
02
اخلميس ٩ يونيو ٢٠٢٢ محليات

تنسيق فترات القبول في اجلامعة

آالء خليفة

ترأس وزير التربية ووزير التعليم العالي 
والبحــث العلمــي د.علــي املضــف االجتماع 
التنســيقي الثاني بــني وزارة التعليم العالي 
ومؤسسات التعليم العالي ملراجعة وتنسيق 
خطط القبــول للعام الدراســي ٢٠٢٢ ـ ٢٠٢٣ 
بحضور وكيــل وزارة التعليم العالي ووكيل 
وزارة التربيــة ومدير جامعة الكويت واألمني 
العام ملجلس اجلامعات احلكومية واألمني العام 
ملجلس اجلامعات اخلاصة ومدير عام الهيئة 
العامة للتعليــم التطبيقي والتدريب باإلنابة 
والوكيل املساعد لشؤون البعثات واملعادالت 
والعالقــات الثقافية بــوزارة التعليم العالي 
وعميدي القبول والتســجيل بجامعة الكويت 
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وأوضــح د.املضــف أن االجتماع يأتي 
استكماال لالجتماع التنسيقي األول الذي عقد 
في الثاني عشر من الشهر املاضي ملراجعة 
أعــداد الطلبة الكويتيني املتوقع تخرجهم 
من الثانوية العامة بشقيها العلمي واألدبي 
قبل موعد اإلعالن عن نتائج اخلريجني من 
قبل وزارة التربية بهدف تنســيق فترات 
التقــدمي والقبول بني مؤسســات التعليم 
العالــي للعام الدراســي احلالــي ٢٠٢٢ - 
٢٠٢٣، راجيا ألبنائنا طلبة الثانوية العامة 
التفوق والتميز وحتقيق أفضل النتائج في 
االختبارات النهائية، ليكونوا داعما رئيسيا 
للبلد من خالل التحاقهم بالتخصصات التي 
يتطلبها سوق العمل لبناء مجتمع حيوي 
من أجل حتقيق أكبر أثر تنموي ممكن نحو 

بلوغ رؤية الدولة «الكويت ٢٠٣٥».

املضف بحث األمر مع ممثلي مؤسسات «التعليم العالي» و«التطبيقي» و«التربية»

د.علي املضف مترئسا االجتماع

اجلامعة تعترف: االختراق اإللكتروني 
ضرب أنظمة مركز أكادميي واحد

ثامر السليم

أكدت جامعة الكويت 
خبر «األنباء» املنشــور 
بعدد أمس األربعاء حتت 
عنوان «اختراق إلكتروني 
لقواعد وبيانــات كليات 
جامعيــة»، حيث أوضح 
مركــز نظــم املعلومــات 
بجامعــة الكويت بشــأن 
مــا مت تداولــه في بعض 
وسائل اإلعالم والتواصل 

االجتماعي حتت عنوان «اختراق إلكتروني 
لقواعد وبيانات كليات جامعية» أن جميع 
املراكــز الرئيســية في اجلامعــة لم تتأثر 
بأي اختراق عدا مركز أكادميي واحد الذي 
تعرض لڤيروس منذ حوالي الشهر، كونه 
غير محمي بجهاز اجلامعة املركزي بسبب 
عدم تبعيتــه لإلدارة املركزية املتمثلة في 

مركز نظم املعلومات. وذكرت اجلامعة في 
بيان لها أنه مت اإليعاز بتهجير النظام املتأثر 
به وجعله حتت مظلــة حماية مركز نظم 
املعلومات، وقــد بدأ مركز نظم املعلومات 
بضم جميع األنظمة اآللية ألنظمة ونطاق 
مركز نظم املعلومات لتقدمي الدعم الفني لها 
ولتالفي حدوث هذه االختراقات مستقبال.

تأكيداً ملا نشرته «األنباء» أمس

صورة من خبر «األنباء» الذي نشرته أمس

«التربية»: ٧٣٤٧ موظفًا وموظفة 
يستحقون مكافأة «املمتازة»

عبدالعزيز الفضلي

أعلنــت الوكيل املســاعد لقطاع الشــؤون 
اإلداريــة والتطوير اإلداري رجاء بوعركي أن 
فرق العمل املشــكلة لبحث ومراجعة أســماء 
مستحقي األعمال املمتازة من اإلداريني العاملني 
بديــوان عام الوزارة والقطاعــات التابعة له، 
والعاملــني بديوان عــام املناطــق التعليمية، 
إضافة إلى العاملني بالتربية اخلاصة، والتعليم 
الديني والتعليم اخلاص قد انتهت من استقبال 
ردود اجلهات وبحث مدى استحقاق العاملني 
(اإلداريــني) للمكافأة من عدمــه بالتعاون مع 

