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«الكهرباء»: قرار إعادة العمل بنظام البصمة
ه إلضافة ٥٥٠ جهازًا جديدًا يعود إلى «اخلدمة املدنية» وتوجُّ

«جنرال إلكتريك» تقدم خدمات الصيانة
لـ ٥٤ محطة فرعية للطاقة املتجددة بالكويت

دارين العلي

أكــدت مصادر مطلعــة في وزارة 
إعــادة نظــام  الكهربــاء واملــاء أن 
البصمة إلــى العمل به فــي الوزارة 
أو فــي كل وزارات الدولة قرار يعود 
إلى ديــوان اخلدمــة املدنيــة، الفتة 
إلــى أن الوزارة تناقش حاليا إضافة 
ما يقــارب ٥٥٠ جهــاز بصمة جديدا 
عبــر إحدى املناقصــات إلى األجهزة 
التي تستخدمها قبل جائحة كورونا 
لضبط عملية احلضور واالنصراف 

في مختلف املواقع التابعة للوزارة. 
وأشــارت إلى أن تلــك األجهزة التي 
تســعى الوزارة إلى التعاقــد عليها 
ستكون ذات كفاءة عالية جدا، مبينة 
أنه تتم حاليا مناقشــة إمكانات تلك 
األجهــزة مع الــوزارة للوقوف على 
مواصفاتها، وآلية العمل بها في مواقع 
الوزارة. وبينــت أن وزارة الكهرباء 
واملاء تقوم حاليا بتســجيل حضور 
موظفيها بالنظام القدمي ومن ثم يتم 
رفع أوقات التســجيل علــى النظام 
اإللكترونــي املعمول به في الوزارة، 

ومستمرة في هذا العمل خالل اجلائحة 
وحتى اليوم. وفي ســياق منفصل، 
أعلنت وزارة الكهرباء واملاء عن تسلل 
أحد األشخاص مساء أول من أمس في 
الساعة ٧:٣٠ مســاء إلى داخل سور 
إدارة خدمات الطوارئ التابعة لقطاع 
شبكات التوزيع الكهربائية في منطقة 
صبحان، مشيرة إلى أن موظفي اإلدارة 
الحظوا تسلله إلى داخل اإلدارة وكان 
بحالة غير طبيعيــة. وبينت أنه مت 
إيقاف املتسلل واالتصال على عمليات 
الداخلية، فقام بالتعدي على موظفني 

مــن موظفــي اإلدارة، وحارس األمن 
بعصا كان يحملها معه، ما نتج عن ذلك 
التعدي تعرض املوظفني إلى إصابات 
متفرقة، موضحة أنه بعد وصول رجال 
الشــرطة ألقي القبض على املتسلل، 
ونقل املصابني إلى املستشفى، وجار 
التحقيــق معــه، واتخــاذ اإلجراءات 

القانونية بحقه.
وشــددت الــوزارة حرصها على 
متابعة املوضوع مع اجلهات املختصة، 
وعدم التهاون فــي حقوق موظفيها 

واحلرص على سالمتهم.

الكهرباء واملاء  منحــت وزارة 
عقدا لوحدة أعمال حلول الشبكات 
التابعة لشركة «جنرال إلكتريك للطاقة 
املتجددة»، لتزويد املعدات واملرافق 
اخلدمية باحللول الضرورية لتوليد 
الطاقــة الكهربائية املوثوقة وعالية 
الكفاءة ونقلها للمستخدمني النهائيني، 
وتنص االتفاقية املوقعة بني اجلانبني 
على تقدمي حلــول الصيانة طويلة 
األمد لـ ٥٤ محطة فرعية منتشرة 

في مختلف أرجاء البالد.
ويعتبر هذا العقــد من العقود 
الكبرى ويؤكد على سعي «جنرال 
إلكتريك»، عبر خدمات الشــبكات 
إلــى تلبية متطلبات  التي تقدمها، 
الوزارة واملتمثلة في احلفاظ على 
التحتية  لبنيتها  التشغيلية  الكفاءة 
املسؤولة عن توليد الطاقة الكهربائية 

