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النمش: املجلس االقتصادي بحث تطورات
االحتاد اجلمركي العربي و «التجارة احلرة»

القاهرة: هناء السيد

أكد وكيل وزارة املالية املساعد للشؤون 
االقتصادية بالتكليف ورئيس وفد الكويت في 
ختام أعمال الدورة (١١٠) للمجلس االقتصادي 
واالجتماعي طالل النمش أن الكويت تعرب 
عن أملها في أن تعزز القرارات الصادرة عن 
اجتماع املجلس على املستوى الوزاري العمل 
االقتصــادي واالجتماعي العربي املشــترك، 
مشيرا إلى أهمية اإلعداد والتحضير للملف 
االقتصادي واالجتماعي الذي من املنتظر أن 
يعرض على القمة العربية بدورتها العادية 
(٣١). وحول توصيات املجلس، قال النمش 
إن املجلــس اســتعرض توصيــات املجلس 
االقتصادي واالجتماعي على مســتوى كبار 
املســؤولني الذي عقد يــوم األربعاء املاضي 
ومتــت املوافقة عليها كقــرارات صادرة عن 
الــوزراء، مضيفا أن في مقدمة هذه القرارات 
تقريــر األمني العام للجامعــة العربية حول 
متابعة تنفيذ قرارات الدورة (١٠٩) للمجلس 
االقتصــادي واالجتماعــي ونشــاط القطاع 
االقتصادي واالجتماعي باألمانة العامة بني 
دورتــي (١٠٩) و(١١٠) واإلجــراءات املتخذة 

لتنفيذ قرارات املجلس بهذا الشأن.
وأوضــح أن املجلــس بحث إعــداد امللف 
االقتصادي واالجتماعي ملجلس اجلامعة على 
مستوى القمة العربية في دورته العادية ٣١

وتقريــرا حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة 
الرابعة للقمة العربية التنموية: االقتصادية 
واالجتماعيــة التــي عقدت في لبنــان يناير 
٢٠١٩ والتحضير للقمة في دورتها اخلامسة.

وأشار النمش كذلك إلى بحث موضوعات 
منطقة التجارة احلرة العربية الكبرى وتطورات 
االحتاد اجلمركي العربي واالستثمار في الدول 
العربية وبرنامج املساعدة من أجل التجارة 
للدول العربية وموضوعات اقتصادية دورية. 
كما مت بحث اخلطة التنفيذية لالستراتيجية 
العربية لتربية األحياء املائية ٢٠١٨ - ٢٠٣٧

وموضوعات خاصة باملنظمات ومؤسسات 
العمل العربي املشــترك والتعــاون العربي 
الدولي في املجاالت االجتماعية والتنموية، 
وكذلك توصيات وتقارير املجالس الوزارية 
واللجان. وشــاركت الكويــت في اجتماعات 
املجلس االقتصادي واالجتماعي بوفد برئاسة 
النمش وعضوية عدد من املسؤولني في وزارة 

املالية ووزارة التجارة والصناعة.
وضم وفد الكويت كال من محاســب أول 
بقطاع الشؤون االقتصادية في وزارة املالية، 
ومديــر إدارة اجلمعيات واملبــرات اخليرية 

بوزارة الشؤون عبدالعزيز العجمي.

أشار إلى أن امللف االقتصادي سيعرض على القمة العربية بدورتها العادية ٣١

طالل النمش مترئساً وفد الكويت

«االعتماد األكادميي» يضيف 
برامج دراسية جديدة في أميركا

ثامر السليم

علمــت «األنباء» من مصــادر مطلعة في 
اجلهــاز الوطني لالعتماد األكادميي وضمان 
جودة التعليم، أن مدير اجلهاز د.حمد العدواني 
أصدر قرارا بإضافة بعض البرامج الدراسية 
والدرجات العلمية من قائمة مؤسسات التعليم 
العالي في الواليات املتحدة األميركية املوصى 
بها لدى اجلهاز، مشــيرة إلــى أن هذا القرار 
يســري من تاريخ صدوره ويلغى كل نص 
يخالــف ما ورد به، مؤكدة ضــرورة مراعاة 

القرارات املنظمة لاللتحاق ولنظام الدراسة 
في مؤسسات التعليم في خارج الكويت.

