
قام رئيس مجلس اإلدارة بجمعية املكفوفني 
الكويتية، فايز العازمي، في بادرة من اجلمعية 
بتكرمي إدارة جمعية إحياء التراث اإلسالمي 
ممثلة بالشيخ ط��ارق العيسى، رئيس مجلس 
اإلدارة، ال��ذي أن��اب عنه الشيخ نبيل الياسني،  
مدير عام جمعية إحياء التراث اإلسالمي ورئيس 
قطاع العمل اخليري التطوعي الداخلي، كما 
حضر التكرمي ن���واف ال��ص��ان��ع،  م��دي��ر إدارة 

التنسيق واملتابعة باجلمعية.
وتأتي ه��ذه ال��ب��ادرة تقديراً جلهود جمعية 
إح��ي��اء ال��ت��راث واهتمامها ب��دع��م املؤسسات 
الكويتية، ومنها جمعية املكفوفني الكويتية، 
وذلك ضمن سياستها في توطني العمل اخلديري. 
اجل��دي��ر بالذكر أن اجلمعية قامت وف��ي وقت 
سابق بتقدمي الدعم واملساعدة ألكثر من )100( 
أس��رة من أس��ر أصحاب الهمة العالية )ذوي 
االحتياجات اخل��اص��ة( ع��ن طريق كوبونات 
شرائية ضمن مشروع )متوين رمضان(، وقد 
استفاد م��ن ه��ذه امل��س��اع��دات أكثر م��ن )500( 

شخص .
من جانبه ق��ال ن��واف الصانع، مدير إدارة 
التنسيق واملتابعة جلمعية إح��ي��اء ال��ت��راث 
اإلس��الم��ي – أن��ن��ا ف��ي جمعية إح��ي��اء ال��ت��راث 
نحرص على التواصل مع املؤسسات واملنظمات 
الكويتية، والتنسيق معها، وتنفيذ مشاريع 
مشتركة ضمن سياستنا ف��ي تطوير العمل 
اخليري، وإعطاء األولوية للعمل اخليري داخل 

الكويت.
وأض��اف: نتقدم بالشكر اجلزيل لألخوة في 
جمعية املكفوفني الكويتية على تعاونهم الطيب 
معنا، وإت��اح��ة ه��ذه الفرصة لنا ف��ي مساعدة 
إخوان لنا يعيشون بيننا، ونحن مسئولني عن 

مساعدتهم وتقدمي كل عون ممكن لهم .

أع��ل��ن��ت اجل��م��ع��ي��ة 
ال��ت��ع��اون��ي��ة ل��ل��ث��روة 
احل��ي��وان��ي��ة تشكيل 
مجلس إدارتها اجلديد 
برئاسة محمد البغيلي. 
وج���اء تشكيل مجلس 
االدارة اجلديد كما يلي: 

م����ح����م����د ص���ال���ح 
ال���ب���غ���ي���ل���ي، رئ��ي��س 
م��ج��ل��س اإلدارة- و 
ع�����وض ال���ن���ص���اف���ي، 
ن��ائ��ب��ا ل��ل��رئ��ي��س- و 
محمد املطيري، أمينا 
للصندوق- و عايض 
العازمي، أمينا للسر- 
و فالح النمشان، عضو 

مجلس اإلدارة.
ووج��ه رئيس مجلس إدارة اجلمعية محمد البغيلي الشكر 
إلخوانه أعضاء اجلمعية العمومية على ثقتهم الكبيرة، مؤكدا 
أن مجلس اإلدارة اجلديد  سيسعى جاهدا لتحقيق جميع مطالب 
إخوانه مربي الثروة احليوانية وف��ي مقدمتها دع��م األع��الف 

وتوافرها على مدار العام بأسعار مناسبة.
كما وجه البغيلي الشكر لسمو رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ ثامر العلي بعد توجيهه قطاع أمن املنافذ البرية 
بالسماح للمواطنني أصحاب احل��الل باخلروج وال��ع��ودة من 

املنافذ البرية، وذلك حسب الشروط املوضوعة. 
وأكد البغيلي على أن الثروة احليوانية في البالد هي  قضية 
أمن غدائي وطني يجب احملافظة عليه، مؤكدا توفر جميع أنواع 
األغنام واملاشية احمللية خ��الل شهر رمضان املبارك بأفضل 
األسعار، داعياً الله  عز وجل، أن يدمي على الكويت أميراً وحكومة 

وشعباً نعمة األمن واألمان واالستقرار واالزدهار.
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تفقد نقاطًا أمنية.. وتابع تطبيق حظر التجول

محافظ األحمدي: واثقون في قدرة الدولة على جتاوز جائحة »كورونا«

الوكيل املساعد لشؤون األمن العام ومدير أمن األحمدي وعدد من القيادات الشيخ فواز اخلالد متوسطاً 

