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اخلراز: انطالق مبادرة «إلى أخي اليتيم» ١٣ ديسمبر املقبل

انتصار السالم وّقعت  كتاب «الكويت في ٤٠٠ عام»:
أردت تعريف الشباب بتاريخ وطنهم العظيم

أمــس  انطلقــت صبــاح 
فعاليــات الــدورة ٧٣ ملجلس 
وزراء الشــؤون االجتماعيــة 
العــرب والتــي تســتضيفها 
الكويت برعاية وزير الشؤون 
نائب رئيس املكتب التنفيذي 
ملجلس وزراء الشؤون العرب 
سعد اخلراز وبحضور رئيس 
املكتب التنفيذي وزير التضامن 
االجتماعي في جمهورية مصر 
العربية غادة والي. وفي كلمة 
له خــالل االفتتاح أكد اخلراز 
الشــؤون  ان تنظيــم وزارة 
ألعمال املكتــب التنفيذي في 
الكويت يأتي، في إطار احلرص 
علــى التشــاور مع الــوزراء 
أعضاء املكتب حول املبادرات 
الكويتية، التي تبناها مجلس 
وزراء الشــؤون االجتماعيــة 
العرب، وفي مقدمتها مبادرة 
«إعــداد رؤية واســتراتيجية 
موحدة للعمــل التطوعي في 
الدول العربية»، والتي طلبنا 

اســتهلت مكتبــة الكويت 
الوطنية فعالياتها «سلســلة 
كتاب الشهر» بأمسية ثقافية 
متميزة حول كتاب «الكويت 
في ٤٠٠ عام» ملؤلفته الشيخة 
انتصار سالم العلي، بحضور 
نخبة من املثقفني واملؤرخني 

واملهتمني بتاريخ الكويت.
في البداية قالت مدير عام 
مكتبة الكويت الوطنية باإلنابة 
الشيخة رشا نايف اجلابر في 
كلمتها: نستهل فعاليات «كتاب 
الشــهر» في موســمه اجلديد 
بكتاب متميز شكال وموضوعا 
يحمل عنوان «الكويت في ٤٠٠ 
عام» للشــيخة انتصار سالم 
العلــي ذاكــرة كلمــات خالدة 
ألميــر البالد الراحل الشــيخ 
جابر األحمــد والتي أكد فيها 
ان «الكويت هي وطننا اخلالد، 
جاعلني هدفنا األسمى سالمتها، 
واحلفاظ عليهــا قوال وعمال، 
فإنه ال وجود لنا وال عزة لنا إال 
بوجودها عزيزة قوية، إذ هي 
الوجود الثابت، ونحن الوجود 
العابر، لنحرص كل احلرص 
علــى وضــع مصلحتها فوق 
أي مصلحة كانت».  وأضافت 
الشــيخة رشــا نايف اجلابر: 
«الكويــت غيــر» أقولها بكل 
فخــر، وبكل ثقة هذه العبارة 
تتردد ليس من أبناء الكويت 
فحســب، بل من قبل زوارها 

مســابقة «إلى اخــي اليتيم» 
داعيا إلى ســرعة االستجابة 
لهذه املبادرة من خالل تشكيل 
جلان على املســتوى الوطني 
الختيار املرشــحني لنيل هذه 
العربية، والســيما  اجلائــزة 
من األيتام مــن ذوي اإلعاقة، 
لنبرز امكانيات املنطقة العربية 
الهائلة، وحرصها على ضمان 

الشــيخة  بدورهــا عبرت 
انتصــار ســالم العلــي عــن 
سعادتها بكتابها الذي قضت 
٥ سنوات في تأليفه، كاشفة عن 
أن رغبتها في تعريف بناتها 
وجيل الشــباب فــي الكويت 
بتاريــخ هذا الوطــن العظيم 
وســيرة حكامه كانت الدافع 
وراء اتخاذهــا قــرارا بتأليف 
كتاب «الكويت في ٤٠٠ عام»، 
مؤكدة رضاها التام عن الكتاب 
وردود الفعل االيجابية عليه 
من الكبار والشباب، بفضل ما 
شاهدته في عيون كل من قرأه 