وأشــارت املصادر إلى أنه يجب أن يتبع 
البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة 
نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة 
بنظــام احلضــور املنتظــم خالل األســبوع 
الدراسي، الفتة إلى أنه يجب أن يكون البرنامج 
الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز 
املدة الدراسية احملددة ملنح الدرجة العلمية، 
وذلك بتخريج الدفعة األولى من الكلية التي 

تطرح هذا البرنامج.

.. واستقبال املواد املرجتعة
في إدارة التوريدات بدءًا من اليوم

«التربية»: افتتاح ٥ مدارس جديدة 
«غرب عبداهللا املبارك» خالل الفصل األول

عبدالعزيز الفضلي

في إطــار االســتعدادات 
للعام الدراسي اجلديد، أعلن 
وكيــل القطاع املالي بوزارة 
التربية يوســف النجار عن 
بدء استقبال املواد املرجتعة 
في إدارة التوريدات واملخازن 

اعتبارا من اليوم االحد.
جاء ذلــك خالل نشــرة 
عممهــا النجار على اجلهات 
ذات الصلة فــي «التربية»، 
وتلقت «األنباء» نسخة منها، 

وجــاء فيهــا: يهديكم قطاع الشــؤون املالية 
أطيب حتياته مبناسبة بداية الفصل الدراسي 
األول ٢٠٢٢/٢٠٢٣، ومن منطلق حرص قطاع 
الشــؤون املالية على تقدمي أفضل اخلدمات 
جلميــع قطاعات الوزارة، نــود اإلفادة ببدء 
استقبال املواد املرجتعة اعتبارا من ٤/٩/٢٠٢٢

وعليه يرجى مراعاة اآلتي:
أوال: املواد التابعة للتواجيه الفنية واإلدارات 
املركزية: ال يجوز إعادة املواد التالفة واملرجتعة، 
والتي يتم صرفها بعد اعتماد التواجيه الفنية 

أو اإلدارات املركزية إال بعد 
اعتماد استمارة طلب اإلعادة 
من نفس اجلهــات املذكورة 
الفنيــة،  (مــواد التواجيــه 
إدارة التقنيــات، إدارة نظم 
املعلومــات، إدارة الصيانة، 

الخ).
آلة  املكتبية،  ثانيا: األجهــزة 
تصويــر، جهــاز فاكــس: ال 
تتم إعادة املواد املذكورة إال 
بعد اعتماد اســتمارة طلب 
اإلعــادة من قبل فنيني جهة 
االختصاص (إدارة اخلدمات 
العامة، مراقبة السجل العام، قسم التصوير) 

في الوزارة.
ثالثا: األثاث املكتبي واإلداري: تتم إعادة املواد 
بعد اعتماد استمارة طلب إعادة من قبل اللجنة 
املختصة في إدارة التوريدات واملخازن قسم 

اإلرجاع واإلعارة.
رابعا: ضرورة إبالغ اجلهات التابعة ذات الصلة 
بالتعميم وااللتزام مبا جاء فيه من إجراءات، 
علمــا أنه لن يتم تســلم أي طلب إعادة غير 

مستوفية التعليمات.

عبدالعزيز الفضلي

كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ«األنباء» 
عن انه ســيتم خالل الفصل الدراســي االول 
من العــام احلالي افتتاح ٥ مــدارس جديدة 
في منطقة غرب عبداهللا املبارك، منها واحدة 
رياض اطفــال ومدرســتان ابتدائيتان بنني 
وبنات ومدرستان متوسطتان بنني وبنات.

