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في البداية حدثنا عن 
برنامج القطاع خالل األعياد 

الوطنية؟
٭ قطاع الرعاية االجتماعية 
كما تعلمون يخدم العديد من 
الفئــات اخلاصــة (األيتام، 
أحداث وكبار السن)، ونحن 
نعمــل علــى إعــداد برنامج 
متكامل في القطاع لالحتفال 
باألعياد الوطنية بعد التوقف 
لفترة طويلة بسبب جائحة 
كورونــا، وســننظم العديد 
من األنشــطة حتــت رعاية 
وزيرة الشؤون منها افتتاح 
البرنامج في امللعب اخلاص 
داخل املجمع مبشاركة العديد 
من اجلهــات فــي القطاعني 
احلكومــي واخلــاص، هــذا 
إضافة الى مشاركة األبناء في 
األنشطة اخلارجية للمسنني 

وأبناء احلضانة العائلية.
وتعمل الوزارة ممثلة في 
قطاع الرعاية بشكل دائم على 
شــغل أوقات فــراغ النزالء 
الســيما في إدارة احلضانة 
العائلية باألنشطة املتنوعة 
والرحالت واالســتفادة من 
الشــاليهات اخلاصة بإدارة 
األنشطة واإلعالم باإلضافة 
الى األنشــطة املشتركة مع 
اجلهات األخرى. أما بالنسبة 
لكبار الســن فهناك برنامج 
متخصص لهم، وخالل الفترة 
املقبلة سيكون هناك تعاون 

كبيرة من النزالء من مختلف 
الفئات. وبالنسبة لكبار السن 
نقدم خدمات بطاقة األولوية 
واللوحات اخلاصة باملواقف 
لهــم، كما نوفرمســتلزمات 

املسنني.
مشاريع الرعاية

ما أبرز مشاريع قطاع 
الرعاية؟

٭ هناك العديد من املشاريع 
املتنوعة، من ضمنها برنامج 
األحــداث  تأهيــل  إعــادة 
اجلانحني ومشروع األسرة 
الصديقة ومشــروع مجمع 
الــذي  املتكامــل  األحــداث 
ســيدخل اخلدمــة قريبــا، 

، والتي قطعنا فيها شــوطا 
كبيرا للتحضير لها، وهناك 
مشــروع لدعــم وتشــجيع 
ابنائنــا فــي ادارة احلضانة 
العائليــة املتميزين، وايضا 
مشــروع دعم الدراسني من 
نزالء القطاع وغيرها العديد 
مــن املشــاريع اخلاصة في 

القطاع.

هل مت وضع جدول زمني 
الفتتاح املشاريع؟

٭ خالل فترة قريبة ســيتم 
افتتــاح مبنــى حولي لكبار 
الســن وهــو ضمــن اخلطة 
التطويريــة والتشــغيلية 
اخلاصــة بالدولــة، كما أنه 

التعاون مع وزارة الداخلية 
لتوفيــر نقطــة أمنية داخل 
املجمع في ادارة األحداث، وهي 
ضمن قانون رعاية األحداث 
اخلاص فــي توفير احلماية 
لدور األحداث والنزالء فيها 

من اخلطر.
الورش الفنية

هل من جديد في الورش 
الفنية اخلاصة باألحداث؟

٭ هنــاك تعــاون مع وزارة 
األوقــاف لتوفيــر بعــض 
املدربني اخلاصــة بالورش، 
وتعاون مع بعض جمعيات 
العــام لتوفير بعض  النفع 
املواد اخلام، وهناك مشروع 
توفير املستلزمات اخلاصة 
باألبناء، والتي ستشكل نقلة 
نوعيــة وتنفــذ فــي مجمع 
األحــداث اجلديــد املتكامل، 
وأيضا ستكون هناك مدرسة 
وعيادات طبية وحماية أمنية 
ونيابة خاصة باألحداث داخل 
املجمع مما ميكن ولي األمر من 
إجناز كل ما يتعلق باحلدث 

في مكان واحد.

