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الربيع: اكتشاف املوهوبني واملبدعني واستثمار 
طاقاتهم وتوجيههم ودعمهم منذ الصغر

خالل حفل تكرمي الفائزين واملشاركني في دوري اإلبداع الشبابي املوسم الثالث

د. مشعل الربيع ود. خالد مهدي ومشعل السبيعي مع عدد من املكرمني  (أحمد علي)

«الصحة» تعتمد آلية صرف البدل النقدي
 عن اإلجازات الدورية أثناء اخلدمة

عبدالكرمي العبداهللا

اعتمــدت وزارة الصحة 
آلية استحقاق وصرف البدل 
النقدي عن رصيد االجازات 
الدورية اثنــاء اخلدمة وفقا 
لشــروط وضوابط مجلس 

اخلدمة املدنية.
وجــاء فــي اآلليــة، التي 
تنشرها «األنباء»، انه يجب 
تعبئة النموذج اخلاص بطلب 
الصرف والتوقيع عليه من 
صاحــب الشــأن، فضال عن 
اعتماد النموذج من الرئيس 
ـ  املباشــر ومديــر «االدارة 
املنطقة» بعد التأكد من صحة 
البيانات الواردة به ثم يرسل 
الى جهاز الشــؤون االدارية 
«ادارة الوظائف العامةـ  ادارة 

العقود اخلاصة».
وتضمنت اآللية أن يقوم 
جهــاز الشــؤون االداريــة 

يقل رصيد املوظف بعد صرف 
البدل عن ٣٠ يوما حتى نهاية 
الســنة امليالدية، فضال عن 
أن يكون آخر تقريرين اداء 
بتقديــر امتياز قبــل تاريخ 

الصرف.
وجاء في الشروط ايضا 
ان يكــون املوظف قد أمضى 
في الوزارة بعد التعيني فيها 
او النقــل اليها مدة ســنتني 
سابقة على قرار صرف البدل 
النقــدي، علما انــه ال يجوز 
تكرار صرف البدل النقدي اال 
بعــد انقضاء عام على االقل 
مــن تاريخ صــدور كل قرار 

يصرف هذا البدل.
من جانــب آخــر، اعتمد 
وزير الصحة د.خالد السعيد 
املناطق السكنية التي سيقدم 
مستشفى جابر األحمد التابع 
ملنطقة مبارك الكبير الصحية 
اخلدمة الصحية للمواطنني 

القاطنني بهــا وهي: جنوب 
السرةـ  مشرفـ  غرب مشرف 
ـ بيان ـ املسايل ـ أبوفطيرة 
ـ  الفنيطيــس  ـ  ـ املســيلة 

أبواحلصانية.
وجــاء في القــرار الذي 
اعتمــده وزيــر الصحــة 
وتنشــره «األنبــاء»، انــه 
ســيتم اســتقبال املرضى 
في مستشفى جابر األحمد 
من خــالل حتويل للعيادة 
اخلارجية من مراكز الرعاية 
األولية التابعة ملنطقة مبارك 
الكبيــر الصحية واحملددة 
وهي مراكز: السالمـ  حطنيـ  
الصديقـ  الزهراءـ  الشهداءـ  
أبوفطيرةـ  املسايلـ  مشرف 
ـ غرب مشرفـ  بيانـ  مركز 
مبارك الكبير الغربيـ  مركز 
مبــارك الشــرقي الصحي، 
ويعمل بهذا القرار اعتبارا 

من ١٧ اجلاري.

تعبئة النموذج اخلاص بطلب الصرف والتوقيع عليه من صاحب الشأن

د.خالد السعيد

بإجراء الالزم بشــأن صرف 
البدل بعــد مراجعة بيانات 
الطلب والتأكد من استيفاء 
كل الشروط الواردة في قرار 

مجلس اخلدمة املدنية.
وأفــادت اآللية بــأن من 
شــروط الصــرف أن يكون 
للموظف فــي الدولة خدمة 
ال تقــل عن ٥ ســنوات، وأال 

ع وجبات على العاملني في حديقة احليوان «أسباير زون» يوزِّ
ضمن حملة «ازرع اخلير حتصده» في الشهر الفضيل

أطفال نادي اسباير زون التثقيفي خالل زيارتهم احلديقة   (أحمد علي)

ندى أبونصر 

ضمن برنامجه الرمضانــي للعام احلالي وحملة «ازرع 
اخلير حتصده» قام «مركز اســباير زون التثقيفي للطفل» 
بتوزيع وجبات الصائم على ما يقارب ٧٥ عامال في حديقة 

احليوان. 
وقالت رئيسة مركز اســباير زون التثقيفي والترفيهي 
للطفل طيبة الرويح: سنواصل برنامجنا خالل الشهر الفضيل 
في عدة أماكن كنادي الفروسية واملستشفى األميري «قسم 
حوادث األطفال» وسنقوم بتوزيع القرقيعان على االطفال 

عبارة عن ألعاب لزرع البهجة والبسمة على وجوههم.
 stc وأضافت الرويح أن احلملة مبشاركة شركة االتصاالت
وتهدف الى زيارة ٤ أماكن وتوزيع الوجبات وقمنا بتوزيع 
الوجبات على العاملني في حديقة احليوان، بالرغم من إغالقها 
حاليا إال أننا أحببنا أن نقوم بلفتة بسيطة للعاملني الذين 

يهتمون باحلديقة ونقدم لهم الوجبات. 
ولفتت إلــى أن الهدف من احلملة غرس حب املشــاركة 
والعطــاء لدى األطفال وتعليمهم أن األعمال بالنيات فازرع 
اخليــر حتصده وتعليم األطفال أســماء اهللا احلســنى مع 

الطفلة دالل الراشد تقدم وجبة ألحد عمال احلديقةمعانيها وفوائدها.

