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(املرحلة الرابعة)

احلربي لـ «نقابة التربية»: نعمل على إجناز 
املطالب املستحقة للموظفني

وعد وزير التربية ووزير التعليم العالي 
د.ســعود احلربي بحســم جميع املطالب 
املســتحقة ملوظفي وزارة التربية ســواء 
املعلمون أو اإلداريون، مشددا على انه لن 
يقبل او يســمح بسياســة األبواب املغلقة 

في عهده.
جاء ذلك خالل استقبال احلربي لرئيس 
نقابة العاملني بوزارة التربية صالح العازمي 
الــذي حمل للوزير عددا من القضايا التي 
تهــم العاملني والتي البــد من حلها، حيث 
وعد بدراسة جميع املطالب واتخاذ القرارات 
الالزمــة للتنفيــذ وفــق القواعــد املتبعة 

بالوزارة.
واكــد د.احلربي على ان الوزارة تســير 

بخطى ثابتة نحو تطوير العملية التعليمية 
وحتقيق اكبر اســتفادة البنائنا الطالب في 
ظل ظروف محلية وعاملية بالغة الدقة بسبب 
انتشار ڤيروس كورونا املستجد، مثمنا دور 
النقابــة في احملافظة علــى حقوق العاملني 
بالوزارة ونقل همومهم وقضاياهم للمسؤولني 

ومحاولة حلها في اسرع وقت ممكن.
من جهته، اشــاد رئيس نقابة العاملني 
بــوزارة التربيــة صالــح العازمي بجهود 
احلربي، مؤكدا ان النقابة متد يد التعاون 
الكامل للنهوض بالعملية التعليمية وحتقيق 
مطالب املوظفني املستحقة، معلنا عن تشكيل 
جلنة مشتركة بني الوزارة ونقابة التربية 
إلجناز جميع مطالب العاملني في الوزارة.

شدد على عدم السماح بسياسة األبواب املغلقة في عهده بالوزارة

الوزير د.سعود احلربي خالل اللقاء مع صالح العازمي

إضافة ٦ من مراقبي املراحل التعليمية 
إلى جلان مقابالت الوظائف اإلشرافية

عبدالعزيز الفضلي

أضاف وكيــل وزارة التربية باإلنابة 
فيصــل املقصيد ٦ مــن مراقبي املراحل 
التعليميــة للجــان مقابــالت الوظائف 
اإلشرافية مبدارس التعليم العام ورياض 
األطفــال، حيث أصدر قرارا بذلك شــمل 
مراقبــي التعليم الثانوي وهم: مســاعد 
الشــمري مبنطقة األحمــدي التعليمية 
وبدرية غالب املطيري بتعليمية حولي 

وسلطان غالي العنزي في منطقة اجلهراء 
التعليمية ومتعب شجاع العتيبي مراقب 
التعليم الثانوي مبنطقة العاصمة وفاطمة 
سعود الهاجري مراقب التعليم االبتدائي 
مبنطقــة العاصمــة وفهــد عبدالرحمن 
املطيري مراقب التعليم االبتدائي بتعليمية 
اجلهراء، على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا 
من اليوم األحد حتى نهاية أعمال اللجان، 
وتصرف لهم مكافآت مالية حسب النظم 

املتبعة بهذا الشأن.

بن غيث لـ «األنباء»: ١٠٠ مدرسة 
شاركت في ورشة طبية ملواجهة «كورونا»

عبدالعزيز الفضلي

أكد مدير منطقة حولي 
التعليمية وليد بن غيث ان 
مدارس املنطقة تعمل على 
قدم وســاق الجناح بداية 
العام الدراســي وفق خطة 
موضوعــة بالتعــاون مع 
جميع اجلهات ذات الصلة، 
الــى ان االلتــزام  مشــيرا 
باالشــتراطات الصحيــة 
من أهم االجراءات التي مت 
اتخاذها في جميع مدارسنا.

