
أعلن نائب امل��دي��ر ال��ع��ام للخدمات 
االجتماعية د. ماجد العازمي أن بيت 
ال��زك��اة، ق��دم م��س��اع��دات مالية خالل 
ع��ام 2020  بلغت 14498000 د.ك ، 
أربعة عشر مليون وأربعمائة وثمانية 
وتسعون أل��ف دي��ن��ار، استفادت منها  
15642 أسرة من املقيمني بصورة غير 

قانونية  في البالد.
وق��ال العازمي: إن ه��ذه املساعدات 
املالية انقسمت إلى مساعدات شهرية 
و م��س��اع��دات م��ق��ط��وع��ة، فبالنسبة 
للمساعدات الشهرية فقد بلغ مجموعها  
4360000 د.ك _ أربعة ماليني وثالثمائة 
وس��ت��ون أل��ف دي��ن��ار_ و استفادت منها  
2160 أسرة،  فيما استفادت ) 13482 
أسرة ( من املساعدات املالية املقطوعة 
و التي بلغت 10137000 د.ك عشرة 
ماليني وم��ائ��ة وسبعة وث��الث��ون ألف 

دينار.
وأضاف العازمي أن البيت قدم أيضاً 

لهذه الفئة مساعدات عينية تضمنت 
مواد غذائية وأجهزة كهربائية ومالبس 
وحقائب مستلزمات مدرسية بلغت 
تكلفتها )926000 د.ك( تسعمائة 

وستة وعشرون أل��ف دينار استفادت 
منها ) 4173 أسرة(.

وأوضح أن البيت قد طور من خدماته 
االلكترونية التي يقدمها للمستفيدين 

لتسهيل وتبسيط إجراءات تقدمي طلبات 
املساعدة وخدمة املراجعني من خالل 
موقعه االلكتروني على االنترنت و« 
خدمة الواتس اب«  التي أعلن عنها من 
خ��الل حساباته على قنوات التواصل 
االجتماعي املختلفة وذلك حتى يتمكن 
طالب املساعدة م��ن تقدمي طلبه دون 

احلاجة إلى املراجعة الشخصية. 
وأكد د.العازمي أنه ومع بداية أزمة 
انتشار وباء كورونا املستجد في شهر 
ف��ب��راي��ر امل��اض��ي ف��ي ال��ك��وي��ت، وع��ودة 
العمل تدريجيا ف��ي وزارات وهيئات 
الدولة، حرصت إدارة البيت على اتخاذ 
العديد من التدابير االحترازية  الوقائية 
املعتمدة من وزارة الصحة  في جميع 
مبانيه وأفرعه في احملافظات ومراكزه 
اإلي��رادي��ة، للمساهمة للحد من انتشار 
هذا الفيروس وضمان استمرار العمل 
وعدم تعطل مصالح املراجعني وإيصال 

املساعدات ملستحقيها.

أعلنت جمعية السالم لالعمال 
االنسانية واخليرية الكويتية 
أمس اخلميس، انطالق حملتها 
اجلديدة )شاحنات نواف اخلير 
والعطاء( إلغاثة سورية واليمن 
غ��دا وتستمر أعمالها حتى 20 

فبراير املقبل.
وق��ال املدير العام للجمعية 
الدكتور نبيل العون في تصريح 
صحفي: إن ه��ذه احلملة التي 
سيستفيد منها أكثر من 1800 
مخيم في سوريا ونحو 1000 
مخيم في اليمن تأتي استكماال 
حل��م��ل��ة )ش���اح���ن���ات ص��ب��اح 
األحمد االنسانية( التي أطلقتها 

اجلمعية في السنوات املاضية.
وأش���ار ال��ع��ون إل��ى النجاح 
ال��ك��ب��ي��ر ال���ذي حققه م��ش��روع 
الشاحنات اإلغاثية في السنوات 
املاضية، إذ استطاعت اجلمعية 
جتهيز 206 ش��اح��ن��ات حتمل 
م��واد إغاثة تقدر قيمتها بنحو 
5ر6 م��ل��ي��ون دي���ن���ار كويتي 
)ح��وال��ي 4ر21 مليون دوالر 
أمريكي( استفاد منها أكثر من 