طيبة الرويح تتابع األطفال خالل توزيع الوجبات

األطفال يوزعون وجبات الصائم على عمال احلديقة

عبداهللا الراكان

أكد مديــر الهيئــة العامة 
للشــباب د. مشعل الربيع أن 
الدوري االبداعي الشبابي أحد 
البرامج املعتمدة ضمن اخلطة 
اإلمنائية اخلمسية (٢٠٢٠ - 
٢٠٢٥) ويســاهم في اكتشاف 
املوهوبني واملبدعني واستثمار 
طاقاتهم وتوجيههم ودعمهم 
منذ الصغر لتنمية مهاراتهم، 
مضيفا أن الدوري يعتبر أيضا 
أحد برامج السياسة الوطنية 
في تنمية مهاراتهم وهواياتهم 
لتحويلها إلى حرفه أو مهنة.

وقال الربيع في كلمة على 
هامش حفــل اختتام وتكرمي 
الفائزين واملشاركني في دوري 
االبداع الشبابي املوسم الثالث 
مســاء امس والــذي اقيم في 
مركــز شــباب جابــر األحمد 
التابع للهيئة أن الدوري يضم 
٧ مســابقات تنافســية لفئــة 
الشباب مبســتويات مختلفة 
(املستوى املبتدئ واملستوى 
املتوسط واملستوى املتقدم) في 
مجاالت الدوري إليجاد أجواء 
مملوءة بالتحديات واملنافسة 
حتت إشــراف وتدريب نخبة 
من االكادمييني واملتخصصني. 
واضاف أنه شــارك نحو ٩٠٨ 
من الشباب في (دوري اإلبداع 
الشبابي) هذا املوسم وعقدت 
ورش ومســابقات في ســبع 
مجــاالت بغــرض اكتشــاف 
املوهوبني واملبدعني من الشباب 
الكويتيني واحتضان طاقاتهم 
أمامهم  وتذليــل الصعوبــات 
واإلشراف عليهم وتوجيههم 
ودعمهم للوصول إلى طريق 
النجــاح عبر أجــواء مملوءة 
بالتحديات واملنافسة، مشيرا 
الــى أن الدوري يشــكل ثمرة 
للتعــاون مع عــدد من جهات 
الدولــة ومؤسســات املجتمع 
املدنــي ذات العالقــة بالعمل 
الشــبابي خصوصــا وزارتي 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
الوطني  والتربية واملجلــس 
للثقافة والفنون واآلداب ومركز 
صباح األحمد للموهبة واإلبداع 
وجمعية للشــباب ويتضمن 

السبيعي ان الدوري االبداعي 
الشبابي هو مساحة متنوعة 
الستقطاب والستثمار الطاقات 
الشــبابية فــي وقــت فراغهم 
وإبراز إمكانياتهم في مجاالت 
مســابقات الــدوري االبداعي، 
مشــيدا باالهتمام بالكبير من 
جانــب أوليــاء االمــور بدعم 
ابنائهم وحرصهم على املشاركة 
في مسابقات الدوري االبداعي.
الســبيعي فــي  وأضــاف 
تصريح لـ«األنبــاء» من ابرز 
الــدوري  فوائــد منافســات 
االبداعي هو فرز مجموعة من 
االبداعات الشبابية ومن ضمنها 
فريق شارك في مسابقات رأس 
اخليمة وتأهل للمشــاركة في 
نهائيات مسابقة الربوت والتي 

ســتقام في الواليات املتحدة 
األميركية فــي يونيو املقبل، 
موضحــا ان الهيئــة حريصة 
على دعم الشباب في املسابقات 

العربية والدولية.

جانب من املكرمني

الربيع واملهدي والسبيعي مع بعض املكرمني

مســابقات في مجاالت القرآن 
الكــرمي والروبوت والبرمجة 
والرياضيات والرسم والقصة 
القصيرة إضافة إلى املناظرات 
وتشــجيع اجلانــب اإلبداعي 
انطالقــا مــن أســس علميــة 
وثقافية فضال عن الكاريكاتير 
الكويتية وغيرها. وينقســم 
الدوري إلى ثالثة مســتويات 
األول للشباب املبتدئني لألعمار 
من (٧ إلى ١٠ سنوات) والثاني 
للفئة املتوسطة لألعمار من (١١ 
إلى ١٤ ســنة) والثالث للفئة 
املتقدمة لألعمــار من (١٥ إلى 

١٨ سنة)
مــن جهتــه، قــال نائــب 
مديــر العــام هيئة الشــباب 
لقطاع تنمية الشباب مشعل 

السبيعي: الهيئة حريصة على دعم الشباب في املسابقات العربية والدولية

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

اعتماد النموذج من الرئيس املباشر ومدير «اإلدارة ـ املنطقة» بعد التأكد من صحة البيانات الواردة 
اعتماد املناطق التي سيقدم مستشفى جابر اخلدمة لقاطنيها من املواطنني بدءًا من ١٧ اجلاري

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت


