
األحد ١٢ يوليو ٢٠٢٠
احلياة تعود إلى الكويت08

التحول من احلظر الشامل إلى اجلزئي 
(املرحلة الثانية)

في الفترة بني يومي ٧ و١٠ يوليو عام ٢٠١٨، 
وبدعوة من الرئيس الصيني شي جني بينغ، قام 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد بزيارة 
ناجحة للصني، وقرر رئيســا البلدين باإلجماع 
إقامة شراكة اســتراتيجية صينية ـ كويتية، ما 
كان مبنزلة فتح فصل جديد في العالقات الثنائية.
خالل العامني املاضيني منذ إقامة الشــراكة 
االستراتيجية بني الصني والكويت، يتطور التعاون 
الثنائي في مختلف املجاالت باستمرار، ومت حتقيق 
نتائج رائعة. حيث تعمقت الثقة السياسية املتبادلة 
بني البلدين باستمرار، وتكثفت التبادالت الرفيعة 
املستوى. يدعم اجلانبان بحزم املصالح األساسية 
لبعضهما البعض، ويحافظان على التنسيق والتعاون 
في الساحة الدولية، مبا في ذلك األمم املتحدة. ويعمل 
اجلانبان بنشاط على تنفيذ التوافقات الهامة بني 
زعيمي البلدين، ومت عقد االجتماع األول في إطار 
اآللية التنفيذية للتعاون الثنائي بنجاح، واالجتماع 
األول للجنة التوجيهية الصينيةـ  الكويتية املعنية 
بوضع اإلطار العام واملخططات والدراسات ملشروع 
«مدينة احلرير واجلزر اخلمس الشمالية»، والدورة 
السادســة للجنة الكويتية ـ الصينية املشتركة 
للتعاون االقتصادي والفني والتجاري. تقدم التعاون 
الصيني ـ الكويتي دول املنطقة في مجال تقنية 
الشركات  اجليل اخلامس لالتصاالت، وشاركت 
الصينية بنشــاط في مشاريع الطاقة واإلسكان 
والبنية التحتية في الكويــت، وأصبحت الهيئة 
العامة لالستثمار من اجلانب الكويتي أول مؤسسة 
أجنبية تستثمر في قطاع القطارات فائقة السرعة 
في الصني. وازداد احلجم التجاري بني البلدين 
باستقرار. كما أصبح التواصل الشعبي في ازدهار 
مستمر، حيث متت إقامة األنشطة الفنية املتنوعة 
واملعارض الثقافية امللونة، وشهدت التبادالت بني 
محافظات ومدن البلديــن زخما حيويا، وتعمق 
الفهم املتبادل والصداقة بني الشعبني باستمرار.

وفي العام احلالي، شهد مستوى عالقة الشراكة 
االستراتيجية والتعاون واملنفعة املتبادلة بني الصني 
والكويت، املزيد من التطور خالل املكافحة املشتركة 
جلائحة ڤيروس كورونا املستجد، وجسد ما بادرت 
به الصني والكويت من تبادل الدعم واملســاعدة 
بروح الفريق الواحد أمام األزمة، املصير املشترك 
لهما في أزهى صوره، حيث وجه الرئيس شــي 
جني بينغ وصاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد الرســائل لبعضهما البعض لإلعراب عن 
الدعم واملساعدة املتبادلة، وتبرع اجلانب الكويتي 
للجانب الصيني مبستلزمات مكافحة اجلائحة في 
الوقت احلاسم، بينما قدم اجلانب الصيني عدة 
مرات التسهيالت للجانب الكويتي لشراء املواد 
واملستلزمات في الصني، كما قام اجلانب الصيني 
أيضا بإرسال فريق اخلبراء الطبيني إلى الكويت 
للمساعدة ودعوة وزارة الصحة واجلهات العسكرية 
للمشاركة في العديد من االجتماعات االفتراضية 
بشأن تبادل اخلبرات والتجارب ملكافحة اجلائحة 
إليجاد سبل التعامل معها بشكل مشترك. وفي 
الوقت نفسه، توافدت الشركات الصينية واملواطنون 
الصينيون في الكويت للتبرع مبستلزمات الوقاية 
للجانب الكويتي، حتى ان شــركة صينية أهدت 
ســكن عامليها للجانب الكويتي كمركز للحجر 
الصحي رغم الصعوبات التي كانت تواجهها، ما 
عكس بوضوح متسك البلدين والشعبني مبفهوم 
الثابت  للبشــرية، وعزمهما  املستقبل املشترك 

