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أحمد املشعل تفقد مشروع شرق صباح األحمد السكنية: 
بذل اجلهود إلجناز املشاريع اإلسكانية وفق البرنامج الزمني

أكد رئيــس جهاز متابعــة األداء احلكومي 
الشــيخ أحمد املشــعل أهمية بذل كل اجلهود 
إلجناز جميع املشاريع اإلسكانية وفق البرنامج 
الزمني، مشــيرا إلى اســتعداد اجلهاز لتذليل 
أي صعوبــات أو معوقات تواجهها املشــاريع 

احلكومية.
وذكر بيان صحافي صادر عن جهاز متابعة 

األداء احلكومي ان الشيخ أحمد املشعل والوفد 
املرافــق له قــام بزيارة ميدانية إلى مشــروع 
شرق صباح األحمد الســكنية، حيث كان في 
اســتقباله مدير عام املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية بالتكليف أحمد الهداب ومجموعة من 

مهندسي املشروع.
وعقد الشيخ أحمد املشعل خالل هذه الزيارة 

امليدانيــة اجتماعا مع القائمني على املشــروع 
مت خاللــه تقدمي عرض مرئي ومناقشــة آخر 
مســتجدات البرنامج الزمني ملشــروع شرق 

صباح األحمد السكنية.
يذكر ان مشروع شرق صباح األحمد السكنية 
يحتوي على أكثر من ألف وحدة سكنية وعلى 

شبكات خدمات البنية التحتية التابعة له.

أكد استعداد جهاز متابعة األداء احلكومي لتذليل أي صعوبات أو معوقات تواجهها املشاريع احلكومية

جانب من العمل في املشروعالشيخ أحمد املشعل يستمع الى شرح حول مشروع شرق صباح األحمد السكنية

انطالق «املفتاح األخضر» العتماد املنشآت السياحية في الكويت
حتــت عنــوان «إطــالق 
العنان لالستدامة في صناعة 
الضيافة بالكويــت»، ينظم 
املعهــد العربــي للتخطيــط 
وجمعيــة امليــاه الكويتيــة 
الدولية للتعليم  واملؤسسة 
البيئــي FEE وبدعــم مــن 
مؤسســة الكويــت للتقــدم 
العلمي على مدار يومني ورشة 
العمــل األولى من نوعها في 
الكويــت بعنــوان «برنامج 
 (Green Key) املفتاح األخضر
العتماد املنشــآت السياحية 

في الكويت».
وافتتح الورشة مدير عام 
املعهد العربي للتخطيط د.بدر 
مال اهللا بكلمة ترحيبية أشاد 
بها باجلهــود التي تقوم بها 
جمعية املياه الكويتية في دفع 
عجلة االستدامة في الكويت 

ودعم املعهد لهذه اجلهود.
ثم حتدث رئيس جمعية 
املياه د.صالح املزيني قائال إن 
الورشة «تهدف إلى تعريف 
املنشآت السياحية في الكويت 
بآلية اعتمــاد جائزة املفتاح 
األخضر، وإعالم هذه املنشآت 
مبتطلبات وإجراءات التقدم 
للحصول على جائزة املفتاح 
األخضر». وأكد أن «املؤسسة 
الدولية للتعليم البيئي التي 
متنح االعتماد تعتبر املنظمة 

عالمــة بيئيــة تطوعيــة مت 
منحها ألكثر من ٣٧٠٠ فندق 
ومنشأة أخرى في ٦٠ دولة 
في العالم. وهي املعيار الرائد 
للتميز في مجال املسؤولية 
البيئية والتشغيل املستدام 
في صناعة السياحة. ومتثل 
هذه العالمة البيئية املرموقة 
التزامــا من قبل الفنادق بأن 
مبانيهــا تلتــزم باملعاييــر 
FEE الصارمة التي وضعتها

وإطالق العنان لالستدامة في 
صناعة الضيافة بالكويت».

