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القيادة السياسية تشكر لجنة استثمار أموال »التأمينات« على ما حققته من قفزة مالية باالستثمارات

نائب األمير: اهتموا بالشباب والمتقاعدين
تطوير مشاريع استثمارية ُيخصص جزء من أرباحها للمتقاعدين

الجاراهلل: عنوان المرحلة المقبلة.. ال حظر.. ال فعاليات.. ال تهاون

تطعيم لـ »بؤر التفشي«.. بمناطق الكثافة السكنية
ق�����ال ع���ض���و ل��ج��ن��ة ال���ل���ق���اح���ات ب�����ال�����وزارة د. خ��ال��د 
الجارالله ان المنحنى الوبائي في البالد متذبذب 
م��ع اس��ت��م��رار االش��غ��ال ال��س��ري��ري وال���ح���رج، م��ؤك��دا 
ال��ت��وج��ه ل��ت��ط��ع��ي��م ق��اط��ن��ي ب����ؤر ال��ت��ف��ش��ي ب��م��ن��اط��ق 
اللقاحات،وكذلك  ام��داد  السكنية مع تدفق  الكثافة 
ت����ع����زي����ز ال����س����ع����ة ال����س����ري����ري����ة ودع���������م ال���م���ن���ظ���وم���ة 
ال��م��رح��ل��ة المقبلة  ال���ى ان ع��ن��وان  ال��ص��ح��ي��ة،م��ش��ي��را 

سيكون »الحظر، ال فعاليات، ال تهاون«.
ال��ت��خ��دي��ر والعناية  ق��س��م  رئ��ي��س  اك���دت  م��ن جهتها 
ال��م��رك��زة ف��ي مستشفى ال���ع���دان، د.ه���دى ال��ف��ودري، 
ان���ه ي��ت��م ال��ع��م��ل ح��ال��ي��ا ب��ض��ع��ف ال��ط��اق��ة ال��س��ري��ري��ة 
ال���م���ع���ت���ادة ف����ي ال���ع���ن���اي���ة ال����م����رك����زة، وذل������ك ن��ت��ي��ج��ة 

االرتفاع الكبير في اعداد المصابين.
وق����ال����ت ف����ي ت���ص���ري���ح ص���ح���اف���ي »أن ال��م��س��ت��ش��ف��ى 

3 عنايات مركزة بسعة سريرية  كانت تتوافر فيه 
 قبل ازم��ة جائحة »ك��ورون��ا«، 

ً
تصل ال��ى 46 س��ري��را

7، وبسعة 103  ال��ى  وق��د تمت مضاعفتها لتصل 
ال��� 7 ممتلئة  أس���رة، مبينة ان 6 ع��ن��اي��ات م��ن اص��ل 
السابعة  العمل على تدشين  بالمرضى، فيما يتم 
 ل��ت��غ��ط��ي��ة ال��ض��غ��ط 

ً
ال���ت���ي ي���ت���واف���ر ف��ي��ه��ا 15 س���ري���را

ع��ن االص��اب��ة بكوفيد  الناجمة  الحرجة  وال��ح��االت 
.»19

الجراحية  العمليات  ال��غ��اء  ان  ال��ف��ودري  وأض��اف��ت 
ال��ى اطباء  الحاجة  ف��ت��رة، سببه  ال��ط��ارئ��ة قبل  غير 
ال��ت��خ��دي��ر ف��ي ال��ع��ن��اي��ة ال��م��رك��زة، الف��ت��ة ال���ى ان���ه تم 
استغالل بعض المساحات في المستشفى لتوفير 
ال��رع��اي��ة ل��ل��م��رض��ى، وك��ذل��ك ان��ت��ق��ال ق��س��م مالحظة 

األطفال الى مستشفى شركة نفط الكويت.

أح���������ال وزي���������ر ال������ش������ؤون االج����ت����م����اع����ي����ة وال���ت���ن���م���ي���ة 
م��ن مجالس  ع���ددا  العتيبي  المجتمعية د. مشعان 
ادارات ال��ج��م��ع��ي��ات ال��ت��ع��اون��ي��ة إل���ى ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة 
بسبب تجاوزات مالية واداري��ة تم رصدها من قبل 
التي  المعنية  ال��م��راق��ب��ة وال��ت��ف��ت��ي��ش واالدارات  ف���رق 

راقبت ورصدت تلك »التجاوزات السافرة«.
وذك�����رت ال������وزارة ف���ي ب��ي��ان ل��ه��ا ان ع���دد ال��ج��م��ع��ي��ات 
انها  م��ؤك��دة  النيابة بلغ 9 جمعيات،  إل��ى  المحالة 
العبث  المساهمين من  اموال  لن تتوانى في حماية 

واالستغالل.
ال���������وزارة ت��ع��م��ل ع��ل��ى  ال��ع��ت��ي��ب��ي اك�����د أن  وق����ال����ت إن 
ق����دم وس����اق ف��ي��م��ا ي��خ��ص م��ت��اب��ع��ة اداء ال��ج��م��ع��ي��ات 
اداري����ا وم��ال��ي��ا،ً م��ذك��را ف��ي ذات ال��س��ي��اق ب��أن »أم���وال 
ال��م��س��اه��م��ي��ن خ��ط اح��م��ر ل��م ول���ن ن��س��م��ح ب��ال��م��س��اس 
ات  ب��ه��ا«. واف���ادت ب��ان ال��وزي��ر ش��دد على ان االج���راء
ال��ق��ان��ون��ي��ة س��ت��ك��ون ب��ال��م��رص��اد ل��ك��ل م���ن ت��س��ول له 
ال���وزارة  م��ن قبل  المرساة  ات  نفسه مخالفة االج���راء

في القطاع التعاوني.
م���ن ج��ه��ت��ه، أك����د وك���ي���ل وزارة ال���ش���ؤون ع��ب��دال��ع��زي��ز 
شعيب، حرص الوزارة على صون اموال الجمعيات 
ال��ت��ع��اون��ي��ة وال��م��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ي��ه��ا ل��ك��ون��ه��ا ام���ان���ة في 

اعناقنا جميعا. 

وق���ال ان »اح���ال���ة ه���ذه ال��ج��م��ع��ي��ات ال���� 9 ال���ى النيابة 
جاء عقب التأكد من صحة المالحظات والمخالفات 
ال��م��ح��ررة م��ن ق��ب��ل االدارات ال��م��خ��ت��ص��ة ف��ي ال����وزارة 
اث��ره��ا شكلنا لجانا لمراجعة اعمالها  وال��ت��ي على 
ات ال���ق���ان���ون���ي���ة ال��ش��ك��ل��ي��ة  ب���ع���د اس���ت���ي���ف���اء االج������������راء
وال��م��وض��وع��ي��ة ح���ول ش��ب��ه��ات ال��م��خ��ال��ف��ات ال��م��ال��ي��ة 
واالداري��������ة ال���ت���ي رص���ده���ا ال��م��ف��ت��ش��ون وال���م���راق���ب���ون 

الماليون واالداريون«.
وأك�������د ان ال���ت���ح���ق���ي���ق���ات اس����ت����وف����ت ج���م���ي���ع ارك���ان���ه���ا 
االدارة  اق��وال مجالس  الى  القانونية وتم االستماع 
والجهاز التنفيذي لهذه الجمعيات بل وتم منحهم 
مهلة قانونية لتالفي المخالفات والمالحظات وفقا 

للقرارات الوزارية المنظمة للتحقيق.
ولفت الى ان هناك جمعيات غير محالة الى النيابة 
الن��ه��ا اس��ت��ط��اع��ت ت��الف��ي م��خ��ال��ف��ات��ه��ا وت��ع��اون��ت مع 
الوزارة بهذا الشأن وتم حفظ تقاريرها وهي جهود 

مشكورة من قبلها.
ادارة  م���ج���ال���س  �����ع�����ادي 

ُ
ت »ال�����������وزارة ال  ان  وأض��������اف 

ال���ى مساعدتها  ال��ت��ع��اون��ي��ة، ب��ل ت��س��ع��ى  ال��ج��م��ع��ي��ات 
وتوجيهها الى التطبيق األمثل للقانون بما يضمن 
المحافظة على مركزها المالي وعدم تعريض اموال 

ومصالح المساهمين للخطر«.

ق��ت��ل وأص���ي���ب ع���ش���رات ال���م���رض���ى ال��م��ص��اب��ي��ن ب��وب��اء 
»ك����ورون����ا« ج����راء ح���ري���ق ه���ائ���ل أت����ى ع��ل��ى مستشفى 
اإلمام الحسين في مدينة الناصرية العراقية وهو ما 
أثار غضبا واسعا في الشارع العراقي، بينما أطلقت 
الكاظمي، تحقيقا  ال����وزراء مصطفى  رئ��ي��س  حكومة 
التي عزت  الحادثة  ف��ي مالبسات  المستوى«  »ع��ال��ي 

الكويت العراق بضحاياها.
وارتفع عدد ضحايا الحريق الذي اندلع، ليل االثنين 
»ك��وف��ي��د- 19«  ب��� المصابين  ل��ع��زل  ف��ي قسم مخّصص 
الناصرّية  التعليمي بمدينة  في مستشفى الحسين 
ج��ن��وب ال���ع���راق إل���ى 114 ق��ت��ي��ال ع��ل��ى األق�����ل، وف���ق ما 
أعلنت مصادر طبية امس. ورجحت المصادر ارتفاع 
حصيلة الضحايا لعدم العثور على بعض المرضى 
إل���ى إص��اب��ة مئة  ال��ح��ري��ق  ال��س��اع��ة. بينما أدى  ح��ت��ى 

شخص بجروح مازل البعض منهم يتلقى العالج.
وت��ح��ول��ت أس��ق��ف وج���دران تلك ال��وح��دة ال��ت��ي أنشئت 
الى ركام تغطيه  المستشفى  قبل أشهر قليلة بجوار 
أث����ار ال���دخ���ان واح���ت���اج���ت ف����رق اإلط���ف���اء إل����ى س��اع��ات 
إلخماد الحريق.  وكان المشهد في المكان مؤلما بعد 
م��الب��س وأغ��ط��ي��ة متناثرة.  م��ع  االث��ن��ي��ن  ليل  منتصف 
وق������د ت����وج����ه إل������ى ال����م����ك����ان م���ت���ط���وع���ون م����ن ال���س���ك���ان 
م��ح��اول��ي��ن إن���ق���اذ ال���م���رض���ى وإخ���الئ���ه���م ب��ي��ن أل��س��ن��ة 

اللهب. وشهدت محافظة ذي قار وعاصمتها مدينة 
ال���ن���اص���ري���ة، ص���ب���اح أم����س م���واك���ب ت��ش��ي��ي��ع ل��ض��ح��اي��ا 

قضوا في الحريق.
 
ّ
ق��ار إن وق��ال مصدر في دائ��رة الصحة بمحافظة ذي 
ان��ف��ج��ار اس��ط��وان��ات أكسجين وإذا  ال��ح��ري��ق نجم ع��ن 
ال��م��أس��اة نسخة  ت��ك��ون ه��ذه  ص��ّح��ت ه��ذه المعلومات 
ف��ي مستشفى ابن  ال��ت��ي وق��ع��ت  طبق األص���ل ع��ن تلك 
 عن 

ً
الخطيب في بغداد في نهاية أبريل ونجمت أيضا

سوء تخزين اسطوانات األكسجين التي يستخدمها 
مرضى »كوفيد19-«.