وكشف بن غيث في تصريح لـ «االنباء» 
عن تعاون املنطقــة التعليمية مع منطقة 
حولي الصحية من خالل اقامة ورشة عمل 
توعوية تتعلق بكيفية التعامل مع ڤيروس 
كورونا شاركت فيها ١٠٠ مدرسة، وحاضر 
فيها د.خالد الهاجري الذي استعرض اهم 

االحترازات الطبية الواجب 
اتباعها للحفاظ على سالمة 

اجلميع.
غيــث  بــن  وأضــاف 
ان ورشــة العمــل كانــت 
افتراضيــة واقيمــت عن 
بعد، الفتا الى انه كان هناك 
تفاعــل من قبــل االدارات 
املدرســية واقبــال علــى 
املشاركة في هذه الورشة، 
االحســاس  ان  مؤكــدا 
باملسؤولية والوعي الذي 
تتميز به اداراتنا املدرسية 
لم يكن جديدا بل وهللا احلمد اهل امليدان 
يعون جيدا املسؤولية امللقاة على عاتقهم 
وهم اهال لها، معربا عن بالغ شكره وتقديره 
جلميع االدارات املدرسية على هذا التفاعل 
واالهتمــام، متمنيا لهم دوام التوفيق في 

عامهم الدراسي اجلديد.

نُّظمت عن بُعد بالتعاون مع منطقة حولي الصحية

وليد بن غيث

طلبة املنح الدراسية لم يتسلموا 
مكافآتهم منذ مايو املاضي

النادي البحري نعى النوخذة علي السعدي

عبدالعزيز الفضلي

لــم يتســلم طلبــة املنــح الدراســية 
مكافآتهم الشهرية من وزارة التربية منذ 
شهر مايو املاضي، االمر الذي جعل االمني 
العام للجنــة الوطنية الكويتية للتربية 
والعلوم والثقافــة باالنابة نادية الوزان 
تطلــب في كتاب وجهتــه لوزير التربية 
ووزير التعليم العالي د.ســعود احلربي 
وحصلت «األنباء» على نسخة منه اصدار 
قرار وزاري بالئحة مالية وجزائية جديدة 

لصرف مستحقات طلبة املنح الدراسية 
«املعهد الديني» املتأخرة عن اشهر يونيو 
ويوليو واغسطس وذلك بناء على طلب 

املراقبني املاليني.
وفي هذا السياق كشفت مصادر تربوية 
مطلعة لـ «األنباء» ان عدد طلبة املنح ٢٧٦ 
طالبا وطالبة من مختلف الدول االسيوية 
واألفريقيــة واألوروبية، مشــيرة الى ان 
املكافأة الشهرية املخصص هي ٤٥ دينارا، 
داعيــة وزارة التربية الــى االهتمام بهذا 

اجلانب وسرعة صرف مكافآت الطلبة.

نعى النادي البحري الرياضي الكويتي، 
أحد رجال البحر والتراث الكبار واملخضرمني 
النوخذة علي السعدي الذي انتقل الى رحمة 
اهللا تعالــى عن عمر يناهز ٨٦ عاما، وكان 
له دوره ومشــواره الطويل واحلافل، في 
احملافظة على التراث البحري بصفته من 
ضمن النواخذة الكبار الذين شــاركوا في 
رحالت إحياء ذكرى الغوص التي ينظمها 
النادي سنويا، ومنذ الرحلة األولى عام ١٩٨٦ 
حرص على تسخير كل إمكاناته وخبراته في 
مجال التراث، كنوخذة لصالح إجناح رحالت 

الغوص، وحتقيق أهدافها الوطنية النبيلة، 
واستكمل ذلك في املشاركة بأنشطة التراث 
ومســابقات صيد السمك بواسطة اخليط 
والسنارة ومسابقات الصيد بالقراقير فيما 
كان حريصا على دعم وتشــجيع الشباب 
في التمســك بتراث آبائهم وأجدادهم وفي 

املشاركة برحالت الغوص.
وأشار رئيس النادي اللواء فهد الفهد إلى 
أن الفقيد الراحل النوخذة علي السعدي كان 
له مشوار حافل من العطاء في خدمة التراث 
الكويتي بشكل عام والنادي بصفة خاصة.