القطاع القانوني.
وأكدت بوعركي فــي تصريح صحافي أن 
جميع اإلجراءات متت وفق الشروط والضوابط 
الواردة بالقرار الوزاري رقم (١٧/٢٠٢٢) الصادر 
في ١٤/٣/٢٠٢٢ بشأن ضوابط منح املكافأة املالية 
مقابل اخلدمات املمتازة للعاملني في ديوان عام 
الوزارة واإلدارات املركزيــة واإلدارات العامة 

للمناطق التعليمية للعام امليالدي ٢٠٢١.
وأضافت بوعركي: أنه متت مخاطبة قطاع 
الشؤون املالية بأسماء املستحقني ملكافأة األعمال 

املمتازة يوم أمس الثالثاء املوافق ٧/٦/٢٠٢٢م 
الســتكمال باقــي اإلجــراءات الالزمة الصرف 
املستحقات املالية في أسرع وقت، وقد بلغ عدد 
املستحقني الذين متت مخاطبة قطاع الشؤون 
املالية بهم (٧٣٤٧) مستحقا، وجار العمل على 
استكمال بحث احلاالت (الذين لم يتم تقييمهم، 
املنتهية خدماتهم) إلرسال املستحق منهم إلى 

قطاع الشؤون املالية.
من جهتة اخرى، كشــفت مصادر تربوية 
مطلعة لـــ «األنباء»، أن وزارة التربية أبلغت 
العاملــني مــن الهيئات التعليميــة في رياض 
األطفال الذين أمضوا ٣٤ عاما في اخلدمة إلى 
التقاعد اعتبارا من نهاية دوام اليوم اخلميس، 
مشيرة إلى أنه يعتبر نهاية دوام العاملني في 
مدارس رياض األطفال وبدء العطلة الصيفية. 
وأوضحت املصادر أن بقية العاملني في املراحل 
التعليمية األخرى سيكون القرار نافذا مع نهاية 
آخر يوم  دوام لهم في العام الدراسي، كل في 
مرحلته حسب التقومي الدراسي، منوهة إلى انه 
فيما يتعلق باإلداريني في ديوان عام الوزارة 
واملناطق التعليمية وأيضا املدارس ســيكون 
موعد إحالتهم للتقاعد نهاية ديسمبر املقبل.

وزير «الصحة» يواصل تسكني شواغر الهيكل التنظيمي اجلديد
خالد العرافة

تأكيدا ملا نشرته «األنباء» 
فــي يناير املاضــي وانفرادها 
بنشر تفاصيل الهيكل الوظيفي 
لوزارة الصحة اجلديد، والذي 
اعتمده مؤخرا ديوان اخلدمة، 
يشتمل على استحداث قطاعات 
جديدة وإعادة تنظيم شــامل 
لقطاعــات وإدارات مختلفــة 
بدءا من مكتب الوزير والوكيل 
والوكالء املساعدين واإلدارات 
املركزيــة األخرى وتبعية كل 
منهم. وتضمن الهيكل استحداث 
مسمى الوكيل املساعد للخدمات 
الصحية اخلارجية، ومت تكليف 
د.يعقــوب التمار به، وتتبعه 
إدارة العالج باخلارج واملكاتب 
الصحية وإدارة التأمني الصحي، 
وكذلك استحداث مسمى الوكيل 
الرقميــة  املســاعد للشــؤون 
الصحيــة قبــل أيــام بتكليف 
م.أحمد الغريــب الذي تتبعه 
إدارة تطويــر النظــم وإدارة 
النظم الرقمية وإدارة التشغيل 
والبنية املعلوماتية باإلضافة 

تأكيداً ملا سبق أن نشرته «األنباء» في يناير املاضي

د.خالد السعيد

إلى اســتحداث وحدات تابعة 
للمناطق الصحية.

مطلــع مصــدر  وقــال 
لـ «األنبــاء» إن هناك قطاعا 
جديدا لشؤون الرعاية الصحية 
األولية سيتم اعتماده خالل 
األيام املقبلة ســيكون حتت 
تبعيته إدارة الرعاية الصحية 
وإدارة الصحة املدرسية وإدارة 
كبــار الســن وإدارة الوقاية 
لتصــدي لألمــراض املزمنة، 
وإدارة شــؤون االحتياجات 

اخلاصة.