ف����ي غ���ض���ون ذل�����ك أوق������ف رئ���ي���س ال����������وزراء م��ص��ط��ف��ى 
الكاظمي مدير دائرة صحة ذي قار ومدير مستشفى 
أي��ام   لمدة ثالثة 

ً
 وطنيا

ً
أعلن ح���دادا الناصرية، كما 

ف��ري��ق تحقيق حكومي  ال��ح��ك��وم��ة تشكيل  أق���رت  ك��م��ا 
عالي المستوى للوقوف على مالبسات الحادثة.

وك���ت���ب ال��رئ��ي��س ال���ع���راق���ي ب���ره���م ص���ال���ح ف���ي ت��غ��ري��دة 
ابن  الناصرية وقبلها مستشفى  »فاجعة مستشفى 
المستحكم وسوء  الفساد  الخطيب في بغداد، نتاج 
ال��ع��راق��ي��ي��ن وي��م��ن��ع  ب������أرواح  ي��س��ت��ه��ي��ن  ال�����ذي  اإلدارة 
»ال��ت��ح��ق��ي��ق  ب��� ال����م����ؤس����س����ات«، وط����ال����ب  أداء  اص������الح 
والمحاسبة العسيرة للمقصرين« ودعا إلى مراجعة 

صارمة ألداء المؤسسات وحماية المواطنين.

ق��دم سمو نائب األم��ي��ر سمو ول��ي العهد 
ال���ش���ي���خ م���ش���ع���ل األح����م����د ش���ك���ر ال���ق���ي���ادة 
السياسية على ما حققته لجنة استثمار 
ال��ع��ام��ة للتأمينات من  ال��م��ؤس��س��ة  أم����وال 
ق���ف���زة م���ال���ي���ة ب���االس���ت���ث���م���ارات وت��ح��س��ي��ن 

سمعتها.
ودع�������ا س����م����وه خ������الل اس���ت���ق���ب���ال���ه ب��ق��ص��ر 
ب��ي��ان أم��س رئ��ي��س لجنة استثمار أم��وال 
ال��م��ؤس��س��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��ت��أم��ي��ن��ات ع��ب��دال��ل��ه 
الحميضي ونائب رئيس اللجنة مشعل 

ال��ع��ث��م��ان وع���ض���وي ال��ل��ج��ن��ة ع��ب��دال��ع��زي��ز 
الطريجي وزياد المخيزيم ونائب المدير 
العام لشؤون االستثمار والعمليات رائد 
ال��ى العمل على المحافظة على  النصف 
ه��ذا التميز وأن يتم االه��ت��م��ام بالشباب 

الكويتي.
وق���دم س��م��وه ل��ه��م ب��ع��ض ال��ن��ص��ائ��ح التي 
ح���ث���ه���م ف���ي���ه���ا ع����ل����ى م����زي����د م�����ن ال���ع���ط���اء 
واالهتمام بالمتقاعدين من خالل اتخاذ 
ج���م���ي���ع ال���س���ب���ل ف����ي ج���ع���ل ال��م��ت��ق��اع��دي��ن 

ش��رك��اء ومستفيدين م��ن تلك النجاحات 
كتطوير م��ش��اري��ع استثمارية يخصص 

جزء من أرباحها للمتقاعدين.
وك������ان رئ���ي���س وأع����ض����اء ال��ل��ج��ن��ة ق���دم���وا 
ال���م���ؤس���س���ة  ل����س����م����وه ش�����رح�����ا ع������ن أداء 
االستثمارية للسنة المالية 2021/2020 
م������ارس 2021 وال���ت���ي  ف����ي 31  ال��م��ن��ت��ه��ي��ة 
شهدت ارتفاعا في قيمة أصول المحفظة 
االستثمارية ما شكل نسبة نمو 20٫9 % 

عن العام الماضي. 

إحالة 9 جمعيات تعاونية إلى النيابة 
بسبب تجاوزات مالية وإدارية

مرضى »كورونا« تفحموا في حريق 
مستشفى الناصرية
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الصمعاني : اختبارات اليوم ميسرة وسهلة 
ولم نواجه اي شكاوى

مطيع العجمي يفوز بعضوية مجلس أمناء 
المنظمة العربية للتربية

كتبت رنا سالم

واصل طالب وطالب ات الثاني عشر للتعليم العام   وطلبة المن ازل 
وتعليم الكبار اخ تبارات الدور الثاني االستثنائي صباح اليوم 
الثالثاء بمادة القرآن الكريم بقسميه العلمي واأل دبي بينما ادى 

طلبة التعليم الديني اختبار مادة المنطق القديم .
وفي هذا السياق،  قالت رئيس عام لجنة االمتحانات والتابعة 
ال��ف ��روان��ي��ة التعليمية ع��ه��ود الصمعاني ف��ي ثانوية أم  لمنطقة 
الحكم بنت أبي سف يان للبنات أن عدد ال طلبات المتقدمات الخت-

ب��ارات اليوم قد بلغ 99 طالبة ، مقسمة بين 26 لطالبات القسم 
الع لمي و56 لطالبات القسم األدبي و17 لطلبات المنازل.

 وأضافت الصمع اني تم تشكيل 14 لجنة اختبارات مقسمة على 
، م��ؤك��دة أن إدارة  ل��أدب��ي  ل��ج��ان  8 م���دارس لجنتان للعلمي و6 

ال ��م��درس��ة ح��رص��ت على إت��ب��اع جميع اإلرش����ادات واال ش��ت��راط��ات 
الموصى بها من قبل وزارة الصحة من ها تشكيل لجنة فحص 
ال��ع��زل ألي حالة  ال��ن ��ظ��ام وتجهيز غ��رف  ال��ح��رارة ولجنة  ق��ي ��اس 
ال��ي��وم ج��اءت ميسرة  ط��ارئ��ة. وتابعت الصمعاني أن اخ��ت��ب��ارات 
وسهلة ولم تو اجه إدارة المدرسة أي استفسارات أو شكاوى من 
الطالبات منوهة على الجهد المبذول داخل لجان الدور الثاني 
ال��ت��ع��اون المثمر م��ن قبل  ال��ف��روان��ي��ة التع ليمية نتيجة  بمنطقة 
ال لجان ولجنة  العامل ين من لجان تنظيم وفحص من رئيسات 

المالحظات .
وأك������دت ح��رص��ه��ا ع��ل��ى ت��ح��ق��ي��ق ال���ه���دف األس���م���ى م���ن ال ��ع��م��ل��ي��ة 
التعليمية والو صول بها إلى ما يحقق النهضة والسمو للكويت 
ب��ال��د ع��اء للطالبات بال نجاح  ، وت��وج��ه��ت الصمعاني  الحبيبة 

والتوفيق متمنية لهن الحصول على النسب المرجوة.

ف����از م��ط��ي��ع ال��ع��ج��م��ي ف���ي ان��ت��خ��اب��ات ع��ض��وي��ة م��ج��ل��س األم���ن���اء 
في المنظمة العربية للتربية ممثال عن الكويت، والتي أقيمت في 
إطار فعاليات المؤتمر العام األول للمنظمة الذي عقد عن بعد، 
النقابية والتربوية  النقابات والجمعيات واالتحادات  بحضور 
وع�����دد م���ن ال��م��س��ت��ش��اري��ن وال���خ���ب���راء ال��ت��رب��وي��ي��ن ال��م��ن��ت��س��ب��ي��ن 
للمنظمة من موريتانيا والمغرب وتونس والجزائر والصومال 
وم���ص���ر وال������س������ودان واألردن وال���ي���م���ن وفلسطين واإلمارات 
إل��ى جانب الكويت التي  ال��ع��راق ولبنان  والبحرين وكردستان 
مثلها ع��ض��وا مجلس إدارة جمعية المعلمين الكويتية حمد 
الهولي وهبة السعد ، وحضور ممثلين من نقابات تركيا وتشاد 

وبلغاريا ورومانيا كضيوف شرف.
ل��ه، عبر العجمي عن اع��ت��زازه الكبير بالثقة التي  وف��ي تصريح 
حظي بها مشيرا أن للكويت دوره���ا على مستوى المنظمات 
واالتحادات النقابية التربوية العربية واإلقليمية والدولية ومن 
خالل الحضور المميز لجمعية المعلمين الكويتية على صعيد 
م��ش��ارك��ات��ه��ا ال��خ��ارج��ي��ة، ودوره����ا ف��ي ت��أس��ي��س ودع���م المنظمة 
العربية للتربية، وهي منظمة تربوية عربية ديمقراطية مستقلة 
ل��ه��ا شخصية اع��ت��ب��اري��ة، وم���ن أب����رز أه��داف��ه��ا ت��وث��ي��ق ال��رواب��ط 
بين المنظمات األع��ض��اء وت��ط��وي��ر التربية والتعليم والبحث 
العلمي، والمساهمة في تمهين التعليم وتطوير كفاءة ومردود 
المعلمين في حقول التربية والتعليم في الوطن العربي، اضافة 
الى تمكين المعلم من المشاركة عبر نقابته في إعداد المناهج 

والخطط التربوية وتحقيق جودة التعليم .
وأض�����اف أن ان��ت��خ��اب��ات ال��م��ؤت��م��ر األول ل��ل��م��ن��ظ��م��ة، أس���ف���رت عن 

انتخاب جمال أدي��ب الحسامي من 
 ل��ل��م��ن��ظ��م��ة، وع��ب��اس 

ً
ل��ب��ن��ان رئ��ي��س��ا

 
ً
ح���ب���ي���ب ال����ل����ه م����ن ال�����س�����ودان ن���ائ���ب���ا
للرئيس، فيما فاز بعضوية مجلس 
األم��ن��اء إل��ى جانبه ، ك��ل م��ن صفية 
ش��م��س��ان م���ن ال��ب��ح��ري��ن وال���ص���ادق 
ال�������دزي�������ري م�����ن ال�����ج�����زائ�����ر وه����ش����ام 

رض�����وان م���ن م��ص��ر وأح���م���د ال��م��ن��ص��وري م���ن ال��م��غ��رب واألس��ع��د 
عبيد من تونس ود. يسرى عقيل من فلسطين ووائل نظيف من 
فلسطين , وإن أبرز ما جاء في فعاليات المؤتمر استعراض واقع 
المعلمين والتربويين ومعاناتهم مع إقفال المدارس واعتماد 
نظام التعليم عن بعد , في ظل تداعيات كورونا ، والواقع األليم 
للمعلم اليمني وظروفه المعيشية واالقتصادية ، واستعراض 
واق��ع المعلم في فلسطين ولبنان والمغرب والجزائر وتونس 
والسودان ، وما شهدته أنظمة التعليم خالل العامين الماضي 

والحالي من اضطراب غير مسبوق بفعل جائحة كورونا .
ق��رر إع��ف��اء المنظمات األع��ض��اء من  وذك���ر العجمي أن المؤتمر 
االشتراكات المالية لعامي 2021 / 2020، كما قرر منح د .حسام 
احمد ابراهيم مشه، االمين المساعد للتنظيم وشؤون المعلمين 
سابقا ، ونقيب المعلمين األردن��ي��ي��ن سابقا ، وس���ام المنظمة 
ال��م��ذه��ب م��ن ال���درج���ة األول����ى ت��ق��دي��را ل��خ��دم��ات��ه ، واع��ت��ب��اره من 

تاريخه مستشارا تربويا للمنظمة.
ال��ت��ع��دي��الت المقترحة م��ن مجلس األم��ن��اء على  كما واف���ق على 

القانون االساس والنظام الداخلي.