اإلعاقة، كاشفا أن وزارة اإلعالم 
الكويتية بدأت باتخاذ العديد 
من اإلجــراءات التنفيذية في 
هذا املجال متهيدا إلطالق هذه 
احلملة املهمة، بالشكل املناسب 
خالل اليوم العربي لألشخاص 
ذوي اإلعاقة املوافق ١٣ ديسمبر 
وهي املبــادرات التي حرصنا 
على اتخاذ خطوات عملية مهمة 
بشأنها، والتي متت بالتنسيق 
مع األمانة الفنية ملجلس وزراء 
الشــؤون االجتماعية العرب. 
وأكد ان من ابرز املوضوعات 
التي سيناقشها مجلس وزراء 
الشؤون االجتماعية العرب في 
دورته الـ ٧٣ قضايا اجتماعية 
مهمة ذات الطابع املشترك بني 
البلدان العربية، وعلى رأسها 
حقوق متحدي اإلعاقة، وحماية 
حقوق الطفــل ومتكني املرأة، 
واأليتام، ومتابعة تنفيذ األبعاد 
التنمية  االجتماعية ألهــداف 

املستدامة ٢٠٣٠.

الفتــة إلى اإلبداع في تصميم 
الكتاب، مــع التركيز على أن 
يكون التصميم مريحا للعني، 
مشيرة إلى أنها تعمدت تبسيط 
املعلومات التي تضمنها الكتاب 
حتى تصل للقــارئ بصورة 
ســريعة، مؤكدة انه ال يوجد 
في الكويت أرشيف عام، وذلك 
يجعــل البحث عن املعلومات 
صعبا جدا، واملعلومات التي 
لــم تذكر في مرجع معتمد لم 
نســتطع وضعها في الكتاب، 
مشيدة بتعاون مركز الوثائق 

التاريخية وجميع اجلهات.

احلياة الكرمية ألضعف الفئات 
في املجتمع، وإعداد فيلم حول 
جهود الدول األعضاء في مجال 
األشخاص ذوي اإلعاقة، حيث 
أدعو الــدول األعضــاء كذلك 
إلى مواصلــة موافاتنا بنقاط 
املبــادرة  االتصــال لتنفيــذ 
الكويتية ذات الصلة باحلملة 
اإلعالميــة لألشــخاص ذوي 

مــن انطباعات جميلة وردود 
أفعــال متميــزة، ممــا جعلها 
تشعر بقيمة ما قدمته للكويت، 
وأوضحت الشيخة انتصار ان 
هدفها من إصــدار الكتاب هو 
أن جتعل الكويتيني يفتخرون 

بتاريخ بلدهم الكويت.
وذكرت أن الكتاب ال يقتصر 
علــى ســرد التاريــخ ولكنه 
يتضمن معلومات عامة كثيرة 
تهم اجلميع على سبيل املثال 
الطوابع والعمالت، ووضعنا 
نبذة من كل شــيء، والكتاب 
ملــيء بالتفاصيــل الدقيقــة، 

في أولى أمسيات «سلسلة كتاب الشهر» باملكتبة الوطنية

سعد اخلراز متوسطا وزراء الشؤون االجتماعية العرب خالل االجتماع 

الشيخة انتصار سالم العلي خالل توقيع كتابها    (متني غوزال)

رفعها إلى القمة العربية القادمة 
٢٠٢٠، ألخذ الدعم السياســي 
الــالزم على مســتوى القادة 
وملا تشــكله هذه املبادرة من 
دعم إيجابــي وتعزيز جلهود 
الــدول العربية، لتنفيذ خطة 
التنمية املستدامة ٢٠٣٠. وذكر 
الوزيــر اخلــراز ان الكويــت 
قدمــت ايضا مبــادرة تنظيم 

واملقيمني على أرضها، موضحة 
أن تصفح كتاب «الكويت في 
٤٠٠ عام»، يجعلك تستوعب 
ملاذا حقــا الكويت غير، فهذه 
األرض مباركة من رب العاملني، 
جبل أهلهــا على العطاء دون 
منة، حتى في أيام الفقر كانوا 
كرماء، وهذا العطاء لم ينضب 
بل زاد حتى شــهد لــه العالم 
أجمــع، الكويت غيــر فعالقة 
احلاكم باحملكــوم عالقة األب 
بأبنائه، وهذه العالقة اخلاصة 
نتج عنها مساحة من احلرية 

أثمرت إبداعا في املجاالت.

