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طالل اخلالد لرجال اجلمارك: ال مجاملة في أمن الكويت
أكــد نائب رئيس مجلس الــوزراء ووزير الدفاع ووزير 
الداخليــة بالوكالة الشــيخ طالل اخلالد ضــرورة االرتقاء 
بالعمــل اجلمركي والربــط اآللي بني قطاعــات (الداخلية) 
واإلدارة العامة للجمارك والتصدي ملواجهة مخاطر تهريب 
املواد غير املشــروعة وخصوصا املخدرات للمحافظة على 

شبابنا من هذه اآلفة املدمرة.
جــاء ذلك وفــق بيان صحافي صادر عــن اإلدارة العامة 
للعالقــات واإلعالم األمني امس عقب جولة تفقدية قام بها 
الشــيخ طالل اخلالد يرافقه وكيل وزارة الداخلية املساعد 
لشــؤون أمن املنافذ اللواء منصور العوضي، واملدير العام 
للجمارك ســليمان الفهد في مطار الكويــت الدولي ومبنى 

الشحن اجلوي.
وخالل اجلولة استمع الشيخ طالل اخلالد إلى شرح من 
مديــر إدارة اجلمرك اجلوي مطلــق العنزي عن آلية العمل 

داخل مبنى الشحن اجلمركي.
وأشاد وزير الداخلية بالوكالة برجال اجلمارك وإخوانهم 
رجال الداخلية، واصفا إياهم بأنهم العني الساهرة على حماية 
الوطن لكل من تسول له نفسه القيام بأي عمليات تهريب.

وشــدد علــى اجلميع بزيــادة االنتباه واليقظــة وأنه ال 
مجاملة في أمن البالد «فأنتم الدرع احلصينة حلماية الوطن 

واملواطنني من آفة املخدرات».

أكد ضرورة االرتقاء بالعمل اجلمركي والتصدي ملخاطر تهريب املواد غير املشروعة خصوصًا املخدرات

الشيخ طالل اخلالد خالل اجلولة التفقديةالشيخ طالل اخلالد خالل اللقاء مع رجال اجلمارك

العتل: توظيف املهندسني في «البيئة» قريبًا
ومحطة خاصة لرصد نسب التلوث مبقر اجلمعية

جمعيــة  رئيــس  ثمــن 
العتل  املهندســني م.فيصــل 
التعــاون املثمــر والبّناء مع 
الهيئة العامة للبيئة في دعم 
العمالــة الوطنيــة، الفتا الى 
جتاوب الهيئــة وإعالنها عن 
بدء مرحلة توظيف للمهندسني 
مختلــف  مــن  الكويتيــني 
الشــواغر  التخصصات مللء 
واالستعانة بها لتنفيذ مشاريع 
الهيئة وعملها االستراتيجي.

وأكد العتل أنه التقى رئيس 
مجلــس اإلدارة ومديــر عام 
الهيئة العامة للبيئة الشــيخ 
عبداهللا األحمــد مبقر الهيئة 
أول من أمس بحضور أمني سر 
اجلمعية م.فهد العتيبي وبحث 
معه عددا من املوضوعات ذات 
االهتمام املشترك وفي مقدمتها 
االستعجال بفتح أبواب العمل 
للزمالء املهندسني واملهندسات، 

للشــباب الكويتي واحلرص 
على اســتقطابهم في اجلهاز 

التنفيذي للهيئة.
اللقاء  وأضاف العتــل أن 

ميكن االستفادة منها في حل 
املشكلة اإلسكانية، مشيرا الى 
تفاهم مشترك لعرض عدد من 
املواقع اخلالية من أي عوائق 
وإبالغ اجلهات املختصة بها، 
باإلضافة الى مقترحات الهيئة 
في هذا اخلصوص وتوفيرها 
ألراضي في املناطق احملاذية 
لوصلة الدوحــة وصوال الى 

أمغرة.
وتابع: مت االتفاق مع الهيئة 
أيضا على إقامة محطة لرصد 
نســب التلوث بشكل مستمر 
مبقــر اجلمعيــة، مؤكــدا أن 
هذه احملطة ستعمل بإشراف 
فريق من أصحاب التخصصات 
الهندســية- البيئيــة، حيث 
ســيتم رفع القراءات بشــكل 
مســتمر ومــن ثــم حتليلهــا 
وإصدار النتائج بشكل علمي 

احترافي وبشكل دوري.