سفارتنا بلندن للراغبني في السفر للكويت:
شهادة صحية تثبت اخللو من «كورونا»

لندن ـ كونا: شددت سفارتنا لدى اململكة املتحدة 
أمس على ضرورة حصول الراغبني بالسفر الى الكويت 
على شهادة صحية معتمدة «بي.سي.ار» تثبت سلبية 

اإلصابة بڤيروس كورونا املستجد.
وذكرت السفارة في بيان صحافي انه لوحظ ومنذ 
عودة الرحــالت التجارية من مطار هيثرو الى مطار 

الكويت الدولي عدم التزام عدد من املسافرين باحلصول 
على شهادة طبية تثبت خلوهم من االصابة بالڤيروس.
واكــد البيان ان الســلطات الصحيــة في الكويت 
تشترط احلصول على شهادة طبية ال تتعدى صالحيتها 
٩٦ ســاعة، داعيا الــى ضرورة احلصــول على هذه 
الشهادة تفاديا إللغاء سفرهم، مطالبا بضرورة االخذ 

في االعتبار ان السلطات الصحية في الكويت مازالت 
تفرض حجرا صحيا ملــدة ١٤ يوما على كل القادمني 

من جميع الوجهات.
واكد البيان أهمية تقيد القادمني الى الكويت بعد 
انتهــاء فترة احلجر املنزلي املطبــق عليهم بعدد من 
االشتراطات من أهمها ارتداء الكمامات في األماكن العامة.

بدء حجز املواعيد إلجناز املعامالت في «الكهرباء» بالفترة املسائية

مشاريع الطاقة املتجددة في منطقة الشقايا نحو إعادة الطرح 

دارين العلي

قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء واملاء 
انه مت تشــكيل فريق انبثق من اللجنة املشــكلة 
حلصر أسماء املوظفني املستحقني ملكافآت كورونا 
يقــوم حاليا علــى التحقق من أســماء املوظفني 
املســتحقني للمكافأة، نافية صحة ما أشــيع عن 
انتهاء الوزارة مــن حصر املوظفني وتصنيفهم. 
وأوضحت املصادر ان اللجنة تنتظر رفع إدارات 
القطاعات املختلفة أسماء موظفيها، حتى يتسنى 

لها وللفريــق تصنيف املوظفني وفق الفئة التي 
يستحقونها.

في اجتاه آخر، تنتظر هيئة مشروعات الشراكة 
بني القطاعني العام واخلاص موافقة اجلهاز املركزي 
للمناقصات العامة لطرح املمارسة اخلاصة بتقدمي 
خدمات استشارية ملشروع مجمع الشقايا للطاقة 
املتجددة (املرحلة الثالثة) والتي مت االتفاق على 

تسميتها «البيرق». 
وذكــرت املصادر ان املشــروع الــذي تنتظر 
الشراكة موافقة اجلهاز على طرح املناقصة بتعيني 

استشاري عاملي إلعداد وثائق ومستندات املرحلة 
الثالثة التي تشــترك فيها وزارة الكهرباء واملاء 
ومعهد الكويت لالبحاث العلمية وهيئة مشروعات 
الشــراكة، مبينــا انه متوقع ان ينتج املشــروع 

١٨٠٠ ميغاواط. 
في السياق نفسه، أشارت مصادر مطلعة الى 
مخاطبة الوزارة هيئة مشروعات الشراكة للتنسيق 
معها بشأن إعادة طرح املرحلة الثانية بعد إلغائها 
من قبل مجلس الوزراء التي كان سيتم تنفيذها 

من خالل مؤسسة البترول الوطنية.