ملجابهة اجلائحة معا.
إن القصص املثيرة حول تبادل الصني والكويت 
الدعم واملساعدة ملكافحة اجلائحة دليل آخر على 
صمود الصداقة الصينيةـ  الكويتية أمام االختبارات، 
وحيويتها املتجددة عبر التاريخ، باعتبارها منبعا 
ال ينضب للقوة الدافعة بالتنمية املتواصلة لعالقة 
الشراكة االستراتيجية بني الصني والكويت. أما 
إذا نظرنا إلى املستقبل، فسنجد إمكانيات هائلة 

تكمن في التعاون الصينيـ  الكويتي في مختلف 
املجاالت، ونثق بأننا سنتمكن من االرتقاء بالعالقة 

الصينية ـ الكويتية إلى مستوى جديد.
يجب علينا االلتــزام بريادة قيادتي البلدين 
وتعزيز التنسيق االستراتيجي. إن اجلانب الصيني 
على استعداد للعمل مع اجلانب الكويتي معا على 
التنفيذ بال تردد للتوافقات الهامة التي مت التوصل 
إليها بني قيادتي البلدين، وتفعيل الدور الريادي 
الذي تلعبه التبادالت العالية املستوى بشكل كامل 
لتطوير العالقة الثنائية، واحلفاظ على التواصل 
والتنسيق الدائمني فيما يتعلق بالعالقة الثنائية 
والقضايا الدولية واإلقليمية ذات االهتمام املشترك 
لتوســيع نطاق التوافق وتوطيد وتعميق الثقة 
السياسية املتبادلة، ومواصلة تبادل التفاهم والدعم 
مع اجلانب اآلخر فيما يخص املصالح اجلوهرية 

والهموم الكبرى.
يجب علينا تعزيز التضامن والتعاون، وبذل 
اجلهود املشتركة للتغلب على التهديدات األمنية 
غير التقليدية. تتداخل القضايا األمنية التقليدية 
وغير التقليدية في عصر العوملة االقتصادية، حيث 
يتعني على الصني والكويت وبشكل أكثر إحلاحا 
الدفع بالتعاون االســتراتيجي والعمل املشترك 
على مكافحة اجلائحة وتقوية الدعم املتبادل في 
وجه التحديات العاملية الناجمة عن تفشي ڤيروس 
كورونا املستجد. إن اجلانب الصيني على استعداد 
للمضي قدما في تعزيز التعاون الصحي بني البلدين، 
وتقاسم اخلبرات حول سبل الوقاية والسيطرة 
والتشخيص والعالج باستمرار، وحتفيز التعاون 
في مجال تطوير اللقاح، ســعيا إلنشاء مجتمع 

صحي مشترك بني الصني والكويت.
يجب علينا الكشف عن الطاقة الكامنة لتوسيع 
التعاون العملي فــي كل املجاالت. تعتبر الصني 
والكويت شــريكني طبيعيني في البناء املشترك 
لـ «احلزام والطريق». ويحرص اجلانب الصيني 
على مواصلة دفــع التالحم بني مبادرة «احلزام 
والطريق» و«رؤية الكويت ٢٠٣٥» واملشاركة النشطة 
في إنشاء املنطقة االقتصادية الشمالية الكويتية 
وغيرها من املشاريع الهامة ومساعدة الكويت على 
حتقيق تنويع االقتصاد، مبا يشكل مناذج جديدة 
يحتذى بها للتعاون االستراتيجي الثنائي بشكل 
مستمر. كما سنواصل توسيع تعاون اجلانبني في 
مجــاالت الطاقة والبنية التحتية واملال والتجارة 
واالستثمار ودفع انتعاش االقتصاد إلطالق القوة 
الكامنــة واحلفاظ على التعددية والتجارة احلرة 