أين أصبح مشروع مجمع 
املسنني في منطقة إشبيلية؟

٭ مشروع خدمات املسنني 
في إشبيلية مت إدراجه ضمن 
مشــاريع الوزارة وانطلقت 
التنفيــذ، وهنــاك  مرحلــة 

وافتتاح ديوانية كبار السن 
في غرب عبداهللا املبارك، الى 
جانب افتتاح جناح العالج 
الطبيعــي لكبار الســن في 
محافظة مبارك الكبير، وأيضا 
الرســمي  ســيتم االفتتــاح 
ملجمع خدمات كبار السن في 
محافظــة حولي، إلى جانب 
تنظيم ادارة اإلرشاد النفسي 
واالجتماعي دورات تدريبية 
للعاملني واملوجهني. واملرحلة 
املقبلة ستشــهد الكثير من 
املشــاريع التطويريــة فــي 
القطاع، هذا باالضافة الى اننا 
ســنعمل على تنظيم رحلة 
عمرة للنزالء بعد توقف عدة 
سنوات بسبب جائحة كورونا 

مشروع حيوي يشكل نقلة 
نوعيــة في خدمة املســنني، 
وقد بدأت الوزارة في مرحلة 
التأثيث والتنسيق مع وزارة 
الصحــة لتجهيــز عيــادات 
الطبيعــي واملختبر  العالج 
والصيدليــة ومســتلزمات 
املســنني، وهو مبنــى يقدم 
كل ما يحتاجه املســن حتت 
افتتاح  سقف واحد وسيتم 
ديوانية كبار السن في منطقة 
عبداهللا مبارك الشهر املقبل.

هل من جديد في التعاون مع 
اجلهات احلكومية؟

٭ هناك عقود خاصة تغطي 
خدمــة النــزالء مــن ابرزها 

أرض مخصصة في محافظة 
اجلهراء سيقام عليها مشروع 
املجمع اخلاص بخدمات كبار 
السن في محافظة اجلهراء.

ماذا عن الفرق الطبية 
اخلاصة بالرعاية املنزلية 

املتكاملة؟
٭ الفرق الطبية تغطي جميع 
احملافظات، لكن لألسف نعاني 
مــن نقص محدود فيها، كما 
ان جائحة كورونا تركت أثرا 
كبيرا في عملها ومع العودة 
املتكاملة نعمل على تعزيزها 
والوزيرة م.مي البغلي تعمل 
على توفير كل اخلدمات لكبار 
السن، وهي تولي ذلك أهمية 
وحترص على توفير كل ما 

يحتاجه املسن.

هل من مشاريع أخرى؟
٭ هنــاك مشــاريع خاصــة 
بــإدارة احلضانــة العائلية 
ومنها مشروع البيت األمان 
واألســرة الصديقــة، وبيت 
الزكاة واألمانة العامة لألوقاف 
داعمــان أساســيان لهــذه 
املشــاريع، والوزارة تسعى 
دائما لتوفير املتطلبات عبر 
الشراكة مع القطاع اخلاص 
واجلمعيات اخليرية، ونتمنى 
أن تشهد الفترة املقبلة طفرة 
فــي املشــاريع التطويريــة 

واإلنشائية.

(احمد علي) حمد اخلالدي والزميلة بشرى شعبان خالل اللقاء 

مــع وزارة الصحة للحفاظ 
علــى صحــة النــزالء مــن 
املسنني، وقد اعطت الزيارة 
التي قام بها وزير الصحة د. 
احمد العوضي للقطاع دافعا 
كبيرا لتوفير املســتلزمات 
الطبيــة اخلاصــة للنزالء، 
الى جانــب تزويــد القطاع 
باالحتياجــات مــن الكوادر 
الطبيــة والكــوادر اخلاصة 
بالهيئة التمريضية، كما أن 
هنــاك توجها لــدى الوزارة 
متمثلــة في قطــاع الرعاية 
لتكــون هنــاك شــراكة مع 
القطاع اخلاص لدعم األنشطة 
والبرامج، هذا الى جانب ان 
القطاع يقدم اخلدمات ألعداد 

كشف الوكيل املساعد لقطاع الرعاية االجتماعية باالنابة في وزارة الشؤون والتنمية املجتمعية حمد اخلالدي، عن العديد من املشاريع التنموية والتطويرية التي تعمل الوزارة على تنفيذها في قطاع الرعاية االجتماعية.

وأعلن اخلالدي أن عام ٢٠٢٣ سيشــهد افتتاح العديد من املشاريع بشكل رسمي منها مجمع حولي خلدمة كبار الســن واملجمع املتكامل لرعاية األحداث، باإلضافة الى افتتاح ديوانية كبار السن في منطقة غرب مبارك 

العبداهللا وغيرها من املشاريع، كما كشف عن العمل على إعداد بروتوكول تعاون بني وزارتي الشؤون والصحة في مجال اخلدمات الطبية التمريضية. وأعلن عن اعداد برنامج لالحتفال باألعياد الوطنية داخل وخارج القطاع، 

الى جانب العمل على إعداد انشطة متنوعة ألبناء احلضانة العائلية، وأمور اخرى تطرق اليها خالل اللقاء مع «األنباء»، وفيما يلي التفاصيل:

حمد اخلالدي لـ «األنباء»: عام حمد اخلالدي لـ «األنباء»: عام ٢٠٢٣٢٠٢٣ سيشهد افتتاح  سيشهد افتتاح 
العديد من املشاريع التطويرية بقطاع الرعاية االجتماعيةالعديد من املشاريع التطويرية بقطاع الرعاية االجتماعية

الوكيل املساعد باإلنابة للقطاع أكد عودة تنظيم رحالت العمرة بعد توقف دام عدة سنوات

أجرت احلوار: بشرى شعبان

بروتوكول تعاون مع «الصحة»
أعلن حمــد اخلالدي عن ان العمل جار على إعداد 
بروتوكــول خاص مع وزارة الصحــة لتوفير كل ما 
يحتاجه قطاع الرعاية من خدمات طبية، كما نسعى 
لشــراكة مجتمعية مع جمعيات النفع العام، وهناك 
العديــد من اجلمعيات تقوم بدور مســاند في خدمة 

النزالء.
وعن دور اجلمعيات التعاونية، اوضح ان هناك عددا 
كبيــرا من اجلمعيات التعاونية تقوم بدعم متواصل 
فــي توفير مســتلزمات كبار الســن وتوفير الكوادر 

الطبية للخدمات املتنقلة.

بيت الزكاة واألمانة العامة لألوقاف شركاء في مشروع البيت األمان واألسرة الصديقةافتتاح مجمع حولي خلدمة كبار السن وديوانية كبار السن في «غرب مبارك العبداهللا»

الفرق الطبية تغطي جميع احملافظات لكننا نعاني من نقص محدود فيها بسبب جائحة «كورونا»مشروع خدمات املسنني في إشبيلية مت إدراجه ضمن مشاريع الوزارة وانطلقت مرحلة تنفيذه

القريفة: دعم املزارع الكويتي 
وتنسيق لتسويق منتجاته

محمد راتب

أكد مدير الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
م.مشــعل القريفة أن دعم املــزارع واإلنتاج احمللي أولوية 
حكومية، مجددا دعوته إلنشاء شركة مساهمة عامة لتسويق 
املنتج الزراعي احمللي والتوســع في تنظيم املعارض دعما 

ألمن الغذائي في الكويت وتخفيضا لألسعار.
جاء ذلك خالل جولته في مهرجان «موسم الزراعة» املقام 
في جمعية إشبيلية التعاونية، بحضور املزارع عيد ساري 
العازمي، حيث مت اســتقبال الفعاليات الزراعية في مواقف 
اجلمعية لعرض منتجاتهم من اخلضار والفواكه احمللية.

وقــد شــكر م.القريفة القائمــني على جمعية إشــبيلية 
التعاونيــة علــى تخصيص مكان لتنظيــم معرض خاص 
باملزارعني وتسويق املنتج احمللي، موضحا أننا في الهيئة 
العامــة لشــؤون الزراعة والثروة الســمكية نولي الزراعة 
احمللية أولوية وندعم تسويقها، ونعمل يدا بيد إلى جانب 
احتــاد اجلمعيات التعاونية ووزارة الشــؤون االجتماعية 
للعمــل على تذليــل العقبات أمام املــزارع الكويتي لعرض 
منتجه وتوفيره في األسواق التعاونية التي نعتبرها األكثر 

أهمية بالنسبة للمزارع واإلنتاج احمللي.

م.مشعل القريفة في مهرجان موسم الزراعة بجمعية إشبيلية التعاونية

مكتب الشهيد يطلق «طيور الدار» احتفاًال باألعياد الوطنية

دارين العلي

أعلن مكتب الشهيد عن األنشطة 
والفعاليات التــي ينظمها لهذا العام 
احتفاال باألعياد الوطنية والتي تتنوع 
بــني الرياضيــة والفنيــة والثقافية 
وأبرزها أوبريت وطني بعنوان «طيور 
الدار» في مركز الشيخ جابر الثقافي.

وخالل مؤمتر صحافي عقد صباح 
أمس، شــكر مدير عام املكتب صالح 
العوفان القيادة السياسية التي دائما 
ما حتث املكتب على تنظيم االحتفاالت 
والفعاليــات لتخليد ذكرى الشــهداء 
الذين ضحوا لبقاء الكويت حرة أبية، 
مؤكدا أن املكتب يرعى أسر ١٣١٧ شهيدا 
من ١٤ جنسية مختلفة باإلضافة إلى 
اجلنسية الكويتية. وقال ان االحتفاالت 
هــذا العام متنوعة تســتهدف جميع 
الفئات العمرية وتتنوع بني الرياضية 
والثقافية والفنية والتي تهدف جميعها 
الى تخليد ذكرى الشهداء وتضحياتهم، 
مبينا ان األوبريت الذي سيقدمه املكتب 