8ر1 مليون شخص.
وأفاد أن الشاحنات في احلملة 
اجلديدة ستحتوي على تبرعات 
مختلفة منها مواد غذائية ومتور 
وط���ح���ني وم���الب���س وك��س��وة 
واحذية وبطانيات وشراشف 
وخشب وفحم للتدفئة ومنظفات 
صحية وسيتم تسييرها الغاثة 

احمل��ت��اج��ني وال��الج��ئ��ني عقب 
توثيق ه��ذه التبرعات حرصا 
على الثقة املتبادلة بني املتبرعني 

واجلمعية.
وذك����ر أن ت��ن��ف��ي��ذ م��ش��روع 
احلملة ف��ي نسخته اجل��دي��دة 
يأتي مختلفا عن املرات السابقة 
بسبب تداعيات جائحة فيروس 
كورونا املستجد )كوفيد- 19(، 
إذ أن التبرع للحملة سيكون 
م��ال��ي��ا بشكل إل��ك��ت��رون��ي عبر 

ال)أون الين( أو )كي.نت(.
وأوضح أنه لن يتم تسلم أي 
مبالغ نقدية أو مواد عينية من 
املتبرعني، الفتا إلى أنه بعد جمع 

املبالغ كاملة سيتم ش��راء مواد 
غذائية واغاثية وم��واد عينية 
جديدة غير مستعملة وحتميلها 
ف��ي الشاحنات وإرس��ال��ه��ا الى 
األشقاء احملتاجني في سورية 

واليمن.
وتوقع العون أن يشارك في 
جمع التبرعات احلملة نحو 100 
الى 150 فريقا تطوعيا إضافة 
الى دواوين الكويت والشركات 
ف��ي القطاعني ال��ع��ام واخل��اص 
فضال عن الناشطني في العمل 

االنساني واخليري.
وب��نينّ أن هناك أكثر م��ن 30 
شخصية من مشاهير وسائل 
التواصل االجتماعي سيشاركون 
في التسويق للحملة اجلديدة 
في وسائل اإلعالم احمللية، حيث 
خصصت وزارة اإلع��الم برامج 
إذاع��ي��ة وتلفزيونية ع��دة عن 
احلملة إلى جانب التسويق عبر 
الصحف وشاشات اإلعالن داخل 
اجلمعيات التعاونية املختلفة 
ومشاركة ع��ددا م��ن الشركات 

املختلفة.
ول���ف���ت إل����ى أن اجل��م��ع��ي��ة 
ابتكرت فكرة مشروع الشاحنات 
اإلغاثية املميزة والفريدة من 
ن��وع��ه��ا إلي���ص���ال امل��س��اع��دات 
وتقدمي االحتياجات الضرورية 
للمحتاجني في الدول املنكوبة، 
داعيا الشعب الكويتي األصيل 

إلى دعم احلملة والتبرع لها.
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أكد التعاون املستمر مع »احلرس الوطني« ملواجهة األزمات وحاالت طوارئ

العبدالله: »املوانئ« حترص على تقدمي أفضل اخلدمات في موانئها التجارية

أكد املدير العام ملؤسسة املوانئ الكويتية 
الشيخ يوسف العبدالله، حرص املؤسسة 
على تقدمي أفضل خدماتها من خالل موانئها 
التجارية وتطوير مشاريعها التي تندرج 
حتت خطة التنمية )كويت جديدة 2035( 
بالتعاون مع الدول الرائدة في عالم املالحة 

البحرية ومنها جمهورية تركيا الصديقة.
ورحب الشيخ يوسف في بيان صحفي 
أم��س، عقب زي��ارة السفيرة التركية لدى 
ال��ب��الد عائشة كويتاك ملؤسسة املوانئ 
الكويتية مب��ب��ادرة ومشاركة الشركات 
العاملية املتخصصة ذات اخل��ب��رات في 

تطوير املوانئ الكويتية ومنها الشركات 
التركية.