بشكل مشترك.
يجب علينا توثيق التبادل اإلنساني والثقافي 
لتعزيز تواصل الشعبني. ويرغب اجلانب الصيني 
في تعزيز التنســيق مع اجلانب الكويتي بشأن 
جعل الترتيبات اخلاصة بإصدار التأشيرات أكثر 
ســهولة في وقت مبكر لتســهيل التبادل على 
مســتوى األفراد، وتكثيف التعاون بني املراكز 
الفكرية واإلعالم والشباب لتقوية الترابط الثقافي 
والسياحي بني البلدين، ودفع تأسيس أول مركز 
ثقافي صيني في منطقة اخلليج في الكويت في 
أســرع وقت ممكن، األمر الذي سينشئ جسرا 

للتواصل اخلالص بني الشعبني.
إن الصني والكويت صديقان حميمان يتبادالن 
الثقة، وشريكان عزيزان يتعاونان بإخالص. 
سيصادف العام املقبل الذكرى الـ ٥٠ لتأسيس 
العالقات الديبلوماســية الصينية ـ الكويتية. 
ونحن على اســتعداد لبذل اجلهود املشتركة 
مع اجلانب الكويتي لالرتقاء يدا بيد بعالقات 
الشراكة االســتراتيجية الصينية ـ الكويتية 
إلى مستوى جديد وخدمة البلدين والشعبني 
بصــورة أفضل، مما يضخ قوة دافعة جديدة 
للســالم والنمو في املنطقة ويقدم مساهمات 
جديدة في بناء مجتمع املستقبل املشترك بني 

الصني والدول العربية.

العمل يدًا بيد لدفع الشراكة 
اإلستراتيجية الصينية ـ الكويتية 

إلى مستوى جديد
لي مينغ قانغ - سفير جمهورية الصني الشعبية لدى البالد

احلربي: إلغاء عقود السيارات واملستشارين باستثناء 
العاملني على أنظمة «IT» وتخفيض عقود النظافة والضيافة

«الصحة» تضع شروطًا لعودة الدراسة.. و«التربية»: صعب تنفيذها
عبدالعزيز الفضلي

وضعــت وزارة الصحــة 
اشــتراطات صحية قد تكون 
من الصعب على وزارة التربية 
تنفيذها نظرا لضيق الوقت 
لعودة الدراسة الشهر املقبل.
وقــال مديــر إدارة منــع 
العدوى بوزارة الصحة د.أحمد 
املطوع في تصريح خاص لـ 
«األنباء»: إننا حددنا الشروط 
الواجب اتباعها للحفاظ على 
سالمة وصحة أبنائنا الطلبة، 
ومنها ارتداء الكمام لكل طالب 
وااللتزام بالتباعد االجتماعي، 
علــى أن يكون بني كل طالب 
وآخر متران علــى األقل، مع 

توفير املطهــرات واملعقمات 
وغيرها من األمور الضرورية، 
وذلك للحفــاظ على النظافة 
العامــة. وشــدد املطوع على 
ضرورة االبتعاد عن االزدحام 
عنــد املداخل واملخــارج في 
املدارس وإجراء فحص يومي 
للطلبــة عن طريــق اجلهاز 
احلــراري مــع توفيــر مكان 
حلجــر الطلبة والعاملني في 
املــدارس ممن تبــدو عليهم 
أعراض املرض. وقال املطوع 
ان توصيتنا لوزارة التربية 
التي تنوي استئناف الدراسة 
الشهر املقبل أمر سابق ألوانه، 
مشــيرا الى أن هناك متســع 
من الوقت واألوضاع الصحية 

