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االحد ١٣ فبراير ٢٠٢٢ محليات

وزير الداخلية ُيشرف على «األمن السيبراني»
أصــدر ســمو رئيــس 
مجلــس الــوزراء الشــيخ 
صباح اخلالد قرارا بتحديد 
الوزير املشرف على املركز 
الوطني لألمن السيبراني.

وجاء في القرار:
مادة أولى: ُيشرف نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية على املركز الوطني 

صباح اخلالد قــرارا بنقل 
اإلشراف على جهاز تطوير 
مدينة احلريــر (الصبية) 

وجزيرة بوبيان.
وجاء في القرار

مــادة أولى: ُينقــل الى 
وزير الدولة لشؤون البلدية 
اإلشراف على جهاز تطوير 
مدينة احلريــر (الصبية) 

وجزيرة بوبيان.
مادة ثانية: على رئيس 
مجلس الــوزراء والوزراء 
- كل فيما يخصه - تنفيذ 
هذا القــرار، وُيعمل به من 
تاريــخ صــدوره، ويلغى 
كل نص يخالف أحكام هذا 
القرار، وينشر في اجلريدة 

الرسمية.

نقل اإلشراف على جهاز تطوير مدينة احلرير وجزيرة بوبيان إلى وزير البلدية

لألمن السيبراني.
مادة ثانية: على رئيس 
مجلس الــوزراء والوزراء 
- كل فيما يخصه - تنفيذ 
القرار، ويعمل به من تاريخ 
صدوره، وينشر في اجلريدة 

الرسمية.
كما أصدر سمو رئيس 
مجلــس الــوزراء الشــيخ 

عزام الصباح: الكويت تستعيد وهجها 
السياسي واحلضاري بفضل حكمة قيادتها

روما ـ كونا: أكد سفيرنا 
لدى اجلمهوريــة اإليطالية 
الشــيخ عزام الصباح إقامة 
يوم مفتوح في بيت الكويت 
بإيطاليا لعائالت الكويتيني 
العاملــني برومــا وأبنائهــم 
تخللته أنشــطة وفعاليات 
من أجل جتديد غرس القيم 

يدمي عليهما موفور الصحة 
الكويت  والعافية ويحفــظ 
وأهلها من كل مكروه ويدمي 

عليهم نعمة األمن واألمان.
وأضاف: نعتز مبا نلمسه 
املكانــة  ونستشــعره مــن 
الكبيرة للكويت في إيطاليا 
ومــا حتظى به مــن التقدير 

واالحتــرام علــى الصعيــد 
الدولــي وفي العالــم أجمع 
بفضل سياســتها ومواقفها 
احلكيمة واملتزنة، الفتا إلى 
ان الكويت تستعيد وهجها 
واحلضــاري  السياســي 
بفضل ديناميكية سياستها 

اخلارجية النشطة.

السفير الشيخ عزام الصباح مع املشاركني خالل اليوم املفتوح في بيت الكويت بإيطاليا

الوطنية وحب الكويت لديهم، 
وذلك مبناســبة االحتفاالت 

بالذكرى األعياد الوطنية.
الشــيخ عزام  وتضــرع 
الصبــاح بهــذه املناســبة 
العلــي  إلــى اهللا  العزيــزة 
القديــر أن يحفــظ صاحب 
السمو وسمو ولي العهد وأن 

الكويت: األمم املتحدة تبقى اآللية املثلى 
ملناقشة ما يواجهه العالم من حتديات ومخاطر

نيويورك - كونا: جددت 
الكويــت تأكيــد متســكها 
بالنظــام الدولــي املتعــدد 
األطراف ومبــادئ وأهداف 
ميثاق األمم املتحدة مبا يكفل 
تطوير وتعزيــز احلوكمة 
الدوليــة لضمــان حتقيــق 
رسالتها السامية في حفظ 
الدوليــني  الســلم واألمــن 

وخدمة البشرية جمعاء.
جاء ذلك في كلمة الكويت 
التي ألقاها الوزير املفوض 
الدائم لــدى األمم  بوفدهــا 
املتحدة طالل الفصام مساء 
أمس اخلميس في املشاورات 
األولــى للجمعيــة العامــة 
للمنظمــة الدوليــة ملتابعة 
تقريــر األمني العــام لألمم 
املتحــدة املعنون (أجندتنا 

املشتركة).
وقــال الفصام إن «األمم 
املتحــدة تبقى اآللية املثلى 
ملناقشــة ما يواجهه العالم 
مــن حتديــات ومخاطــر»، 
مشــيرا إلى أن مــا أحلقته 
جائحة (كورونا املســتجد 
- كوفيــد ١٩) مــن أضرار 
شديدة الوقع «على مختلف 
املسارات واألصعدة احليوية 
واألساســية فــي حياتنــا 
اليــوم جتعل مشــاوراتنا 