دارين العلي

أعلــن الوكيل املســاعد 
للتخطيط والتدريب ونظم 
املعلومات في وزارة الكهرباء 
واملاء ورئيس جلنة متابعة 
ومراقبة تطبيق اإلجراءات 
واالشتراطات الصحية أحمد 
الرشيدي أن الوزارة فتحت 
الباب للعمالء حلجز مواعيد 
خالل الفترة املسائية إلجناز 
اخلدمــات املقدمــة من قبل 
قطاع خدمات العمالء وكذلك 
الــوزارة لقطاع  مراجعــي 
الشــؤون اإلدارية - إدارة 
ترتيب الوظائف من خالل 
نظام حجز املواعيد، حيث 

فــي ظل الظــروف احلالية 
وحرصــا للتســهيل علــى 
العمالء واملراجعني ممن لم 
يستطعوا إجناز معامالتهم 

إلكترونيا.
الرشــيدي في  وأوضح 
تصريح صحافي أنه ميكن 
العمــالء إجنــاز  جلميــع 
إلكترونيــا  معامالتهــم 
من خــالل اخلدمــات التي 
تقدمها الوزارة عبر موقعها 
وتطبيقهــا علــى األجهزة 
الذكيــة إال أن البعض تقف 
أمامــه بعض األمــور التي 
ال يســتطيع إجنازها عبر 
املوقــع، األمر الذي يتطلب 
معه زيــارة مبنى الوزارة، 

والعمالء من خالل التباعد 
االجتماعي.

ولفت إلى أنه خالل الفترة 
احلاليــة ووفقــا لقــرارات 
مجلــس الــوزراء، وديــوان 
اخلدمة املدنية املنظمة للعمل 
احلكومي داخل الوزارات، فإن 
العاملني في  نسبة املوظفني 
وزارة الكهرباء واملاء ما بني الـ 
٥٠ وال تزيد عن ٦٠٪، مع األخذ 
في عني االعتبــار العمل عن 
بعد من خالل «املنزل» إلجناز 
املعامالت ضمن هذه النسبة 
مبينــا أن حضــور املوظفني 
للوزارة بحسب احتياجات كل 
إدارة ووفقا لتطبيق الشروط 

الصحية املتبعة.

موضحا ان الفترة املسائية 
تبدأ من الساعة ٢ بعد الظهر 
حتى ٦ مساء، والهدف من 
الفترة املسائية  اســتغالل 
هو التســهيل على العمالء 
وتقليص فترة االنتظار التي 
حتمتها ظروف حتديد نسبة 
املوظفــني على رأس العمل 
حاليــا تبعا لالشــتراطات 
الصحيــة وعــدم جتمــع 
أصحاب املعامالت في الفترة 
الصباحيــة فقط، وحرصا 
علــى التباعــد االجتماعي، 
وتطبيقا للشروط الصحية 
التي تفرضها وزارة الصحة 
لعدم انتشار «وباء كورونا» 
واحلفــاظ علــى املوظفــني 

«الكهرباء» نفت االنتهاء من كشوف «مكافآت كورونا»

أحمد الرشيدي

يأتــي تفعيــال لتوجيهات 
الوزيــر د.خالــد الفاضــل 
بتقليص فتــرات االنتظار 
املواعيــد  فتــرة  وإطالــة 

«دواوين الكويت»: ضرورة االستمرار في كشف الفساد

أصــدر جتمــع دواوين 
أدان فيــه  الكويــت بيانــا 
انتشار قضايا الفساد بكل 
أشكاله في البالد، موضحا 
ان الفشل في معاجلته ينذر 
بالســوء لســمعة الكويت 