في الكويت. وستتولى وحدة أعمال 
حلول الشبكات التابعة لشركة «جنرال 
الصيانة على مدار  إلكتريك» مهام 
خمس ســنوات للمحطات الفرعية 
البالغ عددها ٥٤ محطة في البالد، 
وتتنوع في استطاعتها بني ١٣٢ و ٣٠٠ 
كيلوفولت، األمر الذي يضمن وجود 
خطط دقيقة للصيانة والتدخالت 
الطارئة تكفل ســير العمليات وفق 

أرقى درجات السالسة والكفاءة.
ويؤكد أيضا منح العقد لشركة 
«جنرال إلكتريك» على سجلها احلافل 
بالنجاح في تقدمي خدمات مماثلة، 
حيث كانت قد جنحــت بتقدميها 
ســابقا في إطار عقــد مدته ثالث 
ســنوات مع وزارة الكهرباء واملاء 
في عام ٢٠١٦ بهدف إجراء عمليات 
املراقبة، واالختبار الدقيق، واإلصالح، 

والصيانة الشــاملة، وتزويد قطع 
الغيار إلى ٥٤ محطة فرعية معزولة 

بالغاز.
الرئيس  السياق، قال  وفي هذا 
واملدير التنفيذي لوحدة أعمال حلول 
الشــبكات لدى «جنــرال إلكتريك 
للطاقة املتجددة» في الشرق األوسط 
وشــمال أفريقيا وتركيا وأفريقيا 
جنوب الصحراء محمد محيسن: ان 
اتفاقية اخلدمة التي تعتبر األكبر من 
نوعها بالنسبة لنا في الكويت، على 
قدرتنا الكبيرة في تلبية احتياجات 
البالد.  الكهرباء واملــاء في  وزارة 
وفي ضوء ســجلنا احلافل بتقدمي 
عقــود الصيانة على املدى الطويل 
في الكويت، سنوجه تركيزنا نحو 
ضمان تقدمي خدمات الصيانة الدورية 
للمحطات الفرعيــة وفق اجلداول 

احملددة، إلى جانب خدمات احلاالت 
الطارئة، وتوفير قطع الغيار لعمليات 
الصيانة الوقائية والتصحيحية. وال 
شك أننا ملتزمون بدعم جهود الوزارة 
لتحقيق هدفها املتمثل بتوفير موارد 
أرجاء  املوثوقة في مختلف  الطاقة 
البالد. وقدمــت «جنرال إلكتريك» 
العديد من عقود اخلدمة الرئيسية 
في الكويــت، مبا في ذلك أول حل 
إلدارة أداء األصول الذي يغطي حتليل 
الغازات املذابة ملراقبة حالة أسطول 
الــوزارة باإلضافة  احملوالت لدى 
إلى توسيع نطاق انتشار اخلدمات 
الرقمية لتحديث البنية التحتية لشبكة 
نقل الطاقة الكهربائية في الكويت. 
وتعتبر «جنرال إلكتريك» شــريكا 
موثوقا لدفع عجلة قطاع توليد الطاقة 
الكهربائية في الكويت منذ أمد طويل. 

«الكهرباء» منحتها عقداً طويل األمد

حنان عبداملعبود

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 
٩٠٣ إصابات جديدة بڤيروس كورونا 
املســتجد (كوفيد ١٩) خــالل الـ٢٤ 
ساعة املاضية ليرتفع إجمالي عدد 
احلــاالت املســجلة في البــالد إلى 

١٣٣٣٨١
كما بلغت نسبة االصابة ١١٫٥٪ 

حيث بلغ عدد املسحات التي مت القيام 
بها خالل الـ٢٤ ساعة املاضية ٧٨٤٧ 
مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 
٩٧٩٣٣٦ فحصا، في حني مت تسجيل 
٥ حاالت وفاة ليصبح مجموع حاالت 
الوفاة املسجلة حتى أمس ٨٢١. كما 
اعلنــت وزارة الصحة فــي بيانها 
االحصائي اليومي عن شــفاء ٨٤٢ 
إصابة خالل الـ٢٤ ســاعة املاضية 