كتبت رنا سالم 

 من الوكيل المساعد 
ً
 مع كال

ً
 موسعا

ً
ترأس وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب اجتماعا

للتعليم العام أسامه السلطان والوكيل المساعد للبحوث التربوية والمناهج صالح 
أن��وار الحمدان والموجه العام لمواد العلوم منى  دبشه ومدير إدارة تطوير المناهج 
األنصاري، ومراقب المناهج الدراسية تهاني المطيري وع��دد من الموجهين الفنيين 
لمواد العلوم، وذلك في ديوان عام الوزارة صباح اليوم . وهدف االجتماع إلى النظر في 
مصفوفة المدى والتتابع لجميع مناهج العلوم من الصف األول وحتى الصف الثاني 
عشر لكل تخصصاته، وإب��داء اآلراء ح��ول ما سبق وت��م دراسته من المفاهيم العلمية 

للمتعلمين وإرساء قواعد النظرة المستقبلية للقادم للمتعلم في مناهج العلوم. 
و تركز االجتماع على المفاهيم العلمية التي يتلقاها المتعلمون في مواد العلوم من 

أجل التكيف للعودة للمدارس خالل العام الدراسي المقبل، سواء عودة كاملة للحياة 
الدراسية في المدارس أو عودة مدمجة، ومحاولة مواكبة تلك المفاهيم مع المستجدات 
ومهارات القرن الحادي والعشرين، باإلضافة إلى رفع مستويات التفكير العليا لدى 

المتعلمين من خالل تطبيق تلك المفاهيم.
ال��ص��ف التاسع  ال��س��ادس وح��ت��ى  واس��ت��ع��رض المجتمعون المفاهيم العلمية للصف 
، والمدى والتتابع لمنهج م��ادة العلوم، إلى جانب أولويات المادة العلمية،  كنموذج 

وبناء الكتاب وفق وثيقة المنهج الوطني وتقسيم وحدات التعليم.
وتناولت الموجه العام لمواد العلوم منى األنصاري دور اللجان الفنية والتوجيهات 
الفنية المقدمة وتوزيع المنهج ووض��ع أطر االمتحانات وبنوك األسئلة التي تعتمد 
ع��ل��ى ال��م��ن��اه��ج، وف��ري��ق ال��م��س��اب��ق��ات العلمية وف��ري��ق م��س��اب��ق��ات وآخ���ر داع���م للشراكات 
ال��وظ��ائ��ف اإلش��راف��ي��ة، في  ،إل���ى ج��ان��ب اس��ت��ح��داث التقنية العلمية وف��ري��ق  المجتمعية 

تحقيق مصلحة المتعلم.
واستمع الوكيل د.اليعقوب لعدد م��ن اآلراء المختصة ح��ول المناهج العلمية لمواد 
العلوم وما تحويه من مفاهيم علمية ودوره��ا في التحصيل العلمي للمتعلم، كما تم 
ال��م��دى والتتابع م��ن أج��ل تنفيذ  مناقشة ع��دد م��ن المفاهيم واألط���ر العامة لمصفوفة 
ت��ب��ادل وج��ه��ات النظر ح��ول إمكانية  ت��م  ب��ن��ج��اح، ع���الوة على ذل��ك  العملية التعليمية 

االستفادة من التطبيقات الحياتية وأهميتها في التحصيل واالستيعاب.
وح��ض��ر االج��ت��م��اع ال��م��وج��ه ال��ف��ن��ي ل��ل��ع��ل��وم ف��ي ال��م��رح��ل��ة ال��م��ت��وس��ط��ة س��ه��ام ال��ق��ب��ن��دي، 
والموجه الفني لمادة الكيمياء في المرحلة الثانوية نادية الغريب، والموجه الفني 
لمادة العلوم في المرحلة االبتدائية هداية ده��راب، وموجه أول لمادة العلوم بمنطقة 
ب��إدارة تطوير المناهج  حولي التعليمية ناصر العبيدلي، وكبير اختصاصي تربوي 

عذراء التميمي.

خالل اجتماع عقده مع وكيلي التعليم العام والمناهج والتواجيه الفنية

اليعقوب ناقش مناهج العلوم واستحداثاتها لجميع المراحل 

• د.علي اليعقوب خالل اجتماعه مع الوكالء والتوجيه	 • د.علي اليعقوب بجانبه أسامة السلطان خالل االجتماع	

لمعالجة اآلثار النفسية والسلوكية التي خلفتها جائحة كورونا 

»التربية« تدرس تفعيل مراكز االرشاد النفسي في الفترة المسائية 
كتبت رنا سالم

ض��م��ن خ��ط��ت��ه��ا ل��م��ع��ال��ج��ة ال��ن��ت��ائ��ج ال��س��ل��ب��ي��ة ال��ت��ي خلفتها 
ج���ائ���ح���ة ك����ورون����ا ع���ل���ى ال��ط��ل��ب��ة م����ن األط����ف����ال وال��م��راه��ق��ي��ن 
ال��ن��ف��س��ي في  ال��ت��رب��ي��ة تفعيل م��راك��ز االرش�����اد  ت����درس وزارة 
، إذ كشفت مصادر  المناطق التعليمية الست بصفة دائمة 
ت���رب���وي���ة م��ط��ل��ع��ة ل«ب����وب����ي����ان ن����ي����وز« ع����ن م���خ���اط���ب���ة ق��ط��اع 
التنمية واألن��ش��ط��ة التربوية وزي��ر التربية د.ع��ل��ي المضف 

بشأن مقترح لتفعيل مراكز االرش���اد النفسي في المناطق 
ال��ن��ف��س��ي��ة  ال���خ���دم���ات  ال���س���ت وال���ت���اب���ع���ة الدارة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

واالجتماعية .
وأش������ارت ال���م���ص���ادر إل����ى أن ت��ف��ع��ي��ل م���راك���ز اإلرش������اد داخ���ل 
المدارس لفترة مسائية من شأنه تخفيض نفقات ولي األمر 
وال��ت��ي ت��ص��رف ع��ل��ى م��راك��ز اإلرش����اد النفسي واالج��ت��م��اع��ي 
ال��خ��اص��ة و ي��رت��ف��ع ث��م��ن ال��م��ت��اب��ع��ة ف��ي��ه��ا م��ق��ارن��ة ب��ال��م��راك��ز 
الحكومية التي تقدم هذه الخدمات من أجل مساعدة الطالب 

ف���ي م��ع��ال��ج��ة ال��س��ل��وك��ي��ات ال��س��ل��ب��ي��ة واآلث������ار ال��ن��ف��س��ي��ة ال��ت��ي 
خلفتها جائحة ك��ورون��ا إض��اف��ة إل��ى ال��غ��ي��اب ع��ن ال��م��دارس 
اغ���الق األن��ش��ط��ة الترفيهية  إل���ى  لعامين متتاليين إض��اف��ة 

الخاصة باألطفال .
إل��ى أن محاور المقترح تتضمن أن تكون  ولفتت المصادر 
ال��م��راك��ز م���وزع���ة ع��ل��ى م�����دارس ال��م��ن��اط��ق ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ال��س��ت 
وتعمل في الفترة المسائية ويباشر العمل فيها اختصاصي 
الخدمات االجتماعية والنفسية ف��ي مقابل الحصول على 

 م��ع اس��ت��م��رار عملهم في 
ً
م��ك��اف��أة أع��م��ال إض��اف��ي��ة خ��ص��وص��ا

المدارس والمناطق التعليمية خالل الفترة الصباحية .
وأوضحت المصادر أن تفعيل ه��ذا المقترح من شأنه دعم 
عمل االختصاصيين بمشاركة و مساعدة الطالب وأولياء 
األم�������ور ف����ي ت���أه���ي���ل األط����ف����ال وال���م���راه���ق���ي���ن خ�����الل ف��ت��رت��ي��ن 
صباحية ومسائية للعودة التدريجية إلى المدارس وتعديل 
س��ل��وك��ي��ات��ه��م ال��خ��اط��ئ��ة وم��ع��ال��ج��ة وم��ت��اب��ع��ة ال���ح���االت ال��ت��ي 

تعاني من مشكالت نفسية واجتماعية .

• •عهود الصمعاني	 جانب من عمل لجنة الفحص	
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الناصر يفتتح مركز
إطفاء السور غدا

ي����ف����ت����ت����ح، غ������دا، 
وزير الخارجية 
وزي����������ر ال�����دول�����ة 
لشؤون مجلس 
ال�����وزراء الشيخ 
ال��������������دك��������������ت��������������ور 
أح���م���د ال��ن��اص��ر 
ورئ���ي���س ال��ق��وة 
ال����ف����ري����ق خ���ال���د 
ال���م���ك���راد م��رك��ز 
السور لإلطفاء 
ال���������ك���������ائ���������ن ف����ي 

مدينة جابر األحمد في 10 صباحا.
وي����أت����ي االف����ت����ت����اح ض���م���ن اس���ت���رات���ي���ج���ي���ة ق���وة 
ال��م��ن��اط��ق السكنية  ف��ي تغطية  ال��ع��ام  اإلط��ف��اء 
الجديدة من خالل فتح مراكز إطفاء بها لتلبية 
ال��ب��الغ��ات وط��ل��ب��ات االس��ت��غ��اث��ة ب���اس���رع وق��ت 

ولحماية االرواح والممتلكات.

وزير املالية: االنتهاء من 
مشروع تطوير اإلدارة 

الضريبية في 2024
ك���ش���ف وزي����ر 
ال��������م��������ال��������ي��������ة 
وزي���ر ال��دول��ة 
ل��������������ش��������������ؤون 
االق������ت������ص������اد 
واالستثمار، 
خ���������ل���������ي���������ف���������ة 
ح����������������م����������������ادة 
ان ه�������ن�������اك 
م��������������ش��������������روع 
ه�����ام ي��ت��ع��ل��ق 
ب�������ت�������ط�������وي�������ر 

 ألح��دث الممارسات 
ً
اإلدارة الضريبية، وفقا

ال��ع��ال��م��ي��ة م���ن خ���الل اس��ت��ج��الب ن��ظ��ام إدارة 
ض��ري��ب��ي متكامل وال��خ��دم��ات االليكترونية 
ال��م��رت��ب��ط��ة ب��ه��ا ل��ي��غ��ط��ي ال��ق��وان��ي��ن ال��ح��ال��ي��ة 
ال���ض���ري���ب���ي���ة وال�����ت�����ي س���ي���ت���م اس���ت���خ���دام���ه���ا 
، ي���ت���م االن����ت����ه����اء م���ن���ه ف����ي 2024. 