ورفاهيتها.
وجاء في البيان: إننا إذ 
نشعر بغصة وألم، ونحن 
نرى ونقــرأ ونســمع عما 
وصلــت إليــه الكويت من 
قضايا الفساد بكل أشكاله 
ومسمياته في أغلب أجهزة 
الدولة لتصل أخبارها إلى 
العالم اخلارجي، حيث وصل 
الفســاد إلى مرتبــة الغزو 
الداخلــي والــذي بال شــك 
يعتبر تهديدا لكيان الدولة، 
وان الفشل في معاجلته ينذر 
بالســوء لســمعة الكويت 
ورفاهيتهــا وبقائها، وقلق 
الشعب الكويتي من ماهية 
املستقبل فيها، ولألسف من 
خان الكويت وأوصلها الى 
هذا احلــال هم فئــة قليلة 
ضالــة مــن أبنــاء الكويت 
مــع فئــة قليلــة ضالة من 
الوافدين، أساءوا بأفعالهم 
الدنيئة لسمعة الكويت ومن 
يعيش عليها من الشرفاء.

األصيل، حكاما ومواطنني 
ومقيمني باستثناء تلك الفئة 
الضالة من املفســدين التي 
لم تعرف الوفاء واإلخالص 
لوطــن آمنهــم مــن خوف 

وأطعمهم من جوع.
وتابع: وإذا كان التراخي 
من املؤسســات املنــوط بها 
حســم ملفــات عــدة أهمهــا 
اإلخالل بالتركيبة السكانية 
للمجتمع الكويتي والتقاعس 
عن دورها في تطبيق القانون 
ومحاسبة املخطئ، فإن ما ال 
يقل عن تلك األسباب في تدني 
األوضاع في الكويت أهمية هو 
االنحراف احلاد في معاجلة 
هذه امللفات وعدم حسمها من 
التشريعية  قبل الســلطتني 
والتنفيذية بالتشريع املثمر 
والرقابة املسؤولة واحملاسبة 
الرصينة البعيدة عن التراشق 
اإلعالمــي  واالســتعراض 
واألجندات اخلاصة، وتسهم 
فــي تعزيــز الدميوقراطيــة 
وتطويــر مســيرة اإلصالح 
الفســاد  والتنمية ومحاربة 
وفضح املفسدين، ولتغيير 
اليــأس واإلحبــاط  نظــرة 
والتشاؤم التي تراود اجلميع، 
يجــب االســتمرار وبحــزم 

اإلداري والذي ال يحارب إال 
من خالل رفض املواطن له 
ومعاونته للهيئات الرقابية 
املختصة الكتشــافه، ولن 
نتــرك الصــورة ظالميــة 
بهــذا الشــكل، فهــو جتني 
غيــر مقبول علــى الكويت 
واملخلصــني فيهــا، فهناك 
حمــالت تــدرس بعنايــة 
وينفق عليها اجلهد واملال 
والوقــت لتفكيك هذا البلد 
وضرب مؤسساته من عدو 
ظاهر وخفي، فنحن نفتخر 
بدســتورنا وال تنقصنــا 
الكفــاءات،  وال  األمــوال 
ولكننــا نســتغرب ومــع 
وجــود العديد من الهيئات 
الرقابية التي حتارب الفساد، 
يستمر ترتيب الكويت في 
مؤشرات الفساد في التراجع 
عاما بعد عــام مما يتطلب 
إعادة التفكير مبفهوم وآلية 
محاربة الفساد، واللهم اهد 
والة أمورنــا خليــر البالد 
والعباد، وهيئ لهم البطانة 
التــي تعينهــم  الصاحلــة 
على اخليــر وتدلهم عليه، 
واحفظ الكويت وأهلها من 

كل مكروه.