ليبلغ مجموع عدد حاالت الشــفاء 
١٢٤١٥٦ حالــة، مبينة كذلك ان عدد 
من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام 
العناية املركزة بلغ ١١٥ حالة ليصبح 
بذلك املجموع الكلي جلميع احلاالت 
التي ثبتت إصابتها مبرض (كوفيد 
١٩) ومازالت تتلقى الرعاية الطبية 
الالزمــة ٨٤٠٤ حــاالت. كما جددت 
الوزارة الدعوة للمواطنني واملقيمني 

ملداومــة األخــذ بكل ســبل الوقاية 
وجتنب مخالطة اآلخرين واحلرص 
على تطبيق اســتراتيجية التباعد 
البدني، موصية بزيارة احلسابات 
الرسمية لوزارة الصحة واجلهات 
الرســمية في الدولة لالطالع على 
اإلرشادات والتوصيات وكل ما من 
شأنه املساهمة في احتواء انتشار 

الڤيروس.

٩٠٣ إصابات جديدة بـ «كورونا» بنسبة ١١٫٥٪ و٥ وفيات
شفاء ٨٤٢.. و٨٤٠٤ حاالت التزال تتلقى الرعاية

ملتقى مبادرات الشباب التطوعية واإلنسانية ينطلق اليوم
وجلنة التحكيم اختارت ١٥ مبادرة للفوز بأفضل املبادرات

امللتقــى اإلعالمي  أعلــن 
العربي عن انطالق فعاليات 
ملتقــى مبــادرات الشــباب 
التطوعيــة واإلنســانية في 
دورتها اخلامسة (عن بعد) 
اليوم األربعاء مبشاركة ٦٠٠ 
فريق ميثلون ١٦ دولة عربية 

ويستمر ٣ ايام.
 وقال األمني العام للملتقى 
العربــي ماضــي  اإلعالمــي 
اخلميس فــي بيان صحافي 
أمس ان امللتقى سيستضيف 
عددا من الشــباب املبادرين 
من الوطن العربي إلبراز دور 
الفرق التطوعية الشبابية في 

خدمة املجتمع املدني.

التطــوع مبينا  في مجــال 
ان جلنــة التحكيــم قامــت 
باختيار ١٥ مبــادرة للفوز 

في امللتقى.
ولفت الى ان امللتقى هذا 
العام ســيحظى مبشــاركة 
املبعــوث اخلــاص لألمــني 
العام جلامعة الدول العربية 
آل ثانــي  الشــيخة حصــة 
ورئيــس مكتــب املفوضية 
املتحــدة  لــألمم  الســامية 
لشــؤون الالجئــني الدكتور 
ســامر حداديــن ورئيــس 
مجلس أمناء شركة األنظمة 
لالستشــارات  املتكاملــة 
والتدريب الشــيخة سهيلة 
الصباح اضافة الى عدد من 
االكادمييني واإلعالميني من 

الوطن العربي.

بأفضل املبادرات في امللتقى. 
وذكر انه في جلســة اليوم 
االول مــن امللتقــى بعنوان 
(حياتي في العمل التطوعي) 
سيشارك فيها كل من الدكتور 
الشــطي والدكتورة  خالــد 
عروب الرفاعي من الكويت 
افنان الشعيبي  والدكتورة 
الســعودية واإلعالمية  من 
فرح ياســمني مــن اجلزائر 
والصحفية وصانعة احملتوى 
احسان بن علوش من املغرب، 
واإلعالمي خالد الزدجالي من 
سلطنة عمان في حني ستضم 
جلسة اليوم الثاني عرضا 
لتجارب املبادرات املشاركة 

امللتقى اإلعالمي العربي: مبشاركة ٦٠٠ فريق ميثلون ١٦ دولة عربية

ضبط متسلل إلحدى منشآتها بعد اعتدائه على موظفني

ماضي اخلميس

وأضــاف اخلميــس أن 
امللتقــى الذي يقام ســنويا 
بالتعــاون مع جامعة الدول 
العربية وعددا من املؤسسات 
احلكومية واخلاصة ينطلق 
وفقا ألهداف التنمية املستدامة 
والتي تقتضي العمل بروح 