التمار وكيًال لشؤون اخلدمات 
الصحية اخلارجية

نقل تبعية املجلس الطبي 
إلى «اخلدمات الطبية األهلية»

عبدالكرمي العبداهللا

أصدر وزير الصحة د.خالد الســعيد 

قرارا بنقل تبعية اإلشراف على املجلس 
الطبي العــام إلى وكيــل وزارة الصحة 

لشؤون اخلدمات الطبية األهلية.

عبدالكرمي العبداهللا

أصــدر وزير الصحة د.خالد الســعيد قــرارا بتكليف 
د.يعقوب التمار بالقيام مبهام الوكيل املســاعد لشــؤون 
اخلدمــات الصحية اخلارجية. وسيشــرف قطاع الوكيل 
املساعد لشؤون اخلدمات الصحية اخلارجية الذي يترأسه 
د.التمار على إدارة العالج باخلارج وجميع املكاتب الصحية 

اخلارجية وإدارة التأمني والضمان الصحي.
د.يعقوب التمار

«بيع اإلجازات» يشمل جميع موظفي احلكومة

خالد العرافة

أكد مصدر مسؤول في ديوان 
اخلدمة املدنية أن مرسوم بيع 
اإلجازات يشمل جميع موظفي 
الدولــة العاملني فــي مختلف 
القطاعات والهيئات والشركات 
احلكومية مــن كويتيني وغير 
كويتيني بشرط توافر الشروط 
في املتقدمني للحصول على هذا 

البدل.
وقال املصدر لـ«األنباء» إن 
الــوزارات تقــوم مبراجعة كل 

اإلجازات عن ٣٠ يوما حتى نهاية 
العام امليالدي كما يشــترط أن 
يكــون آخــر تقريرين خاصني 
بأداة تقديــر امتياز من تاريخ 
الصــرف كمــا ال ميكــن تكرار 
صــرف البدل بعــد قضاء عام 

من تاريخ قرار صرف البدل.
وعلى صعيد متصل بدأت 
وزارة الصحــة بإعــادة جميع 
النمــاذج اخلاصة بطلب البدل 
النقدي على اإلدارات واملناطق 
الصحية بعد التأكد من مطابقتها 
الشــروط متهيدا إلدخالها في 

التي سمحت بها الوزارة للتقدمي 
ستنتهي في آخر يونيو اجلاري.

من جهه أخرى، عممت شركة 
اخلطوط اجلوية الكويتية على 
موظفيها الراغبني من االستفادة 
مــن البــدل النقــدي لإلجازات 
الدوريــة تقدمي منــوذج طلب 
إلى املوارد البشرية ابتداء من 
اليوم وملدة أسبوعني لالستفادة 
من امليزة بشرط توافر الشروط 
الواردة لضوابط صرف البدل 
النقــدي التي حددهــا مجلس 

اخلدمة املدنية في املتقدمني.

برنامــج النظــم املتكاملــة في 
ديوان اخلدمة الذي يهتم بكل 
ما يخص املوظفني من بيانات 
الراتب الشهري واخلصومات 
والعالوات واملرضيات للموظف 
منذ تسلمه العمل وحتى اليوم.
وقالــت املصــادر إن هــذا 
اإلجراء ســيتم العمل به فورا 
متهيــدا إلنهاء إجراءات صرف 
البدل من خالل حصر املوظفني 
املستحقني وتخصيص املبالغ 
احملــددة لذلك من قبــل وزارة 
املالية، مشــيرا إلــى أن املهلة 

ً وفقاً لضوابط «اخلدمة املدنية» وبشروط منها أال تقل اخلدمة عن ٥ سنوات وأال يقل رصيد اإلجازات عن ٣٠ يوما

طلبات املتقدمني قبل إحالتها إلى 
اجلهات املختصة بالصرف وهي 
وزارة املالية، وذلك بعد اعتمادها 
من قبل جهات العمل واملتضمن 
إجمالي عدد املستفيدين في كل 

جهة.
وذكر املصدر أن الشــروط 
بشــأن  توافرهــا  املطلــوب 
اســتحقاق صرف رصيد بدل 
اإلجازات النقدي وفقا لضوابط 
مجلــس اخلدمة املدنيــة منها 
أال تقــل خدمــة املوظف عن ٥ 
سنوات، وأال يقل كذلك رصيد 

الزعبي: األمراض «املزمنة غير املعدية» وراء ٦٥٪ من الوفيات
الطراح أكدت ضرورة فهم سلوكيات املجتمع عند إعداد البرامج خالل ورشة «التأثير وتغيير السلوك»

