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ض��م��ن إط����ار ت��ع��زي��ز سبل 
ال��ش��راك��ة وال��ن��ه��وض بالعمل 
الوقفي، وقعت الهيئة اخليرية 
اإلس��ام��ي��ة العاملية واألم��ان��ة 
العامة لألوقاف مذكرة تفاهم 
إلنفاذ ع��دد من مشاريع ال��دول 
املنسقة مللف األوق��اف في دول 
ال��ع��ال��م اإلس���ام���ي، وتشمل 
التعاون ف��ي مجال مشروعي 
»من�����اء« لتنمية امل��ؤس��س��ات 
الوقفية و«قطاف« لنقل وتبادل 

التجارب الوقفية. 
 وق��د وق��ع املذكرة مدير عام 
الهيئة اخليرية م. بدر السميط 
ون��ائ��ب األم���ن ال��ع��ام ل���إدارة 
واخل��دم��ات باألمانة املساندة 
صقر السجاري في مقر األمانة 
ضمن الرؤية املشتركة للجانبن 
ف��ي حقل التنمية االقتصادية 
واالجتماعية ودورها في نهضة 
األم���ة اإلس��ام��ي��ة واس��ت��ع��ادة 
دوره����ا احل���ض���اري، وتفعيل 
أداء املؤسستن وجهودهما 
التنموية الرامية إلى مكافحة 

الفقر واجلهل واملرض. 
  وقال بدر السميط: إن هذه 
االتفاقية تعد ت��ط��وراً ج��دي��داً 
على صعيد استكمال مسيرة 
الشراكة بن الهيئة واألمانة 
ال��ع��ام��ة ل���ألوق���اف بوصفها 
مؤسسة وقفية كبيرة وعريقة 
ومشهود لها بالفاعلية والكفاءة 
ف��ي ملف ال��وق��ف على مستوى 
ال��ع��ال��م اإلس���ام���ي، موضحاً 
أن الهيئة ترتبط م��ع األمانة 
ب��ع��اق��ات وثيقة ف��ي مجاالت 

عديدة، وأن ه��ذه االتفاقية من 
شأنها أن تكون راف��ع��ة مهمة 
و أفقاً ج��دي��داً في مجال تنمية 

املعرفة الوقفية. 
وأش��ار إل��ى أن الهيئة قامت 
قبل أكثر من 30 عاماً على أساس 
وقفي، غير أنها تعددت مجاالت 
عملها االغ��اث��ي��ة والتنموية 
والصحية والتعليمية وغيرها، 
وأنها بصدد اياء امللف الوقفي 
أهمية خاصة من خ��ال وحدة 
ج���دي���دة خ��ص��ص��ت��ه��ا ل��ل��وق��ف 

والوصايا.
وتابع قائاً: إن الهيئة ترحب 
بدعم سبل التعاون مع األمانة 

ال��ع��ام��ة ل��ت��ط��وي��ر ه���ذا امل��ل��ف، 
واإلف���ادة م��ن خبرتها الوقفية 
العريقة في تدشن العديد من 
امل��ش��اري��ع واألف���ك���ار الوقفية 
التي ستبصر النور في املرحلة 

املقبلة. 
 وف��ي السياق نفسه أع��رب 
السجاري عن ترحيب األمانة 
بالتعاون مع الهيئة اخليرية، 
م��ش��ددا على أن ه��ذه االتفاقية 
هي واح��دة من ثمار التعاون ، 
وت��ه��دف إل��ى اس��ت��م��رار مسيرة 
العطاء املشترك بن املؤسستن. 
ومن جهتها قالت مدير إدارة 
الدراسات والعاقات اخلارجية 

باألمانة العامة لألوقاف كواكب 
امللحم إن األمانة ترحب بتعزيز 
ال��ت��ع��اون امل��ش��ت��رك م��ع الهيئة 
اخليرية بوصفها واح���دة من 

كبريات املنظمات اإلنسانية 
في العالم اإلسامي، الفتة إلى 
إن مسيرة التعاون مع الهيئة 
مم��ت��دة وم��ت��ن��وع��ة امل��ص��ارف 

