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أنس الصالح :املركز سيسهم في احلفاظ على األمن املجتمعي وحماية األرواح واملمتلكات

وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء يفتتح مركز «الوفرة» لإلطفاء
افتتح ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس ال���وزراء
ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس
الصالح ،مركز الوفرة لالطفاء الذي يهدف
إلى تعزيز سرعة االستجابة للحوادث في
منطقة الوفرة السكنية والزراعية ومساندة
مركز (ال��ك��وت) لالطفاء مبدينة (صباح
األحمد).
وقال الصالح في تصريح صحفي أمس:
إن املركز سيسهم في احلفاظ على األمن
املجتمعي وحماية األرواح واملمتلكات،
مشيرا إل��ى أن��ه مت جتهيزه مب��ا يحتاجه
أع��ض��اء ق��وة اإلط��ف��اء ال��ع��ام ومب��ا يشكل
بيئة صحية تتناسب مع طبيعة عملهم
ومساعدتهم على التغلب على مشاق املهنة.
وأض��اف أن املركز يحتوي على صاالت
ل�لال��ع��اب ال��ري��اض��ي��ة م��ت��ع��ددة األغ���راض
وح��وض للسباحة مبا يسهم في احلفاظ
على اللياقة البدنية ل��دى أع��ض��اء القوة
للقيام مبسؤولياتهم املناطة إليهم.
من جانبه قال رئيس قوة اإلطفاء العام
الفريق خالد امل��ك��راد في تصريح مماثل:
إن تصميم امل��رك��ز ج���اء بشكل عصري
ومنوذجي يتناسب مع جميع احتياجات
رجال اإلطفاء مبا يوفر لهم أقصى درجات
اخلدمة والراحة.

الوزير أنس الصالح يفتتح املركز

وأش��اد الفريق امل��ك��راد ب��دور املؤسسة
العامة للرعاية السكنية التي نفذت املشروع
بالتعاون مع إدارة االنشاءات والصيانة

الفريق خالد املكراد يقدم درعا ً للوزير أنس الصالح

التابعة لقوة اإلطفاء العام شاكرا كل من
ساهم في إجناز هذا الصرح املميز.
وأكد حرص (اإلطفاء) على تزويد املركز

«الصحة»:إعادة ترتيب مواعيد تلقي لقاح
«كورونا» ليستمر التطعيم دون توقف
ومراعاة لوقف اإلنتاج من الشركة املنتجة

إعادة ترتيب مواعيد تلقي تطعيم اللقاح

أعلنت وزارة الصحة الكويتية ،أنها بصدد إعادة
ترتيب مواعيد تلقي تطعيم لقاح كورونا (كوفيد-
( )19فايزر-بيونتك) مراعاة للفترة الزمنية التي
سيتم فيها إيقاف التوريد إثر تأخر شركة (فايزر)
املنتجة للقاح عن توريد كميات التطعيم املتفق
عليها إلى دولة الكويت وجميع دول العالم بسبب
إيقاف إنتاج املصنع للتوسع في خطوط اإلنتاج.
وقالت (الصحة) في بيان لـ (ك��ون��ا) أمس:
إنه نظرا إلى تأخر شركة (فايزر) املنتجة للقاح

ك��ورون��ا (كوفيد( )19 -فايزر-بيونتك) عن
توريد كميات التطعيم املتفق عليها إل��ى دولة
الكويت وجميع دول العالم بسبب إيقاف إنتاج
املصنع للتوسع في خطوط اإلنتاج ،فإن الوزارة
بصدد إعادة ترتيب املواعيد لتلقي التطعيم مراعاة
للفترة الزمنية التي سيتم فيها إيقاف التوريد
حتى تستمر عملية تقدمي الطعوم دون توقف إلى
نصل ب��إذن الله إلى أقصى طاقة يومية لتقدمي
الطعوم.