«البلدية»: ٣٤ موقعًا مقترحًا ملوسم التخييم الربيعي
أعلنت ادارة العالقات العامة في البلدية أن جلنة 
دراسة وحتديث املواقع املخصصة بصفة مؤقتة 
للتخييم الربيعي حددت ١٨ مركزا خدميا ألسواق 
وأنشطة تعنى بعرض املواد الغذائية ومستلزمات 
البر ملن يرغــب من اجلمعيات التعاونية خلدمة 
املخيمات الربيعية ومرتادي البر وذلك بالتعاون 
مــع قطاع التعاون بوزارة الشــؤون االجتماعية 

والعمل.

وأوضحت أن اجلهات املعنية شركة نفط الكويت 
ووزارة الدفــاع والهيئة العامة للبيئة تدرس ٣٤ 
موقع تخييم مقترحة من قبل بلدية الكويت ألخذ 
مالحظاتهم او التعديل عليها متهيدا العتماد مواقع 
املخيمات ملوسم ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ وإعالنها بشكل رسمي. 
وأشارت إلى أن اجلوالت امليدانية التي نفذها 
فريق قسم االزاالت والرقابة على مواقع التخييم 
مبحافظة اجلهراء برئاسة سليمان الغيص قد قام 

بتوجيــه ٢٤ إنذارا ألصحاب احلالل لالبتعاد عن 
املناطق املخصصــة للتخييم في منطقة املطالع 
فضال عن قيام مشــرف كبد بدر الديحاني بإنذار 

وإزالة مخيمات مخالفة مبنطقة كبد. 
ودعت املواطنني واملقيمني االلتزام مبوعد موسم 
التخييــم احملدد خالل الفتــرة من ١٥ نوفمبر من 
العــام احلالي وحتى ١٥ مــارس من العام املقبل، 

داعية إياهم التقيد بشروط وضوابط التخييم.

حددت ١٨ مركزاً خدمياً لرواد البر

الشيخة رشا نايف اجلابر والشيخة انتصار سالم العلي ورقية حسني

املنصوري: تشديد العقوبات في جرائم 
الفساد وتكرمي املتميزين من املوظفني

«الكهرباء»: محوالت مجمع احملاكم 
تدخل اخلدمة األسبوع املقبل

«التربية» تفتح باب املشاركة
في «حتدي القراءة العربي» بدولة اإلمارات

ليلى الشافعي

ضمن ملتقى اجلمعية الكويتية للوقف 
اإلنساني الشــهري، نظمت اجلمعية ندوة 
بعنــوان «التنمية ومفهومها» قدمها د.بدر 
املنصوري وأدارها د.عبدالرحمن اجليران. 
وحتدث د.املنصوري عن قانون هيئة مكافحة 
الفســاد واثره على التنمية، واســتعرض 
ملخصــا بعنوان «دراســة فقهيــة لقانون 
هيئة مكافحة الفســاد في دولة الكويت»، 
وحتدث عن اســباب اختيار هذا املوضوع 
واهداف الرسالة ومنهج البحث والتعريف 
مبفــردات العنــوان، مبينا انواع الفســاد 
واالدلة الواردة فيه سواء الفساد املالي او 
االداري، ومعتمدا على دراســة مقارنة بني 
الفقه االسالمي والقانون الكويتي من حيث 
التجــرمي والعقوبات الــواردة، كما تناول 
وسائل عالج الفســاد وعرض مقارنة بني 
رسائل الفقه االسالمي والقانون الكويتي، 
وبني اهمية توعية املجتمع مبخاطر الفساد 
ومسؤولية مكافحته والرقابة على الفساد 
وعلــى اجهزة الرقابــة عليه. وأشــار الى 
توصيات ونتائج بحثه في مكافحة الفساد 
مبجتمع ما بحاجة الــى منظومة متكاملة 
وتضافــر جهود جميع مؤسســات الدولة 
كل حســب موقفه، وأيضــا البد من وضع 
ضوابط اكثر وضوحا لتجرمي االمتناع عن 
التبليغ عن جرائم الفســاد حتى ال يصبح 
مجاال للتنصل والتالعب واالجتهادات غير 