من جانبها قالت السفيرة كويتاك وفقاً 
للبيان: إن العالقات التجارية واالقتصادية 
بني بالدها ودول��ة الكويت زادت منوا في 
اآلونة األخيرة مع زيادة التبادل التجاري 
وعمليات تصدير املنتجات التركية إلى 
املوانئ الكويتية التي تعمل على مستوى 

عال من الكفاءة.
م��ن جهة أخ���رى، فقد أك��د امل��دي��ر العام 
ملؤسسة املوانئ الكويتية الشيخ يوسف 
العبدالله، التعاون املستمر واللقاءات 

املتواصلة مع احل��رس الوطني للخروج 
بإستراتيجية واض��ح��ة هدفها التنسيق 
والتدريب والتعاون ملواجهة أي أزمات أو 

حاالت طوارئ.
وأشاد الشيخ يوسف العبدالله في كلمة 
أمس اخلميس، خالل التوقيع على تفعيل 
البروتوكول املوقع بني املؤسسة والرئاسة 
العامة للحرس الوطني ب���دور احل��رس 
ف��ي دع��م امل��ؤس��س��ات واجل��ه��ات احليوية 

خصوصا مؤسسة املوانئ الكويتية.
وأشار إلى أن اجلدول الزمني للبرتوكول 
خالل العام احلالي يشمل تدريب عناصر 

احل��رس الوطني على تشغيل الرافعات 
اجلسرية وتفريغ وحتميل احلاويات.

ولفت إلى حرص اجلانبني على تطوير 
هذا التدريب ليشمل التكامل فيما يتعلق 
ب���إدارة احل��رس لكامل محطة احل��اوي��ات 
التابعة للمؤسسة م��ن اس��ت��الم وتسليم 
البضائغ وتأمينها مبينا أن الهدف الرئيسي 
ل��ل��ب��روت��وك��ول ه��و ت��ب��ادل اخل��ب��رات بني 

اجلانبني واالستفادة منها أوقات الطوارئ.
واعتبر أن مبدء التكامل مهم ج��دا بني 
املؤسسة واحل���رس، مبينا أن��ه مت كذلك 
االتفاق مع وزارة الدفاع ممثلة في القوى 

البحرية لتدريب املؤسسة لعناصر القوى 
البحرية على عمليات القطر واإلرش��اد في 
حني تقوم القوى البحرية بتدريب موظفي 
املؤسسة على قيادة ال���زوارق وعمليات 

الصيانة.
ودع���ا الشيخ ي��وس��ف العبدالله الى 
إقامة ورشة عمل مشتركة تضم املؤسسة 
واحل���رس وال��ق��وى البحرية ف��ي وزارة 
الدفاع لتنسيق اجلهود بينها وتوزيع املهام 
والتدريب والتنسيق كل حسب اختصاصه 

ومكان عملياته.
من جانبه أكد املعاون لالسناد اإلداري 

باحلرس الوطني العميد مهندس عصام 
ن��اي��ف ف��ي كلمة مماثلة أهمية مؤسسة 
امل��وان��ئ الكويتية باعتبارها الشريان 
احليوي للبالد، مشيرا إلى أنه يتم تطوير 
دائ��م لهذا البروتكول م��ن حيث اجل��دول 

الزمني واألنشطة.
وأوض���ح العميد ن��اي��ف أن توجيهات 
القيادة العليا للحرس الوطني تشدد على 
دعم واسناد مؤسسة املوانئ في االزمات 
وال��ط��وارئ م��ن خ��الل تسخير إمكانيات 
احل��رس وك���وادره البشرية املؤهلة لهذا 

الغرض. 

