماعي واخليري، الذي 
تقوم به وتهدف من خالله 
إلى تعري���ف الطرف اآلخر 

بالدين اإلسالمي احلنيف.
وأعلن���ت الس���عيد عن 
اللجنة 13 ممرضة  تخريج 
من دارسات اللغة العربية من 
اجلالية اإلندونيسية املقيمة 
على أرض الكويت، وعددت 
السعيد الفوائد العظيمة من 
اللغة  وراء مشروع تعليم 
الوافدة،  العربية للجاليات 
حيث ان اللجنة تطمح إلى 
نشر العربية كونها لغة القرآن 
الكرمي، ومتثل وعاء الثقافة 

والهوية العربية، عالوة على 
ان تعليم املمرضات واألطباء 
والس���فراء وأعضاء السلك 
الديبلوماسي اللغة العربية 

التعاون والتواصل  يسهل 
وإجناز امله���ام، اضافة الى 
تفعيل دورها لتواكب سائر 

اللغات األخرى.

»نسائية التعريف باإلسالم«: دورة لتعليم العربية 
ملمرضات اجلالية اإلندونيسية