املدروسة، كما البد من اجتماع متخصصني 
في الفقه االسالمي واالقتصاد لدراسة مدى 
مشــروعية اخــذ الضرائب علــى اجلمارك 
والدخول وايجاد البدائل لها، وايضا يجب 
ان تكون العقوبات رادعة جلرائم الفســاد 
ويتم تشجيع وتكرمي املتميزين من املوظفني، 
ما يســهم فــي العطاء والتفانــي، حبذا لو 
استفاد العاملون في هيئة مكافحة الفساد 
من انظمة الرقابة الشرعية (والية املظالمـ  
احلسبة) في التصدي للفساد، فهي زاخرة 

بالوسائل النافعة.
كما تناول الفســاد ومواجهته في الفقه 
االسالمي، مستشــهدا بالصحابة واخللفاء 

الراشدين.
بدوره، أوضح د.عبدالرحمن اجليران ان 
هناك عدة خطوات البد من اتخاذها ملعاجلة 
الفساد في الكويت وأهمها: معاجلة قضية 
الشــهادات املزورة في جميع التخصصات 
حيث معاجلتها ستقضي على ثالثة ارباع 
الفساد، ألن هذا يضع الرجل الكفؤ في مكانه 
الصحيــح، كما يجب توحيد جهة االعتماد 
االكادميي، حيث لألسف لدينا ٤ جهات تعتمد 
الشــهادات االكادمييــة ومبعايير مختلفة، 
واحلــل ان نوحد هذه اجلهــات، خاصة ان 
هــذه املعايير دولية، ومعاجلــة الهدر في 
امليزانية، حيث جند ميزانية وزارة التربية 
اكبر من ميزانية وزارة الدفاع، كما ان هناك 
ضعفا في االداء التدريســي ومرافق سيئة 
باملدارس وحوادث عنف متكررة وغيرها.

دارين العلي

من املتوقع أن تدخل محطة توزيع مجمع 
احملاكم الى اخلدمة األسبوع املقبل بسعة 
١٤٤٠٠ كيلو واط أمبير بعد االنتهاء من كل 

التمديدات وأعمال التجارب اخلاصة بها.
وقال رئيس قسم تنفيذ احملطات الثانوية 
في قطــاع شــبكات التوزيــع الكهربائية 
م.عبداهللا شــاه في تصريــح صحافي انه 
مت توريد وتركيب املعدات اخلاصة مبحطة 
مجمع محاكم حولــي والتي تتكون من ٩ 
محوالت بسعة ١٦٠٠ كيلو واط أمبير لكل 

محول.
وأوضح «انه جار حاليا متديد الكيبالت 
اخلاصــة باحملطة اســتعدادا لتشــغيلها 
األســبوع املقبــل»، مؤكــدا حــرص قطاع 
شــبكات التوزيع الكهربائية على إيصال 
التيار الكهربائي جلميع املشاريع احليوية 

واملدن اإلسكانية أوال بأول.
وفي سياق، منفصل طلبت وزارة الكهرباء 
واملاء من اجلهاز املركزي للمناقصات العامة 
ترســية مشروع إنشــاء وإجناز وصيانة 
خزانني أرضيني خرســانة مسلحة للمياه 
العذبة ســعة كل منهمــا ٨٥ مليون غالون 
امبراطوري في منطقــة غرب الفنيطيس 

مع األعمال امللحقــة مجمع رقم ٣ املرحلة 
الثانية بقيمة ١٨.٩٤٩ مليون دينار. 