وأعلن ان «الورشة التي 
تستمر يومني يشارك بها اكثر 

«في نهاية الورشة سيتم منح 
الفنادق املشــاركة شهادات، 
وسيتم أيضا البدء بتسجيل 
الفنادق الراغبة في احلصول 
علــى االعتمــاد الدولــي من 
قبــل جمعية املياه الكويتية 
املنسق الوطني للبرنامج في 

الكويت».
وفي نهاية حفل االفتتاح، 
مت تسليم درع املفتاح األخضر 
للمعهــد العربــي للتخطيط 
املفتــاح  برنامــج  وممثــل 
األخضر وممثل احتاد أصحاب 
الفنادق في الكويت عبداإلله 

معرفي.

من ٦٠ مشاركا، من الفنادق، 
الشــباب  واملطاعم، وبيوت 
ومراكز املؤمترات واملنشآت 
السياحية األخرى التي تبحث 
عــن حتويــل منشــآتها إلى 
منشآت ســياحية مستدامة 
ومسجلة دوليا بعد حصولها 
على املفتاح األخضر»، مضيفا 
أن «الورشة سيتحدث فيها 
نائب رئيس املنظمة الدولية 
وممثل برنامج املفتاح األخضر 
الدولــي واملنســق الوطنــي 
للمنظمة في الكويت، وسيتم 
خالل الورشة تعريف الفنادق 
بآلية اعتماد منشآتها». وقال 

ورشة عمل ينظمها معهد التخطيط وجمعية املياه واملؤسسة الدولية للتعليم البيئي بدعم من «التقدم العلمي»

(ريليش كومار) د.بدر مال اهللا ود.صالح املزيني واملشاركون في الورشة 

األكبر عامليا في مجال التعليم 
البيئي وتهــدف الى حتقيق 
االســتدامة وذلــك من خالل 
برنامج (املفتــاح األخضر) 
العتمــاد الفنــادق واملطاعم 
واملنشآت السياحية دوليا»، 
باإلضافة الــى برامج أخرى 
التعليم  خاصــة بقطاعــات 
والسواحل والغابات وغيرها، 
مضيفا «حصلت جمعية املياه 
الكويتيــة علــى صفة ممثل 
حصري للكويت في برنامج 
املؤسسة الدولية املذكورة».
وذكر املزيني أن «شهادة 
هــي  األخضــر)  (املفتــاح 

اإلبراهيم: تطبيق االستدامة يحّسن مؤشرات النمو االقتصادي
دارين العلي

ينطلــق مؤمتــر كويت 
االســتدامة حتــت شــعار 
البيولوجي لبناء  «التنوع 
مســتقبل مســتدام» يــوم 
١٢ اجلــاري برعاية الهيئة 
العامــة للبيئة ومشــاركة 
األمم املتحدة ومجلس األمة 
العامة للتخطيط  واألمانة 
وجامعــة الكويــت ومعهد 
األبحاث ومؤسسة الكويت 
للبتــرول والهيئــة العامة 
للتعليم التطبيقي ووزارة 
الداخليــة ووزارة اإلعــالم 
وقوة اإلطفاء العام وبلدية 
الكويــت والهيئــة العامــة 
للشباب واملنظمة اإلقليمية 
حلمايــة البيئــة البحريــة 
واجلمعية الكويتية حلماية 
البيئة، كما يشارك القطاع 
اخلاص متمثال في مجموعة 

أنشــطة اقتصادية جديدة، 
املتجــددة،  الطاقــة  مثــل 
وإعــادة تدويــر املخلفــات 
والصناعيــة)  (املنزليــة 
التخلــص اآلمــن لهــا،  أو 
والقــدرة على احلفاظ على 
معــدالت اســتخدام املوارد 
الطبيعيــة املتجــددة (مثل 
البيولوجي  املياه والتنوع 

العامــة للتخطيــط فضــة 
املعيلي على أهمية املؤمترات 
التي تناقش مستقبل الوطن 
واســتراتيجيات احلفــاظ 
عليــه، الفتــة إلــى أن دور 
األمانة العامة للتخطيط هو 
املشاركة في وضع اخلطط 
التنموية وفــي ذات الوقت 
متابعة اإلجنازات على أرض 
الواقع، خاصة أن التخطيط 
املســتقبلي السليم يتطلب 

جودة التنفيذ.
وأضافــت أن األجيــال 
املقبلة تتطلب منا التخطيط 
من أجل حياة مستدامة على 
كوكب األرض، مشــيرة الى 
أن قادة العالم يجتمعون كل 
عام ملناقشة التغير املناخي 
وضــرورة االســتثمار فــي 
الطبيعــة، مشــددة على أن 
الوقت قد حان إلعادة تصور 

عالقتنا مع الطبيعة.