وامل���ج���االت، وإن ه��ذه امل��ذك��رة 
ستكون فاحتة خير نحو نشر 
الثقافة الوقفية في مجال تدريب 
الكوادر العاملة في مجال الوقف 
وتبادل اخلبرات وما يستجد من 

مشاريع وقفية جديدة.  
وتهدف مذكرة التفاهم إلى 
ت��ط��وي��ر ال��ت��ع��اون ب��ن الهيئة 
واألمانة ومد جسور التواصل 
بينهما ف��ي امل��ج��االت الوقفية 
وتنشيط التعاون في القضايا 
ذات الطبيعة التنموية وتقدمي 
ح��ل��ول عملية لقضايا الوقف 

والتنمية. 
وتنص املذكرة على التعاون 

ف��ي م��ج��االت م��ش��روع قطاف 
لنقل وتبادل التجارب الوقفية 
ومشروع مناء لتدريب العاملن 
ف��ي م��ج��ال ال��وق��ف ، وم��ج��االت 
أخ����رى مي��ك��ن االت���ف���اق عليها 

مستقباً.
ويسعى م��ش��روع “قطاف” 
إل���ى ن��ق��ل وت���ب���ادل ال��ت��ج��ارب 
واخل��ب��رات ف��ي م��ج��االت العمل 
ال��وق��ف��ي وغ��ي��ره��ا م��ن مجاالت 
“االستثمار، ال��دع��وة للوقف، 
دور الوقف في تنمية املجتمع…
الخ” لتسليط ال��ض��وء على 
جتارب األداء الرائدة والناجحة، 
بغرض االستفادة منها في تنمية 

العمل الوقفي، وتعميم ما حققته 
من جناحات.

 وتتجلى آليات عمل املشروع 
ف��ي عقد سلسلة م��ن ال��ن��دوات 
وورش ال��ع��م��ل ال��ت��ي تعرض 
للتجارب الوقفية املعاصرة 
باللغات العربية واإلجنليزية 
والفرنسية، واخ��ت��ي��ار إح��دى 
الدول إلنفاذ البرنامج التدريبي 
فيها ودع���وة ال���دول امل��ج��اورة 
احمليطة فيها لانضمام للبرنامج 
من خال ترشيح ممثليها تعميًما 
للفائدة ول��اس��ت��غ��ال األمثل 

لإمكانات واملوارد.
أم��ا م��ش��روع “مناء” فيركز 
على إنفاذ برامج تأهيل وتدريب 
للعاملن ف��ي م��ج��ال األوق���اف 
ف��ي ال���دول اإلس��ام��ي��ة بغرض 
تنمية كفاءة أداء العاملن في 
مجال الوقف وتأهيلهم ورفع 
قدراتهم، وتبادل اخلبرات فيما 
بن ال��دول األعضاء في منظمة 
ال���ت���ع���اون اإلس����ام����ي وذل���ك 
لارتقاء بالعناصر وال��ك��وادر 
ال��ب��ش��ري��ة ال��ع��ام��ل��ة ف��ي مجال 
الوقف، من خال أعمال تدريبية 
ومحاضرات ودراس��ات نظامية 
وورش عمل وحلقات نقاشية 
وبحوث ودراسات وما إلى ذلك 
من أساليب املتطورة، وتغطي 
عمليات ال��ت��دري��ب ه���ذه كافة 
مجاالت العمل الشرعية والفنية 
واإلداري����ة، وك��اف��ة املستويات 
الوظيفية، اب��ت��داء من القاعدة 
التنفيذية، وصعودا إلى القمة  

القيادية.

السميط: االتفاقية تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الشراكة وتطوير التجارب الوقفية

»الهيئة اخليرية« وقعت مذكرة تفاهم  مع »أمانة األوقاف« لتدريب الكوادر وتنمية املعرفة الوقفية

السميط والسجاري وعدد من احلضور خال توقيع املذكرةالسميط والسجاري يوقعان مذكرة التفاهم