وقالــت مصادر إن اجلهــاز كان قد قرر 
تأجيل البت بالقرار الجتماع قادم ملزيد من 
الدراسة واالستيضاح لبعض اإلجراءات كما 
مت الطلب من املناقصني متديد التأمني األولي 
جلميع الشركات املشاركة باملناقصة استنادا 

للمادة ٤٦ من قانون املناقصات العامة.
وأوضحــت املصــادر أن املشــروع من 
مشــاريع املياه املهمة التي تهدف الوزارة 
من خاللهــا الى زيادة الســعة التخزينية 
للمياه فــي البالد في املواقــع القريبة من 
اخلزانات بحيث ميكن االستفادة منها في 
تغذية شــبكات توزيع املياه باالنســياب 
الطبيعــي بدال من اســتخدام الضخ وذلك 
له مردود اقتصادي حيث سيوفر تكاليف 
تشغيل وصيانة وإنشاء مضخات وملحقاتها 
ومردود امني حيث انه ستســتمر تغذية 

املناطق احمليطة باملياه 
ولفتــت الى انه مت اختيار املواقع التي 
سيقام فيها اخلزانات ذات املناسيب املرتفعة 
التي متكنها من تغذية املناطق باالنسياب 
الطبيعي وعدم االعتماد على الضخ، السيما 
أن عدد سعات اخلزانني متساوية كال منهما 

في موقعه.

عبدالعزيز الفضلي

أصدرت وزارة التربية أمس نشرة عامة 
في املدارس للمشاركة في النسخة اخلامسة 
من مشــروع حتدي القراءة العربي للعام 
الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠ الذي تنطلق نهائياته 
الصيــف املقبل في دبي باإلمارات العربية 

املتحدة.
ودعا الوكيل املساعد للتنمية التربوية 
واألنشطة في وزارة التربية فيصل املقصيد 
في تصريــح صحافي امس محبي القراءة 
للمشاركة في املشروع، مبينا ان التصفيات 
االولى تبدأ نهاية فبراير املقبل في املدارس.
وذكر املقصيــد أن التصفيات النهائية 
ســتعقد في دبي في فترة الصيف، مشيرا 
الى أن املشاركة تتم عبر تسجيل الطالب 

من خالل مدارسهم ومشرفيهم.
وأوضح ان على من يرغب في االستفسار 
التواصل مع منســقي املشــروع باملناطق 
واإلدارات التعليميــة الــى جانب االطالع 
على دليل املشــاركني عبــر الرابط التالي: 
.(http://www.arabreadingchallenge.com)
يذكر أن مشــروع حتدي القراء العربي 
إحدى مبادرات محمد بن راشــد آل مكتوم 
العامليــة التــي اطلقها نائــب رئيس دولة 

اإلمــارات العربية املتحــدة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم في عام ٢٠١٥ لرفع الوعي بأهمية 
اللغــة العربية وإعادة إحياء عادة القراءة 
لدى الطلبة العرب وتكريسها أسلوب حياة 

وخلق أجيال مثقفة. 
  من جهة أخرى، استقبل الوكيل املساعد 
للتعليم العام بوزارة التربية أسامة السلطان 
مبكتبه كال من مدير مركز التقييم والقياس 
ومســاعد نائب املدير للشؤون التعليمية 
بجامعة الكويت د.رواء ســعود اجلاراهللا 
واملوجــه الفني العــام ملــادة الرياضيات 
باإلنابة شيخة احلجرف واملوجه الفني العام 
للغة االجنليزية سوزان بشيتي، وناقش 
الســلطان خالل اجتماعه مع الوفد الزائر 
الطرق املقترحة لتحسني مستوى التعليم 
لدى طالب املــدارس احلكومية واملدارس 
اخلاصة مبا يتعلق بأداء الطلبة المتحان 
القدرات الواجب توافره للقبول باجلامعة، 
وذلك بالتركيز على املواد الدراسية كاللغة 
االجنليزية والرياضيــات، حيث حترص 
جامعة الكويت بالتعاون مع وزارة التربية 
على تشكيل فرق مختصة باملواد الدراسية 
لتجهيــز طلبة املرحلــة الثانوية الختبار 

القدرات الستكمال الدراسة اجلامعية.