بعنوان «طيور الدار» في مركز جابر 
الثقافي بالتعاون مــع املعهد العالي 
للفنون املوسيقية يومي ١٤ و١٥ فبراير 
مبشــاركة عدد كبير من املوسيقيني 
احملليني واألجانــب حتت قيادة أحد 
اشــهر قادة األوركســترا في هولندا، 
الفتا الــى أن اليوم االول لالحتفالية 
سيكون للدعوات اخلاصة، أما الثاني 
فســيخصص ألسر الشهداء ولعموم 
املجتمع الذين سيتمكنون من حجز 
أماكنهم مجانا عبر موقع مركز جابر 
الثقافي في املسرح الذي يسع حلوالي 

١٤٠٠ متفرج.
وحول األنشــطة الرياضية، ذكر 
أنه ســيتم تنظيم بطولــة كرة القدم 
للفئة من ١٠ الى ١٤ عاما، بالتعاون مع 
االحتاد الكويتي لكرة القدم مبشاركة 
١٦ فريقــا من جميع األندية يومي ٣١

يناير و١ فبراير حيث ستسمى الفرق 
مبجموعــات املقاومة من أجل تنمية 
الروح الوطنية لدى الناشئني، مشيرا 
أيضا إلى بطولة البادل التي تستقطب 

فئة الشباب يومي ٧ و٨ فبراير على 
مالعــب «بادل إن» في نادي اليرموك 
حيث يتم التسجيل للبطولة عن طريق 

املوقع االلكتروني للمكتب.
أما املســابقة الثقافيــة، فبني انها 
ســتكون بالتعــاون مــع اجلمعيــة 
الفوتوغرافي  الكويتيــة للتصويــر 
مــن خــالل التصويــر الفوتوغرافي 
للمصورين احملترفني والهواة سواء 
عبر الكاميرات أو الهواتف من ١ فبراير 
الى ٣١ مارس جلميع االعمار فوق ١٤

عاما، وسيتم تسليم الصور في مكتب 
الشــهيد وعرضها على جلنة احلكام 
باألرقام وليس األســماء حفاظا على 
احليادية.  وكشف العوفان عن قيمة 
اجلوائز للفائزين، حيث ســيحصل 
الفريق الفائز باملركز األول في بطولة 
كــرة القدم علــى ١٨٠٠ دينار واملركز 
الثاني ١٢٠٠ دينار و٨٠٠ دينار للثالث.

أما جوائز مسابقة البادل فسيتم 
منح ١٠٠٠ دينار للمركز االول و٦٠٠

للثاني و٤٠٠ دينار للثالث، والصورة 

الفائزة باملركز األول سينال صاحبها 
٥٠٠ دينار و٣٠٠ دينار للمركز الثاني 

و٢٠٠ دينار للمركز الثالث.
أما فئة تصويــر الهواتف الذكية 
فيحصل الفائز باملركز األول على ٣٥٠
دينارا و٢٠٠ دينار للمركز الثاني أما 
بالنســبة للمركز الثالث فسيحصل 
الفائــز على ١٥٠ دينارا، كما مت خالل 
املؤمتر سحب قرعة بطولة كرة القدم 
بإشراف احتاد كرة القدم، حيث يشارك 
١٦ فريقــا من مختلف االندية احمللية 
بينهم فريق أبناء الشهداء بني اعمار 
١٠ و١٤ ســنة ومتت التسمية بأسماء 
مجموعات املقاومة الكويتية كمجموعة 
القرين والدسمة والفهود وبورسلي 

وغيرها.
بدوره، قال العميد السابق للمعهد 
العالي للفنون املوســيقية د.رشــيد 
البغيلي: نحن ســعداء مبشــاركاتنا 
في هــذه الفعاليــات الوطنيــة التي 
انطباعــا حقيقيــا ملواقــف  تعطــي 
الشــهداء وبطوالتهم في حب الوطن 

والتضحية من اجله، مشــيرا إلى أن 
هذه االحتفاليــة حتتوي على أعمال 
موســيقية وطنيــة جديــدة وأخرى 
مســتوحاة من األوبريتــات القدمية 
مثل «هي الكويت موطني» والفقرات 
التي تدمج االيقاعات التراثية الوطنية 

باملوسيقى العاملية.
وأشار البغيلي إلى ان «طيور الدار» 
رؤية إنســانية ذات تفاصيل وطنية 
كبيرة تخاطب لغات الشعوب العاملية 
والثقافات األخرى لبيان دور الشهداء 
والتضحيات الوطنية، مؤكدا ان جميع 
مقدمي االعمال ســيكونون أشخاصا 
متخصصــني في أعمالهم ســواء من 

املوسيقيني احملليني او األجانب.
من جهتها، قالت رئيسة اجلمعية 
الفوتوغرافي  الكويتيــة للتصويــر 
د.سعاد احلمر إن مشاركات اجلمعية 
كانــت مواكبــة لكل فعاليــات مكتب 
الشــهيد منــذ تأسيســه، مؤكــدة أن 
حب الوطن ينبع مــن داخل األنفس 

العاشقة له.