الصانع: نحرص على التواصل مع املؤسسات واملنظمات الكويتية وتنفيذ مشاريع مشتركة لتطوير العمل اخليري 

 جمعية »املكفوفني« تكرم  »إحياء التراث اإلسالمي«

نبيل الياسني يتسلم درعاً تذكارية من العازمي

اجلمعية التعاونية للثروة 
احليوانية تعلن تشكيل 

مجلس إدارتها

محمد البغيلي 

»إحياء التراث« تنظم 
محاضرات ودروس عامة 
حول شهر رمضان املبارك 

تنظم جمعية إحياء التراث اإلسالمي العديد من احملاضرات 
والدروس العلمية التي تتناول عدة مواضيع خاصة بشهر رمضان 
امل��ب��ارك، وتشرف عليها جلنة الدعوة واإلرش���اد في مدينة سعد 
العبدالله التابعة للجمعية، ومن ذلك درس علمي بعنوان: )إضاءات 
رمضانية ( يلقيها الشيخ د. حسني القحطاني  الساعة )45ر5( 
مساًء طوال لشهر رمضان عبر البث املباشر على حساب تويتر @

. hu_alqahtani
باإلضافة إلقامة مجالس علمية للشيخ/د. مشعل تركي الظفيري 
بعنوان: )سؤال وج��واب(، وذلك بعد صالة الفجر طوال أيام شهر 

. mshalturki@ رمضان على حساب تويتر
وم��ن األنشطة التي تقام في سعدالعبدالله أيضاً محاضرات 
عامة تتناول العديد من املواضيع الشرعية املهمة حتت شعار: 
)ليدبروا آياته(، ويشارك فيها نخبة من املشايخ، حيث ستقام 
بعد صالة الفجر يومياً على حساب اللجنة في تويتر واالنستغرام 

. torathsaad
وق��د دع��ت اجلمعية اجلمهور الكرمي للمشاركة في فعاليات 
احملاضرات وال��دروس التي تقيمها، األمر الذي يعود عليه بالنفع 

والفائدة في دينه ودنياه.
وقد سبق للجنة الدعوة واإلرشاد في مدينة سعد العبدالله وأن 
أقامت العديد من امللتقيات واحملاضرات وال��دروس، والتي حاضر 
فيها نخبة من العلماء واملشايخ من داخل الكويت وخارجها، وشارك 
فيها أعداد كبيرة من املواطنني واملقيمني، ومت من خاللها تناول العديد 

من املواضيع املهمة على الساحة، وبيان آراء العلماء بخصوصها . 
واجلدير بالذكر أن من أهداف جلان الدعوة واإلرشاد في جمعية 
إحياء التراث اإلسالمي القيام بالدعوة إلى الله تعالى باحلكمة 
واملوعظة احلسنة، وح��ث املسلمني على التمسك ب��آداب وأخ��الق 
اإلس��الم مبا في ذلك التحذير من البدع والفنت والتطرف والغلو، 
وذلك من خالل العديد من احملاضرات والدروس الشرعية املتنوعة، 
وتوزيع وطباعة النشرات والوسائل اإلرشادية في األماكن العامة، 
واملشاركة في تنظيم املعارض التربوية اخلاصة بتربية الشباب 

وتوجيههم.
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احملافظ وقيادات جندة »األحمدي«

قام محافظ “األحمدي”، الشيخ فواز اخلالد بجولة 
ميدانية مساء أمس األول على عدد من النقاط األمنية 
مبناطق محافظة “االأحمدي” ملتابعة جهودهم 
احلثيثة لتنفيذ قرار احلظر اجلزئي القائم والوقوف 
على مدى التزام املواطنني واملقيمني بالقرار الصادر 
ضمن اإلجراءات االحترازية ملواجهة تداعيات جائحة 
كوفيد19، في ظل استمرار املنحنى الوبائي وماينطوي 

عليه م��ن مخاطر جمة وعرقلة للوصول للمناعة 
املجتمعية املنشودة والعودة الى احلياة الطبيعية.

