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الثالثاء ٢٠ ابريل ٢٠٢١ محليات

وزير اخلارجية تسلَّم نسخة من أوراق اعتماد السفير اإلثيوبي
تســّلم وزيــر اخلارجية 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمد نسخة من أوراق اعتماد 
ســفير جمهوريــة إثيوبيــا 
الفيدرالية الدميوقراطية لدى 
الكويت حسن تاجو ليجاس، 
وذلك خالل اللقاء الذي مت أمس 
بديوان عام وزارة اخلارجية.
الشــيخ د.أحمد  ومتنــى 
ناصر احملمد للسفير اجلديد 
التوفيــق فــي مهــام عملــه 
الوثيقة  الثنائية  وللعالقات 
التي جتمع البلدين الصديقني 

املزيد من التقدم واالزدهار.
وحضر اللقاء نائب وزير 
الســفير مجدي  اخلارجيــة 
الظفيــري ومســاعد وزيــر 
املراسم  اخلارجية لشــؤون 
العجــران  الســفير ضــاري 
ومســاعد وزيــر اخلارجية 

الدولة  اخلارجيــة ووزيــر 
لشــؤون مجلــس الــوزراء 
ناصــر  د.أحمــد  الشــيخ 
احملمد في ديوان عام وزارة 
اخلارجية ســفير جمهورية 
قبرص الصديقة شاراالمبوس 
وذلــك  حادجيســافاس، 
مبناســبة انتهاء فترة عمله 

وحضــر اللقــاء مســاعد 
وزيــر اخلارجيــة لشــؤون 
مكتب وزير اخلارجية السفير 
صالح اللوغاني ونائب مساعد 
وزير اخلارجية لشؤون مكتب 
وزيــر اخلارجية املستشــار 
أحمد الشرمي وعدد من كبار 

مسؤولي وزارة اخلارجية.

سفيرا لبالده لدى الكويت.
وأشــاد الشــيخ د.أحمــد 
ناصــر احملمــد خــالل اللقاء 
الســفير وإسهاماته  بجهود 
التي قدمها فــي إطار تعزيز 
الثنائية  العالقــات  أواصــر 
الوثيقــة التي تربط البلدين 

والشعبني الصديقني.

استقبل السفير القبرصي مبناسبة انتهاء فترة عمله

وزير اخلارجية خالل استقباله السفير القبرصيالشيخ د.أحمد ناصر احملمد يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير اإلثيوبي

لشؤون مكتب وزير اخلارجية 
اللوغانــي  الســفير صالــح 
ونائب مساعد وزير اخلارجية 
لشؤون مكتب وزير اخلارجية 
واملستشار أحمد الشرمي وعدد 
مــن كبــار مســؤولي وزارة 

اخلارجية.
إلى ذلك، اســتقبل وزير 

الرشيدي: وصول أول دفعة بواقع ٩٠ ألف عداد في يوليو وبدء التركيب في محافظتي حولي والفروانية
التجربة األولى بتركيب ٥٠٠٠ عداد ذكي متت بنجاح وخرجنا منها بوضع إستراتيجية واضحة للتركيب

تركيب العدادات الذكية سيشمل جميع األنشطة وسيتم التركيز على «التجاري» و«االستثماري»

برامج نسائية تنظمها «ورتل» ضمن «امللتقى الرمضاني»

العتيبي: توريد ٢٠٠ ألف عداد ذكي في املرحلة األولى 
و٤٠٠ ألف في «الثانية» واستخدامها يقلص شكاوى الفواتير

قالت مســؤولة املشاريع 
النســائية بــإدارة «ورتــل»   
لشؤون القرآن الكرمي والُسنة 
النبوية التابعة جلمعية النجاة 
اخليريــة عبيــر الهجرس إن 
اإلدارة قامت بوضع خطة مميزة 
للبرامج  النسائية واحملاضرات 
التي تقيمها اإلدارة هذا العام 
وذلــك ضمن فعاليات امللتقى 
الرمضاني الثاني حتت شعار 
 ONLINE  القرآن) وتتــم (مع 
 .ZOOM  عبــر  منصــة زووم   
وأوضحــت الهجــرس أن من 
البرامج النسائية التي تقيمها 
اإلدارة للفئــة العمرية من ١٨ 
ســنة فما فوق «حلقات خير 