التعــاون  أيضــا  تنــاول 
والتنســيق مــع الهيئــة في 
موضوع مقترحات اجلمعية 
بتوفير مزيد من األراضي التي 

أشاد بتعاون رئيس مجلس إدارة الهيئة لتوفير مزيد من األراضي السكنية

الشيخ عبداهللا األحمد مستقبالً م.فيصل العتل وم.فهد العتيبي

وتلقينا بكل سرور تأكيدات 
رئيس الهيئة بــأن فتح باب 
التوظيــف ســيكون خــالل 
سبتمبر، ما يؤكد دعمه املطلق 

رفع غرامة مخالفة التهريب اجلمركي
إلى ٣ أمثال القيمة بعد كثرة محاوالت التهريب

قال مدير عام اإلدارة العامة للجمارك باإلنابة سليمان 
الفهد إنه لوحظ في اآلونة األخيرة كثرة محاوالت تهريب 
املــواد التموينية املدعومة إلــى خارج البالد مبا يخالف 
القانون، وبناء على توجيهات وزير التجارة والصناعة 
ووزير الشــؤون االجتماعية والتنميــة املجتمعية فهد 
الشريعان صدرت تعليمات جمركية برفع الغرامة ملخالفة 
التهريب اجلمركي إلى ٣ أمثال القيمة، وهي احلد األقصى 

وفق قانون اجلمارك املوحد.
وأكــد الفهد في تصريح صحافــي أن رجال اجلمارك 
هم الدرع احلصني فــي مواجهة املتالعبني واملتجاوزين 
للقوانني، مشــددا على التــزام اإلدارة العامــة للجمارك 
بتعليمات ســمو رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة 

سليمان عبد العزيز الفهدوالصناعة.

منتدى املرأة العاملة: إطار قانوني يكفل حقوق رائدات األعمال
أوصــى املنتــدى العربي 
الثاني للمرأة العاملة بتركيز 
صياغة إطــار قانوني يكفل 
حقوق رائدات األعمال وينظم 
العمــل في إطار االقتصادات 
الرقمية، وتعزيز واستحداث 
بيئات متكينية لدعم الرقمنة 
من خالل إعادة تأهيل القوى 
العربيــة خاصــة  العاملــة 
بالنســبة لإلنــاث ملواجهــة 
التــي يفرضهــا  التحديــات 
الــذكاء االصطناعي  عصــر 
التكنولوجيــة،  والثــورة 
وتطوير منظومة اإلحصائيات 
واملؤشرات املستجيبة للنوع 
االجتماعــي بهــدف وضــع 
وتقييم السياسات والبرامج 
الالزمة لتعزيز وجود املرأة 
في االقتصاد الرقمي، وتهيئة 
البنى األساسية وتطويرها 

لتعزيــز مهــارات املــرأة في 
حتليــل البيانــات، وتطوير 
إمكاناتها فــي ريادة األعمال 
وتهيئة املجتمع لتقبل فكرة 
النســاء كرائدات  مســاهمة 
الدعم املهني،  أعمال وتقدمي 
وتذليــل العقبــات وتوجيه 

التكنولوجية  الفــروع  فــي 
والذكاء االصطناعي، ودمج 
مفهــوم ريــادة األعمــال في 
املناهج التعليمية لتســهيل 
نفاذ النساء إلى تكنولوجيا 
املعلومــات واالتصاالت من 
أجــل بناء املهــارات الرقمية 
للمــرأة العاملــة، وضرورة 
توفير املساندة االجتماعية 
للمــرأة العاملــة مــن قبــل 
األسرة واملجتمع لدعم قدرتها 
علــى حتقيــق التــوازن في 
املزدوجــة في  مســؤوليتها 

العمل والرعاية األسرية.
وقد ترأست األمينة العامة 
املساعدة بلجنة شؤون عمل 
املرأة مبنظمة العمل العربية 
د.سناء علي العصفور جلسة 
رائــدات األعمــال التحديات 

واحللول.