جهود مضنية لفريق عمل املركز في 2020

الفضلي :ندرس مؤمترات
 2021من بني عدة دول
أوض������������ح رئ����ي����س
م���رك���ز ل���ن���دن ل��ل��ب��ح��وث
واالس��ت��ش��ارات أ.د ناصر
الفضلي أن مجلس االدارة
ي�����درس ه����ذا األس���ب���وع
اخليارات املعروضة عليه
مل��ؤمت��رات ال��ع��ام ، 2021
م��ش��ي��را ال���ى أن ط��اول��ة
مجلس االدارة عليها عدد
من املشروعات ملؤمترات
وفعاليات مختلفة سيتم
حسمها قريبا ً ان شاء الله .
وت����اب����ع ال��ف��ض��ل��ي :
ن��ن��اق��ش اآلن م��ل��ف��ات من
دول ال��ع��راق واالم����ارات أ.د ناصر الفضلي
ومملكة ال��دمن��ارك وقطر
واألردن القامة مؤمترات
عام  2021وال زلنا بصدد الدراسة لنخرج للنور فعالياتنا
في هذا العام الذي عادت فيه احلياة بشكل جزئي واخليارات
كلها مطروحة ملؤمترات ميدانية تقليدية أو على املنصة
االلكترونية بحسب املعطيات الصحية في العالم .
وق��ال :رغ��م أن ع��ام  2020ك��ان عاماً صعباً على كافة
األصعدة نظرا ً لتأثيرات جائحة كورونا على العالم أجمع
توقفت معه كل الفعاليات لكن مركز لندن حرص على التواجد
عبر املنصات البديلة فاستبدل النظام التقني بالتقليدي وأقام
مؤمترين دوليني التاسع والعاشر عام  2020على املنصة
االلكترونية اضافة الى عدد من الفعاليات األخرى التي شارك
فيها عبر ممثليه .
وأكد الفضلي أن عام  2020كان عاما ً صعب املراس لذا البد
أن أتقدم بخالص الشكر جلهود حثيثة بذلها فريق عمل املركز
بشكل استثنائي في وقت توقف فيه العالم تقريباً وأخص
بالشكر أ.د حنان عبيد مدير العالقات اخلارجية ورئيس
حترير مجلة بحوث أ.د عبد امللك الدناني ونائب رئيس
التحرير د .انعام يوسف واملدير التقني محمد الصوابي
ومدير التدريب د يعقوب الشايع ومدير التدقيق د مازن
اخليرو وأ .سارة كميخ وأ .فوزية الدريهم ومن ود .صالح
الدين عامر وأ.د سندس اخلالدي ود .محمد شرف وأ .حسام
حسن وأ.امي��ان محمد  ،وأخيرا ً مدير عام املركز أ.محمد عبد
العزيز.

ب��أح��دث اآلل��ي��ات وامل��ع��دات اخل��اص��ة في
عمليات مكافحة احلرائق واإلنقاذ آمال أن
يساهم ذلك في تعزيز منظومتنا مبا يواكب