ً
م���س���ت���ق���ب���ال

ال��ى قيام وزارة المالية ببناء  ال��وزي��ر  ولفت 
أرش���ي���ف رق��م��ي ت��ف��اع��ل��ي، ف���ي إط����ار م��ش��روع 
ت��س��ه��ي��ل إدارة وم��ت��اب��ع��ة  ي���س���ت���ه���دف  ن���ظ���م 
 
ً
أم���الك ال��دول��ة وإزال����ة ال��ت��ع��دي��ات ب��ه��ا، مبينا
ت��أج��ل بسبب  ال��م��ش��روع م��س��ت��ه��دف لكنه  أن 
ق��ال الوزير أن الهيئة  جائحة ك��ورون��ا. فيما 
ال���ع���ام���ة ل��الس��ت��ث��م��ار ل��دي��ه��ا م���ش���روع ش��رك��ة 
ال��م��س��ت��ودع��ات ال��ع��ام��ة وال��م��ن��اف��ذ ال��ح��دودي��ة 
في العبدلي، حيث يسعى المشروع النشاء 
منطقة ح��رة وخ��دم��ات لوجستية ووح���دات 
 
ً
ت���خ���زي���ن م����ن خ�����الل ش���رك���ة م���س���اه���م���ة وف���ق���ا

ل���خ���ط���ة ال���ت���ن���م���ي���ة، م���ش���ي���رة إل������ى أن أه������داف 
المشروع تتمثل في تطوير إدارة االقتصاد 
الوطني وزي��ادة معدالت االستثمار وزي��ادة 
استثمارات القطاع الخاص ، مشيرة إلى أن 
المدى الزمني لالنتهاء من المشروع سيكون 
ب��ن��ه��اي��ة 2022. وض���م���ن إج��������راءات م��ع��ال��ج��ة 
اختالالت التركيبة السكانية وبالتعاون مع 
البنك الدولي، كشف حمادة عن استراتيجية 
وطنية لتوظيف الكويتيين في “ال��خ��اص”، 
ال��ذك��ي للعمالة  ل��الس��ت��ق��دام  ون��ظ��ام متكامل 

الوافدة للحد من العمالة الهامشية

قال النائب د . حمد المطر، انه بعد دفع األهالي لرسوم 
األن���دي���ة ال��ص��ي��ف��ي��ة ال���ه���ادف���ة، ف����إن ق����رار م��ج��ل��س ال�����وزراء 
ب���إغ���الق ك��اف��ة األن��ش��ط��ة ال��م��ت��ع��ل��ق��ة ب���األط���ف���ال ق����رار غير 

مدروس .
وأض���اف: ان ه��ذا ال��ق��رار ال يتناسب مع طبيعة المرحلة 
وال���ع���ودة ال��ت��دري��ج��ي��ة لجميع ال��م��ؤس��س��ات وال ي��ج��ب أن 
 لذوي االحتياجات 

ً
يشمل هذا القرار الحضانات خاصة

الخاصة فالعناية بهم واجبه ومن الجميع.

ب��ش��أن تنظيم  ب��اق��ت��راح بقانون  ث��ام��ر السويط  النائب  ت��ق��دم 
التعيين في المناصب الوزارية والقيادية.

وجاء في االقتراح »إذا تقدم وزير باستقالته بعد استجوابه، 
فإن استقالته تقبل فقط وال يجوز تعيينه أو نقله أو تكليفه 
بأي منصب وزاري أو قيادي قبل جلسة طرح الثقة به، وإذا 
قبلت استقالته يستمر هذا الحظر في تعيينه أو تكليفه بأي 
 لشركة 

ً
 أو رئيسا

ً
منصب وزاري أو قيادي، أو تعيينه عضوا

.»
ً
 فيها إذا كانت الدولة تملك فيها نصيبا

ً
 تنفيذيا

ً
أو رئيسا

خاطب النائب شعيب المويزري وزير النفط والتعليم العالي 
 : هل وكيل وزارة التعليم العالي ُيدير 

ً
د. محمد الفارس قائال

شركته الخاصة أم مؤسسة حكومية؟ عليك فتح ملف التعليم 
العالي . وأضاف : نحن نعرف الهدف من تعيينه و ال نخشى 

من يسانده فالشعب اكبر منهم جميعا،
 والله إنها الفوضى، مؤسسات الدوله تدار بمزاجية .

ق���ال ال��ن��ائ��ب د. ع��ب��دال��ك��ري��م ال��ك��ن��دري : رس���ال���ة نوجهها 
لوزير التعليم العالي: ما يثار ويتناقل من معلومات عن 
وج��ود أخطاء في قبول البعثات وت��ج��اوزات بالمعدالت 
وال��ت��خ��ص��ص��ات ب��ي��ن ال��م��ت��ق��دم��ي��ن ي��س��ت��دع��ي م��ن التعليم 
ال��ع��ال��ي م��راج��ع��ة ت��ام��ة ل��ن��ت��ائ��ج ال��ق��ب��ول وال��ت��ح��ق��ي��ق ب��ه��ا . 
وأض���اف : يجب تصحيح مايحصل وال��ت��أك��د م��ن عدالة 

وشفافية عملية القبول بأكملها.

بدر الحميدي يسأل وزير التربية عن البرنامج المتكامل لتطوير التعليم
إل����ى وزي���ر  وج����ه النائب بدر الحميدي سؤااًل 
التربية د. علي المضف، قال في مقدمته، تناولت 
وس���ائ���ل اإلع�����الم وال���ت���واص���ل االج��ت��م��اع��ي بعض 
المعلومات ح��ول »البرنامج المتكامل لتطوير 
ال��ت��ع��ل��ي��م« وال���م���ش���روع ث��م��رة ات��ف��اق��ي��ة م���ع ال��ب��ن��ك 
الدولي بقيمة 10٫6 مليون دينار ينفذ على مدى 
5 سنوات و ان اللجنة المختصة لم تجتمع منذ 
8 أشهر وس��ط أنباء عن وق��ف المشروع وُع��رض 
��ف��ذ مقابل 

ُ
على مجلس ال����وزراء أك��ث��ر م��ن م��رة ون

دفعات مالية سنوية ب� 2٫12 مليون دينار و من 
أس��ب��اب تعثر ال��م��ش��روع إن��ه��اء خ��دم��ات المنسق 
ال���ع���ام ب��ي��ن ال�������وزارة وال��ب��ن��ك ب��ع��د 3 س���ن���وات من 
العمل به وإنفاق 8٫48 مليون دينار من ميزانيته 

المرصودة .
ل��ب��رن��ام��ج  م���ل���ي���ون دوالر  ب��ق��ي��م��ة 47  وم���ي���زان���ي���ة 
ال��ت��ع��اون م��ع ال��ب��ن��ك ال���دول���ي ل��م��ش��اري��ع المرحلة 
ال��ث��ان��ي��ة م��ن ال��خ��ط��ة ال��ت��ن��م��وي��ة المتعلقة ب���وزارة 

ال���ت���رب���ي���ة وال���م���رك���ز ال���وط���ن���ي ل��ت��ط��وي��ر ال��ت��ع��ل��ي��م 
والمشاريع ستنفذ على مدى خمس سنوات.

وطالب تزويده وإفادته بالتالي:
ال�دولي وبين وزارة  )1( ه�ل أبرم ع�ق�د م�ع البن�ك 
التربي�ة وه�ل ت�م االتف�اق برعاي�ة وزارة الخارجية 
ال��م��ن��اق��ص��ات  ال��م��ال��ي��ة ول��ج��ن��ة  وإش�������راف وزارة 

المركزية ؟
ال�ذي ت�م االتف�اق علي�ه نظ�ي�ر  )2( م�ا ه�و المبل�غ 

تل�ك االستش�ارات والدراس�ات مع البنك الدولي؟
ال�غ�رض م�ن تل�ك االتفاقية وم�دتها  )3( م�ا ه�و 
والتكلفة المالي�ة الت�ي ت�م االتف�اق عليها والعمل 

الذي تم إنجازه والذي لم يتم إنجازه؟
البن�ك  )4( ه�ل ت�م�ت المش�اركة الدولي�ة بواس�طة 
ال�دولي و تحم�ل مصاريف المهم�ات والس��فرات 
ب��أس��م�����اء المش�ركين  ت���زوي���دي  م�����ع  وال��م��ؤت��م��رات 
وص�����ف��ات��ه��م وع���������دد ت��ل�����ك ال���س�������ف���رات ال��خ��ارج��ي�����ة 
وأسماء البلدان التي ع�ق�دت به�ا تلك المؤتمرات ؟

ب��ال��دراس�����ات التي قدمت في  ت��زوي��دي  )5( يرجى 
ال��م��ن��اه��ج وج���ودة  ت��ط�����وي��ر  ب��� إدارة  المختصين 
ال��دراس��ات بالواقع  التعليم وه��ل تم تطبيق تلك 

العملي ؟
)6( ه�ل ت�م تضمين االتفاقي�ة أية شروط جزائية 
ال�دولي في  البن�ك  أو غرامات مالية ت�طب�ق ع�لى 
ف��ي تنفي�ذ االل��ت��زام��ات التعاقدية  ت��أخ��ي��ره  حال�ة 

بم�ا ي�ح�ف�ظ حقوق الوزارة والمال العام ؟
)7( ه�ل تضمنت االتفاقي�ة ج�دول زي�ارات خ�براء 
ال�����دول��ي المتفق علي�ه م��ن ح��ي��ث مواعيد  البن�ك 

الزيارة ومدة اإلقامة والمصاريف ؟
)8( ه�ل ت�م صرف مستحقات البن�ك ال�دولي دون 
ب��ي�����ان أوج����ه ال���ص���رف ودون إرف�����اق ال��م��س��ت��ن��دات 

المؤيدة لها ؟
)9( ما هي قيم�ة المصروفات للترجم�ة االجمالي�ة 
م�ن دراس�ات المقدم�ة م�ن البن�ك الدولي م�ع بي�ان 
ال�������وزارة وأص��ح��اب  ع�����دم االس��ت��ع��ان��ة بمترجمي 

االختصاص ؟
)10( ما هي األس��س المتبعة في احتساب قيمة 
ال�دولي الزائرين  البن�ك  روات���ب موظفي وخ��ب��راء 
وتكاليف اإلقام�ة والس�فر المصروفة م�ن ض�م�ن 

ال�دفعات المسددة ؟
)11( ه�ل ت�م ص��رف روات���ب ومخصصات إقام�ة 
لخ�براء البن�ك ال�دولي ع�لى الرغم من أن أسماءهم 

لم ترد ضمن جدول الزيارات الفعلية ؟
)12( ما هو سبب استعانة وزارة التربي�ة بخ�براء 
آخ���ري���ن وت��ك��ل��ي��ف��ه��م ب���أع���م���ال م��ت��اب��ع�����ة ال��ص��ي��ان��ة 
األدبي�ة والتأليف في مج�ال اللغ�ة العربي�ة ضمن 
مشروع تطوير المناهج المدرسية والمكلف بها 

البنك الدولي بناء على اتفاقية مبرمة ؟
ال��ق��ط��اع��ات  ال��ف��ن��ي�����ة م�������ن  ال���ت���ق���اري���ر  ب��ي��������ان   )13(
ال��م��خ��ت��ص��ة ب����ش����أن ان���ج�������از األع����م���������ال ال��خ��اص�����ة 
ل�ك�ل دفع�ة  ت��اري��خ��ه  بالدفعات المصروفة حتى 

على مكونات االتفاقية:

 )4T( وزارة الكهرباء واملاء تفتتح مكتبا جديدا في مطار الكويت الدولي 
أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية افتتاح مكتب 
جللديللد لللهللا فللي مللطللار الللكللويللت الللدولللي )4T( إلنللجللاز مللعللامللالت العمالء 
الكهرباء والللمللاء واالستفسار  المتعلقة باستخراج فواتير استهالك 
ات وسداد أقساط إقرارات  عن قيمتها وسدادها وعمليات إدخال القراء

ات الذمة. الدين المستحقة عليهم واستخراج شهادات براء
الرشيدي  العمالء أحمد  المساعد لقطاع خللدمللات  اللللوزارة  وقللال وكيل 
الللوزارة التألو جهدا  إن  الثالثاء  اليوم  الكويتية )كونا(  األنباء  لوكالة 
اتها وتقديم خدماتها لمختلف شرائح العمالء  في سبيل تسهيل إجراء

ومن خالل العديد من القنوات.
وأضاف الرشيدي أنه على الرغم من التحديات التي واجهتها الوزارة 
بللذل جهودها لمواصلة  فللي  )كللورونللا( فإنها استمرت  بسبب جائحة 
تللوسللعللهللا ملللن خلللالل شللبللكللة مللكللاتللبللهللا الللخللارجلليللة الللتللي تللخللدم شللريللحللة 
واسللعللة مللن الللعللمللالء وتللقللديللم تللجللارب مللملليللزة لللهللم وتللهللدف مللن خاللها 

إلللللى تللوفلليللر اللللراحلللة لللعللمللالئللهللا وتللحللقلليللق رضلللاهلللم وتلللللبلليللة حللاجللاتللهللم 
ومتطلباتهم.