الشراكة وبشكل عملي.
وأشار الى انه بعد اغالق 
باب التسجيل في فعاليات 
امللتقــى متــت عمليــة فرز 
املبادرات املشاركة والتحقق 
مــن مطابقتهــا للشــروط 
لعرضها بعد ذلك على جلنة 
التحكيم العليا املكونة من 
شخصيات عربية متخصصة 

«التربية»: جتديد إقامة ١٠٣٠٠ معلم وإداري

عبدالعزيز الفضلي

ثّمن وزير التربية ووزير التعليم العالي 
د.سعود احلربي جهود العاملني في قطاع 
املوارد البشــرية مقدما دعمه الالمحدود 
لفرق عمل جتديد اإلقامة للعاملني بوزارة 
التربية وأعضاء الفرق التطوعية من الدفاع 

املدني.
جــاء ذلــك خــالل حفــل تكــرمي فرق 
عمل جتديد اإلقامــة وفرق الدفاع املدني 

التطوعية.
وأكد د.احلربي خالل كلمته أن تكرمي 
املوظفني هو تكرمي معنوي لألعمال والقيم 
التــي حتلوا فيها خالل الفترة الســابقة، 
مشيدا مبدى شجاعتهم، حيث ان األعضاء 
قد تغلبوا على اخلوف من اإلصابة خالل 
هــذه اجلائحة وأقدموا على إجناز أعمال 
إدارية كاملة خالل أسبوع واحد بدال من 

عدة أشهر.
وأوضح أن أعضاء الفريق لديهم الرغبة 

في التميز والعمل والتعاون، مضيفا أن 
التكاتــف في املؤسســة هو أكثــر حافز 

لإلنسان خلدمة شعبه ووطنه.
من جانبها، أشادت الوكيلة املساعدة 
لقطاع الشؤون اإلدارية والتطوير اإلداري 
رجاء بوعركــي بجهود فرق عمل جتديد 
اإلقامة للعاملني بوزارة التربية وأعضاء 
الفــرق التطوعية، معربة عن ســعادتها 
وفخرها بهؤالء األبطال، موضحة أنهم قد 
بذلوا قصارى جهدهم لإلخالص في العمل 
فــي أوقات حرجة في ظــل هذه اجلائحة 
والقضاء على حوائج االخوة العاملني غير 
الكويتيني خالل مشروع جتديد اإلقامة.

وأشارت بوعركي إلى أن قطاع الشؤون 
اإلداريــة والتطوير اإلداري قــد أنهى ما 
يقارب ١٠٣٠٠ اسم خالل مشروع جتديد 
اإلقامــة علــى مســتوى وزارة التربيــة، 
مضيفة أن الفــرق التطوعية قد واجهت 
املخاوف واملخاطر بتطبيق أعلى املعايير 

واالشتراطات الصحية.

الوزير احلربي كرَّم العاملني بقطاع املوارد البشرية

د.سعود احلربي ورجاء بوعركي وعدد من احلضور

«بوكسهل» تستقبل الطالبات
للفصل الدراسي الثاني ٢٠١٩ - ٢٠٢٠

وزير التربية ينهي ندب مديرة اإلدارة املالية
عبدالعزيز الفضلي

أنهى وزير التربية ووزير التعليم العالي 
د.ســعود احلربي ندب مديرة اإلدارة املالية 
بــوزارة التربيــة لولوة املــال وإعادتها إلى 

وظيفتها الســابقة مراقب الرواتب باإلدارة 
املالية. جاء ذلك في القرار الذي أصدره الوزير 
احلربي، وتلقت «األنباء» نسخة منه على أن 
يعمل به من تاريخ أمس الثالثاء ١٠ نوفمبر 
اجلاري ويبلغ ملن يلزم لتنفيذه والعمل به.