دارين العلي

اكد وزيــر الكهرباء واملاء 
والطاقة املتجددة د.مشــعان 
العتيبــي إن العدادات الذكية 
املزمــع تركيبهــا فــي البالد 
خالل املرحلة احلالية واملقبلة 
ستسهم في إدارة الطاقة في 
الشــكاوى  البــالد وتقليص 
الكهرباء  املتعلقــة بفواتيــر 

واملاء وسرعة إصدارها.
العتيبــي خــالل  وقــال 
تشــغيل  مركــز  افتتاحــه 
العــدادات  وإدارة منظومــة 
الذكيــة فــي الــوزارة صباح 
أمس إن املشــروع يصب في 
إطــار خطة الوزارة ورؤيتها 
التحــول  املســتقبلية علــى 
التدريجي للشــبكة احلالية 
من شــبكة منطية إلى شبكة 
ذكية باستخدام التكنولوجيا 
احلديثــة ونظــم املعلومات 
واملســاهمة بشــكل كبير في 
حتسني كفاءة استخدام الطاقة.

ولفت إلى أن الوزارة تبنت 
مشروع العدادات الذكية والذي 
يهدف إلى تقدمي خدمات رقمية 
متميــزة للعمالء فــي مجال 
الفوترة ومراقبة االستهالك، 
العمل على حتسني موثوقية 
الشــبكة الكهربائية واملائية 
املتعلقة  وتقليص الشكاوى 
بفواتير الكهرباء واملاء وسرعة 
التكاليف  إصدارها وتقليــل 
املترتبة على قراءة ٧٠٠ ألف 
عداد شــهريا ومتكني مصادر 
الطاقــة املتجــددة وتســهيل 
ربطها مع املنظومة الكهربائية.
وأضاف أن الوزارة تهدف 
من خالل خطتها املوضوعة إلى 
استبدال كافة عدادات العمالء 
خالل الســنوات الـ ٣ املقبلة، 
حيث شرعت الوزارة في البدء 
بتوريد ٢٠٠ ألف عداد كمرحلة 
أولــى على أن يتم بدء تنفيذ 
املرحلة الثانية بعدد ٤٠٠ ألف 
عداد كهرباء و٢٠٠ ألف عداد 
مياه وحلني متام استبدال كافة 

عدادات العمالء.

علــى األوجــه بــني الســور، 
والتنبيه  على بعض مواضع 
الوقف واالبتداء ومعرفة آداب 
ختــم القرآن الكــرمي.  ومقرأة 
التالوة»  «عائشــة لتصحيح 
تقدمي الداعية عائشة الصفي 
ويشــترط  في هذه املقرأة أن 
تكــون الطالبــة حافظة ما ال 
يقــل عن ١٠ أجزاء،  وأن جتيد 
التجويد العملي بنسبة ٥٠٪ 
كحــد أدنــى.  وفيمــا يتعلــق 
النســائية  باحملاضــرات 
الهجرس:  الرمضانية أجابت 
النســائية  تقــام احملاضرات 
«يوما بعد يوم» اعتبارا من غرة 
الشهر الكرمي حتى قبيل  العشر 

واحد للعمل بشــكل تعاوني 
وتكاملي إلدارة هذا املشروع 
احليــوي الــذي يتضمن في 
مرحلتيه اســتبدال وتركيب 
وإدارة وتشــغيل ودعم ٦٠٠ 
ألف عــداد كهرباء ذكي و٢٠٠ 

ألف عداد مياه.
ولفت إلى أن فرق العمل قد 
أزيلت بينها احلدود اإلدارية 
التي قد تعيق أو تؤخر إجناز 
العمــل وتعمــل بشــكل دائم 

وإياك نستعني، رمضان  وحياة 
القلــوب، ورحلة إلى اجلنان، 
ن يجيب  املضطر  ومحاضرة أمَّ
إذا دعاه، والدعاء هو العبادة، 
ووصايــا  عظيمــة، ونحــن 
والقرآن ورمضان، ومحاضرة 
سالم هي حتى  مطلع الفجر، 
ومحاضرة مفتاح القوة.  وفي 
العشــر األواخر مــن رمضان 
الرمضانــي  نقيــم املعتكــف 
النسائي املنزلي حتت  عنوان 
«إن إبراهيم كان أمة» وتقدمه 
د.مرمي العويش من الســاعة 
الواحــدة  ظهرا حتــى الثانية 
ظهرا ملدة ثالثــة أيام اعتبارا 
من يوم ٢٠ رمضان اجلاري.