وأوضلللح أنلله تزامنا مللع عللودة حللركللة السفر فقد حللرصللت اللللوزارة على 
الدولي  الكويت  العمالء في مبنى مطار  افتتاح مكتب جديد لخدمات 
وملللن شللأنلله تللقللريللب خللدمللات اللللللوزارة إللللى الللعللمللالء طيلة أيلللام األسللبللوع 

لمساعدتهم والرد على استفساراتهم.
وذكر أن رفع مستوى خدمة العمالء “يحتم علينا تعزيز شبكة مكاتب 
الوزارة وتحديثها لنقدم أفضل الخدمات وفق أحدث وأفضل المعايير 

من خالل فرق عمل ذات مهنية عالية”.
وبين أن الوزارة ماضية في افتتاح العديد من المكاتب األخرى وتقديم 
تللجللارب مللملليللزة لللعللمللوم الللعللمللالء عللن طللريللق تللقللديللم خللدمللات إلكترونية 
مللتللاحللة علللللى مللوقللع الللللللوزارة وتللطللبلليللقللات األجلللهلللزة الللذكلليللة إضلللافلللة إلللى 

الخدمة الهاتفية )153( التي أتاحتها للعمالء أخيرا.

خالل تدشين الخطة االستراتيجية للوزارة

الكندري: وزارة األوقاف ضمنت خطتها االستراتيجيه تعزيز 
مفاهيم الوسطية واالعتدال وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

عمادي: استراتيجية األوقاف توافقت مع الخطة اإلنمائية للدولة واالنسجام مع رؤية الكويت 2035

كتب : عمار الحسيني 

دشن وزير األوقاف والشئون اإلسالمية الخطة االستراتيجية 
)2026-2025( )2022-2021(

بحضور وكيل وزارة األوق��اف والشئون اإلسالمية المهندس 
ف��ري��د ع��م��ادي وال��وك��الء المساعدين وق��ي��ادات وزارة األوق���اف 

صباح أمس في المبنى الرئيسي بمنطقة الرقعي
وقال وزير األوقاف والشئون اإلسالمية عيسى أحمد الكندري 
ال��ف��ك��ري ، وال��ش��أن الديني  ان وزارة األوق����اف م��ن��اط بها األم���ن 
وي��ت��ع��ل��ق ع��م��ل��ه��ا ف���ي ال��ج��م��ل��ة ب��م��ظ��ه��ر اإلس������الم ال���ح���ض���اري ، 
وقيمه الوسطية ، وشريعته المتعايشة مع اآلخ��ر ، وترسيخ 
المفاهيم الربانية ، وغ��رس روح الوطنية واالن��ت��م��اء ، ونشر 
ثقافة التعايش السلمي والقبول باآلخر ، مع االعتناء بالقيم 
اإليمانية والروحانية ، وتعزيز مفاهيم الوسطية واالعتدال 
ومواجهة  موجات الغلو والتطرف ، التي تهدد المجتمعات ، 
وتمزق الدول ، وتقضي على السلم االجتماعي ، وتثير النعرات 
لذا حرصت هذه االستراتيجية على مراعاة التحديات الراهنة 
والطارئة وتحقيق مزيد من الشفافية والمساءلة وفق حوكمة 
 وف���ق أدل���ة ع��م��ل م��وث��ق��ة ، 

ً
 واس��ت��رات��ي��ج��ي��ا

ً
 وإداري������ا

ً
األداء م��ال��ي��ا

لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال وك��ي��ل وزارة األوق�����اف وال��ش��ئ��ون اإلس��الم��ي��ة 

ال��م��ه��ن��دس ف��ري��د ع���م���ادي ان ال��خ��ط��ة االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ل���ل���وزارة 
تواءمت  مع التوجهات المستقبلية لحكومتنا والتأكيد على 
الربط مع الخطة اإلنمائية لدولة الكويت باعتبارها المنطلق 
لتحقيق اإلن���ج���ازات ال��وط��ن��ي��ة ال��م��ش��ت��رك��ة وال��ع��م��ل ع��ل��ى تبني 
وت��رس��ي��خ ث��ق��اف��ة اإلن���ج���از ال��م��ش��ت��رك ل���أه���داف اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
والس�����ي�����م�����ا ب�������أن ال��������������وزارة اس����ت����ط����اع����ت أن ت������واف������ق خ��ط��ت��ه��ا 
اإلستراتيجية السابقة مع الخطة اإلنمائية للدولة واالنسجام 
مع رؤية الكويت 2035 بنسبة 96 % وفقا للتقرير الصادر عن 
آن���ذاك ،  األم��ان��ة العامة للمجلس األع��ل��ى للتخطيط والتنمية 
ف��ي إط��ار منظومة مؤسسية م��وح��دة األه��داف  ليتناغم األداء 

والرؤية المستقبلية.
 
ً
وأك�����د  ع���م���ادي ع��ل��ى ت��ض��م��ي��ن ال��خ��ط��ه االس��ت��رات��ي��ج��ي��ه م��ح��ورا
ال��م��ؤس��س��ي  ب��ت��ط��وي��ر األداء  ي��ت��ص��ل   

ً
 رئ���ي���س���ي���ا

ً
اس���ت���رات���ي���ج���ي���ا

المتميز واستمرارية األع��م��ال م��ن خ��الل إع���داد وتطوير خطة 
استمرارية األعمال للحفاظ على مسيرة األداء بالوزارة ووضع 
سيناريوهات إدارة المخاطر كأول وزارة حكومية تهتم بهذا 
ال��ج��ان��ب وف���ق آل��ي��ات وب��رام��ج م��وث��ق��ة تمكننا م��ن ال��ت��ع��ام��ل مع 
األح��داث أوال بأول كما أولينا تعزيز ق��درات ال��وزارة في مجال 

التطبيق الفعال للتحول الرقمي والتطبيقات الذكية .
وق������ال ع����م����ادي :إن ال���م���س���اج���د ت���ع���د ح��ل��ق��ة ال����وص����ل ل��ل��ت��وج��ي��ه 
وال���ت���واص���ل م���ع ال��م��ج��ت��م��ع ف��ق��د ح��رص��ن��ا ع��ل��ى اس���ت���م���رار دور 

 م���ن خ��الل 
ً
 م��ت��ك��ام��ال

ً
ال��م��س��اج��د ف���ي ت��وج��ي��ه ال��ح��ي��اة ت��وج��ي��ه��ا

 ، ال��دع��اة واألئ��م��ة والخطباء المؤهلين  توفير وتهيئة وإع���داد 
ورف��ع كفاءتهم الدعوية والعلمية ومكانتهم وتوفير األدوات 
المعاصرة ليكونوا على مستوى المسؤولية ، ولديهم الدراية 
، والمشاركة في الدعوة واإلرش��اد بمداخل وأساليب  الفقهية 
ع���ص���ري���ة ل��ي��س��ت��ط��ي��ع��وا م��ع��ال��ج��ة ال���م���وض���وع���ات ال��م��ط��روح��ة 
ومناقشتها مناقشة علمية مؤيدة بالدليل واألسلوب الحسن . 
ق��ال  مدير إدارة التخطيط اإلستراتيجي رئيس  وم��ن جانبه 

فريق إعداد الخطة اإلستراتيجية للوزارة
ال��وزارة تتلخص في ترسيخ قيم  عبدالله الشاهين إن رسالة 
الوسطية واألخ��الق اإلسالمية ونشر الوعي الديني والثقافي 
ال��ك��ري��م وال��س��ن��ة النبوية ورع��اي��ة المساجد  ب��ال��ق��رآن  والعناية 
وت��ع��زي��ز ال���وح���دة ال��وط��ن��ي��ة وال��م��ج��ت��م��ع��ي��ة ، م���ن خ����الل تنمية 
ال��م��وارد البشرية والتحول الرقمي وفقا ألفضل الممارسات 

العالمية.
واك���د الشاهين ان إع���داد وصياغة ومتابعة تطوير منظومة 
التميز المؤسسي وفقا ألفضل الممارسات ، واستحداث جوائز 
وفئات جديدة تدعم التنافسية في األداء لتحقيق التحسين 
المستمر في األداء لكافة العمليات وتشجيع اإلبتكار والمعرفة 
وتحفيز المبتكرين من أبرز ما تناولتها الخطه االستراتيجيه 

للوزارة للسنوات الخمس القادمه .
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البنك املركزي طرح  
»سندات وتورق« مقابل 
بقيمة 240 مليون دينار

ط���رح ال��ك��وي��ت ال��م��رك��زي ال���ي���وم ال��ث��الث��اء »س��ن��دات 
وت��ورق« مقابل بقيمة 240 مليون دينار، وبمعدل 

عائد %1٫125.
ال��م��رك��زي، تمت  وح��س��ب البيانات المنشورة على 
 ب���أن 

ً
ت��غ��ط��ي��ة اإلص��������دار ب����واق����ع 10٫42 م������رة، ع���ل���م���ا

إجمالي الطلب عليه بلغ 2٫50 مليار دينار.
وبلغ أجل تلك السندات 3 أشهر؛ إذ تستحق في 12 

أكتوبر  األول 2021؛ وذلك وفق المركزي.
وتتوافق قيمة اإلصدار مع آخر طرح للمركزي في 
6 ي��ول��ي��و/ت��م��وز ال��ج��اري؛ ألج��ل 6 أش��ه��ر، وبمعدل 

عائد %1٫25.
ُيذكر أن السندات هي أداة دين تصدرها الحكومات 
لالقتراض، وتلتزم الدولة بدفع قيمتها لمشتريها 

في تاريخ االستحقاق مع فائدة.
أم������ا ال����ت����وري����ق ف���ه���ي ع��م��ل��ي��ة ت���ت���ي���ح ل��ل��م��ؤس��س��ات 
أم���وال مستحقة لها أو  دي��ون  جمع مجموعة م��ن 

وتحويلها ألوراق مالية يمكن التداول عليها.

الخدمة املدنية: تعطيل 
العمل بجميع الوزرات 

والجهات الحكومية اعتبارًا 
من األحد حتى الخميس 22 

الجاري
ال��م��دن��ي��ة ع��ن تعطيل العمل  ال��خ��دم��ة  أع��ل��ن دي����وان 
 من 

ً
ال���وزرات والجهات الحكومية اعتبارا بجميع 

ال��ج��اري بمناسبة عيد  األح���د ح��ت��ى الخميس 22 
األضحى المبارك.

شطب »البيت« من سجل 
شركات االستثمار لدى 

»املركزي الكويتي«
 بتاريخ 8 يوليو 

ً
أصدر بنك الكويت المركزي قرارا

2021، بشطب شركة بيت األوراق المالية من سجل 
ف��ي 11 يوليو  ل��دى البنك كما  ش��رك��ات االستثمار 

الجاري.
وقالت »البيت« في بيان للبورصة الكويتية، اليوم 
الثالثاء، إن »المركزي« أكد على ضرورة نشر القرار 
في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ صدوره.

