
العامة لش����ؤون  الهيئة  قالت 
انها  الس����مكية  الزراعة والثروة 
تنسق مع اجلهات املعنية لزيادة 
امليزانية املخصصة لدعم األعالف 
من 16 الى 20 مليون دينار ملجاراة 

ارتفاع اسعار األعالف.
وقالت الهيئة في بيان صحافي 
أمس ان مشاركتها للمربي تتم في 
امليزاني����ة املخصصة لها،  حدود 
مشيرة الى انها تبنت مشروع األمن 
الغذائي الذي سعت من خالله في 
املرحلة األولى الى تخصيص قسائم 
زراعية النتاج األعالف وفق احدث 
التقنيات الزراعية احلديثة. وشددت 
على اهمية انتاج االعالف لتكون 
بديال للعلف املستورد السيما عندما 
تشهد األسواق العاملية زيادة في 
األسعار كما يحدث حاليا. وذكرت 
الهيئة ان األسعار العاملية اجتهت 
للزيادة نتيجة العديد من العوامل 
اثرت بصورة مباشرة على  التي 
حجم املعروض ما انعكس سلبا 
على األعالف في الكويت. وقالت: 
ان شركة مطاحن الدقيق واملخابز 
الكويتية وهي اجلهة املنوط بها 
استيراد وتسويق األعالف خاطبت 
الهيئة بشأن زيادة األسعار التي 
تشهده األسواق الدولية. وأوضحت 
الهيئة انه اعتبارا من شهر نوفمبر 
احلالي فإن مغلف الش����عير غير 
املدعوم س����تكون قيمت����ه 5.750 
دنانير ومغلف الذرة 5.690 دنانير 
والشوار 3.640 دنانير وان املبلغ 
املخصص مليزانية الهيئة لن يكفي 
لتعويض مبالغ زيادة األس����عار 
وتثبيت سعر البيع الذي تسانده 
الهيئة حيث سيصل مغلف الشعير 
الى 4.02 دنانير والذرة الى 4.490 
دنانير. وتطرقت الى أسعار األعالف 
في السنوات السابقة التي شهدت 
زيادة مماثلة ولم تستطع امليزانيات 
السابقة تثبيت السعر للمربي لوال 
املنحة التي قدمتها الدولة للمربني 

في القطاع الزراعي.

كش���ف وكيل وزارة الصحة 
د.خالد الس���هالوي في تصريح 
صحافي صباح أمس ان وزارة 
الصحة ستستضيف نخبة من 
األطباء العامليني في تخصصات 
العظ���ام واحل���روق باإلضافة 
العام���ة واألمراض  للجراح���ة 
اجللدية إضافة إلى استشاريني 
العالج الطبيعي والتأهيل الصحي 
خالل شهر نوفمبر إلجراء عدد من 
العمليات اجلراحية، إضافة الى 
معاينة حاالت مرضية مستعصية 
مدرجة ضمن احلاالت التي سيتم 

ابتعاثها للعالج باخلارج.
الس���هالوي أهمية  وأوضح 
توفير الع���الج الالزم للمرضى 
داخل الدول���ة بدال من ابتعاثهم 
الى اخل���ارج للعالج، خاصة ان 
القائم���ني عل���ى وزارة الصحة 
يس���عون إلى إحضار الكفاءات 
العلمي���ة املتمي���زة في مختلف 
التخصصات لإلش���راف وعالج 
تلك احل���االت فضال عن تطوير 

الكفاءات الطبية الوطنية.
واختت���م تصريحه بالتأكيد 
على حرص وزارة الصحة دائما 
على توفير أفضل اخلدمات الطبية 
واالس���تفادة العلمي���ة لألطباء 
الوزارة،  الزائرين ملستشفيات 
مؤكدا ضرورة االحتكاك مع تلك 
اخلبرات الطبية والوقوف على 
ما ه���و جديد في عال���م الطب، 
مش���يرا الى ان الوزارة تسعى 
الكفاءات  أيضا الستقدام أفضل 
واخلب���رات العاملية خاصة في 
إجراء العمليات الصعبة والنادرة، 
فضال عن انهم سيلقون عددا من 
العلمي���ة والطبية  احملاضرات 
والتي سيتم خاللها عرض آخر 
املستجدات والتطورات في مجال 
الطب البش���ري على الس���احة 

العاملية.

»الزراعة«: زيادة 
ميزانية دعم األعالف 

إلى 20 مليونًا

»الصحة« تستضيف 
نخبة من األطباء 

الشهر اجلاري
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»زكاة الشامية والشويخ« توزع كسوة الشتاء على الالجئني السوريني في األردنمحليات
قالت جلنة زكاة الشامية والشويخ انها قامت بتوزيع كسوة الشتاء على مخيمات الالجئني السوريني في األردن، 
وذلك خالل تفقدها لهذه املخيمات مؤخرا.
وأوضحت اللجنة في بيان صحافي بهذا اخلصوص قائلة: »بفضل من اهلل تعالى قام وفد من جلنة زكاة الشامية 
والشويخ بزيارة مخيمات الالجئني السوريني في االردن، حيث مثلها املدير العام سالم احلمر، الذي تولى التنسيق 
مع اللجان اخليرية االردنية املشرفة على شؤون الالجئني السوريني على املناطق احلدودية مثل اربد واملفرق والرمثا، 
بحيث متت معاينة اوضاعهم على الطبيعة، وتقدمي يد العون واملساعدة لهم«.