مشروع «كفو» يقيم فعالية
لقاء اخلبراء «مجتمع
السياسات العامة»
نظم مشروع كفاءات الكويت لفرص مستقبلية (كفو) التابع للديوان
األميري فعالية لقاء اخلبراء (مجتمع السياسات العامة) ،وه��و أحد
مجتمعات املشروع املتعددة بحضور مجموعة من اخلبراء والباحثني
لتبادل آخر املستجدات.
وقالت املدير التنفيذي للمشروع الدكتورة فاطمة املوسوي في بيان
صحفي أول أمس :إن الفعالية جاءت ضمن النسخة السنوية الرابعة لـ
(مجتمع السياسات العامة).
وأوضحت املوسوي أن عددا من املشاركني املقيمني في مجتمع (كفو)
تطرقوا الى موضوع تطوير سياسات األمن السيبراني واملواطنة الرقمية
بتنسيق من مدير إدارة التطوير في اكادميية مؤسسة الكويت للتقدم
العلمي الدكتورة أبرار املوسى التي عرضت بعض الدراسات والبحوث
املتعلقة بالتجربة الرقمية خالل فترة اجلائحة.
وأشارت إلى أن الدكتور ظاهر علي قدم في حديثه عن األمن السيبراني
واجلرمية السيبرانية بعض النصائح املهمة لتجنب األخطاء اإللكترونية
مثل مشاركة البريد االلكتروني والرمز السري ودعا الى احملافظة على
حتديث البرامج على اجلهاز وان كلمات السر ال بد أن تكون غير سهلة.
وأف��ادت أن الدكتور علي الكاظمي عرض من جانبه بعضسياسات
األم��ن السيبراني للمؤسسات واحلكومة وكيفية وضعها في تنظيم
وسياسات للمواطنة الرقمية ،بينما شرح الدكتور علي الفيليسياسات
حماية األطفال إلكترونياً وبخاصة التعليم اإللكتروني وكيفية حماية
الطفل من التنمر إلكترونيا ً.
وأضافت املوسوي أنه مت أيضاً التطرق الى موضوع علم السلوك
والسياسات العامة بتنسيق من الدكتور أحمد السري ،حيث قام بعرض
املوضوع وتناول كيفية رسم السياسة واتخاذ القرار وتقييم السياسة
وذلك عبر دراسته ملشكلة السمنة في املدارس بالتعاون مع جامعة لندن
لالقتصاد .وذكرت أن الدكتور علي بورسلي سلط من جانبه الضوء على
عالقة الدماغ في علم السلوك مشيرا الى اهمية معرفة القرارات التي يتم
اتخاذها في علم السلوك قبل وبعد وضع السياسات.
ودع��ت املوسوي الكفاءات الوطنية الى االنضمام لفعاليات (كفو)
القادمة والتسجيل في منصة (كفو) التي تعتبر املنصة الوطنية األولى
لعرض الكفاءات الشبابية لتسهيل عملية البحث والتواصل والتعاون فيما
بينهم.

خطط الدولة التنموية في جميع املناطق.
وح��ض��ر االف��ت��ت��اح ن��ائ��ب امل��دي��ر العام
لشؤون التنفيذ باملؤسسة العامة للرعاية

«الرحمة العاملية»  550أسرة
استفادت من حمالت تدفئة
الشتاء في دول البلقان

جانب من توزيع املساعدات الشتوية

قامت جمعية الرحمة العاملية بتوزيع
م��س��اع��دات شتوية عاجلة مل��ا ي��زي��د على
 550أسرة في البوسنة والهرسك وألبانيا
واجل��ب��ل األس����ود ،وذل���ك ض��م��ن حملتها
«البلقان يتجمد» والتي تهدف الى تخفيف
معاناة األس��ر احملتاجة في أج��واء البرد
القارس.
وق���ال رئ��ي��س مكتب ش��رق أوروب���ا في
جمعية الرحمة العاملية عيسى ال��ذوادي:
إن احلملة قدمت ألهالي البلقان مجموعة
من اإلغاثات الضرورية واملتنوعة ،كترميم
أسقف املنازل وأفران التدفئة وجتهيز منازل
األسر الفقيرة وتوزيع البطانيات وخشب
التدفئة ،بواقع  200أسرة في ألبانيا ،و250

تقام إلكتروني ًا عن طريق عرض امللصقات العلمية عبر رابط إلكتروني موحد خالل مارس املقبل