وأوضحت املصادر ان قطاع التعليم العام 
أعد قرارات الهيئات التعليمية لتلك املدارس 
السيما انه ال توجد لديه اي مشكلة او عائق 
في توفيــر معلمني ومعلمــات لها ووظائف 
اشرافية تعليمية، مشيرة الى انه من املفترض 
ان يتم جتهيز املــدارس من االثاث والعمالة 
في االسبوع اجلاري لتكون جاهزة الستقبال 
الطلبة، مشددة على ان الوزارة وحسب خطتها 
ماضية في افتتاح املدارس بالفصل الدراسي 
االول، مؤكدة انه ســتتم محاســبة اي جهة 

تتسبب في عدم تنفيذ اخلطة.

الى ذلك يغادر اليــوم االحد وفد تربوي 
برئاسة وكيل التعليم العام اسامة السلطان 
الــى فلســطني للتعاقد مع معلمــني جدد في 
بعض التخصصات املطلوبة وغير املتوافرة 
حاليا خاصة في املواد العلمية التي تشــهد 
عزوفــا، حيث ذكرت املصــادر ان «التربية» 
تعاقــدت مع ١٧٠ معلمــا ومعلمة من االردن 
وهذا العدد ال يكفي الســيما انها بحاجة الى 
٨٠٠، مشــيرة الى انها ستستكمل العدد من 
فلســطني وذلك بعد ان تلقــى موقع الوزارة 
طلبات عــدد كبير من الفلســطينيني الذين 

يرغبون في العمل بالكويت.
واضافت ان الوفد الكويتي لن يواجه اي 
مشــكلة في عملية التسجيل والفرز خاصة 
انه مطلع على اوراق املتقدمني، الفتة الى انه 
سيتم اخضاعهم الختبارات حتريرية ومقابالت 
شخصية ومن ثم تتخذ اللجنة التي من املقرر 
ان تبدأ اعمالهــا غد االثنني قرار املوافقة من 

عدمه، حسب ما تراه مناسبا.

وفد برئاسة السلطان يتوجه إلى فلسطني اليوم للتعاقد مع معلمني جدد

يوسف النجار

احلشاش: ٣٨٤٢ مصابًا بالسرطان في الكويت خالل ٢٠٢٠
حنان عبد املعبود

أعلنت استشاري األمراض 
الباطنيــة واجلهــاز الهضمي 
والكبــد د.وفــاء احلشــاش 
عن ارتفاع معــدالت اإلصابة 
القولون واملستقيم  بسرطان 

خالل السنوات األخيرة.
وقالت احلشاش في تصريح 
لها إن الكويت ســجلت نحو 
٣٨٤٢ حالة خالل ٢٠٢٠ بحسب 
إحصــاءات منظمــة الصحــة 

العامليــة، الفتة الى وفاة ١٧١٩
شخصا منها و١٠٫٨٨٥ خالل ٥
سنوات. وأشارت الى أن عدد 
الوفيات من جراء الســرطان 
حول العالم في ٢٠٢٠ وصلت 
إلى ١٠ ماليني شــخصا، ومن 
املتوقع زيادة حاالت اإلصابة به 
عامليا إلى ٢٨٫٤ مليونا بحلول 
٢٠٤٠، مؤكدة أن واحدا من كل 
٥ أشخاص في العالم سيصاب 
بالسرطان خالل حياته، وواحدا 
مــن كل ٨ رجال، وواحدة من 

اجلنســني وميثــل ٢١٪ مــن 
احلاالت، يليه سرطان القولون 
واملستقيم وميثل ١١٪، ثم الغدة 
الدرقية، وميثل ٧٪، مؤكدة أن 
أكثر السرطانات انتشارا بني 
الرجال هو ســرطان القولون 
واملســتقيم بنسبة ١٤٪، يليه 
البروســتاتا بـ ١٣٪، ثم الرئة 
بـ ٧٪، وأكثرها انتشــارا بني 
النساء سرطان الثدي بنسبة 
٤٠٪ ثم الغدة الدرقية بـ ١١٪، 

يليه القولون بنسبة ٨٪.