أعلن عن فعاليات عديدة منها بطولة كرة قدم و«بادل» ومسابقة تصوير

العوفان والبغيلي واحلمر مع عدد من احلضور (قاسم باشا) صالح العوفان ود.رشيد البغيلي ود.سعاد احلمر خالل املؤمتر الصحافي 

املكتب يرعى أسر ١٣١٧ شهيدًا من ١٤ جنسية مع أبناء الكويتالعوفان: األنشطة موجهة لكل األعمار لتخليد ذكرى الشهداء 
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«موسم الزراعة» في «إشبيلية» دعم لإلنتاج احمللي

السند: انطالق مهرجان يناير 
في «تعاونية العدان والقصور»

محمد راتب

أعلــن رئيــس جلنة 
املشــتريات فــي جمعية 
والـقـصـــور  الـعـــدان 
التعاونية احملامي عبداهللا 
السند عن انطالق مهرجان 
يناير بتخفيضات تتفاوت 
بني ٢٠ و٨٠٪ على تشكيلة 
الســلع  مــن  متنوعــة 
الغذائية واالســتهالكية 
واألساسية في األسواق 
أن  موضحــا  الثالثــة، 

املهرجان مستمر حتى ٢٨ اجلاري. وبني السند في تصريح 
لـ «األنباء» أنه مت التحضير للمهرجان من خالل اختيار 
األصناف والســلع األكثــر طلبا، والتواصــل مع كبرى 
الشركات لتوفيرها بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن مجلس 
اإلدارة قام بدعم املهرجان والتأكيد على توريد املنتجات 

بصورة مستمرة خالل األيام اخلمسة.

احملامي عبداهللا السند

«التخطيط»: إنهاء مسودة تقرير التقدم في «التنمية املستدامة»
عقدت األمانة العامة للمجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية أمس 
اجتماعا للجنة الوطنية التوجيهية 
الدائمة لتنفيذ أجندة ٢٠٣٠ ألهداف 
التنمية املستدامة، وذلك بحضور 
مجموعة من أعضاء اللجنة وجهات 
الدولة من القطاعني العام واخلاص 

واملجتمع املدني.
وعلــى هامــش االجتماع، أكد 
األمــني العــام للمجلــس د.خالد 
مهدي أهمية االجتماع أنه مت خالله 

االنتهاء من إعداد املسودة األولى 
للتقرير الطوعي الثاني في قياس 
التقدم احملرز في أهداف التنمية 
املســتدامة لعــام ٢٠٢٣ للكويت، 
موضحا أن التقرير سيركز على 
جهود الكويت فيما يخص األهداف 
اخلمسة للتنمية املستدامة والتي 
مت حتديدها من اجلمعية العامة 

لألمم املتحدة (١٧، ١١، ٩، ٧، ٦).
التقرير ســيركز  وأوضح أن 
أيضا على اجلهود التي قامت بها 

الكويــت فيما يتعلــق مبكافحة 
األضرار واألزمة الصحية وطريقة 
التعامل معها والتي حظيت باهتمام 
وقبول وإشــادة عاملية، مبينا أن 
التقرير ســيتناول أيضا التطور 
الواضــح في آلية أخذ املعلومات 
ومراجعتها ودور اإلدارة املركزية 

لإلحصاء.
وأضاف ان التقرير سيتحدث 
عن أهــم ما حققتــه الكويت من 
إجنــازات فــي أهــداف التنميــة 

املســتدامة األخرى بحيث يكون 
التقرير متكامال.

مــن جهة أخرى، أعربت مدير 
عــام اإلدارة املركزيــة لإلحصاء 
م.منيــة القبنــدي عــن امتنانها 
وشــكرها للجهات الرسمية التي 
تعاونت بشكل سلس مع اإلدارة 
املركزيــة لإلحصــاء مــن خــالل 
تزويدها بكل البيانات والتحديثات 
واملؤشرات والغايات فيما يتعلق 

د.خالد مهدي متحدثا خالل االجتماعبأهداف التنمية املستدامة.
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