»ديوان احملاسبة« يشارك
في حلقة نقاشية حول آليات 

وأنظمة العمل وأنواع الرقابة 
ي����ش����ارك وف�����د م��ن 
ديوان احملاسبة برئاسة 
رئيس الديوان باإلنابة 
ع���ادل ال��ص��رع��اوي في 
زيارة رسمية إلى هيئة 
ال��ت��دق��ي��ق ال��ي��اب��ان��ي��ة 
حل�����ض�����ور احل���ل���ق���ة 
النقاشية حول موضوع 
آل��ي��ات وأن��ظ��م��ة العمل 
وأن��واع الرقابة املتبعة 
والتي ستعقد في مدينة 
طوكيو – اليابان خال 
ال��ف��ت��رة م��ن 26 – 28 

فبراير املقبل.
ويضم وف��د الديوان 
املشارك كل من مهندس 
اخ��ت��ص��اص��ي رئيسي 

بإدارة الدعم الفني رانيه العجيري، محلل 
مبرمج رئيسي ب��إدارة تقنية املعلومات 
كوثر املطوري، منسق تعليم مهني مستمر 
بإدارة التدريب والعاقات الدولية شريفة 
دشتي، منسق عاقات عامة بإدارة اإلعام 
والعاقات العامة ومركز املعلومات لطيفة 

السريع.
وق��ال��ت مهندس اختصاصي رئيسي 
ب��إدارة الدعم الفني رانية العجيري إن 
ال��دي��وان سيبحث خ��ال ال��زي��ارة أوج��ه 

بي���������ن  التع����اون 
اجلهازين وتأكيد دعم 
ال��ي��اب��������ان ف��ي طل����ب 
لتمثي����ل  ترشح�ه�م 
املنظم��ة اآلسيوي���ة 
لهيئ��ات الرقاب�ة العل���يا 
)األسوساي( في مجلس 
مديري املنظمة الدولية 
لهيئات الرقابة العليا 

)اإلنتوساي(. 
وأض��اف��ت العجيري 
أنه سيناقش املواضيع 
ذات االهتمام املشت����رك 
ف��ي نط���اق املنظم���ة 
اآلسيوي����ة لهي��ئات 
ال��رق��اب��������ة العل����يا 
)األسوساي(، باإلضافة 
إل��ى ب��دء اس��ت��ع��دادات دي�����وان احملاسب�ة 
بدول�ة الكوي�ت الستضافة االجتماع 
الرابع واخلمسي�ن ملجلس مدي�ري املنظم�ة 

اآلسيوية خال شهر يولي�و 2019.     
كما أشارت إلى أن وفد الديوان سيقدم 
خ��ال ال��زي��ارة مجموعة م��ن ال��ع��روض 
املرئية ح��ول التدقيق على تكنولوجيا 
املعلومات وال��ت��دري��ب املهني والتعليم 
املستمر، ب��اإلض��اف��ة إل��ى تدقيق األداء 

والتدقيق البيئي.

رانية العجيري

أبا اخليل:خطة ميدانية شاملة 

البلدية ترفع استعداداتها لالحتفال باألعياد 
الوطنية ضمن حملة »احتفل برقي«  

  ص��رح م��دي��ر إدارة العاقات 
العامة ببلدية الكويت عبد احملسن 
أب���ا اخل��ي��ل ب���أن ال��ب��ل��دي��ة رفعت 
أستعدادتها لاحتفاالت باالعياد 
الوطنية  ب��وض��ع خطه ميدانية 
ت��زام��ن��اً م��ع العيد الوطني ال�58 
وال��ذك��رى ال��28 لعيد التحرير 
بتوفير 221 آلية نظافة و 646 
حاوية في األماكن والشوارع التي 
ستشهد إحتفاالت اإلعياد الوطنية 

و 1310عامل نظافة.
وأك��د أب��ا اخليل إل��ى أن اخلطة 
تتضمن تلقي الشكاوي و الباغات 
عبر مواقع التواصل االجتماعي 
و اخلط الساخن للفرق والتعامل 
معها على م���دار الساعة ، فضا 
ع��ن  متابعة امل��ع��ارض للتأكد من 
التراخيص  املؤقتة لالعاب  وازالة 
أي نشاط يتم تنفيذه على اماك 
الدوله دون ترخيص او لم يلتزم 
أصحابه بإشتراطات الترخيص 
باالضافة  إلى أن اجلهات الرقابية 
ف��ي بلدية ال��ك��وي��ت  ستكثف من 