متت بنجاح ومت اخلروج منها 
بدروس مستفادة ساعدت في 
وضع اســتراتيجية واضحة 
املعالــم لتركيــب العــدادات 
القادمــة ووضــع آليات عمل 
وأدلة إرشادية محددة لتالفي 
الصعوبات التي واجهتنا في 
بداية فترة التطبيق التجريبي.
ولفــت إلى انــه مت اعتماد 
تركيــب الدفعــة األولــى فــي 
محافظتــي حولي والفروانية 
األنشــطة  أنــواع  ملختلــف 
واالســتثماري  احلكومــي 
والتجاري والصناعي وسيتم 
التجــاري  علــى  التركيــز 
واالستثماري ومبا يتوافق مع 
سياســة الوزارة فــي التهيئة 
لتشغيل العدادات مسبقة الدفع.

ولفــت إلى انه حاليا جار 
العمل على إجراء االستعدادات 
الالزمة والتهيئة الســتقبال 
الدفعــة األولــى من عــدادات 
املرحلة األولى املقرر توريدها 
في يوليــو ٢٠٢١ والتي تبلغ 
كميتها ٩٠ ألف عداد على أن 
تستكمل بقية الدفعات لنصل 
إلى توريد بقية ٢٠٠ ألف خالل 
ســنة والعمل على تســريع 
وتيــرة عمليات االســتبدال 
والتركيــب واملتابعــة وفــق 
منهجية تعتمد في جلها على 

العنصر الوطني.

األواخر من الشهر من الساعة 
٩ إلى ١٠ مساء، وحتاضر فيها 
١٠ داعيــات  فضليــات وهــن: 
العنــزي،  الداعيــة جميلــة 
والداعية فاطمة العبداجلادر، 
والداعية مها  الكندري، والداعية 
شــيخة املطــوع، والداعيــة 
منيــرة اخلــزمي، والداعيــة 
نــور الشــايع،  والداعية منى 
الكنــدري، والداعية أم كلثوم 
سعيد، والداعية شيماء شهوان، 

والداعية  شرارة املزيدي. 
وتابعت الهجرس: تتناول 
محاضرات النســاء مواضيع 
متعــددة مثــل: رمضــان في 
 عيــون احملبني، وإيــاك نعبد 

ومتناسق ومتوافق مع النظم 
مع بعضها البعض في إدارة 
املنظومة مســتخدمة أحدث 
التقنيات لتالفي أي معوقات 
وحــل املشــاكل والصيانــة 
 smart maintenance الذكيــة
واالستجابة ملتطلبات العمالء 
العدادات بشــكل  بخصوص 

سريع.
وحتدث عن التجربة األولى 
بتركيب ٥٠٠٠ عداد ذكي والتي 

ZOOM حتت شعار «مع القرآن» وتتم عبر منصة

وزير الكهرباء أشار خالل افتتاح مركز تشغيل العدادات الذكية إلى أنها ستسهم في حتسني كفاءة استخدام الطاقة

الوزير د. مشعان العتيبي مع عدد من قيادات وزارة الكهرباء

زاد» وهــي حلقــات جماعية 
للحفظ واملراجعة وتصحيح 
 تالوة لعدة سور مثل «سورة 
لقمان، ســورة فاطر، ســورة 
يــس،  ســورة ص»، وتقــوم 
على هذه احللقــات مجموعة 
من الشــيخات، وفيها تختار 
الطالبة سورة واحدة للحفظ، 
ويتم تقييمها واختبارها بعد 

 االنتهاء من الدورة. 
 وكذلك دورة «ختمة وأكثر» 
تقدمها الداعية سوزان العبسي 
خلتــم القــرآن  باإلضافة إلى 
التــالوة، ومعرفة  تصحيــح 
أسماء ومحاور السور  وأسباب 
نزول كل ســورة، والتدريب 

بدوره، قال الوكيل املساعد 
لقطــاع خدمــة العمالء أحمد 
الرشــيدي إن مركز تشــغيل 
العــدادات  وإدارة منظومــة 
الذكيــة يجمــع بــني أركانــه 
فرق العمــل الفرعية املمثلة 
إلدارات القطــاع ذات العالقة 
الذكية  العــدادات  مبشــروع 
وهي: إدارة املركز اآللي، إدارة 
خدمات العمالء، وإدارة متابعة 
العقود والصيانة حتت سقف 

مراحل املشروع

توزيع العدادات وفق احملافظات

اجلمعيات املوقعة على البيان

ســتصل أول دفعة من العدادات الذكية 
بواقع ٩٠ ألف عداد في يوليو املقبل ضمن 
املرحلة األولى للبدء بالتركيب في محافظتي 
الفروانية وحولي بسبب تنوع األنشطة فيها 
ما بني التجاري واالستثماري والسكن اخلاص 
واستكمال وصول الدفعات األخرى من املرحلة 
األولــى لتبلغ ٢٠٠ ألف عداد خالل ســنة، 

وسيتم إمتام جميع إجراءات املرحلة الثانية 
من املشــروع للتعاقد على توريد وتركيب 
وتشغيل ٤٠٠ ألف عداد كهرباء و٢٠٠ ألف 
عداد مياه الستكمال االستبدال في جميع 

محافظات البالد.
وسيبدأ استبدال العدادات في يوليو ٢٠٢١ 
وينتهي في يوليو ٢٠٢٤ أي بعد ٣ سنوات.

سيتم تقسيم املســح امليداني وتركيب 
العدادات الذكية في احملافظات على ٤ أقسام 

كالتالي:
٭ محافظة األحمدي ١٣٣٫٣٦٩ عدادا

٭ محافظة الفروانية ١٣٥٫٠٦٢ عدادا
٭ محافظة حولي ١٧٨٫٧٢٢ عدادا

٭ محافظــات العاصمة ومبــارك الكبير 
واجلهراء ١٥٢٫٨٤٧ عدادا

١ - اجلمعية الثقافية االجتماعية النسائية
٢ - رابطة االجتماعيني الكويتية

٣ - اجلمعية االقتصادية الكويتية
٤ - جمعية اخلريجني الكويتية

٥ - جمعية أعضاء هيئة التدريس
٦ - جمعية الشفافية الكويتية

٧ - اجلمعية الوطنية حلماية الطفل
٨ - اجلمعية الكويتية ملتابعة قضايا املعاقني

٩ - الرابطة الوطنية لألمن األسري
١٠ - جمعية ريادة األعمال التنموية

١١ - اجلمعية الكويتية لإلعاقة السمعية
١٢ - اجلمعية الكويتية للتخطيط االستراتيجي

١٣ - جمعية سوروبتمست الكويتية لتنمية 
املجتمع

١٤ - اجلمعية الكويتية للعمل الوطني
١٥ - اجلمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة 

واملتوسطة
١٦ - اجلمعية الكويتية ملتابعة وتقييم األداء 

البرملاني
١٧ - جمعية العالج الطبيعي الكويتية

١٨ - اجلمعية الكويتيــة لدعم املخترعني 
واالبتكار

١٩ - اجلمعية الكويتية ألمن املعلومات
٢٠ - اجلمعية الكويتية للخدمة االجتماعية.

األمير عّزى رئيس تركمانستان بوفاة والده

٢٠ جمعية نفع عام: ضرورة تعديل القوانني 
خللق املزيد من الفرص االقتصادية للمرأة

«القوى العاملة»: إيقاف تراخيص ٣ مكاتب 
عمالة منزلية وإحالة ٢٩٧ شكوى إلى القضاء

بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد ببرقية تعزية إلى الرئيس قربان 
قولــي بردي محمدوف رئيــس جمهورية 
تركمانســتان الصديقة عبر فيها ســموه 
عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة 
املغفور له بــإذن اهللا تعالى والده، راجيا 

سموه له وألسرته جميل الصبر.

كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمــد ببرقية تعزية إلى الرئيس قربان 
قولــي بردي محمدوف رئيــس جمهورية 
تركمانستان الصديقة ضمنها سموه خالص 

تعازيه وصادق مواساته بوفاة والده.
كما بعث ســمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد ببرقية تعزية مماثلة.

أصــدرت ٢٠ جمعيــة نفع عــام بيانا 
مشتركا طالبت فيه بالتمكني االقتصادي 
للمرأة في الكويت وحتقيق املساواة بني 
اجلنسني للمساهمة في املرونة االقتصادية 
وتعزيز النمو االقتصــادي، مبدية قلقها 
البالغ بتأخر تصنيف الكويت في التقرير 
األخير للمرأة وأنشطة األعمال والقانون 
الصادر عن البنك الدولي، وفيما يلي نص 

البيان:
كمنظمات مجتمع مدني كويتية، فإننا 
نشــعر بقلق بالغ بشأن تصنيف الكويت 
في التقرير األخير للمرأة وأنشطة األعمال 
والقانون الصادر عن البنك الدولي، حيث 
سجلت الكويت ٢٨٫٨ نقطة فقط من أصل 
١٠٠ نقطة، حيث إن (تقرير املرأة وأنشطة 
األعمال والقانون) يقيس مدى تأثير القوانني 
واللوائح على الفرص االقتصادية للمرأة في 
١٩٠ بلدا، وجاءت النتيجة اإلجمالية التي 
ســجلتها الكويت أقل بكثير من املستوى 
املتوســط لدول منطقة الشــرق األوسط 
وشــمال افريقيا البالغ ٥١٫٥٦ نقطة، ولم 
يأت بعدها في ذيل القائمة ســوى دولتني 

فقط هما فلسطني واليمن.
وأضافت اجلمعيات في بيانها: إننا نؤمن 
بأهمية وضرورة القوانني بالنسبة للتمكني 
االقتصادي للمرأة، السيما وأن الدستور 
الكويتي، وحتديدا املــادة ٢٩ منه، تنص 
صراحة على أن املرأة والرجل متساويان 
أمام القانون في احلقوق والواجبات، لكن 
هذا ال يتم تطبيقه على أرض الواقع. كما أن 
هناك أحكاما متييزية في القوانني الكويتية 
عندما يتعلــق األمر بالتمكني االقتصادي 

للمرأة، مبا في ذلك قانون العمل وقوانني 
األحوال الشخصية.

وزاد البيان: يعتبر التمكني االقتصادي 
واملســاواة بني اجلنسني من االقتصادات 
الذكيــة، فاملســاواة بني اجلنســني تدعم 
وتســاهم في املرونة االقتصادية وتعزز 
النمــو االقتصــادي. وهذا مــا مت التأكيد 
عليه في الهدف اخلامس من خطة التنمية 
املســتدامة لعام ٢٠٣٠ والذي يشــير إلى 
ضرورة حتقيق املســاواة بني اجلنســني 
ومنح النساء والفتيات حقوقا متساوية، 
وتوفير فرصا للعيش بحرية دون متييز.
وتشير الدراسات إلى بقاء النساء في 
نفس الدور في أســواق العمل اإلجمالية 
العاملية، فبحلول عام ٢٠٢٥ وفقا لتقرير 
البنك الدولي ستقدر اخلسائر في الثروة 
جراء عدم املساواة في الدخل بني النساء 
والرجال في منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا بقيمة ٣٫١ تريليونات دوالر.
لذا نحن كمجتمع مدني نطالب بالتمكني 
االقتصادي للمرأة، ونرى في عدم وجود 
احلماية واحلوافــز وفق األطر القانونية 
ســيكون له تأثير ســلبي على االقتصاد 
احمللي، وكذلك يؤدي إلى تهرب املرأة من 

العمل في القطاع اخلاص.
كمــا نطالــب أيضــا بتعديــل قانــون 
العمل والقوانني األخرى من أجل مواءمة 
التشريعات الكويتية مع املعايير الدولية 
واملؤشــرات العاملية للنــوع االجتماعي، 
ونطالب بإدخــال تعديالت على القوانني 
الفــرص  املزيــد مــن  الكويتيــة خللــق 

االقتصادية للمرأة.