كل ١١ امرأة سيموتون باملرض، 
موضحة أن التقديرات اجلديدة 
تشير إلى أن أكثر من ٥٠ مليون 
شخص عاملياسيعيشون في 
غضون ٥ سنوات من تشخيص 
سرطان سابق، وواحدة من ٤
نســاء مصابة سرطان الثدي 
عامليــا، كمــا أن ســرطانات 
القولون والرحم والرئة والغدة 

الدرقية شائعة بني النساء.
وأضافت: ســرطان الثدي 
أكثر احلــاالت انتشــارا لدى 

من املتوقع زيادة اإلصابات باملرض إلى ٢٨٫٤ مليوناً في العالم بحلول ٢٠٤٠

د.وفاء احلشاش

السودان يشيد بجهود الكويت بدعم متضرري األمطار والسيول
اخلرطوم - كونا: أشــاد 
السودان باجلهود اإلنسانية 
التــي تبذلهــا الكويــت عبر 
لدعــم  املختلفــة  هيئاتهــا 
ومســاعدة املتضرريــن من 
كارثة األمطار والسيول التي 

اجتاحت البالد.
وشــدد ممثــل مفوضية 
العون اإلنساني املشرفة على 
العمل اإلنساني في السودان 
آدم إبراهيم في مؤمتر صحافي 
علــى أهمية جهــود الكويت 
في دعم متضــرري األمطار 
والســيول ببالده والتي «لم 
تتأخــر عن االســتجابة ألي 
نداء»، مقدما شكره لها حكومة 
وشعبا على «دعمها اإلنساني 

والتنموي».
مــن جانبــه، قال ســفير 
الكويت في اخلرطوم د.فهد 
الظفيري إن الكويت سارعت 
فــي العمــل علــى مســاعدة 
الســودان على مواجهة آثار 
األمطار والســيول، مشــددا 
على ضرورة املســاهمة في 
اتخاذ تدابير مستقبلية لعدم 
تكرار ما حدث عبر دراسات 
علمية وهندســية. وأضاف 
«أن األمطار والسيول حتولت 
إلى كارثــة ســنوية تواجه 
الســودان وما يصرف على 

أنور احلســاوي إنــه جرى 
مبــادرة  ضمــن  التحــرك 
لالســتجابة الســريعة عبر 
توزيــع مســاعدات غذائيــة 
وإيوائية لنحو ١٠٠٠ أســرة 
من املتضرريــن في واليتي 

اجلزيرة ونهر النيل.
وأضاف أن عملية اإلغاثة 
بدأت من والية اجلزيرة التي 
تعد من اكثر الواليات تضررا 
عبر توزيع مساعدات إيوائية 

وغذائية وصحية.
املســاعدات  ان  وتابــع 
ستتواصل لتشــمل مناطق 
أوسع وواليات أخرى خالل 
األيام القادمة، مؤكدا انهم لن 
يدخروا جهدا فــي تقدمي يد 

أنهــم قدمــوا ســبعة آالف 
ناموسية مشبعة و٣٠٠ سلة 
غذائية وأدوية ومستهلكات 
معمليــة ملتضــرري واليــة 
اجلزيــرة. وأضــاف أنــه مت 
تقدمي ٢٠٠٠ ناموسية مشبعة 
وعيــادات مجانيــة جوالــة 
ملدة شهر بوالية سنار وفي 
والية النيل األزرق مت توزيع 
٢٠٠٠ ناموسية وتنفيذ حملة 
األمــراض  ملكافحــة نواقــل 
وكلورة مياه الشرب خارج 
الشــبكة ملــدة شــهر والتي 
يشارك فيها نحو ٢٥٠ عامال 
ومشــرفا بالصحــة متعهدا 
بالتدخل في مكافحة األوبئة 

في ٤ واليات متضررة.