أو احليوي)، وخفض معدالت 
التلــوث الناجتة من تلوث 
الهواء واملاء والتربة وكذلك 
عــن الضوضــاء، وتنظيم 
عملية استنفاد املوارد غير 
املتجددة مثل مصادر الطاقة 
األحفوريــة (النفط والغاز 

الطبيعي والفحم).
إلــى  وأشــارت 
الوطنيــة  االســتراتيجية 
خلفــض الكربــون ٢٠/ ٥٠

واملبنية على مبادئ االقتصاد 
الدائــري للكربــون، مؤكدة 
أن الكويــت خطت خطوات 
كبيــرة في ســبيل حتقيق 
األمن البيئي، كما أن قانون 
البيئيــة في الكويت يعتبر 
من أفضل القوانني البيئية 

على مستوى العالم.
من جانبها، أكدت مراقبة 
املســتقبلي  االستشــراف 
وحتليــل املخاطــر باألمانة 

انطالق مؤمتر كويت االستدامة برعاية هيئة البيئة ومشاركة عدد من اجلهات احلكومية واخلاصة ١٢ اجلاري

شيخة اإلبراهيم

اخلليج للتأمني وشركة زين 
لالتصاالت.

وعن أهمية املؤمتر، أكدت 
مديــرة العالقات العامة في 
الهيئة العامة للبيئة شيخة 
اإلبراهيم أن املؤمتر يجمع 
في حلقات نقاشية عددا من 
اجلهات املعنية في ٤ جلسات 
نقاشــية على مدى يومني، 
هــي التنــوع البيولوجــي 
مشروع السلطتني والتنوع 
الواقــع  البيولوجــي بــني 
واملأمول والتنوع البيولوجي 
خطــة وطــن واالســتدامة 

ومستقبل األجيال املقبلة.
وذكــرت اإلبراهيــم أن 
تطبيق االستدامة في املجتمع 
له فوائد عديدة للجميع، فهي 
تساهم في حتسني مؤشرات 
النمــو االقتصــادي للدولة 
واســتقطاب االســتثمارات 
احملليــة واألجنبيــة نحــو 

ولي العهد استقبل رئيس الوزراء والنائب األول

إضافة «عافية» إلى «هويتي» للتسهيل على املستفيدين

استقبل سمو ولي 
العهد الشــيخ مشعل 
األحمــد، بقصر بيان 
صباح امــس، رئيس 
الوزراء سمو  مجلس 
الشــيخ أحمــد نواف 

األحمد الصباح.
كما استقبل سمو 
ولــي العهــد الشــيخ 
مشعل األحمد، بقصر 
بيــان، النائــب األول 
لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ 

طالل اخلالد.

أعلن وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة 
لشــؤون االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
مازن الناهض عن إضافة بطاقة عافية الرقمية 
إلى تطبيق (هويتي) بغية تسهيل اإلجراءات 
على املستفيدين بشأن التعامل مع املستشفيات 
والعيادات ومــزودي اخلدمات الصحية دون 

احلاجة إلى حمل بطاقة عافية األصلية.
وقــال الناهــض في تصريــح صحافي إن 
هذه اخلطوة تأتي استكماال ملا مت إجنازه في 
إضافة عدة وثائق حكومية رقمية إلى تطبيق 
(هويتي) مثل إجازة القيادة الرقمية والتي بلغ 
عدد مستخدميها مليونا و١١٧ ألفا، في حني بلغ 
عدد مستخدمي وثيقة ملكية السيارة الرقمية 
٦١٦ ألفا، فيما بلغ عدد مستخدمي شهادة امليالد 
الرقميــة ٤٧٠ ألفا وعدد مســتخدمي البطاقة 

املدنية الرقمية للقاصر ٧٠٣ آالف مستخدم.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد

«املهندسني»: االستفادة من جتربة إجناز 
البنية التحتية واملرافق الرياضية في قطر

أعــرب أمني ســر جمعية 
العتيبي،  املهندســني م.فهــد 
عن اعتزاز وفخر املهندســني 
فــي الكويت مبا حققته دولة 
قطر الشقيقة من إجنازات على 
جميع املستويات في تنظيم 
العالــم لكــرة  بطولــة كأس 
القدم ٢٠٢٢، الفتا إلى جتارب 
كبيرة وخبــرات تراكمية في 
عمليات إنشاء البنية التحتية 
واملالعب واملنشآت الرياضية 
التي يجب نقلها واالستفادة 
منها لتأهيل وتطوير كوادرنا 

الهندسية الوطنية. وقال العتيبي في تصريح 
له إن املهندســني في الكويــت يتابعون ومنذ 
إعالن اســتضافة قطر الشقيقة لهذه البطولة 
االستعدادات الضخمة والترتيبات واإلجراءات 
التي قامــت بها مبختلف املجاالت، مضيفا أن 
النجاح الكبير الذي نشــهده حاليا في ســير 
البطولة األهم في العالم موضع فخر واعتزاز 
لكل املهندســني. وأشــار إلى أن هذا النموذج 

العربي - الهندسي في عمليتي 
اإلنشــاء للمرافــق الرياضية 
وخاصــة املالعــب الضخمة 
الوســائل  وتزويدها بأحدث 
التكنولوجيــا جتربــة نأمل 
توطينها فــي الكويت ودول 
املنطقة كافة، مضيفا أن التطور 
الكبير في البنية التحتية من 
طرقات ووسائل نقل ومرافق 
خدميــة خالل فتــرة وجيزة 
وبهذه اجلــودة جتربة يجب 
أن يطلع عليها املتخصصون 
عن كثب واالستفادة منها ومن 
أساليب إدارتها كمرافق عمالقة بكل أنواعها.

وتابــع: نأمل مبزيد من التوفيق لألشــقاء 
في قطر بإنهاء البطولة وحتقيق االســتفادة 
املرجوة من املالعب واملرافق، مشيرا إلى دعم 
املهندس الكويتي ملثل هذه التوجهات والتجارب 
الفريدة التي ترفع الرأس، وجتعلنا نزهو فخرا 
بأن أبناء اخلليج العربي قادرون على حتقيق 

اإلجنازات والتفوق في مختلف املجاالت.

م.فهد العتيبي

١٢٠ ضابطة أمن كويتية في «التربية»
ترفض «التأمينات» تسجيلهن!

تدوير مديري املدارس واملالحظني 
في اختبارات الفترة األولى للثانوية

مصادر لـ «األنباء»: تطبيق النسب احملددة
لتوظيف ذوي اإلعاقة في كل اجلهات

عبدالعزيز الفضلي

رفضــت املؤسســة العامــة للتأمينات 
االجتماعية تسجيل نحو ١٢٠ ضابطة أمن 
يعملن في «التربية» منذ شهر أكتوبر املاضي، 
ما يترتب عليه الكثير من اخلسائر املادية 
خاصة أن أغلبهن لديهن التزامات عائلية.

وقالــت عدد منهــن فــي تصريحات لـ 
«األنباء»: باشرنا العمل فور توقيع وزارة 
التربية مع الشــركة املختصة التي رست 
عليها املناقصة ومت توزيعنا على مدارس 
منطقة حولي التعليمية منذ بداية أكتوبر. 
وأكدن انه حتى اآلن لم يتم تسجيلهن في 
«التأمينات» وعند مراجعتهن للمؤسســة 

يتــم إبالغهن بــأن التســجيل غير ممكن 
بســبب املديونيات على الشــركة ووضع 
«بلوك» عليها، وقمن مبراجعة «التربية» 
التي وعدتنا بحل املشكلة مع الشركة، إال 
أننا كل يوم ننتظر وال جند أي رد ونأمل 
إنهاء معاناتنا، خاصــة أننا قمنا مبقابلة 
املســؤولني في الوزارة وقدموا لنا وعودا 
دون نتيجة. وذكرن أنهن يقمن مبراجعة 
الوزارة و«التأمينات» والشركة وكل جهة 
حتولهن إلى األخرى، مناشدات وزير التربية 
د.حمد العدواني التدخل إلنهاء مشكلتهن 
وحتويل ملف تعيينهن إلى وزارة التربية 
بدال من الشركة، خاصة أننا مواطنات ومن 

حقنا التعيني بعد النجاح في عملنا.