ك��ان��ت ب���ورص���ة ال��ك��وي��ت أع��ل��ن��ت ب��ت��اري��خ 4 ي��ول��ي��و 
الجاري، عن إعادة التداول على أسهم »البيت« في 
البورصة بعد انتهاء الشركة من إجراءات تخفيض 
ال��م��ال. وتحولت »البيت« للربحية في الربع  رأس 
األول من العام الجاري بقيمة 3٫008 مليون دينار، 
ال��رب��ع األول م��ن ع��ام 2020 البالغة  مقابل خسائر 

97٫34 ألف دينار.

البورصة تغلق تعامالتها 
على انخفاض املؤشر العام 

12,4 نقطة
أغ��ل��ق��ت ب���ورص���ة ال���ك���وي���ت ت��ع��ام��الت��ه��ا ال���ي���وم على 
ال��ع��ام 4ر12 نقطة ليبلغ  ان��خ��ف��اض م��ؤش��ر ال��س��وق 
مستوى 85ر6357 نقطة بنسبة هبوط بلغت 2ر0 

في المئة.
ت��داول كمية أسهم بلغت 2ر193 مليون سهم  وت��م 
تمت عبر 8782 صفقة نقدية بقيمة 6ر33 مليون 

دينار كويتي نحو 8ر100 مليون دوالر أمريكي.
ال��رئ��ي��س��ي 31ر1 نقطة  ال���س���وق  وان��خ��ف��ض م��ؤش��ر 
ليبلغ مستوى 69ر5318 نقطة بنسبة هبوط بلغت 
02ر0 في المئة من خالل كمية أسهم بلغت 12ر155 
مليون سهم تمت عبر 5567 صفقة نقدية بقيمة 

4ر16 مليون دينار نحو 2ر49 مليون دوالر.
كما انخفض مؤشر السوق األول 3ر17 نقطة ليبلغ 
مستوى 64ر6893 نقطة بنسبة هبوط بلغت 25ر0 
في المئة من خالل كمية أسهم بلغت 1ر38 مليون 
ت��م��ت ع��ب��ر 3215 صفقة بقيمة 2ر17 مليون  س��ه��م 

دينار نحو 6ر51 مليون دوالر.
وفي غضون ذلك انخفض مؤشر رئيسي 50 نحو 
13ر11 نقطة ليبلغ م��س��ت��وى 5535 نقطة بنسبة 
ف��ي المئة م��ن خ��الل كمية أسهم  هبوط بلغت 2ر0 
بلغت 2ر115 مليون سهم تمت عبر 3694 صفقة 
نقدية بقيمة 9ر13 مليون دينار نحو 7ر41 مليون 
دوالر. وك��ان��ت ش��رك��ات ف��ن��ادق وم��ش��اع��ر واإلع����ادة 
وآسيا األكثر ارتفاعا أما شركات األنظمة وشارقة 
أ وق���ي���وي���ن أ وم����ع����ادن ف���ك���ان���ت األك����ث����ر ت�������داوال م��ن 
حيث القيمة في حين كانت شركات اعيان وبيتك 

وهيومن سوفت وأجيليتي األكثر انخفاضا.

»النجدة«: ضبط 43 مطلوبًا 
و13 مركبة مسروقة و5 

قضايا مخدرات..
أف���ض���ت ال���ح���م���الت األم���ن���ي���ة وال����م����روري����ة ل���دوري���ات 
شرطة النجدة طيلة األس��ب��وع الماضي وتحديدا 
إل��ى ضبط العديد  م��ن السبت حتى أول م��ن أم��س 
م���ن ال��م��خ��ال��ف��ي��ن وال��م��ط��ل��وب��ي��ن إل���ى ج��ان��ب تحرير 
مخالفات مرورية متنوعة وحجز مركبات مخالفة.

وقادت جهود شرطة النجدة إلى ضبط 43 شخصا 
مطلوبا أمنيا وقضائيا و 5 ضبطيات مخدرات و 
12 مركبة مطلوبة بقضايا سرقة ومطلوب بقضية 
إي���واء متغيب وش��خ��ص دخ��ل ال��ب��الد ب��ص��ورة غير 
مشروعة، باإلضافة إلى التعامل مع جريمتي قتل 

وثالث مشاجرات وثالث وفيات.
وع��ل��ى ال��ص��ع��ي��د ال����م����روري، ق����ادت ج��ه��ود دوري����ات 
ش��رط��ة ال��ن��ج��دة إل���ى ت��ح��ري��ر 826 مخالفة م��روري��ة 
ب��م��واق��ف المعاقين،  ال��وق��وف  متنوعة ومخالفتي 
وال��ت��ع��ام��ل م���ع 96 ح���ادث���ا م���روري���ا وح��ج��ز م��رك��ب��ة 

واحدة.

تحريك آليات ومعدات  في حال وجود الحاالت الطارئة تستوجب الحل الفوري  

»البلدية«:  1032 شكوى تلقاها »الطوارئ« خالل شهر  يونيو الماضي
كتب إبراهيم سالم

كشفت بلدية الكويت ع��ن تلقي قسم ط���وارئ الخط الساخن 
ال��خ��دم��ات العامة  و خدمة  ب����إدارة  »139« بمراقبة النقليات 
ال����ش����ك����اوي 1032 ش����ك����وى م��ن  »24727732« »وات����������������������س اب« 
جميع  المحافظات وذلك من خالل إحصائية صادرة من إدارة 

الخدمات العامة  عن شهر يونيو الماضي.   
ال��س��اخ��ن »139«  ال��خ��ط   وأوضحت البلدية بأن قسم ط���وارئ 
ال��خ��دم��ات العامة  وخدمة »واتس  ب����إدارة  بمراقبة النقليات 
اب« الشكاوي قد تلقى 1032 شكوى تتعلق بوجود مخلفات 
قمامة وأث���اث مستعمل ف��ي ال��س��اح��ات وأم���ام ال��م��ن��ازل وسكن 
ع���زاب ورم���ي أن��ق��اض تعيق ال��ط��ري��ق وس��ق��وط أش��ج��ار وباعه 
جائلين وسيارات مهمله وقوارب  فضال عن تزويد المواطنين 
بأرقام وهواتف مراكز البلدية بالمحافظات ، مشيرة في هذا 
 ، إل��ى تلقي  213 شكوى تتعلق بمحافظة األح��م��دي  ال��ص��دد 
190 شكوى لمحافظة مبارك الكبير ، 181 شكوى لمحافظة 

حولي إلى جانب 152 شكوى لمحافظة الجهراء ، فضال عن 
ال��ع��اص��م��ة و 145 ش��ك��وى لمحافظة  ل��م��ح��اف��ظ��ة  151 ش��ك��وى 

الفروانية. 
وأشارت البلدية إلى أن جميع الشكاوي التي يتم استقبالها 
عبر خ��دم��ة »ال��وات��س أب« وخ��دم��ة ال��خ��ط ال��س��اخ��ن »139« من 
التابع إلدارة الخدمات يتم متابعتها من قبل  قسم الطوارئ 
موظفي الخط الساخن بعد تحويلها إلى جهات االختصاص 
في البلدية طبقا للمحافظات فضال عن التأكد من اإلجراءات 
ال��ت��ي ت��م ات��خ��اذه��ا ل��ل��ت��واص��ل م��ع ال��ش��اك��ي وإط��الع��ه ع��ل��ى تلك 

اإلجراءات . 
ال���ن���وب���ات الثالثة  )أ، ب، ج( بقسم  ب����أن م��وظ��ف��ي  وأض����اف����ت 
ال���ع���ام���ة ي��ع��م��ل��ون ع��ل��ى  ال���خ���دم���ات  ال���ت���اب���ع إلدارة  ال�����ط�����وارئ 
ال��م��ت��ل��ق��اة، م��ؤك��دة في  ال��ش��ك��اوي  مدار 24 ساعة للتعامل م��ع 
آل���ي���ات ومعدات  في ح����ال وج���ود  ال���ص���دد ع��ل��ى ت��ح��ري��ك  ه����ذا 
الحاالت الطارئة في مختلف المحافظات التي تستوجب الحل 

الفوري  للعمل على حله.

ج����ددت ج��م��ع��ي��ة ال��م��ه��ن��دس��ي��ن ال��ك��وي��ت��ي��ة م��ط��ال��ب��ت��ه��ا ب��ت��ع��ي��ي��ن 160 مهندسا 
وم��ه��ن��دس��ة، تخصص ال��ب��ت��رول ال��ذي��ن م��ض��ى ع��ل��ى تخرجهم أك��ث��ر م��ن ث��الث 
سنوات، خصوصا بعد اجتيازهم االختبارات التي أجرتها مؤسسة البترول 

الكويتية.
وقال رئيس الجمعية المهندس فيصل العتل »إننا على ثقة تامة بأن وزير 
ف��ي اتاحة  ل��ن يتوانى  ال��ف��ارس  ال��دك��ت��ور محمد  النفط وزي���ر التعليم العالي 
أك��د لنا وج��ود توجه لتعيين كافة  ال��زم��الء، حيث سبق وان  المجال لهؤالء 

المهندسين الذين اجتازوا االختبارات«.
ون����اش����د ال���ع���ت���ل، ال����وزي����ر ال����ف����ارس وق�����ي�����ادات ال���م���ؤس���س���ة اس���ت���ي���ع���اب ه����ؤالء 

المهندسين، خصوصا في ظل وجود شواغر في الكثير من المواقع النفطية 
والتي يمكن أن تستوعب هؤالء الزمالء الذين أبلوا بالء حسنا في االختبارات 
التي اجرتها المؤسسة وشركاتها، مشيرا امتالك بعضهم خبرات اكتسبوها 

خالل فترة عملهم بنظام العقود الخاصة.
وت��اب��ع: لم يعد مقبوال أن يستجدي المهندسون والمهندسات ف��رص عمل 
لهم مع توافر هذه الفرص في الكثير من المؤسسات العامة، محمال ديوان 
ا م���ن م��ش��ك��ل��ة ع����دم ت��ع��ي��ي��ن ال��م��ه��ن��دس��ي��ن ل��ت��غ��ي��ي��ب��ه ال��ت��وص��ي��ف  ال��خ��دم��ة ج����زء
الوظيفي لبعض التخصصات وعدم تلبية الديوان لطلب الكثير من الجهات 

العامة تعيين مهندسين من كافة التخصصات.

ش��ارك��ت رئيسة لجنة المالية واالس��ت��ث��م��ار المنبثقة ع��ن مجلس إدارة 
غرفة تجارة وصناعة الكويت وفاء أحمد القطامي، في افتتاح »المؤتمر 
ال��ذي عقد  االستثماري االف��ت��راض��ي« األول للمملكة األردن��ي��ة الهاشمية 

خالل الفترة 12 و13 يوليو الجاري.
وقالت »الغرفة« في بيان صحافي، إن الملتقى عقد تحت رعاية رئيس 
وزراء المملكة األردن��ي��ة الهاشمية بشر الخصاونة، بتنظيم م��ن هيئة 
االستثمار األردنية، تحت شعار »تحفيز االستثمار في المئوية الثانية«، 
ل��دخ��ول مئويتها  ن��اق��ش��ت خ��ط��ط المملكة  ت��ق��دي��م أوراق ع��م��ل  ت��م  ح��ي��ث 
الثانية بخارطة طريق استثمارية على جميع المستويات تسهم في 

تعزيز بيئة االستثمار فيها. كما تمت مناقشة كيفية التغلب على آثار 
جائحة كورونا على الصعيد االقتصادي واالجتماعي.