د.حمود الزعبي ود.دانة الطراح واملشاركون في الورشة

حنان عبداملعبود

في إطار االســتراتيجية الوطنية 
للوقاية والتصدي لألمراض املزمنة غير 
املعدية، لبناء القدرات، وتنمية مهارات 
العاملني فــي مجال مكافحة األمراض 
املزمنــة غير املعدية، وضمن برنامج 
التعليم الطبي املســتمر، أقامت إدارة 
«الوقاية والتصدي لألمراض املزمنة 
غير املعدية» في وزارة الصحة ورشة 
عمــل حتت عنــوان «التأثير وتغيير 
الســلوك»، قدمتهــا د.دانــة الطراح، 
األستاذ املساعد في كلية الصحة العامة 

بجامعة الكويت.
 ففي بداية الورشــة، حتدث مدير 
إدارة الوقايــة والتصــدي لألمــراض 

املزمنة غير املعدية د.حمود الزعبي، 
عن أهمية مكافحة األمراض املزمنة غير 
املعدية، والتي تتسبب في نحو ٦٥٪ من 
الوفيات في الكويت، مستعرضا أهداف 
اخلطة املســتقبلية، وأهم التدخالت 
واملبــادرات، ومؤشــرات األداء. فيما 
تطرقت د.دانة الطراح إلى أهمية فهم 
سلوكيات املجتمع عند إعداد البرامج، 
وتصميــم التدخالت للتأثير وتغيير 
سلوك األفراد نحو األمناط الصحية، 
كما شرحت أهم نظريات تغيير السلوك 
والتأثيــر وطرق تطبيقهــا. هذا، وقد 
شــارك في الورشــة عدد من اإلدارات 
واجلهات املعنية في وزارة الصحة، ذات 
االهتمام بالتوعية، ومكافحة األمراض 

املزمنة غير املعدية.

العجمي لـ«األنباء»: ٣٣ جمعية و١٤ مبرة في مشروع األضاحي
بشرى شعبان

كشف مدير إدارة اجلمعيات 
اخليرية واملبــرات عبدالعزيز 
العجمي أن ٣٣ جمعية خيرية 
مشاركة في مشروع األضاحي 
منها ٨ مشاريع. داخل الكويت 
باإلضافــة إلى ١٤ مبــرة داخل 
الكويت، مشيرا إلى أن اإلدارة 
تعمــل على حتديث الشــروط 
والضوابط بشــكل سنوي مبا 

يواكب التطور في العمل.
وأكــد العجمي في تصريح 
لـ«األنبــاء» أن فــرق  خــاص 
متابعة العمل اخليري الـ ٦ وفي 
كافــة احملافظــات تقوم برصد 
أي مخالفة وتتــم إحالتها إلى 
النيابة العامة سواء كانت من 

الواتســاب املتاحة على الرقم 
٦٦٠٢٧٧٢٥، مشددا على إحالة 
أي إعــالن غيــر مرخص على 
التواصل االجتماعي مباشــرة 
إلى اجلهة احلكومية املختصة 

التخاذ اإلجراءات الالزمة.
علــى  العجمــي  ومتنــى 
املواطنني واملقيمني الراغبني في 
التبرع التأكد من تلك اجلهات 
ومــن أن املشــروع مرخــص 
ومعتمد من الوزارة، والتبرعات 
لألضاحي فقط عبر الوســائل 
اإللكترونيــة داخــل مقــرات 
اجلمعيات اخليريــة واملبرات 
الروابــط اإللكترونية  أو عبر 
املعتمدة من اجلهات املختصة.

وأشــار العجمي إلى رصد 
١٩٧٧ حالة مخالفة على التواصل 

اجلمعيــات اخليرية املشــهرة 
من الوزارة ٦٤ جمعية خيرية 
و٩١ مبــرة، علما بــأن املبرات 
تعمل ضمن املشاريع اخليرية 
الداخليــة فقط وفقــا للقانون 

املنظم لعملها.
وأكــد أن مشــروع ميكنــة 
خدمــات اإلدارة شــارف علــى 
نهايتــه وقريبــا جــدا ســيتم 
إطالق العمل فــي الربط اآللي 
مع اجلمعيات واملبرات اخليرية 
ومع ذلك تتحول اإلدارة إلدارة 

رقمية.
وأوضح العجمــي أن لدى 
اإلدارة جلنة خاصة تتابع العمل 
اخليــري خالل العــام والفرق 
تتابــع تنفيذ املشــاريع خالل 

املواسم واحلمالت.

االجتماعي وبعد التدقيق فيها 
من قبل اإلدارة يتم إرسالها إلى 
اجلهات احلكومية املختصة وفق 

نوعية املخالفة.
وأكد أن أي جمعية تخالف 
الضوابط تتم إيقاف ترخيصها.