بني اجلنســني في احلقوق 
والفــرص مبا يعــود نحو 
تعضيــد الروافــد وإمتــام 
املقاصــد األساســية التــي 
أوجــدت مــن أجلهــا األمم 
املتحدة والهادفة إلى حفظ 
الدوليــني  الســلم واألمــن 
القادمة  وجتنيب األجيــال 

ويالت احلروب.
وتابع «نتفق مع أهمية 
إعطاء األولوية في اإلسراع 
بتحقيــق أهــداف التنميــة 
املستدامة والنظر في أولى 
جلســاتنا فــي كيفية ربط 
حتقيــق تلك األهــداف مع 
أجندتنا املشتركة ونرى هنا 
الــواردة في  أن املقترحات 
تقرير األمني العام حترص 
أن يكــون اإلنســان احملور 
األساســي لصياغــة ركائز 

تلك األهداف».
الوفــاء  أن  وأوضــح 
الدوليــة  بااللتزامــات 
والتضامــن علــى الصعيد 
العاملي سيمثالن االنطالقة 
احلقيقية لبلوغ تلك األهداف 
الرامية إلى القضاء على الفقر 
بصوره املتعددة وحصول 
جميع البشر على حقوقهم 
الكرامــة  فــي  املتســاوية 
والتعليم والصحة واملشاركة 

السياسية ومتكني الشباب 
واملرأة.

كما أكد أن أهداف التنمية 
العمــل  املســتدامة حتتــم 
وفق أساليب مبتكرة ميكن 
التنبؤ بها ملواكبة املتطلبات 
واالحتياجات بهدف اجتثاث 
الفقــر وتعزيــز املســاواة 
بني اجلنســني ودعــم دور 
الشباب وتعزيز دور املرأة 
على سبيل املثال ال احلصر 

بحلول عام ٢٠٣٠.
وأضاف الفصام أن ذلك 
يتم من خالل العمل اجلماعي 
الدولي والشــراكة العاملية 
الفعالة وفق مبدأ املسؤولية 
املشتركة مرحبا بكل ما يلبي 
تلك املتطلبات ووضع املرأة 
والشــباب في قلــب جميع 

التدابير املقترحة.
وذكــر أن الكويت تؤكد 
دعمها ملقترحات عقد مؤمتر 
قمــة للتحول فــي التعليم 
وقمة اجتماعية عاملية وقمة 
املستقبل، وذلك انطالقا من 
حرصها على قطاع التعليم 
وأهمية مواكبته للتطورات 
التكنولوجية باإلضافة إلى 
حرصهــا علــى مواضيــع 
حقوق اإلنســان واحلماية 

االجتماعية.

جددت متسكها بالنظام الدولي متعدد األطراف وأهداف ميثاق األمم املتحدة

طالل الفصام

هذه مهمة أكثر من أي وقت 
مضى، السيما بعد أن اتضح 
للعالم مــدى أهمية تعزيز 
النظم االقتصادية والصحية 
والبيئيــة  واالجتماعيــة 

املعمول بها».
وشدد على أهمية التركيز 
على مراحل التعافي من آثار 
اجلائحة املدمرة لبناء عالم 
أكثــر مســاواة يتحقق في 
ظلــه التكامل املنشــود بني 
التعليم والعمالة وحتقيق 
التنمية املستدامة واحلماية 
القائمــة على  االجتماعيــة 
حتســني األنظمة الصحية 

الشاملة.
إلــى  الفصــام  ودعــا 
تعزيز دور املرأة واملساواة 

«الشباب» تطلق املوسم الثاني من «املبادر احملترف»
العامة  الهيئــة  أعلنــت 
للشباب أمس إطالق املوسم 
الثاني من برنامج «املبادر 
احملترف» بهدف متكني ودعم 
الشباب الكويتيني في مجال 

ريادة األعمال.
وقالت الهيئــة في بيان 
صحافي إن البرنامج املدرج 
ضمن اخلطة اإلمنائية للدولة 
وبرنامــج العمل احلكومي 
يعمل على توجيه املبادرين 
الشــباب نحــو القطاعــات 
الواعــدة،  االقتصاديــة 
ويهدف إلى تنويع القاعدة 
اإلنتاجية وإتاحة فرص عمل 
للشباب الكويتيني بالقطاع 

البرنامج تأهيلي وتدريبي 
مدته ثالثة أشــهر يبدأ في 
مــارس املقبل وتديره كلية 
اجلونكوين وكلية بوكسهل 
واملستقبل حلاضنات األعمال 
بالشــراكة مع مركز صباح 
األحمــد للموهبــة واإلبداع 
ومركز التدريب الهندســي 
واخلريجني بجامعة الكويت.