وشملت اجلولة النقاط واالرت��ك��ازات األمنية في 
مدينة األحمدي ومناطق أبو حليفة والظهر وجابر 
العلي وطريق امللك فهد وال��زور، حيث اطلع  احملافظ 
عن كثب على آليات العمل وسير عملية التنفيذ ميدانيا، 
ومدى التجاوب من املواطنني واملقيمني مع مايقضي به 

قرار احلظر الذي يهدف في املقام األول إلى احلفاظ على 
صحتهم وصحة املجتمع، مثمنا اجلهود التي يبذلها 
رج��ال أم��ن محافظة األحمدي لتطبيق القانون على 

اجلميع دون استثناء والتصدي للمخالفني.
كما توجه اخلالد بالشكر والتقدير إلى رجال وزارة 
الداخلية ب��دول��ة الكويت بوجه ع��ام وف��ي محافظة 
األحمدي على نحو خاص، وذلك في ختام اجلولة التي 

تواجد خاللها وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
األمن العام اللواء فراج الزعبي واللواء صالح مطر 
العنزي مدير عام مديرية أمن محافظة األحمدي معهما 
احاديث مطولة حول احلالة األمنية، وبحضور عدد 
من القيادات األمنية لقطاعات النجدة واملرور واألمن 
العام وأمن احلدود. واختتم محافظ األحمدي بالتاكيد 
على ثقته بأن الكويت وبفضل من الله تعالى وبجهد 

وتفاني العاملني في مختلف صفوف ومواقع املواجهة، 
وبااللتزام باالشتراطات الصحية واالقبال على تلقي 
اللقاحات وجت��اه��ل الشائعات س��وف تتخطى هذه 
اجلائحة باقتدار ووفق النهج املرسوم والتوجيهات 
السديدة لصاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف 
األحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، وسمو 

رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد.

أع��ل��ن امل��ت��ح��دث ال��رس��م��ي ب��اس��م وزارة الصحة 
الكويتية، الدكتور عبدالله السند االنتهاء من تطعيم 
4400 موظف في شركة مطاحن الدقيق واملخابز 
الكويتية من جميع اجلنسيات ضد فيروس كورونا 

املستجد )كوفيد19-(.
وأك��د السند ل� )كونا( أم��س، استمرار فرق وزارة 
الصحة امل��ي��دان��ي��ة املتنقلة لتطعيم العاملني في 
اجلمعيات التعاونية واألنشطة التجارية التابعة لها 

وأماكن تقدمي اخلدمات في املناطق السكنية.
وأش���ار ال��ى اس��ت��م��رار ال����وزارة ف��ي تطعيم كافة 
العاملني من جميع اجلنسيات في بقية اجلمعيات 
التعاونية واألنشطة التجارية وأماكن تقدمي اخلدمات 
باملناطق السكنية وذلك في إطار احلرص على توسيع 
شريحة املستفيدين من اللقاح املضاد ل� )كوفيد– 19(، 

إضافة إلى تسريع وتيرة التطعيم.
وكان الدكتور السند أعلن في وقت سابق تخصيص 
ال���وزارة لوحدتني متنقلتني ف��ي ك��ل منطقة صحية 
تستهدف تطعيم امل��وظ��ف��ني والعاملني باألنشطة 
التجارية في اجلمعيات التعاونية واملساجد وبعض 
األنشطة التجارية وأماكن تقدمي اخلدمات في املناطق 

السكنية. 

4400 موظف بشركة  »الصحة«: تطعيم 
مطاحن الدقيق واملخابز الكويتية ضد »كورونا«

تطعيم أحد املوظفني

»الشباب« تقيم
برامج وأنشطة شبابية 

مبناسبة شهر رمضان
أعلنت الهيئة العامة للشباب تقدميها برامج وأنشطة 
ومسابقات متنوعة موجهة للشباب مبختلف اعمارهم 
مبناسبة حلول شهر رم��ض��ان امل��ب��ارك وال��ت��ي ستقيمها 
)عن بعد( توافقا مع االج���راءات االحترازية ضد جائحة 

)كورونا(.
وذك��ر مدير إدارة العالقات العامة واإلع���الم بالهيئة 
عبدالله العدواني في تصريح ل� )كونا( أمس، أن الهيئة 
ستنظم ن��دوات ومحاضرات تثقيفية في عدد من املجاالت 
ذات االهتمام الشبابي بواقع ندوتني أسبوعيا مبشاركة 

متخصصني وأكادمييني.
وأض���اف ال��ع��دوان��ي، أن الهيئة ستبث رس��ائ��ل يومية 
توعوية مصورة عبر حساباتها املختلفة في مواقع التواصل 
االجتماعي تتعلق باألمور الصحية التي تعيشها البالد 
وتوضح اهمية االلتزام باالشتراطات الصحية، فضال عن 
تشجيع الناس على ممارسة الرياضة، كما ستبث رسائل 

ذات طابع ديني تتناسب مع الشهر الكرمي.
وأشار إلى أن األنشطة تتضمن إقامة مسابقة رياضية 
بعنوان )حتدي ال� 10000 خطوة( التي ستقام أسبوعيا 
طيلة الشهر الفضيل تشجيعا للشباب على ممارسة 