الشيخ يوسف العبدالله يقدم درعاً للسفيرة التركية عائشة كويتاك

15642 أسرة من املقيمني بصورة غير قانونية استفادت 
2020 من املساعدات املالية لـ »بيت الزكاة« في  

بيت الزكاة

»السالم اإلنسانية« تطلق اليوم 
حملتها اجلديدة »شاحنات نواف اخلير 

والعطاء« إلغاثة سورية واليمن

د. نبيل العون
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أعلنت وزارة التربية الكويتية 
أمس اخلميس، انتهاء الفصل الدراسي 
األول للمراحل االبتدائية واملتوسطة 
والثانوية بالنسبة للطالب والطالبات 
ب��ن��اء على توجيهات وزي���ر التربية 
ووزي��ر التعليم العالي الدكتور علي 

املضف.
وقال وكيل الوزارة املساعد للتعليم 
ال��ع��ام أس��ام��ة ال��س��ل��ط��ان ف��ي بيان 
صحفي ل� )التربية(: إن دوام الهيئتني 
التعليمية واإلداري���ة جلميع املراحل 
مستمر حتى نهاية األس��ب��وع املقبل 
امل��واف��ق اخلميس 21 يناير اجل��اري 
ملراجعة وتدقيق ورصد الدرجات في 
نظام سجل الطالب والتي هي محصلة 
الطالب من احلضور واملشاركة وحل 
الواجبات وإعداد التقارير واالختبارات 

اإللكترونية القصيرة.
وأوضح السلطان أنه سيتم استكمال 
متابعة الواجبات فيما تبقى من منهج 
اخلبرات التربوية في مرحلة رياض 
األطفال إلى نهاية دوام يوم اخلميس 
املوافق 21 اجل��اري، وبناًء عليه تبدأ 
إج��ازة منتصف العام جلميع املراحل 
للهيئتني التعليمية واإلدارية يوم األحد 
املوافق 24 اجلاري وحتى يوم األربعاء 

املوافق 24 فبراير املقبل.
وذك��ر أن ال���دوام للفصل ال��دراس��ي 
الثاني سيبدأ يوم االثنني املوافق األول 
من شهر مارس املقبل، متمنياً للجميع 
التوفيق والسداد وثمن في الوقت ذاته 
جهود جميع العاملني بامليدان التربوي 
ملا بذلوه من جهد واضح خالل الفصل 

الدراسي األول.

م��ن جهة أخ���رى، فقد عقد الوكيل 
املساعد للتعليم العام أسامة السلطان 
اجتماعاً مع املستشار الثقافي للسفارة 
الفرنسية ا.ب��ي��ي��ر ك��ول��ي��و، بحضور 
املوجه الفني العام ملادة اللغة الفرنسية 
أن��ور الكندري، وامل��وج��ه الفني األول 
مل��ادة اللغة الفرنسية أن��وار الرضوان 
في مكتبه صباح أمس، وأوضح الوكيل 
املساعد للتعليم العام أسامة السلطان 
أن خالل االجتماع  مت مناقشة جتهيز 
دورات تدريبية ملعلمي اللغة الفرنسية 
و دورات تدريبية للموجهني الفنيني 
مل���ادة ال��ل��غ��ة ال��ف��رن��س��ي��ة، ب��اإلض��اف��ة 
إل��ى مناقشة اخ��ت��ي��ار معايير معلم 
اللغةالفرنسية املتميز ل��ه��ذا ال��ع��ام. 
ومت ع��رض منصة تهتم مبعلم اللغة 
الفرنسية، وذل��ك لتبادل اخلبرات بني 

جميع معلمي اللغة الفرنسية في 
دول العالم، شاكراً املكتب الثقافي في 
السفارة الفرنسية و املعهد الفرنسي 
على التعاون املثمر مع وزارة التربية 

إلجناح يوم معلم اللغة الفرنسية.
م��ن ج��ان��ب آخ���ر، فقد عقد الوكيل 
امل��س��اع��د ل��ق��ط��اع ال��ب��ح��وث التربوية 
واملناهج ص��الح دبشة صباح أم��س، 
اجتماعاً لفريق تطوير املناهج وخالل 
االج���ت���م���اع مت م��ن��اق��ش��ة م��الح��ظ��ات 
األعضاء حول األساس التعليمي الذي 
ينظرإلى املتعلم بوصفه محور العملية 
التعليمية، الذي تبنى عليه كل عناصر 
املنهج، فضالً عن مناقشة أسس صياغة 
احملتوى وفق منظور تربوي لتوجيهات 
الدولة نحو املستقبل في ظل مراعاة 

التوجهات العاملية في التعليم.