العون واملساعدة.
من جهته، قال املدير العام 
ملنظمــة الرعاية االجتماعية 
بالسودان عبدالسالم يونس 
إنهم ارسلوا قافلة الى والية 
نهر النيل قدمت مســاعدات 
لنحو ١١٠٠ أسرة فيما سيتم 
إرسال قوافل مساعدات أخرى 
إلى عدد من الواليات املتضررة 
تستهدف نحو ٢٢٠٠ أسرة.

مــن جانبــه، قــال مقرر 
الطــوارئ بصندوق  جلنــة 
إعانــة املرضــى محمد هجو 
إنهم سيروا قافلتني، األولى 
لواليــة نهر النيــل والثانية 
لواليــات اجلزيرة وســنار 
والنيل األزرق، مشــيرا إلى 

ممثل مفوضية العون اإلنساني أعرب عن شكر بالده على الدعم اإلنساني والتنموي الكويتي

جانب من املساعدات الكويتية لدعم متضرري األمطار والسيول في السودان السفير د.فهد الظفيري

معاجلة الكارثة أكبر من جهود 
الوقاية منها».

الظفيري  وأشار السفير 
إلــى أن الكويــت باعتبارها 
مركــزا للعمــل اإلنســاني 
وعبــر هيئاتهــا ومنظماتها 
املختلفــة ســارعت لتقــدمي 
الدعم واملساندة للمتضررين 
في السودان سواء من خالل 
توفيــر اإلعانــات الغذائيــة 
املرحلــة  فــي  واإليوائيــة 
األولى أو من خالل مواجهة 
األوبئــة ذات الصلة بكارثة 

الفيضانات.
بدوره، قال نائب رئيس 
بجمعيــة  اإلدارة  مجلــس 
الكويتيــة  الهــالل األحمــر 

مصادر لـ «األنباء»: «الشؤون» تتجه للسماح
للجمعيات اخليرية بجمع التبرعات العينية وفق ضوابط

بشرى شعبان - عاطف رمضان

علمت «األنباء» أن وزير 
التجــارة والصناعة ووزير 
الشؤون االجتماعية والتنمية 
املجتمعية فهد الشريعان رفع 
اقتراحا إلــى األمانة العامة 
ملجلــس الــوزراء يتضمــن 
طلب إعــادة النظر وتعديل 
قرار مجلس الوزراء رقم ٨٦٧/ 
لسنة ٢٠٠١، والذي نص في 
البند رقــم ٧ منه على وقف 
وإزالة جميع أنواع وأشكال 

جمع املالبس وجمع فائض 
األطعمة املنتشرة في األسواق 
العامة  واملســاجد واألماكن 
لألوقاف على أن تكون داخل 

املساجد فقط.
أن  املصــادر  وأضافــت 
اقتــراح الوزير الشــريعان 
يقضــي بــأن يتــم تعديلها 
بالسماح للجمعيات اخليرية 
بجمع التبرعات العينية وفقا 
لضوابــط وآليــات محــددة 
يتــم وضعها من قبل وزارة 
الشــؤون، مضيفــة أن هذه 

احملتاجة.
وتتمثل فكرة املشروع في 
قيام الشركة بتسلم األغراض 
«التبرعــات  املســتعملة 
العينية» عن طريق تسجيل 
التطبيــق  املتبرعــني فــي 
اإللكتروني «عونك» بحيث 
يتم تسلم هذه األغراض من 
املتبرعــني واجلهات املانحة 
املســجلة فــي التطبيق من 
قبل الشركة والتصرف فيها 
ليعــود الريع بعــد ذلك إلى 
مشاريع اجلمعية املرخصة.