الرياضة.
وأوضح أن شبكة أخبار الشباب التابعة للهيئة ستقدم 
ب��دوره��ا برنامجا منوعا يومي األح��د واخلميس من كل 
أسبوع يتحدث عن التاريخ والثقافة والتطوع والفن واألدب 
والرياضية وستجري لقاءات مع فنانني ومثقفني وذلك 

بالتعاون مع أكادميية الفنون اإلعالم.
ولفت إلى أن الهيئة ستواصل خالل هذا الشهر املبارك 
إقامة برنامجها )الشباب عن بعد(، ال��ذي يتضمن تقدمي 
دورات تدريبية إلكترونية في عدة مجاالت ال سيما ذات 
الطابع العلمي والتكنولوجي، موضحا أن أكثر من 11 ألف 
شاب وشابة استفادوا من هذا البرنامج الذي بدأ بعد انتشار 

فيروس كورونا في شهر مارس من العام املاضي.
ودع��ا العدواني الشباب إل��ى التسجيل بهذه األنشطة 
واملسابقات عبر مواقع التواصل االجتماعي املختلفة التابعة 
للهيئة، مشيدا بجهود الشباب الكويتيني املتطوعني الذين 
شاركوا في تقدمي هذه ال��دورات والرسائل واألنشطة التي 
تسعى الستثمار أوقات الشباب مبا يعود عليهم بالفائدة 

والنفع. 

»علوم املعلومات«
نظم معرض الفرص 

الوظيفية االفتراضي
أقام قسم علوم املعلومات في كلية العلوم احلياتية بجامعة 
الكويت معرض الفرص الوظيفية السنوي للطلبة اخلريجني 
افتراضياً من خالل برنامج “تيمز”، وبدورها أش��ارت منسقة 
اللجنة االجتماعية بالقسم الدكتورة زينب امل��ع��راج إل��ى أن 
املعرض تضمن عرضاً لفرص العمل املتاحة خلريجي القسم 
ب��اإلض��اف��ة إل��ى تخصصات احل��وس��ب��ة األخ���رى ف��ي اجلهات 
احلكومية واخلاصة، الفتًة إلى أن املعرض االفتراضي حظي 

باهتمام كبير من أساتذة وطالب وطالبات القسم. 
 وأوضحت ان املعرض شهد عرضاً عن أبزر املهارات املطلوبة 
من قبل اجلهات املشاركة باإلضافة إل��ى ش��رح لطبيعية عمل 
اخلريجني من حيث املميزات وال��دورات التدريبية والتقنيات 
والنظم احلاسوبية املستخدمة، مبينًة أن��ه قد ش��ارك في هذا 
املعرض عدداً من اجلهات والهيئات منها وزارة الكهرباء واملاء 
واملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وبنك وربه وشركة 
اخلدمات املصرفية اآللية )كي نت( ومركز نظم املعلومات التابع 

جلامعة الكويت.
 ومن جانبه أشار القائم بأعمال رئيس قسم علوم املعلومات 
الدكتور ضاري احلويل إلى أهمية فعاليات املعرض في تعريف 
جهات العمل مبخرجات القسم التعليمية من خ��الل برامجه 
املختلفة لتسهيل حصول اخلريجني على ف��رص عمل ضمن 
تخصصاتهم خلدمة رؤية الكويت واإلسهام في مشاريع الدولة 
ل الرقمي. وبنينّ أن فعاليات املعرض تشجع على التواصل  للتحونّ
بني طلبة اجلامعة وجهات العمل والشركات احمللية وتنوير 

الطلبة بالفرص الوظيفية والتدريبية املستقبلية.
 وج��دي��ر بالذكر أن قسم علوم املعلومات مينح برنامج 
بكالوريوس في علوم املعلومات معتمد في احلوسبة العامة من 
مجلس االعتماد للهندسة والتكنولوجيا )ABET( املتخصص 
باعتماد برامج الهندسة واحلوسبة، كما يطرح القسم برنامجي 
ماجستير، األول في تكنولوجيا املعلومات، واآلخ��ر في نظم 
املعلومات احلاسوبية في أربع مسارات: أمن نظم املعلومات، 
تطوير نظم املعلومات، إدارة البيانات واملعارف، واملعلوماتية 
في مجال الصحة، ويؤهل القسم طلبته للعمل في مجاالت 
متعددة في أقسام نظم املعلومات في القطاعني العام واخلاص، 
في مجاالت عديدة مثل تصميم وإدارة قواعد البيانات وتطوير 
تقنيات وبرمجيات احلاسب وتصميم وتطوير نظم املعلومات 
والشبكات املعلوماتية وتصميم وتطوير طرق ألمن الشبكات 

واملعلومات. جانب من قاعة التطعيم

العازمي يكرم نواف الصانع