الوضع الصحي ال يساعد على 
العودة للدراســة فســنرفع 
توصيــة بذلك الــى اجلهات 
املعنية. من جانبها، أشــارت 
مصادر تربويــة مطلعة انه 
من الصعب جدا توفير طلبات 
«الصحة» وتنفيذ االشتراطات 
الصحية، السيما وأننا نتعامل 
مع طلبة صغار، مشيرة الى أن 
الوقت اصبح ضيقا وال يوجد 
مجال لذلك. وذكرت املصادر إن 
ما أعلنت عنه وزارة الصحة 
من تعليمات يجب علينا األخذ 
بها في عني االعتبار، منوهة 
الى ان صحة وسالمة ابنائنا 
الطلبة وإداراتنا املدرسية خط 
احمر. وعلى صعيد متصل، 

أوضحت مصــادر مطلعة لـ 
«األنباء» انه حتى وان تضمن 
تقرير وزير التربية د.سعود 
احلربي والذي سيقدمه ملجلس 
الوزراء يــوم األربعاء املقبل 
الدراسة فسيكون  اســتمرار 
لــوزارة الصحة رأي في هذا 
اجلانب اذا استمرت االوضاع 
الصحيــة غير مســتقرة مع 
تزايد حاالت االصابة بكورونا، 
مؤكدة ان عــودة الطلبة الى 
املــدارس مرهون باســتقرار 
احلالــة الصحية فــي البالد 
وعــودة االمــور الــى ما هي 
عليه قبل أزمــة كورونا، أما 
غير ذلك فال ميكن ان جنازف 

بحياة ابنائنا.

تتغير بشكل مستمر وحتى 
موعد بدء الدراسة سيكون 
لكل حادث حديث. وأوضح 
املطوع انه من املؤكد اذا كان 

أكد وزير التربية ووزير 
التعليــم العالي د.ســعود 
علــى  حرصــه  احلربــي 
تنفيــذ توصيــات أعضاء 
مجلس األمة بشأن القضايا 
التعليميــة املختلفــة التي 
تســلمها رســميا األسبوع 
املاضي.  وقال احلربي في 
تصريح صحافي على هامش 
اجتماعه مع وكالء الوزارة 
املســاعدين فــي مختلــف 
القطاعــات إن «التربيــة» 
تسعى خالل الفترة القليلة 
املقبلة إلى تنفيذ التوصيات 
املشار إليها مثل االستعجال 
بتسكني الوظائف اإلشرافية 
الشــاغرة ونقــل املنصــة 
النطــاق  التعليميــة مــن 

التحتية  البنيــة  وتطوير 
واســتكمال أعمــال اإلعداد 
االلكترونــي  للتعليــم 
والتعليم عــن ُبعد، وذلك 
بالتعاون مع القائمني على 

وإنشاء تطبيقات إلكترونية 
املوظفــني  علــى  تســهل 
إجراءات املراجعات وإجناز 
إلكترونيــا في  املعامــالت 
جميــع اإلدارات، الفتا الى 
ضرورة االستفادة من جميع 
التقنية والفنية  اإلمكانات 
والكفــاءات  والســواعد 

الوطنية املتاحة.
وأكد التزامه بتوجيهات 
مجلــس الــوزراء اخلاصة 
بترشيد اإلنفاق واقتراحات 
وزارة املالية في هذا الشأن 
ومنها إلغاء عقود السيارات 
واملستشــارين باســتثناء 
 (IT) العاملــني على أنظمة
وتخفيض عقــود النظافة 

والضيافة وغيرها.

املشروع حاليا في الوزارة 
الذين بذلوا جهودا حثيثة 

إلجناحه.
أنــه مت اتخــاذ  وبــني 
خطوات جادة الستكمال أحد 
املشروعات االستراتيجية 
املتوقفة، وهو ربط مدارس 
الــوزارة بشــبكة األلياف 
الضوئية، وذلك من خالل 
التنســيق والتعــاون مــع 
وزارة املواصــالت، آمال أن 
يتم إجناز املشروع الذي من 
شأنه إحداث نقلة نوعية في 
الوزارة وتشغيله قبل بدء 
العام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١.
بــأن  احلربــي  وأفــاد 
الوزارة تســعى كذلك إلى 
توفير اخلدمات (أونالين) 