ك��م��ا رك���ز ال��م��ؤت��م��ر ع��ل��ى ت���روي���ج ال���ف���رص االس��ت��ث��م��اري��ة وال��ت��رك��ي��ز على 
إج��راءات تحفيز االستثمار المقدمة من قبل هيئة االستثمار األردنية، 
وتم تناول ريادة األعمال والتحول من االقتصاد التقليدي إلى االقتصاد 
ت��م ع��رض المزايا  ال��ح��دي��ث��ة، كما  ال��ت��وج��ه��ات العالمية  ال��رق��م��ي لمواكبة 
المقدمة للمستثمر األجنبي من قبل المناطق التنموية واالقتصادية 
والتي تهدف إلى تحويل األردن منصة انطالق نحو األسواق اإلقليمية 

والعالمية

العتل: لم يعد مقبوال إرجاء تعيين 160 مهندس بترول

»الغرفة« شاركت في المؤتمر االستثماري االفتراضي األول لألردن

أطلق قسم الطبيعة األشعاعية بمركز الكويت لمكافحة السرطان تطبيق الكتروني حديث للهاتف 
 للعاملين ف��ي م��ج��ال االش��ع��اع م��ن أج���ل ض��م��ان خ��دم��ات صحية متطورة 

ً
ال��م��ح��م��ول م��ف��ي��دة ج���دا

وآمنة وفعالة. ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة الصحة إلى استخدام تطبيقات األجهزة الذكية في 
خدماتها الصحية، ما ُيسهم في إحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمرضى و للعاملين 
بالقطاع الصحي و لمواكبة الدراسات الحديثة التي نشرتها اللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاع 
 ألطباء األشعة التدخلية التي تزايد 

ً
)ICRP( التي بينت بأن التعرض لأشعاع يشكل تهديدا كبيرا

 في مختبرات قسطرة القلب ، جراحة األوعية 
ً
استخدامها بشكل كبير في السنوات األخيرة خاصة

الدموية، جراحة المسالك البولية، جراحة العظام، أمراض الجهاز الهضمي بحيث يمكن ان يؤدي 
التعرض األشعاعي الى آثار جانبية مؤقتة أو متأخرة تظهر على األطباء مثل أعتام عدسة العين 
أك��د رئيس قسم الطبيعة األشعاعية د. مشاري النعيمي بأن  . و  و تهيج الجلد و فقدان الشعر 

التطبيق االلكتروني عبارة عن موسوعة شاملة لكل مايحتاجه العاملين في االشعة التداخلية عن 
اساليب و تقنيات الوقاية من االشعاع .

و ي��ح��ت��وي ال��ت��ط��ب��ي��ق ع��ل��ى آل����ة ح��اس��ب��ة ل��ل��ت��ع��رض االش���ع���اع���ي ال��ط��ب��ي م��م��ك��ن م���ن خ��الل��ه��ا م��ع��رف��ة 
ال��ت��ي يتعرض لها األط��ب��اء و الفنيين و الممرضين. وت��ع��د اآلل���ة الحاسبة  ال��ج��رع��ات األشعاعية 
 ل��ل��ح��اس��ب��ات ال��خ��اص��ة ب��ال��ت��ع��رض االش��ع��اع��ي ال��ط��ب��ي و تتميز ب���اج���راء ح��س��اب��ات 

ً
االك��ث��ر اب��ت��ك��ارا

تلقائية متكاملة للتعرض االشعاعي. و يعتبر التطبيق مصدر موثوق للمعلومات و لحساب 
الجرعات األشعاعية تم تطويره تحت اشراف ادارة الوقاية من االشعاع بوزارة الصحة و خبراء 
من الوكالة الدولية للطاقة الذرية )IAEA(. و التطبيق مجاني وسهل االستخدام ويمكن تحميله 
https://apps.apple.com/kw/app/eye-radiation-dose/ :من المتجر االلكتروني من خالل الرابط

id1567523839

الصحة : قسم الطبيعة األشعاعية بمركز الكويت لمكافحة السرطان 
اطلق تطبيق الكتروني حديث للهاتف 



5 جريدة إلكترونية كويتية

األربعاء 04 من ذي الحجة 1442هـ
14 يوليو 2021م

أسماء الدفعة التاسعة 
»N3« في »جنوب صباح 

األحمد«
ال�س�كنية بأن�ها  ل�لرع�اي�ة  ال�عام�ة  أعلنت المؤسسة 
ال�ثال�ثة  ال��ت��اس��ع��ة م��ن ال�ضاح�ية  ال��دف��ع��ة  س��ت��وزع 
ال�قسائ�م ال�حكوم�ية م�دي�نة »ج�����ن��وب ص�باح  ف�ي 
األح�مد« وال�تي تش�تمل ع�لى 124 قسيمة بمساحة 

400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 2013/8/26.
وبينت السكنية أن توزيرع البطاقات سيكون من 
الخميس 15 يوليو إلى األحد 25 منه على أن يكون 
توزيع بطاقات االحتياط االثنين والثالثاء 26 و27 

يوليو وإجراء القرعة األربعاء 28 الجاري.
ودع�����ت ال��س��ك��ن��ي��ة ال�����م��واط�����ن��ي��ن ال�����م��خ��ص��ص��ة ل�هم 
ال�حكوم�ية ف�ي هذا المش�روع وال�مدرج�ة  ال�قسائ�م 
 
ً
أس�ماؤ�هم ض�من ه��ذا اإلع�الن ال�حضور ش�خصيا
ل�لرع�اي�ة ال�سكنية  ال�عام�ة  ال�مؤس�س�ة  إل�����ى م�بنى 
ف�����ي م�نطقة »ج�����ن��وب ال��س�����رة« ال�����س��اع�����ة ال�����ع��اش�����رة 
 ف�ي ال�مواع�يد ال�مبينة أع�اله، م�صطحبين 

ً
ص�باح�ا

ال�تخصيص وذل�ك  ال�مدن�ية وق�رار  ال�بطاق�ة  م�عهم 
الستالم بطاقة القرعة خالل أوقات الدوام الرسمي، 
ال�قرع�ة   ب�أن م�ن يتخ�لف ع�ن اس�تالم ب�طاق�ة 

ً
ع�لما

ب��ه خ�الل األي�����ام المح�ددة بهذا اإلع�����الن،  ال�خاص�ة 
ال�مؤس�سة س�تقوم ب�اس�تبعاد اس�مه وإدخ��ال  ف�إن 

األسماء التي تليهم في التخصيص.
ال�قسائ�م  ال�مواط�نين ال�مخصصة ل�هم  كما دع��ت 
ال�حكوم�ية ف�ي ه��ذا المش�روع ول�م ت�رد أس�مائ�هم 
ض�من هذا ال�كشف ال�حضور إل�ى م�بنى ال�مؤس�سة 
ال�����ع��ام�����ة ل�����ل��رع�����اي�����ة ال�����س��ك��ن��ي��ة ف�����ي م�نطقة »ج�����ن��وب 
الس�رة« المس�رح ف�ي ت�مام ال�ساع�ة ال�عاش�رة ص�باح 
ال�����م��واف�����ق 2021/7/27-26  ي�����وم االث�����ن��ي��ن،ال�����ث��الث�����اء 
ق�����رار ال�تخصيص وال�بطاق�ة  م�صطحبين م�عهم 
ال����م����دن����ي����ة ل����ل����دخ����ول ض����م����ن االح�����ت�����ي�����اط. وت���ه���ي���ب 
ال�����ت��ع��اون م�عها  ال�مواط�نين  ب�����األخ�����وة  ال�مؤس�سة 

وال�تقييد بالمواعيد المذكورة.

الحكومة متمسكة بـ 
»الدين العام« والضريبتني 

االنتقائية واملضافة..
جدد وزير المالية وزير الدولة للشؤون االقتصادية 
واالس����ت����ث����م����ار خ��ل��ي��ف��ة ح����م����ادة ت���م���س���ك ال��ح��ك��وم��ة 
 
ً
بمشروع الدين العام لتغطية عجز الموازنة، مؤكدا
أن رؤي��ة ال���وزارة في تغطية ه��ذا العجر تتمثل في 
ض����رورة إق����رار ال��م��ش��روع؛ ل��ل��م��رون��ة ال��ت��ي ي��وف��ره��ا 
ي��ت��ي��ح خ��ي��ار  ل���ل���ب���الد، إذ  ال��م��ال��ي��ة  ال����ش����ؤون  إلدارة 
إص��دار السندات السيادية لتوفير السيولة بشكل 
ف����وري ب��ال��ت��زام��ن م���ع ت��ف��ع��ي��ل اإلص���الح���ات ال��م��ال��ي��ة 

واالقتصادية لتحقيق االستدامة المالية.
وأك��د ح��م��ادة: »ض���رورة ت��ع��اون الحكومة ومجلس 
األمة للسماح بإصدار السندات، والسحب المنظم 
والمحدود من صندوق احتياطي األجيال القادمة، 
لتغطية العجز ك��إج��راء مؤقت، لحين االنتهاء من 

اإلصالحات الواردة في برنامج عمل الحكومة«.
وع���ن ق��ي��م��ة ال��ع��ج��ز، أوض����ح أن اإلي������رادات النفطية 
ت��ب��ل��غ 5٫6  ال��م��ال��ي��ة 2020/ 2021  ل��ل��س��ن��ة  ال���م���ق���درة 
 لسعر برميل 

ً
مليارات دينار، على أساس 30 دوالرا

ال��ن��ف��ط، ب��ي��ن��م��ا ب��ل��غ��ت اإلي��������رادات ال��م��ح��ص��ل��ة حتى 
تسويات 24 يونيو الماضي وقبل اإلقفال النهائي 
8٫7 م���ل���ي���ارات دي���ن���ار، ع��ل��ى م��ت��وس��ط س��ع��ر 43٫10 
 للبرميل. وذكر أن خطة »المالية« تتمثل في 

ً
دوالرا

ال��ع��ام��ة على برنامج  ال��م��وازن��ة  معالجة اخ��ت��الالت 
عمل الحكومة، إذ يرتكز على محاور مستمدة من 
رؤية الكويت 2035، كما يشتمل على إعادة هيكلة 
ال��ج��ه��از الحكومي، ليتحول م��ن تشغيل األنشطة 
االق���ت���ص���ادي���ة إل�����ى ال��ت��ن��ظ��ي��م وال����رق����اب����ة، وت��م��ك��ي��ن 
القطاع ال��خ��اص م��ن االض��ط��الع ب���دور أس��اس��ي في 
ال��ب��رن��ام��ج يتضمن  ك���ان  عجلة التنمية. وع��م��ا إذا 
حلواًل ضريبية، قال حمادة، إنه ال يتضمن فرض 
ضرائب مباشرة على األف��راد، ولكن غير مباشرة، 
وه���ي ض��رائ��ب انتقائية »ت��ف��رض بنسب متفاوتة 
ال��ض��ارة بالصحة  ال��س��ل��ع  مرتفعة ع��ل��ى س��ع��ر ب��ي��ع 
ال��ع��ام��ة وال��ب��ي��ئ��ة، ب��اإلض��اف��ة إل���ى ال��س��ل��ع الكمالية 
 عن ضريبة القيمة 

ً
القانون«، فضال التي يحددها 

المضافة »وهي ضريبة غير مباشرة تفرض على 
ال��خ��دم��ة، ويتحملها  قيمة بيع السلع مقابل أداء 
 
ً
 آمنا

ً
المستهلك النهائي، وتتميز بأنها توفر إيرادا

لعدم تأثرها بالتقلبات االقتصادية ألنها ترتكز 
على االستهالك«.