«األبحاث» في جامعة الكويت يدعو الباحثني
للمشاركة في فعالية امللصق العلمي
حت��ت رع��اي��ة م��دي��ر ج��ام��ع��ة الكويت
باإلنابة أ.د .فايز عايد الظفيري ،ونائب
مدير اجلامعة لألبحاث أ.د .رشيد العنزي،
يعتزم قطاع األب��ح��اث  -مكتب التعاون
البحثي اخلارجي واالس��ت��ش��ارات ،تنظيم
فعالية امللصق العلمي للكليات اإلنسانية
والعلمية ،والباحثني م��ن معهد الكويت
لألبحاث العلمية ،واملزمع إقامتها خالل
شهر م��ارس  ،2021وستقام فعالية هذا
العام إلكترونيا ً عن طريق عرض امللصقات
العلمية عبر رابط إلكتروني موحد.
وأكد نائب مدير اجلامعة لألبحاث أ.د.
رشيد العنزي على أن البحث العلمي يعد
أحد الركائز األساسية في جامعة الكويت،
مشيرا إلى ما توليه اجلامعة ممثل ًة بقطاع
األب��ح��اث م��ن اه��ت��م��ام ملحوظ بتشجيع
ال��ب��اح��ث�ين وحت��ف��ي��زه��م ل��ت��ق��دمي األب��ح��اث
وال��دراس��ات التي تثري العلم واملعرفة
وتخدم املجتمع في شتى املجاالت.
وذك��ر أ.د .العنزي أن ال��ه��دف م��ن عقد
فعالية امللصق العلمي سنوياً هو تشجيع
الباحثني الستثمار قدراتهم وخبراتهم
ال��ب��ح��ث��ي��ة ،وع�����رض ن��ت��ائ��ج أب��ح��اث��ه��م
وإجنازاتها ،ومناقشة نتائجها مع الباحثني
وامل��ه��ت��م�ين .وب�ي�ن أ.د .ال��ع��ن��زي أن مهمة
قطاع األبحاث تتمثل بدعم أنشطة البحث
والتطوير ف��ي جامعة الكويت ،وتوجيه
مبادرات الكليات نحو تنفيذ املشاريع ذات
األبعاد العاملية ،وإنتاج املعرفة اجلديدة ذات
القيمة العلمية واإلنسانية ،موجها الدعوة
للباحثني من الكليات اإلنسانية والعلمية
إلى سرعة التسجيل وتقدمي أبحاثهم العلمية
على املوقع اإللكتروني لقطاع األبحاث
https://bit.ly/3avZ3LF
https://bit.ly/3awlccH

السكنية املهندس صالح الرشيدي ونواب
رئيس ق��وة اإلط��ف��اء ال��ع��ام وك��ب��ار القادة
والضباط بالقوة.

أ.د .رشيد العنزي

د.سلمان الصباح

وبدوره أكد مساعد نائب مدير اجلامعة
للتعاون البحثي اخلارجي واالستشارات
مبكتب ن��ائ��ب م��دي��ر اجل��ام��ع��ة لألبحاث
د.سلمان الصباح حرص جامعة الكويت
على تعزيز ج��وان��ب اجل���ودة واألص��ال��ة
والتنافسية العلمية ب�ين الباحثني في
مختلف التخصصات ،وم��ن ه��ذا املنطلق
تركزت جهود قطاع األبحاث على تشجيع
إق��ام��ة فعالية امللصق العلمي السنوية
لتحقيق هدف نشر ثقافة اإلبداع واالبتكار
العلمي والبحثي ،وت��وف��ي��ر منبر لنشر
املنجزات العلمية والبحثية في اجلامعة.
وبني أن قطاع األبحاث بجامعة الكويت
ح��ري��ص على إب���راز ج��ه��ود أع��ض��اء هيئة
التدريس والفئة األكادميية املساندة وطلبة
ال��دراس��ات العليا في البحث العلمي ،مبا
يسهم في رفع املستوى األكادميي والعلمي