أكد أن 44 ألف مواطن يعملون في »اخلاص«

توقعت افتتاح السوق الدائم للمشاريع الصغيرة ديسمبر املقبل

الدوسري: حتويل 15 ألف عامل
من الزيارة التجارية إلى إقامة عمل

الفضلي: هيئة اإلعاقة ستتولى صرف مساعدات 
املعاقني اعتبارًا من الشهر اجلاري

»الكهرباء« تتعاقد على مشاريع تطويرية بـ 62.300 مليون دينار
تتعاقد وزارة الكهرباء واملاء 
قريبا على تنفيذ مش���روعني 
بتكلفة اجمالية 62.300 مليون 
دينار لصيانة البنية التحتية 
للمرافق التابعة للوزارة، بهدف 
رفع كفاءتها التشغيلية وزيادة 
عمره���ا االفتراضي ووضعها 
في جهوزية لتحم���ل االعباء 
الظروف  ف���ي كل  والتحديات 
املناخية خاص���ة خالل فصل 

الصيف.
يتضمن املشروع االول اجراء 
اعمال صيانة للتوربينات الغازية 
اجلديدة مبحطة الزور اجلنوبية 
لتوليد القوى الكهربائية مببلغ 
اجمال���ي 61.869 مليون دينار 
كما يتضمن املش���روع الثاني 
اعمال تنظيف ل���� 201 محطة 
حتوي���ل رئيس���ية باملنطقة 
الب���الد بتكلفة  اجلنوبية من 

اجمالي���ة 449.748 الف دينار 
حيث تتضمن االعمال تنظيف 
جميع احملطات من اثار العوامل 
املتراكم���ة وتأهيلها  املناخية 

التأهيل االمثل للعمل.
اجلدي���ر بالذكر ان الوزارة 
املوافقات  حصلت على جميع 
اخلاصة بالترسية على الشركتني 
صاحبتا افضل العطاءات ماليا 
وفنيا، ومن املنتظر ان تتعاقد 

الوزارة مع هاتني الش���ركتني 
خالل االيام القليلة املقبلة للبدء 
في تنفيذ املشروع الحتياجها 
الضروري لهذه االعمال للحفاظ 
على مرافقها املمتدة على مستوى 

البالد.

دارين العلي  ٭

اخلاص وصل إلى ما يزيد على 
املليون والثالثمائة عامل وأكد 
الدوسري استمرار الوزارة في 
التنظيمية للعمالة  اإلجراءات 
العمالة  الوافدة وزيادة نسب 
الوطنية مبا يساهم في حماية 

التركيبة السكانية.
بشرى شعبان  ٭

وأوضحت أن اإلدارة تسعى 
إلى االنت���هاء كذل��ك من عملية 
التوثيق اآللي للملفات الورقية 
أن  ب���اإلدارة، مبينة  اخلاصة 
التأخر في االنتهاء من التوثيق 
يعود ألع���داد امللفات الكبيرة 
وقلة موظفي إدخال البيانات في 
إدارات قطاع التنمية، مضيفة 
ان وزارة الشؤون بصدد االتفاق 
مع شركة خاصة لالنتهاء من 

عمليات التوثيق اآللي.
بشرى شعبان  ٭

الزيارة التجارية إلى إقامة عمل 
بلغت نح���و 15 ألف عامل في 
حني ص���درت ادارات العمل ما 
يقارب 132 ألف تصريح عمل 
للمهن املستثناة معظمها ضمن 
العقود احلكومية. ومت اصدار ما 
يزيد على 84907 إذن عمل جديد 
وإلغاء نهائي للسفر 24620 إذن 
عمل إلى جانب حتويل من خارج 
القطاع اخلاص إليه ما يقارب 
القطاع  من 40306 عمال ومن 

إلى خارجه 4573 عامال.
وأش���ار الدوس���ري إلى أن 
القطاع  العامل���ني في  إجمالي 

لب���دء  اخلاص���ة واملطلوب���ة 
املشروعات الصغيرة، متوقعة 
الدائم اخلاص  افتتاح السوق 
باملشروع في ش���هر ديسمبر 
املقبل في حال االنتهاء من جميع 

التجهيزات.
وعن تأخي���ر تطبيق نظام 
امليكنة في قطاع التنمية عللت 
السبب في عمليات الربط اآللي 
بني اإلدارة والعديد من اجلهات، 
مشيرة إلى أن العمل على قدم 
الربط  إنهاء  وس���اق من أجل 
مع تلك اجلهات، وجتاوز تلك 

املشكلة.

كشف الوكيل املساعد لقطاع 
العمل جمال الدوسري أن عدد 
القطاع  الوطنية في  العم��الة 
اخل���اص وصل إلى ما يقارب 
ال� 44 ألف موظف في جم���يع 
امله���ن واملس���ميات الوظيفية 
بينما بلغ عدد العمالة الوافدة 
ما يقارب املليون واملائتني ألف 

عامل.
وقال في تصريح صحافي 
ان ع���دد العمالة املنزلية التي 
حولت الى القطاع اخلاص بلغ 
8364 عام���ال وأن عدد العمالة 
الت���ي مت حتويلها من س���مة 

أكدت الوكيل املساعد لقطاع 
التنمية االجتماعية في وزارة 
الشؤون منيرة الفضلي وقف 
تقدمي املس���اعدات االجتماعية 
للمعاقني من قبل اإلدارة بداية 
من نوفمبر اجلاري، مش���يرة 
إلى أن إحصائية املس���اعدات 
لن تشمل تلك الفئة بل الهيئة 

العامة لشؤون ذوي اإلعاقة.
وعن مشروع حاضنة وزارة 
الش���ؤون لدعم الشباب، قالت 
الفضلي في تصريح صحافي 
أمس إن مقرات احلاضنة اآلن 
التجهي���ز باألجهزة  في طور 

جمال الدوسري

منيرة الفضلي