وزير التربية أكد خالل اجتماعه مع وكالء الوزارة املساعدين االستعانة بأساتذة جامعة الكويت إلعادة بناء «نظم املعلومات»

املطوع لـ«األنباء»: االبتعاد عن االزدحام عند مداخل ومخارج املدارس وإجراء فحص يومي للطلبة والتباعد بينهم أبرز الشروط

د.سعود احلربي

د. احمد املطوع

التجــاري إلــى النطاقــات 
احلكومية.

وأشار إلى حرص الوزارة 
على اســتيفاء كل املعايير 
الصحية في اخلطة الشاملة 
للدراســة التي ســتعرض 
على مجلس الوزراء خالل 
األسبوع املقبل، مشددا على 
أن الهدف األساسي للجميع 
احلفاظ على صحة األبناء 
الطلبة وأعضــاء الهيئتني 
التعليميــة واإلدارية وكل 

املنتسبني.
ولفــت الى االســتعانة 
بأســاتذة جامعــة الكويت 
املتخصصــني فــي نظــم 
وتقنيــة املعلومات إلعادة 
بنــاء إدارة نظم املعلومات 

األيوبي لـ «األنباء»: التسجيل لطالبي العمل بـ«اخلاص» أون الين
بشرى شعبان

أعلن مدير إدارة اإلرشــاد 
الوظيفــي أمــني األيوبي عن 
استقبال طلبات الباحثني عن 
عمل ممــن لديهم خبرة تزيد 
على ٣ ســنوات وأكثر، وذلك 
في قســم اخلبرات الوطنية 

بإدارة اإلرشاد والتوظيف.
فــي  األيوبــي  وذكــر 
تصريح خاص لـــ «األنباء» 
أن مــن يرغب في التســجيل 
أو حتديــث بياناته ومعرفة 
التي يرغب  قطاعات العمــل 
بالعمل بها في القطاع اخلاص 
التواصــل عن طريق  ميكنه 
خدمــة الواتســاب أو إمييل 
KW_exp@manpower. القسم

gov.KW، خالل أيام العمل من 
األحد إلى اخلميس أثناء الدوام 
الرسمي من الساعة التاسعة 
صباحا وحتى الواحدة ظهرا، 
وســيتم الرد خالل ٤٨ ساعة 

من تقدمي الطلب.
وأضاف أن الهيئة أطلقت 
أيضا خدمة خاصة للخريجني 
حــول كيفية إعداد الســيرة 
الذاتيــة والتعــرف على أهم 
املقابلة  النصائــح الجتيــاز 
الوظيفيــة، وذلــك علــى يد 
مرشــدين متخصصــني فــي 
اإلرشــاد الوظيفي وباإلمكان 
مراسلتهم عبر اإلمييل اخلاص 

اإلدارة في تقدمي خدماتها عبر 
املوقــع اإللكترونــي وخدمة 
الواتساب، وذلك حفاظا على 
ســالمة املراجعني واملوظفني 
باالشــتراطات  وااللتــزام 
واإلجــراءات الصحية خلطة 

العودة التدريجية للعمل.
وأكــد األيوبــي أن اإلدارة 
تعمل بناء على قرار مجلس 
الـــ ٣٠٪  الــوزراء بنســبة 
بالنســبة حلضور املوظفني، 
في حني استمر اإلجناز «عن 
بعد» بنسبة ال تقل عن ٨٥٪ 
حفاظا علــى صحة املوظفني 
واملراجعني مع تقدمي اخلدمات 
علــى أكمــل وجــه. وكشــف 
األيوبــي عــن إمتــام إجــراء 
املراســالت اإللكترونيــة مع 
جهات القطاع اخلاص الراغبني 
بتوظيف املواطنني والباحثني 
عن عمل وفقا الحتياجاتهم في 
سوق العمل، متمنيا أن تنجلي 
هذه اجلائحة عن الكويت وكل 
الدول على خير. وبني األيوبي 
أن التقرير التفصيلي لإلدارة 
املرفق يوضــح حجم العمل 
الذي أجنزته اإلدارة منذ بداية 
أزمة جائحة كورونا املستجد 
منذ أول مــارس حتى نهاية 
يونيو، الفتا إلى أنها تضمنت 
إجنــاز ٢٥٨٠١ معاملــة، منها 
١٨٣٩٨ معاملة خاصة مبكافأة 
اخلريجني خالل تلك الفترة.