وعن التبرع لصالح مشاريع 
خارجية أوضح العجمي يجب 
أن تكــون اجلهــة اخلارجيــة 
املستفيدة مدرجة ضمن منظومة 
وزارة اخلارجيــة، مؤكدا على 
التنســيق الدائم بــني وزارتي 
الشؤون االجتماعية واخلارجية 
لتحديث اجلهــات املدرجة في 
منظومة اخلارجية، السيما ان 
اجلهات اخلارجية تخضع لنظم 

وضوابط وزارة اخلارجية.
وأشار العجمي إلى أن عدد 

املشاريع خارج البالد تتوالها كيانات منضوية حتت منظومة «اخلارجية»

عبدالعزيز العجمي

قبل أفراد أو مؤسسات، مبينا 
أن هنــاك فريقا متخصصا في 
متابعة التواصــل االجتماعية 
على مدار الســاعة والرد على 
أي تساؤل مباشرة عبر خدمة 

«األشغال»: ممارسة لطرح عقد «التوقيع اإللكتروني»
عاطف رمضان

علمت «األنباء» أن وزارة األشــغال 
جتري ممارسة داخلية مفتوحة لطرح 
عقد مباشــر للتوقيع اإللكتروني طبقا 

لشــروط ومواصفات. وذكرت مصادر 
مطلعة أن آخر موعد لتقدمي العطاءات 
إلدارة املشتريات واملخازن في الوزارة 
هو ٤ يوليو املقبل ويرفض أي عطاء بعد 
هذا املوعد، الفتة إلى أن مدة تنفيذ العقد 

عامان ويبقى العطاء ساري املفعول ملدة 
٩٠ يوما، واملمارسة غير قابلة للتجزئة 

وال تقبل العروض البديلة.
وأشــارت إلى أن املمارسة مفتوحة 
جلميع الشركات واملؤسسات احلاصلة 

على شهادة قيد وكالة صادرة من وزارة 
التجــارة والصناعــة أو مــوزع معتمد 
واملؤهلــة لهــذا العمل واملســجلة لدى 
الوزارة بســجل املوردين وفي اجلهاز 
املركزي للمناقصات العامة لعام ٢٠٢٢.

آخر موعد لتقدمي العطاءات ٤ يوليو املقبل

١١٣٠ طالبًا وطالبة سجلوا
 في مشروع تعويض الفاقد التعليمي

عبدالعزيز الفضلي

كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «األنباء» أن 
غدا اجلمعة ١٠ يونيو اجلاري هو اليوم األخير 
للطلبة في التســجيل مبشروع فاقد التعليم، 
مشــيرة إلى أنه حتى اآلن سجل في املشروع 
ما يقارب ١١٣٠ طالبا وطالبة من الكويتيني في 

املرحلتني االبتدائية واملتوسطة.
وعلى صعيد متصل، قالت وزارة التربية 
فــي بيان لها انه «إميانا مــن وزارة التربية 
بأهميــة تعويض «الفاقد التعليمي» الناجم 
عن جائحة (كوفيد ١٩) وهو من املشــكالت 
الكبيرة التي تواجه التعليم في شتى الدول 
مبعدالت متباينة، وقد كان له أثر واضح في 
التحصيل الدراسي، فإن وزارة التربية فتحت 

باب التســجيل ضمن رؤيتها «إعادة تعزيز 
التعليم للجميع»، في مشروع «تعويض الفاقد 
التعليمي» للتدريب على املهارات األساسية 
لطــالب املرحلتــني االبتدائية واملتوســطة 
(مــن الصف الرابع حتى الصف الثامن) في 
مــواد: (اللغة العربيــة - اللغة اإلجنليزية 
-الرياضيات - العلوم) ملدة أربعة أسابيع 
(مــن دون إجازة عيد األضحــى املبارك) - 
الفترة الصباحية، فعلى الراغبني في العمل 
بهذا املشــروع مــن العاملني فــي املرحلتني 
االبتدائية واملتوسطة ذكورا وإناثا من فئات: 
معلم - رئيس قســم - موجه فني - مدير 
مساعد التقدم بطلباتهم في املدة من األربعاء 
٨/٦/٢٠٢٢ إلى اجلمعة ١٧/٦/٢٠٢٢م عبر املوقع 

اإللكتروني للوزارة.

قرار احملالني إلى التقاعد في رياض األطفال نافذ اعتباراً من اليوم اخلميس

«الصحة» تطلب إدخال مناذج «البدل النقدي» في برنامج النظم املتكاملة التابع لـ «ديوان اخلدمة»