اخلطــوة جاءت بعــد تقدم 
اجلمعيــة الكويتية لإلغاثة 
وهــي إحــدى اجلمعيــات 
اخليريــة املشــهرة من قبل 
«الشــؤون»، بطلب بشــأن 
ترخيــص مشــروع جمــع 
الكويــت  داخــل  املالبــس 
وذلــك بالتعاون مع شــركة 
متخصصــة في مجــال بيع 
املالبس املســتعملة، وقيام 
اجلمعيــة بصــرف املبالــغ 
احملصلــة من بيــع املالبس 
الــدول  فــي  ملســتحقيها 

أشارت إلى أن الوزير الشريعان رفع اقتراحاً بذلك إلى «أمانة مجلس الوزراء»

فهد الشريعان

«الصحة» ُتغلق محجر جابر مع استقرار الوضع الوبائي
عبدالكرمي العبداهللا

بعــد ما يقارب عامني من 
العطاء في مواجهة ڤيروس 
وزارة  أغلقــت  كورونــا، 
الصحة محجر جابر الواقع 
في مستشــفى الشيخ جابر 
األحمد، وذلك بعد اســتقرار 
الوبائي وانحســار  الوضع 

حاالت اإلصابة.
العاملــون في  واحتفــل 
احملجر بهذه املناسبة، وسط 
فرحة مبــا مت الوصول إليه 
من استقرار للوضع الصحي، 

وانقضاء هذه اجلائحة.

بعد ما يقارب عامني من العطاء في مواجهة ڤيروس «كورونا»

عدد من أعضاء الطاقم الطبي خالل احتفالهم باملناسبةكعكة االحتفال

«األشغال»:  مناقصتان لتصميم البنية التحتية لـ ٥ مناطق
عاطف رمضان

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة 
أن موعد عطاءات مناقصتني طرحتهما 
وزارة األشغال لدراسة وتصميم أعمال 
البنية التحتية ملناطق «الفيحاء وكيفان 
والشــويخ اإلدارية وعبداهللا السالم 
والنزهة» مت تأجيله الى يوم الثالثاء ١٣

سبتمبر اجلاري. وأضافت املصادر انه 

وفقا للشروط العامة املوحدة ملناقصات 
عقود اخلدمات االستشارية فإن الشروط 
الواجــب توافرها في مقدم العطاء أن 
يكون كويتيا فردا كان أم شركة، ومقيدا 
في الســجل التجاري ومســجال لدى 
اجلهاز املركــزي للمناقصات العامة، 
وأن يقدم ما يثبت ذلك مبوجب شهادة 
حديثة معاصرة لعام طرح املناقصة، 
ويجوز أن يكون مقدم العطاء أجنبيا 

ما لم يكن الطرح مقصورا على املكاتب 
االستشارية احمللية وفي هذه احلالة 
ال تسري في شأنه أحكام كل من البند 
رقم (١) من املــادة (٢٣) واملادة (٢٤) 
من املرسوم بالقانون رقم (٦٨) لسنة 
١٩٨٠ بشأن قانون التجارة وتعديالته.

ويتم تســليم وثائق املناقصة ملن 
يرغب في التقدم لها خالل الزمان وفي 
املكان احملددين في اإلعالن عن املناقصة 

بعد سداد الرسم املقرر لهذه الوثائق 
ويســتثنى من هذه الرسوم أصحاب 

املشروعات الصغيرة واملتوسطة.
وأشــارت املصادر الــى أن العطاء 
يبقى نافذ املفعول وغير جائز الرجوع 
فيه من وقت تصديره وملدة ٩٠ يوما 
من تاريخ فــض مظاريف العطاءات، 
وال يؤخذ بأي تعديل في األسعار بعد 

تقدمي العطاء.

ملناطق «الفيحاء وكيفان والشويخ اإلدارية وعبداهللا السالم والنزهة» ومدة العطاء ٩٠ يوماً من تاريخ فض املظاريف