ً أسواق مركزية وفروع تعاونيات ينتظر افتتاحها قريبا

وكيل »الشؤون«: ال نقبل خصخصة الجمعيات التعاونية..
والوزارة تعمل إلشهار المزيد منها في ظل توسع المناطق

ال���ش���ؤون االجتماعية عبدالعزيز ش��ع��ي��ب،  ق����ال وك�����ي�����ل وزارة 
ال��ت��ع��اون��ي��ة س���وف تفتتح أس��واق��ه��ا  ال��ع��دي��د م��ن الجمعيات  إن 
المركزية وف��روع��ه��ا خ��الل الفترة المقبلة وأن���ه سيتم متابعة 
تخصيص االن��ش��ط��ة ل��ط��رح��ه��ا ل��ف��روع م��س��ت��ث��م��رة، م��ش��ي��را إل��ى 
ال�����وزارة شكلت لجنة لفصل واش��ه��ار جمعية ش��م��ال غ��رب  أن 

الصليبخات عن جمعية الصليبخات التعاونية.
ج����اء ذل����ك ف���ي ت��ص��ري��ح ص��ح��اف��ي أول م���ن ام�����س، ع��ل��ى ه��ام��ش 
حفل افتتاح السوق المركزي الرئيسي لجمعية جابر االحمد 
ال���ت���ع���اون���ي���ة ب���رع���اي���ة وزي������ر ال����ش����ؤون االج���ت���م���اع���ي���ة وال��ت��ن��م��ي��ة 
المجتمعية وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. مشعان 
العتيبي، وبحضور الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة 
ال��م��ع��ي��ن  ال���م���دي���ر  ال����ش����ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة س���ال���م الرشيدي ، و 
لجمعية جابر االحمد التعاونية ياسر جمعة الحاي ، ومدير 
عام جمعية جابر االحمد التعاونية سعد العنزي ، وع��دد من 

أعضاء ومسؤولي الجمعية والضيوف وأهالي المنطقة .
واضاف شعيب ان اللجنة التي شكلتها الوزارة لديها اجراءات 
كثيرة في ما يخص عملية الفصل الجغرافي بين المنطقتين 
وكذلك عمليات فصل المساهمين والمباني والعقود والعمالة، 
ووع��د شعيب سكان منطقة شمال غ��رب الصليبخات بأخبار 

ايجابية مبشرة خالل الفترة القريبة المقبلة.
وقال : نتشرف بحضورنا الفتتاح السوق المركزي في منطقة 
شمال غ��رب الصليبخات وال����وزارة منذ عامين افتتحت فيها 

ف��رع��ي��ن وال������وزارة ت��ه��ت��م ب��ه��ذه المنطقة وان����ه ل��ظ��روف جائحة 
كورونا تم تأخير افتتاح هذا السوق المركزي .

ال��ش��ؤون دوره����ا مكمل للعمل التعاوني  ال���ى ان وزارة  ول��ف��ت 
وت���دع���م ال��ح��رك��ة ال��ت��ع��اون��ي��ة ، م��ش��ي��را ال���ى ان م��ج��ال��س ادارات 
ال��ج��م��ع��ي��ات ال��ت��ع��اون��ي��ة ل���م ت��ق��ص��ر ف���ي م���ج���ال ت��ط��وي��ر ال��ع��م��ل 

التعاوني لخدمة اهالي مناطق الكويت .
ون��وه ال��ى ان هناك تعاون ما بين ال���وزارة وات��ح��اد الجمعيات 

التعاونية وكذلك الجمعيات التعاونية.
واوض�����ح ان ه��ن��اك ت��ش��ري��ع��ات م��ن��ظ��م��ة الل��ي��ة ال���ش���راء ال��م��ب��اش��ر 
ل��ل��خ��ض��ار ال��م��ح��ل��ي، وك���ذل���ك ف��ي��م��ا ي��خ��ص ال���ي���ة ت��ن��ظ��ي��م ال��ع��م��ل 

التعاوني خالل الفترة المقبلة .
وذك��ر الشعيب ان هناك اش��ادات تثلج الصدور بمجلس ادارة 
جمعية م��دي��ن��ة ج��اب��ر االح��م��د ال��ت��ع��اون��ي��ة، م��وض��ح��ا ان االص��ل 
العام في ادارة العمل التعاونية هي العملية االنتخابية، وان 
ال���ظ���روف االس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ال��ت��ي ي��م��ر ب��ه��ا ال��ع��ال��م وال��ك��وي��ت كانت 
ف��ي الجمعيات التعاونية  ف��ت��رة للمعينين  السبب ف��ي تمديد 
حتى تسمح السلطات الصحية باقامة االنتخابات من خالل 

الجمعيات العمومية .
وزاد ق��ائ��ال : ال���ي���وم ال��ب��ع��ض ي��س��ت��ف��س��ر ع���ن ارب�����اح ال��ج��م��ع��ي��ات 
التعاونية وان هذا السؤال يطرح لنا بكثرة في ال��وزارة ، واكد 
ان ارب��اح المساهمين لن يتم توزيعها اال بعد اعتماد السلطة 
ف��ي الجمعية  ال��م��ال��ي واالداري  ال��ت��ق��ري��ر  ب��اع��ت��م��اد  ال��م��خ��ت��ص��ة 

العمومية وهي بقوة القانون صاحبة االختصاص .
واش���اد شعيب بجهود المدير المعين لجمعية جابر االحمد 
ال��وزارة في  التعاونية ياسر جمعة الحاي، موضحا انه يمثل 
ل��ه ولكل م��ن عين م��ن قبل  الله تعالى  العمل التعاوني، داع��ي��ا 

الوزارة في العمل التعاوني بالتوفيق .
وزاد : ان االدارة الحكيمة ومجلس االدارة المعتدل والمساهم 

الواعي من عوامل النجاح الي جمعية تعاونية .

أع��ل��ن��ت ال��ج��م��ع��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ل���أس���ر ال��م��ت��ع��ف��ف��ة ع���ن إط���الق 
مشروعها الصيفي السنوي صيفهم بارد  الذي تطلقه هذا 
الثاني بهدف التخفيف على األس��ر المحتاجة  العام للعام 
والمتعففة من حر الصيف وقسوته وال��ذي بلغ في حرارته 

هذا العام معدالت قياسية ضاعف من معاناة هذه األسر.
في هذا اإلطار قال المهندس بدر حمد المبارك، أن الجمعية 
الكويتية لأسر المتعففة من خالل مشروع صيفهم بارد2 
هذا العام تزود األسر المحتاجة بأجهزة التكييف الجديدة 
حيث تقوم بإبدال التالف والمتهالك من هذه األجهزة عند 
هذه األسر بأخرى جديدة تعينها على حر الصيف القاسي.

واع��ت��ب��ر ال��م��ب��ارك أن ه���ذا ال��ج��ه��د ال����ذي ت��ق��وم ب���ه الجمعية 
إل��ى توفير ما  يأتي من ب��اب سعى القائمين على الجمعية 
ال��دخ��ل م��ن مكيفات  تحتاجه األس���ر المتعففة وم���ح���دودي 
تعمل الجمعية على توفيرها للمحتاجين داخ��ل الكويت 
ومن إحساس عميق بأهمية توفير هذه األجهزة لهذه األسر 

خصوصا في هذه األيام من السنة.
وأوضح بأن الجمعية بدأت فعليا في تنفيذ مشروع صيفهم 

بارد  مستهدفة تزويد األسر الفقيرة المتعففة ومحدودي 
الدخل داخل الكويت بما تحتاجه من هذه األجهزة، مشيرا 
إل��ى أن تلك المشروعات تترجم الشعور اإلن��س��ان��ي الكريم 
ألهل الخير تجاه اآلخرين من خالل توفير وسائل متعددة 
لمواجهة حرارة الصيف، خصوصا أن أهل الكويت يدركون 

قيمة المكيف وأهميته في ظل الحر الشديد.
وب���ي���ن ال���م���ب���ارك أن ال��ج��م��ع��ي��ة م��س��ت��م��رة ف���ي ت���وزي���ع أج��ه��زة 
التكييف على األس��ر المحتاجة  لمساعدة األس��ر المتعففة 
وم���ح���دودي ال��دخ��ل وب��ع��ض األس����ر ال��ت��ي ت��أث��رت ب���إج���راءات 
اإلغالق االحترازية في مواجهة فيروس كورونا بالمكيفات 
ب��دأت بتوزيع وح��دات التكييف على  ب��أن الجمعية  مضيفا 
األس����ر ب��م��ي��زان��ي��ة م��ب��دئ��ي��ة ت���ج���اوزت 15000دك م��ش��ي��را ب��أن 
ال��ك��رام  ت��ب��رع��ات المحسنين  الجمعية مستمرة باستقبال 
لصالح هذا المشروع المهم بالنسبة للفقراء والمحتاجين 

ومحدودي الدخل داخل الكويت.
وذكر المبارك بأن الجمعية تعمل بشكل دائم ومستمر على 
حصر األس��ر المحتاجة واستبيان حالتها وال��وق��وف على 

ف��ي حاجة ماسة ألجهزة  احتياجاتها خصوصا ممن ه��ي 
ب��ان ه��ذه األج��ه��زة ذات أهمية  التكييف في بيوتها معتبرا 
ال��واح��د 150 دك وأن  حيوية الفتا ان قيمة التبرع للمكيف 

عدد الحاالت الذين هم بانتظار دورهم في تزايد مستمر.
ودع��ا المبارك أه��ل الخير في كويت الخير إل��ى ب��ذل المزيد 
من أجل دعم األسر المتعففة، والوقوف بجوار إخوانهم من 
األسر المحتاجة والفقيرة ، مؤكدا بأن الحاجة ماسة لمزيد 
من المساعدات، وبأن الجمعية تستقبل التبرعات عن طريق 

موقعها اإللكتروني، أو باالتصال على الخط الساخن.
ال��م��ب��ارك تصريحه بشكره لكل م��ن يساهم م��ن أهل  وخ��ت��م 
ال��خ��ي��ر وال��م��ح��س��ن��ي��ن ف���ي دعم  م���ش���روع ” ص��ي��ف��ه��م ب����ارد 2 
إل���ى أن ه���ذه التبرعات  ، الف��ت��ا  ” وب��ق��ي��ة م��ش��اري��ع الجمعية 
وال��م��س��اه��م��ات ت��ص��ب ف��ي م��ي��زان حسناتهم وي��ج��زي��ه��م الله 
الله عنهم كرباتهم وسيزيل  ال��ج��زاء وسيخفف  عنها خير 
همومهم بإذنه تعالى كما خففوا عن إخوانهم المسلمين 
م��ن ذوي الفقر وال��ح��اج��ة وب��م��ا أس��ع��دوه��م وأدخ��ل��وا عليهم 

السرور والسعادة.

»الكويتية لألسر المتعففة« تبدأ توزيع 
المكيفات على األسر المحتاجة

الوزارة شكلت لجنة لفصل 
وإشهار جمعية شمال 

غرب الصليبخات عن جمعية 
الصليبخات

أرباح المساهمين في 
التعاونيات لن يتم توزيعها 

إال بعد اعتماد التقرير المالي 
واإلداري