باجلامعة ،وذلك من خالل إقامة يوم امللصق
العلمي الذي يعد إحدى أهم الفعاليات التي
تعرض نتائج أحدث األبحاث والدراسات
التي أجنزها الباحثون في جامعة الكويت،
مبا يتيح الفرصة أم��ام الباحثني وأعضاء
هيئة ال��ت��دري��س والطلبة ل�لاط�لاع على
األبحاث في مختلف املجاالت العلمية ،إلى
جانب تبادل املعلومات واخلبرات.
ودع��ا د .الصباح الباحثني للمشاركة
في فعالية امللصق العلمي ،حيث ميكنهم
التقدمي عن طريق املوقع اإللكتروني لقطاع
األبحاث.
ي��ذك��ر أن��ه مت تشكيل جلنة م��ن ممثلي
ال��ك��ل��ي��ات لتقييم أف��ض��ل م��ل��ص��ق علمي
ف��ي الفعالية ،كما ستمنح ج��وائ��ز مالية
للفائزين .علما بأن آخر موعد للتسجيل هو
.2021/1/31

أسرة في البوسنة والهرسك ،باإلضافة إلى
 100أسرة في اجلبل األسود.
وأوضح الذوادي أن هذه املساعدات تأتي
ضمن جهود الرحمة العاملية اإلغاثية التي
تسعى إل��ى التخفيف عن األس��ر احملتاجة
في دول البلقان ،في ظل موجات الصقيع،
وان��ه��ي��ار أس��ق��ف امل��ن��ازل م��ن االرت��ف��اع��ات
الثلجية وتعطل احل��ي��اة وس��وء األح��وال
االقتصادية.
وق��د عبر املستفيدون م��ن امل��س��اع��دات
عن شكرهم وتقديرهم للكويت وشعبها
الكرمي على مبادراتهم اإلنسانية ،ودعمهم
املتواصل لشعوب البلقان ،مبا يؤكد عمق
األخوة ومواقف الكويت اإلنسانية.

«إحياء التراث» تتنظم
الدورة اإللكترونية الـ 20
في تعظيم العلم

تنظم جمعية إحياء التراث اإلسالمي فعاليات الدورة اإللكترونية
العشرين في شرح كتاب ( تعظيم العلم ) والتي سيحاضر فيها
الشيخ د.صالح العصيمي  ،وذلك ابتداء من يوم األحد املوافق 1/24
وستستمر حتى يوم 2021/1/30م.
ومي��ك��ن امل��ش��ارك��ة فيها م��ن خ�لال حسابات ب��رام��ج التواصل
بالفيسبوك والتويتر واالنستجرام لفرع جمعية إحياء التراث
مبنطقة األندلس .al2andalus
ودعت اجلمعية اجلمهور الكرمي للمشاركة في فعاليات األنشطة
التي تقيمها ،األمر الذي يعود عليه بالنفع والفائدة في دينه ودنياه.
وتأتي هذه ال��دورة من جمعية إحياء التراث اإلسالمي مبنطقة
األندلس استمرارا ً للنجاح الذي حققته الدورات السابقة مبشاركة
كبيرة من الشباب ،وخاصة طلبة العلم منهم ،حيث تخدمهم مثل هذه
البرامج والدورات للتواصل مع الشيوخ والعلماء من داخل وخارج
الكويت ،واالستفادة من علمهم وأوقاتهم بإقامة الدروس والدورات
املباشرة فيما هو نافع لهم في دينهم ودنياهم.
وقد سبق للجمعية وأن أقامت العديد من الدورات االلكترونية في
مختلف العلوم الشرعية في منطقة األندلس.
علما ً بأن جمعية إحياء التراث اإلسالمي في منطقة األندلس تضم
العديد من اللجان ،والتي منها  :جلنة الدعوة واإلرش��اد التي تقوم
بالدعوة إلى الله تعالى باحلكمة واملوعظة احلسنة ،وحث املسلمني
على التمسك بآداب وأخالق اإلسالم مبا في ذلك التحذير من البدع
والفنت والتطرف والغلو ،وذل��ك من خالل العديد من احملاضرات
والدروس الشرعية املتنوعة ،وتوزيع وطباعة النشرات والوسائل
اإلرش��ادي��ة في األم��اك��ن العامة ،واملشاركة في تنظيم املعارض
التربوية اخلاصة بتربية الشباب وتوجيههم.