عبدالعزيز الفضلي

في إطار استعدادات وزارة التربية الختبارات 
الفصل الدراســي األول، اعتمد الوكيل املساعد 
للتعليم العام في وزارة التربية أسامة السلطان 
قرارا بتدوير رؤساء جلان اختبارات الصف الثاني 
عشر لنهاية الفترة الدراسية األولى للعام ٢٠٢٢

/٢٠٢٣، مبينا أن التدوير يشــمل مدير املدرسة 
واملراقبني واملالحظني في اللجان.وحدد السلطان 
في اجتماع عقده مع مديري املناطق التعليمية 
صباح أمس عدد جلان االختبارات في كل منطقة، 
داعيا إلى جتهيز مقار االختبارات وتوفير البيئة 
املالئمة للطلبة وضبط ســير العملية بتطبيق 

اللوائح والنظم اخلاصة باالختبارات.

بشرى شعبان

كشفت مصادر خاصة في الهيئة العامة 
لشــؤون ذوي اإلعاقة لـ «األنباء» انه خالل 
املرحلة املقبلة سيتم التنسيق مع كل اجلهات 
املعنية في الدولة للتشدد في تطبيق النسب 
احملددة لتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة عبر 
القانون اخلاص بهــم، والذي يلزم اجلهات 

احلكومية واألهلية والقطاع النفطي والتي 
تستخدم ٥٠ عامال كويتيا على األقل باستخدام 
نســبة من األشخاص ذوي اإلعاقة املؤهلني 

مهنيا ال تقل عن   ٤٪.
وأضافت املصادر انه ال يجوز ألي من هذه 
اجلهات رفض تعيني املرشحني من األشخاص 
ذوي اإلعاقة للعمل لديها دون سبب مقبول 

خالف اإلعاقة.

وزير الصحة بحث مع وفد طبي كندي التعاون الثنائي
عبدالكرمي العبداهللا

اســتقبل وزيــر الصحة 
د.أحمد العوضي مبكتبه وفدا 
من الكليــة امللكية لألطباء 
واجلراحني الكندية مبناسبة 
زيارتهم للبالد، ضم كال من 
الرئيس التنفيذي د.سوزان 
موفــات بــروس والرئيس 
التنفيــذي للتعاون الدولي 

سيبيتلي.
اللقــاء أوجــــه  تنــاول 
التعــــاون بــني الكليـــــــة 
الكويــــت  امللكيـــة ومعهد 
لالختصاصــات الطبية في 
البرامــج  مجــاالت تقييــم 
التدريبيــة واعتمادهــــــا، 
والتطوير املهني للمدربني، 
وكذلــك االمتحانات للبورد 

لألطبــاء  تســمح  والتــي 
باستكمال تخصصهم الدقيق 

في املستشفيات الكندية.
اللقــاء أيضــا  وتنــاول 

الرقمية في عملية التقييم.
وأشار الوزير إلى دعمه 
ومســاندته جهــود املعهــد 
والقائمــني عليه، ملا ألهمية 
الوطنية  الكفــاءات  تدريب 
من أثر مباشر على تطوير 
املنظومة الصحية في البالد.
حضــر اللقــاء د.ميثــم 
حسني املدير املشارك التفاقية 
التعاون مــع الكلية امللكية 
لالطباء واجلراحني، ود.كفاية 
عبدامللــك رئيــس مكتــب 
االمتحانــات، ود.ســندس 
حســني رئيــس مكتــــــب 
اجلودة وشؤون االعتراف، 
ود.عبــداهللا رجــب رئيس 
مكتــب الدراســات العليــا، 
ود.عندليــب أرشــد رئيس 

مكتب التطوير املهني.

ســبل التعاون املســتقبلي 
لتطويــر منظومة التدريب 
إلى التدريب وفق الكفاءات، 
التكنولوجيــا  واســتخدام 

د.أحمد العوضي مستقبالً وفداً من الكلية امللكية لألطباء واجلراحني الكندية

الكويتــي، حيــث أشــادت 
الرئيس التنفيذي بالتطور 
الذي يشهده املعهد، خاصة 
جودة التدريب ومخرجاتها، 

ملشاهدة الڤيديو