نظم مشروع كفاءات الكويت 
لفرص مستقبلية )كفو( التابع 
للديوان األم��ي��ري فعالية لقاء 
اخلبراء )مجتمع البيئة(، وهو 
أحد مجتمعات املشروع الشبابي 
ال��س��ن��وي امل��ت��ع��ددة بحضور 
مجموعة من اخلبراء والباحثني 
لتبادل آخر املستجدات واملعرفة 
في مواضيع البيئة املستدامة 
وب��ن��اء شبكة ت��ع��اون ب��ني تلك 

الكفاءات.  
 وق��ال��ت امل��دي��ر التنفيذي 
ل��ل��م��ش��روع ال��دك��ت��ورة فاطمة 
امل���وس���وي ف���ي ب��ي��ان صحفي 
أول أم��س: إن الفعالية جاءت 
ضمن النسخة السنوية الرابعة 

ملجتمع البيئة املستدامة.
وأوض���ح���ت امل���وس���وي أن 
املشاركني تطرقوا إلى موضوع 
إدارة املخلفات بتنسيق من 
اخل��ب��ي��ر البيئي واملستشار 
في البنك الدولي واملقيمة في 
مجتمع )كفو( سامية الدعيج 
التي حتدثت عن عمل البنك مع 
بلدية الكويت بشأن إعداد خطة 
ادارة النفايات الصلبة ووضع 
إستراتيجية ت��ل��زم اجل��ه��ات 

إلدارة املخلفات. 
وأض���اف���ت أن ع��ض��و هيئة 
ال��ت��دري��س ب��ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت 
ق��س��م إدارة التقنية البيئية 
واق��ت��ص��ادي��ات إدارة امل���وارد 
الدكتور محمد الشواف عرض 
تناول موضوع النفايات الصلبة 
وتأثيرها من الناحية البيئية 

والناحية االقتصادية.

وأف��ادت أن املبادر في مجال 
ت��دوي��ر النفايات اإللكترونية 
وليد اسبيته عرض من جانبه 
بعض األم���ور ال��ت��ي يواجهها 
امل��ب��ادر ال��ك��وي��ت��ي ف��ي صناعة 
التدوير كما اشار الى التحديات 

وكيفية تأثيرها على املبادر. 
وذك��رت أن��ه مت التطرق الى 
م��وض��وع التنوع البيولوجي 
بتنسيق من املقيمة في مجتمع 
)ك��ف��و( األك��ادمي��ي��ة بجامعة 
ال��ك��وي��ت تخصص بيولوجيا 
البحار الدكتورة أماني الزيدان، 
حيث ناقشت بعض الدراسات 

والبحوث ذات العالقة.  
وق���ال���ت: إن امل��ت��خ��ص��ص��ة 
ف���ي احمل��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ت��ن��وع 
ال��ب��ي��ول��وج��ي شيخة الصباح 
تناولت م��ن جانبها موضوع 
ال��ك��ائ��ن��ات احل��ي��ة امل��ت��ن��وع��ة 
بالبيئة الكويتية وتأثير التغير 
املناخي عليها، مبينة أن��ه مت 
أيضاً مناقشة دراسة حول تأثير 
م���ادة البالستيك على البيئة 
وغيرها من املوضوعات املهمة 
التي من شأنها اإلسهام بتحسني 

السلوكيات البيئية.

السلطان ناقش جتهيز دورات تدريبية ملعلمي وموجهي اللغة الفرنسية

 »التربية« تعلن انتهاء الفصل الدراسي األول 
جلميع املراحل الدراسية

جانب من اجتماع فريق تطوير املناهج

مشروع »كفو« ينظم فعالية
»لقاء اخلبراء«

د. فاطمة املوسوي

التوقيع على تفعيل البروتوكول بني »املوانئ« والرئاسة العامة للحرس الوطنيجانب من زيارة السفيرة التركية ملؤسسة املوانئ

وكيل وزارة التربية أسامة السلطان خالل اجتماعه مع املستشار الثقافي للسفارة الفرنسية