بشرى شعبان

كشــفت الهيئة العامة للقوى العاملة، 
أن إدارة تنظيم اســتقدام العمالة املنزلية 
قامت بتنفيذ ٤ قرارات تســييل جزئي من 
الضمان لصالح املستفيدين، الفتة إلى أنها 
سجلت ٣٦٢ شكوى منذ بداية العام احلالي، 
منها ٧٠ شــكوى جواز ســفر مت تسليمها 
للعامل و١٩ شــكوى من صاحب عمل ضد 
مكتب استقدام، و١٦٧ شكوى من عامل ضد 

صاحب عمل.
وأشارت الهيئة في احصائية أصدرتها، 

إلــى إيقــاف ٣ تراخيص منــذ بداية العام 
احلالي، وإحالة ٢٩٧ شــكوى إلى القضاء، 
مبينــة أن إجمالــي عدد العمالــة املنزلية 
املسجلة في وزارة الداخلية يبلغ ٦٣٦٥٢٥ 

عاملة. 
وذكــرت أنه متت إحالــة ١٣ إعالنا غير 
قانوني إلى جهات االختصاص، ومت وضع 
إشــعار مخالفة (ملصقــات) لعدد ٣ على 
(املكاتب/ الشــركات) املخالفة، إلى جانب 
حتصيــل ١٤٨٣٥ دينــارا لصالح أصحاب 
األعمال من املواطنني باإلضافة إلى حتصيل 

٢٤٨٤ دينارا لصالح العمالة.

أبدت قلقها البالغ من تأخر تصنيف الكويت في تقرير البنك الدولي

إدارة تنظيم استقدام العمالة نّفذت ٤ قرارات تسييل ضمان مالي للمستفيدين

«زكاة الرميثية» تطرح مشاريع رمضانية 
متنوعة داخل الكويت وخارجها

أعلنــت زكاة الرميثية 
التابعــة جلمعيــة النجاة 
اخليريــة عن اســتقبالها 
لتـــــبرعات وخيــــــرات 
احملســنني، وذلك لتنفيذ 
مجموعــة متنوعــة مــن 
املشــاريع اخليرية داخل 
الكويــت وخارجها، وذلك 
حرصــا منها علــى تلبية 
رغبة املتبرعني في التصدق 
وإخراج زكاتهم في شــهر 

رمضان املبارك.
زكاة  مديــر  وقــال 

الرميثية سلمان عبيد: أول املشاريع التي 
نستقبل من خاللها تبرعات احملسنني هو 
مشروع زكاة املال، حيث نستقبل الزكاة 
ونصرفها في مصارفها الشرعية، ولدينا 
أيضا مشروع «أبشروا باخلير» الذي تنظمه 
النجاة اخليرية سنويا واخلاص مبلف سداد 
اإليجارات ونتطلع من خالله إلى مساعدة 

األسر املتعففة التي تعيش 
داخل الكويت، إلى جانب 
تقــدمي الدعم واملســاعدة 
املالية لألســرة املتضررة 
من جائحة كورونا داخل 

الكويت.
وحول املشــاريع التي 
تنفذ خــارج الكويت، بني 
العبيد أن منها إغاثة الشعب 
اليمني من خــالل توزيع 
السالل الغذائية على األسر 
احملتاجة، وعالج األطفال 
املصابني بســوء التغذية، 
وبناء منازل لألسر التي حتتاج إلى السكن. 
وأشــار العبيــد إلــى أن «زكاة الرميثية» 
لديها أيضا مشروع عمليات العيون الذي 
ينفذ في تشاد والنيجر وبنغالديش، ويتم 
من خالله إجــراء عمليات العيون وإنقاذ 
املرضى مــن العمى، وتبلغ قيمة العملية 

الواحدة ٤٠ دينارا.

سلمان عبيد