«الوقف اإلنساني» استعرضت أثر الفساد على التنمية

طالبت بالتركيز على الرياضيات واإلجنليزية في اختبار القدرات للجامعة

د.عبدالرحمن اجليران ود.بدر املنصوري خالل الندوة  (محمد هنداوي) 

اجليران: معاجلة قضية الشهادات املزّورة 
ستقضي على ثالثة أرباع الفساد في الكويت

ملشاهدة الڤيديو

عزام الصباح: الكويت حريصة على حتقيق األمن الغذائي
روما - كونا: أكد سفيرنا 
لــدى ايطاليــا الشــيخ عزام 
الصبــاح أمس التزام الكويت 
وحرصها على ضمان وحتقيق 
األمن الغذائي لشعبها وشعوب 
التنميــة  ودعمهــا  العالــم 

املستدامة.
وقال الشيخ عزام الصباح 
في كلمة الكويت أمام االحتفال 
الذي  العاملــي  بيــوم األغذية 
انطلق مبقــر منظمة األغذية 
والزراعة لألمم املتحدة «فاو» 
برومــا ان «احتفال هذا العام 
يحمــل معاني كبيــرة ومهمة 
الســيما في نفوسنا نحن في 
الكويــت كون هــذا االحتفال 
السنوي يشكل موعدا وموقفا 
تاريخيا بالــغ الداللة نراجع 
فيه منجزاتنــا الداعمة لألمن 
الوطني لنستخلص  الغذائي 

الدروس وجندد العزم».
وأضــاف «نحرص حرصا 
شــديدا في ضــوء توجيهات 
سمو األمير على ضمان الغذاء 

في سبيل حتقيق أمن غذائي 
وتغذوي فعلي في البالد.

واكد التزام الكويت بالعمل 
على حتقيق األهداف الطموحة 
واملهمة التي ضمنها املجتمع 

الكويت اهتمامــا جادا ضمن 
اســتراتيجيتها وسياســاتها 

الوطنية الهادفة.
وأعرب عن تطلع الكويت 
إلــى احلصــول علــى دعــم 
املنظمــة لتعزيــز جهودهــا 
الوطنيــة  واســتراتيجياتها 
بتقدمي املشورة الفعالة وذلك 
من خالل أجهزتها الرئاســية 
واملختصة السيما (جلنة األمن 
الغذائــي العاملــي) من خالل 
التوصيات التي تصدر عنها.

وتقدم بالتهنئة الى «فاو» 
والــى دول العالم مبناســبة 
االحتفال بيوم األغذية العاملي، 
معربا عــن التطلع الى املزيد 
التقــدم نحــو حتقيــق  مــن 
األهداف االستراتيجية للتنمية 

املستدامة.
ويترأس وفد الكويت الى 
االحتفال الدولي السفير الشيخ 
عــزام الصباح ويضــم الوفد 
منــدوب الكويــت الدائم لدى 
منظمة «فاو» يوسف جحيل.

الدولــي فــي أجنــدة ٢٠٣٠ 
وفــي مقدمتها الهــدف الثاني 
املتعلق مبشكلة اجلوع وسوء 
التغذية املزمن وقضية السمنة 
والبدانة املفرطة التي توليها 

خالل االحتفال بيوم األغذية العاملي في مقر «فاو» بروما

السفير الشيخ عزام الصباح متوسطا وفد الكويت خالل املشاركة في االحتفاالت

السليم والتغذية الرصينة لكل 
فرد من أبناء شعبنا» مبينا أن 
تأســيس هيئة عامة مستقلة 
تعنــي بالتغذية فــي الكويت 
أخيرا يــدل على تطــور مهم 