وبــدون تــردد وال تأخيــر 
في كشف الفســاد ومالحقة 
ومحاسبة املفسدين بإحداث 
التغييــرات اجلوهريــة في 
اجلهاز اإلداري للدولة ووضع 
الشــخص املناســب باملكان 
التعيني  املناســب ومحاربة 
بطريقة احملاصصة وإتاحة 
املجــال للكفــاءات بالظهور، 
وإشــراك املجتمع املدني في 
هــذه القــرارات، وخصوصا 
جيــل الشــباب والذيــن هم 
مستقبل هذا البلد وإشراكهم 
في إصالح امللفات املهمة مثل 
التعليم واالقتصاد وغيرها.

وزاد: نحــن دولــة لهــا 
مكانتهــا علــى مســتوى 
العالم، وال يجوز بأي حال 
من األحوال أن ننقل الصورة 
الظالميــة فقــط، فالكويت 
مثلها مثل كل بلدان العالم 
بها فساد وفاسدون وإصالح 
ومصلحــون، ولهــذا يجب 
التركيــز على دور املواطن 
فــي اإلبــالغ عــن الفســاد 
واملفســدين، ممــا يســاهم 
مســاهمة كبيرة في نشــر 
ثقافة احترام القانون والثقة 
بالقضاء وعــدم التردد في 
اإلبالغ عن جرائم الفســاد 

دعا إلى محاربة التعيني عن طريق احملاصصة وإتاحة املجال للكفاءات

فهد املعجل

وأضاف البيان: بصفتنا 
مكونا من مكونات املجتمع 
الكويتي مبختلف أطيافه، 
فلقــد أوصلنــا رســالتنا 
الواضحة في عدة رســائل 
ســابقة من جتمع دواوين 
الكويت احلريص على نبذ 
الدخيلة  السلبية  الظواهر 
علينــا والتي تهــدد حلمة 
مجتمعنــا وتآلــف أفــراده 
وتغيير هويته واإلســاءة 
إليه، خصوصا أن الكويت 
بلد اإلنسانية كانت ومازالت 
وستظل ترســم االبتسامة 
على كل دول العالم مبواقفها 
املشــرفة الــذي يتحلى بها 
الغالبية العظمى من شعبها 

مطلق العتيبي لـ «األنباء»: إجناز ٧٠٪ من العمل 
ضمن التحول الرقمي في «الكهرباء»

دارين العلي

أعلن الوكيل املساعد لشبكات التوزيع 
الكهربائية م.مطلق العتيبي عن توجه قطاعه 
لألرشفة االلكترونية جلميع مخططات االبنية 

واملنشآت على انواعها منذ عام ١٩٥٩.
واوضح العتيبــي في تصريح خاص 

لـ «األنباء» ان هذا التوجه ضمن التحول 
الرقمي للخدمات املقدمة من الوزارة حيث 
يساهم بتســهيل الوصول الى املعلومات 
اخلاصة باملباني وتبسيط اجراءات العمل.

ولفت الى ان قسم املخططات في ادارة 
التمديدات الكهربائية متكن حتى اآلن من 
اجناز ٧٠٪ من اعمال املسح الضوئي للملفات 

اخلاصة باألبنية حيث مت اجناز جميع امللفات 
من ٢٠١٩ الى بداية التسعينيات.

وأشــار الى ان ما تبقــى يعتبر قليال 
جدا خصوصا ان اعداد االبنية واملنشآت 
احلكومية في فترة الستينيات والسبعينيات 
كانت قليلة جدا مقارنة مع الطفرة العمرانية 

منذ التسعينيات وحتى اليوم.

أرشفة إلكترونية ملخططات األبنية واملنشآت منذ ١٩٥٩

م.مطلق العتيبي

الفساد يعتبر تهديدًا لكيان الدولة وينذر بالسوء لسمعة الكويت ورفاهيتها وبقائها ومصدر قلق للشعب

من املنتظر تعيني استشاري عاملي إلعداد وثائق املرحلة الثالثة للمشروع بالتعاون مع «األبحاث» وهيئة مشروعات الشراكة

السلطات الصحية تفرض حجراً ملدة ١٤ يوماً على القادمني من جميع اجلهات