التقرير التفصيلي حسب املعامالت ـ لشهر مارس

اإلجمالياملعاملة

٦٨٤٧مكافأة اخلريجني + االستفسارات
٣٠١تأمني ضد البطالة

٢٠٢٥تدقيق
٩١٧٣اإلجمالي

شهر أبريل
اإلجمالياملعاملة

٦٤١٥مكافأة اخلريجني + االستفسارات + تظلمات + عقود تأسيسية
٥٧٩تأمني ضد البطالة

١٥٢٧تدقيق
٨٥٢١اإلجمالي

شهر مايو

اإلجمالياملعاملة
٢٨٩٦مكافأة اخلريجني + االستفسارات + تظلمات + عقود تأسيسية

١٩٧تأمني ضد البطالة
٥٨٥تدقيق

٣٦٧٨اإلجمالي

شهر يونيو

اإلجمالياملعاملة

٢٢٤٠مكافأة اخلريجني + االستفسارات + تظلمات + عقود تأسيسية
٣١٤تأمني ضد البطالة

١٨٧٥تدقيق
٤٤٢٩اإلجمالي

كشف أن نسبة اإلجناز «عن بُعد» ال تقل عن ٨٥٪ في إدارة اإلرشاد الوظيفي

أمني األيوبي

الوظيفــي  بقســم اإلرشــاد 
areerguidance@ املعلن عنه

manpower.gov.KW أو عبــر 
واتســاب األعمال ٢٢٠٥١٤٠٦ 

أثناء الدوام الرسمي.
العمل عبر املواقع اإللكترونية

وبني أنه خالل فترة احلظر 
الكلــي اســتمرت اإلدارة في 
العمــل وتقــدمي خدماتها من 
خالل فريق الطوارئ املكون 
مــن ١٦ موظفــا مــن قســم 
التسجيل في مراقبة اإلرشاد 
والتوظيف وكانوا يتابعون 
العمل عن ُبعد، وذلك لضمان 
اســتمرار اخلدمــات املعنية 
مبكافــأة اخلريجني والتأمني 
ضــد البطالة وبــدل البحث 
عن العمل، الفتا إلى أنه بعد 
العودة إلى العمل اســتمرت 

رشيد العنزي نائبًا ملدير اجلامعة لشؤون األبحاث 
وأنور الشريعان أبرز املرشحني لقطاع التخطيط

ثامر السليم

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة في االدارة اجلامعية 
عن اختيــار مدير اجلامعة بالوكالــة د.فايز الظفيري، 
د.رشــيد العنزي نائبا ملدير اجلامعة لشؤون األبحاث،  
وترشيح د.انور الشريعان  ملنصب نائب مدير اجلامعة 
لقطاع التخطيط. يذكر أن العنزي هو أســتاذ القانون 
الدولي بجامعة الكويت، كما شغل منصب مدير برنامج 
الدراسات العليا بكلية احلقوق، فيما يعد الشريعان من 
كفاءات كلية العلوم اإلدارية، وكان مرشحا لنيل منصب 
عميد الكلية ويشغل حاليا منصب الناطق الرسمي باسم 
جمعية أعضاء هيئة التدريس والعميد املساعد للشؤون 

د.رشيد العنزيد.انور الشريعاند.فايز الظفيريالطالبية بكلية العلوم اإلدارية.

االستعجال بتسكني الوظائف اإلشرافية الشاغرة ونقل املنصة التعليمية من النطاق التجاري إلى النطاقات احلكومية