وأشارت إلى أن البرنامج 
يعمــل علــى متكــني ودعم 
الشــباب في مجــال ريادة 
األعمال ومســاعدتهم على 
العقبــات  علــى  التغلــب 
بــدء  عنــد  املســتقبلية 
مشاريعهم وإدارتها وتشجيع 

العمالة الوطنية لالنخراط 
املشــروعات  قطــاع  فــي 
واملتوســطة  الصغيــرة 
وتعزيز مساهمتهم في تنمية 

االقتصاد الوطني.
وأوضحــت أنه يتضمن 
كذلك تدريب املشاركني على 
إعداد دراسة اجلدوى وخطة 
العمل للمشروع واالبتكار في 
تصميم املنتجات واخلدمات 
التجارية ومهارات التفاوض 
والتسويق، داعية الشباب 
الكويتيني من اجلنسني إلى 
التســجيل بالبرنامج عبر 
املوقــع اإللكترونــي لهيئة 
.www.youth.gov.kw الشباب

يهدف لتنويع القاعدة اإلنتاجية وإتاحة فرص عمل للشباب في القطاع اخلاص

اخلاص وتوفير مســاحات 
الصغيــرة  للمشــروعات 
واملتوسطة لعرض منتجاتهم 

باألسواق املوسمية.
ذلــك  أن  وأوضحــت 
ينطلــق مــن خــالل طــرح 
خمســة برامــج تدريبيــة 
كبرامج مــا قبل االحتضان 
في قطاعــات التكنولوجيا 
ونظم املعلومات واالتصاالت 
والصناعات اإلبداعية والذكاء 
الصناعــي والتكنولوجيــا 
الرقميــة  والبرمجيــات 
والصناعــي  واحلرفــي 
املتناهيــة  واملشــاريع 
الصغــر، مشــيرة إلــى أن 

«االعتماد األكادميي» يضيف 
برامج دراسية جديدة في أميركا

ثامر السليم

علمــت «األنبــاء» مــن 
مصــادر مطلعة في اجلهاز 
الوطني لالعتماد األكادميي 
وضمــان جودة التعليم أن 
مدير اجلهاز د.حمد العدواني 
أصدر قرارا بإضافة بعض 
البرامج الدراسية والدرجات 
العلمية من قائمة مؤسسات 
التعليم العالي في الواليات 
املتحدة األميركية املوصي 
بها لــدى اجلهــاز الوطني 
لالعتماد األكادميي وضمان 
جودة التعليم، مشيرة إلى 
أن هــذا القرار يســري من 

احلضــور املنتظــم خــالل 
األســبوع الدراســي، الفتة 
إلــى انــه يجــب أن يكون 
الذي  الدراســي  البرنامــج 
ســيلتحق بــه الطلبــة قد 
اجتاز املدة الدراسية احملددة 
ملنح الدرجة العلمية، وذلك 

بتخريج الدفعة األولى من 
الكليــة التــي تطــرح هذا 
البرنامج. وأكدت انه يجب 
مراعــاة القــرارات املنظمة 
الدراسة  لاللتحاق ولنظام 
في مؤسسات التعليم خارج 

الكويت.

د.حمد العدواني

تاريــخ صدوره ويلغى كل 
نــص يخالف مــا ورد بهذا 
القرار. وأشارت إلى انه يجب 
أن يتبع البرنامج الدراسي 
الذي ســيلتحق به الطلبة 
نظــام التعليــم التقليــدي 
وأن تكون الدراســة بنظام 

إضافة جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 
لقرار اإليفاد املباشر لطلبة الطب

أصدر وزيــر التربية وزير التعليم 
د.علــي  العلمــي  والبحــث  العالــي 
املضف قــرارا بإضافــة جامعة العلوم 
والتكنولوجيــا األردنيــة لقرار اإليفاد 
املباشــر للطلبة احلاصلني على قبول 
أكادميي في بعض التخصصات الطبية.

وجاء في القرار:
املادة األولى

ُتضاف جامعة العلوم والتكنولوجيا 

األردنيــة الى القرار الــوزاري رقم ١٨٥ 
الصــادر فــي ٢/٦/٢٠١٥ بشــأن إيفــاد 
الطلبة احلاصلــني على قبول أكادميي 
في التخصصات الطبية (الطب البشري 

- طب األسنان - الصيدلة).
املادة الثانية

يسري هذا القرار من تاريخ صدوره، 
وعلى جميع جهات االختصاص العلم 

والعمل مبوجبه.

د.علي املضف