الطلبة نحو مبادئ املساواة 
بــني اجلنســني فــي العمــل 
واإلنتاج واالبتكار وتصميم 
وإدارة املشروعات، وذلك من 
خالل تبني نهج تعليمي مبكر 
بأهمية ريادة األعمال للمرأة 

وللمجتمع ككل.
بتربيــة  أوصــى  كمــا 
حس ريــادة األعمال وثقافة 
العمل احلر وتنمية مهاراته 
األساســية وتغيير الصورة 
النمطيــة التــي ال تــرى في 
املرأة رائدة أعمــال ناجحة، 
وتطوير وتصميم مســارات 
تعليميــة لريــادة األعمــال 
تتضمــن مســتهدف خاص 
التحديات  بالنســاء، تراعي 
احلالية واملعوقات التي تواجه 
املرأة وســبل التغلب عليها 
وتشجيع الشابات على التعلم 

لتوسيع خدمات تكنولوجيا 
املعلومات واالتصال وإتاحتها 

للجميع دون متييز.
كما أوصى املنتدى، الذي 
عقد حتت عنوان «مستقبل 
ريادة األعمال النسائية في ظل 
االقتصاديات الرقمية»، والذي 
نظمته وزارة العمل بالتعاون 
مع منظمة العمــل العربية، 
وذلك فــي منتجع ميلينيوم 
صاللة، أوصى بضرورة تبني 
استراتيجيات الشمول املالي 
التي تهدف إلى حتسني وصول 
املرأة إلى التمويل واخلدمات 
املالية الرقميــة املرتبط به، 
وتعزيز احلــوار االجتماعي 
الشــركاء االجتماعيني  بــني 
في مختلــف القضايــا التي 
تهم املرأة العاملة، والسيما 
تطويــر البرامج املشــتركة 

سناء العصفور

«اإلقرار احلر» و«علم األدوية» و«األشعة التشخيصية» 
جديد املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية

أصبح املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم 
الصحيــة مصــدرا علميــا من مصــادر العلوم 
الصحيــة، إذ إنه اســتمر منذ انشــائه في عام 
١٩٨٠ في اصدار سلسلة متنوعة من االصدارات 
الصحية، منها ما هو مؤلف، ومنها ما هو مترجم، 
ومن اإلصــدارات الصحية اجلديدة ثالثة كتب 
وهي: كتاب «اإلقرار احلر املستنير» من تأليف 
د.قاسم طه الساره، تضمن الكتاب معلومات مهمة 
عن اإلقرار احلر املستنير الذي يعد وثيقة بني 
الطبيب واملريض، ليوضح الطبيب من خاللها 
التدخالت الطبية سواء التشخيصية او العالجية، 
ويتأكد من ان املريض قد فهم واســتوعب تلك 
التدخالت، وتعد تلك الوثيقة اقرارا من املريض 
بقبول التعرض للمخاطر احملتملة التي ليست 
بالضرورة ان حتدث، ويجب على االطباء قبل 
القيــام بأي اجراء طبي خاص باملريض ابالغه 
بكل ما يتعلق بذلك االجراء من منافع ومخاطر 
وبدائل، ثم احلصول منه على اقرار باخلضوع 
لهذا اإلجراء او رفضه، اما الكتاب الثاني فهو كتاب 

«علم االدوية والعالج» من تأليف الصيدالنية 
امنية حسني شمس الدين، احتوى الكتاب على 
معلومات مهمة عن االدوية وتأثيراتها املختلفة، 
والدواء هو اي مادة تستخدم ملعاجلة او تشخيص 
او الوقايــة من مرض ما او حالة غير طبيعية، 
حيث يخضع الدواء الى االمتصاص، والتوزيع 
واأليض واإلخراج، وهــي عمليات حيوية من 
خاللها يؤثر اجلســم او اجلهــاز احليوي على 
الــدواء، اما الكتاب الثالث فهو كتاب «األشــعة 
التشخيصية ودورها في الكشف عن األمراض» 
مــن تأليف د.منى عصام املال، اشــتمل الكتاب 
على معلومات مهمة عن االشعة التشخيصية، 
ولقد كان الكتشــاف االشــعة السينية على يد 
الفيزيائي األملاني فيلهلم رونتجن عام ١٨٩٥ اثر 
كبير في مجال التشــخيص الطبي، وقد تطور 
علم االشعة بشكل سريع خاصة في السنوات 
االخيرة، مما جعل الفحوص التصويرية اكثر 
امانا ودقة، وقلل من تعرض املريض واالطباء 

للتأثيرات االشعاعية الضارة.

ملشاهدة الڤيديو