فريق «إنقاذ كورونا»

التعليم عن بعد في زمن كورونا

تفاقمت خطورة ڤيروس كورونا عامليا مع 
عدم التوصــل الى اللقاح املنتظر وما يزيد من 
خطورته يكمن في انتشاره السريع بني الشعوب، 
واالنتشار الســريع يجعل من الصعب ضبطه 
والسيطرة عليه، ثم تدخل بعد ذلك األولوية في 
العالج على حســاب مرضى آخرين، ثم بعدها 
الهلع والفوضى العارمة التي تساهم في انتشاره 

وزيادة عدد الوفيات.
فماذا أعددنا لهذا في الكويت؟ نحن مجتمع 
صغير مقارنة ببقية املجتمعات، والسيطرة على 
الڤيروس أسهل بالنسبة لنا - إن شاء اهللا - لكن 
ليس بواسطة حكومة مهزوزة تخضع لكل تهديد، 

بل بواســطة فريق إنقاذ مهمته قيادة البلد في 
مواجهة ڤيروس كورونا فقط، حتى تنقشع هذه 
الغمة بإذن اهللا، ودون تدخل سياســي حتى ال 

يتسبب في عرقلة عمل الفريق.
ويجب أن يكون فريق اإلنقاذ برئاسة دكتور 
متخصص في علم األوبئة والڤيروسات ومعه 
مجموعة من الدكاترة هو يختارهم بنفسه، وقيادي 
في الداخلية مشهود له بالكفاءة ومع قيادات هو 
يختارهم بنفســه، وال مانع من وجود قيادات 
من قطاعات أخرى يرى الفريق أنه بحاجة لهم.
مشعل مبارك العجمي

التعليم هو احملرك األساســي في تطور 
أي أمة من األمم، فمــن دون التعليم يصبح 
املجتمع ضعيفا هشــا ال يقف على أساس، 
واملجتمع الذي ال يبنى على العلم هو مجتمع 
متجه للسقوط، فيجب أن يتم احلرص على 
التعليم وأن يكون الهدف األساسي لكل أمة من 
التعليم أن يتماشى مع احلياة وكل املتغيرات 

التي متر بها األمة.
وفي الظروف احلالية التي مير بها العالم 
بســبب جائحة «كورونــا» مت تغيير التعليم 
التقليدي إلى «التعليم عن بعد»، باعتباره وسيلة 
جديدة الستمرار التعليم، خاصة مع وجوب 
التعليم مهما كانــت الظروف، وهو نقلة في 

تقدم العلم والتعلم. وهو يتضمن عدة إيجابيات 
جتعله محط أنظار العالم أجمع، ومنها وأهمها 
أن صحة املعلم والطالب هي األســاس، وأن 
عملية التعليم مستمرة مهما كانت الظروف 
املناخية، فضال عن توفير الوقت واجلهد على 
املعلم واملتعلم وتوفير بيئة تعليمية ممتازة.

ومن هذا املنطلق فــإن واجبنا كمتعلمني 
ومعلمني وأولياء أمــور أن نكون يدا واحدة 
نكافح في هذه الظروف من أجل اســتمرار 
العملية التعليمية في هذا الوقت االستثنائي 
وأن جنعلها سهلة وتتكيف مع واقعنا احلالي.
الطالبة: قمره املطيري ـ كلية التربية - مقرر تدريس علوم

استقبلت كلية بوكسهل 
الكويت للبنات طالباتها 
للفصــل  املســتجدات 
الدراســي الثانــي ٢٠١٩-
٢٠٢٠ مــن خــالل لقاءات 
علــى  عــدة  تنويريــة 
مــدار أســبوع، تعرفــت 
الطالبات من خاللها على 
طبيعة الدراســة بالكلية 
والتخصصات والبرامج 
التــي تقدمهــا وحتدثــت 
عــن اللوائح التي يتحتم 
على الطالبــات اإلملام بها 

خالل فترة الدراسة وأتاحت لهن الفرصة 
للحصــول على أي معلومات ترشــدهن 
لتحقيق مســيرة أكادمييــة ناجحة، كما 
تعرفن في اللقاء على رؤســاء األقســام 
األكادميية واملوظفني املسؤولني عن مختلف 

األقسام واألنشطة الطالبية.
وفي هذا الســياق، قالت مدير شؤون 
الطلبة بالطالبات املستجدات ناديا كعوش: 
إن الكلية تعمل على قدم وساق لتحقيق 
كل مقومات النجاح للعام الدراسي اجلديد، 
مؤكــدة ان حضورهن اللقاءات والورش 
واألنشطة التوعوية التي تنظمها الكلية 

على مدار العام الدراســي 
مهم جدا حلياتهن الطالبية 
لالســتفادة ليــس فقــط 
أكادمييــا مــن الكلية بل 
عمليا الكتســاب املهارات 
الالزمة ملســيرة وظيفية 
ناجحة، الفتة إلى أن أول 
يوم دراســي هو األحد ١٥ 
نوفمبر اجلــاري، كما أن 
التســجيل مفتوح حاليا 
للطالبات اللواتي لم تتح 
لهــن الفرصــة لاللتحاق 

بالكلية. 
وتابعت: وفي إطار اهتمام كلية بوكسهل 
الكويت باألنشطة الطالبية تنظم سنويا 
نشــاطات عدة منها الترفيهية والثقافية 
كورش عمل في مجال دراسة الطالبات، 
مشددة على أن كون الدراسة حاليا عن ُبعد 
ال مينع من تنظيم هذه الورش والفعاليات 
باالســتعانة بوســائل التواصل، وطبقا 
لقرار مجلس اجلامعات اخلاصة ستكون 
االمتحانات النهائية ورقية داخل احلرم 
اجلامعي، متمنية جلميع الطالبات النجاح 
والســالمة وعودة الدراسة إلى مسارها 

الطبيعي في حرم الكلية.

عبر لقاءات تنويرية عدة على مدار أسبوع للتعرف على طبيعة الدراسة بالكلية

ناديا كعوش

مشاركات طالبية

العتيبي: تدشني آخر محطات «غرب عبداهللا املبارك» خالل 
أسبوعني وكتاب إلى «البلدية» اليوم الستقبال طلبات إيصال التيار

دارين العلي

أعلن الوكيل املســاعد لشــبكات 
التوزيع الكهربائية م.مطلق العتيبي، 
أن الوزارة سترسل اليوم كتابا الى 
البلدية لبدء استقبال طلبات إيصال 
التيار ملا تبقى من القسائم في مدينة 
غــرب عبــداهللا املبارك مــع اقتراب 
تدشــني آخر محطــة توزيع ثانوية 

في املنطقة.
وقال العتيبــي إن الوزارة باتت 

جاهــزة إليصال التيــار إلى جميع 
القســائم فــي تلــك املنطقــة وذلك 
بتوجيهــات من وزير النفط ووزير 
الكهربــاء واملــاء بالوكالــة د.خالد 
الفاضــل وعقب اجتماعــات دورية 
بضرورة اإلسراع لتوفير اخلدمات 

في املدن اجلديدة.
وقــال: انــه بدءا مــن الغد ميكن 
ألصحاب جميع القسائم في منطقة 
غرب عبداهللا املبارك تقدمي استكمال 
طلبات إيصال التيار ولكي يتسنى 

لهم جتهيز مستنداتهم الى حني تدشني 
آخر محطات التوزيع خالل أسبوعني.

وناشد العتيبي جميع املستهلكني 
ضرورة استخدام األدوات الكهربائية 
املوفــرة للطاقة واملكيفــات املوفرة 
للطاقــة للمســاهمة فــي تقليــل 

االستهالك.
وهنــأ أهالــي املنطقة علــى هذا 
اإلجناز، متمنيا أن تكون مسنداتهم 
جاهزة وكاملة مبا يسمح لهم إيصال 

التيار بأسرع وقت ممكن.
م.مطلق العتيبي

اخلميس:  امللتقى يستضيف عددًا من الشباب املبادرين العرب إلبراز دور الفرق التطوعية في خدمة املجتمع املدني