حماتها التفتيشية والتي تهدف 
إلى رصد و ضبط الباعه اجلائلن 
، م��ؤك��دا ع��ل��ى إن���ه سيتم حترير 
م��خ��ال��ف��ات وإت���خ���اذ اإلج�����راءات 
القانونية  ملن يتم ضبطهم ، كما 
أنها تشتمل على اجلانب التوعوي 

من خ��ال الفاشات التلفزيونية 
و157 إع�����ان م���وب���ي ت��وع��وي 
وحسابات البلدية مبواقع التواصل 

اإلجتماعي ضمن حملة احتفل_برقي 
لتعريف اجلمهور ب��أن احملافظة 
على نظافة امل��راف��ق وال��ش��وارع 

والساحات العامة وامليادين واجب 
وطني واحلد من الظواهر السلبية 

املصاحبة لإحتفاالت الوطنية.

تنظيف الشوارع

خالل حلقة نقاشية عن اإلشاعة واألمن املجتمعي

املطيري: نحرص على توعية الشباب مبخاطر 
اإلشاعات وتأثيرها السلبي على املجتمع

ق��ال م��دي��ر ع��ام الهيئة العامة للشباب 
عبدالرحمن املطيري إن الهيئة حريصة على 
توعية الشباب مبخاطر اإلشاعة لتأثيرها 
السلبي على املجتمع واستقراره وامنه مؤكدا 
اأهمية مواجهة هذه اآلفة ووأده��ا مع بداية 

اطاقها حلماية املجتمع.
وأضاف املطيري في تصريح صحفي أمس 
عقب حضوره احللقة النقاشية )اإلشاعة 
واألمن املجتمعي( التي نظمها برنامج )مثمر( 
الوطني التابع للهيئة أن ما برز هذه احللقة 
هي مشاركة طلبة املدارس املنتمن ل)واثق( 

كضيوف في احللقة.  
وأك��د في ه��ذا الصدد ح��رص الهيئة على 
إقامة امللتقيات واحللقات والورش النقاشية 
الشبابية لتوفير مساحات لهم للتعبير 
عن آرائهم وتطلعاتهم إلتاحة الفرصة لهم 
لاستفادة من خبرات من سبقهم من الرواد 
“ما ميكنهم من املساهمة في حتقيق الريادة 

والتكامل للمجتمع”. 
 وم��ن جانبه ق��ال وكيل وزارة التربية 
املساعد للتنمية التربوية واألنشطة فيصل 
مقصيد في تصريح مماثل ان مشاركة الوزارة 
في ه��ذه األنشطة تنبع من إميانها بتعزيز 
الشراكة مع كافة اجلهات الراعية للشباب 
وفي مقدمتها الهيئة العامة للشباب لتوحيد 
اجلهود في تنمية قدرات الشباب في املدارس.   
وذك��ر مقصيد أن موضوع احللقة يكتسب 
أهمية كبيرة في ظل انتشار مواقع التواصل 
االجتماعي التي تسهم بانتشار هذه اإلشاعات 
بسرعة داعيا إلى استثمار اجلوانب اإليجابية 

في هذه املواقع لدحض هذه اإلشاعة من خال 
سرعة تفنيدها والرد عليها.  

 بدورها ذك��رت املدير التنفيذي برنامج 
)مثمر( الوطني رشا الفارس ان هذه احللقة 
مت أعدادها وتنفيذها بالكامل من قبل طلبة 
في اربع مدارس ثانوية في منطقة اجلهراء 
التعليمية مشددة على حرص )مثمر( على 
تنمية الطاقات الشبابية وإب��راز مواهبهم 

وقدراتهم.   وذكرت أن محاور احللقة تطرقت 
ال��ى مفهوم اإلش��اع��ة و دوافعها ثم اسباب 
اإلشاعة وأثرها على الفرد واملجتمع إضافة 
إلى مناقشة افضل السبل حلماية املجتمع من 
آثارها السلبية وإيضاح اجلانب القانوني 
ملطلقي ومروجي االشاعة منوهة باحلضور 
املميز للطلبة ومشاركتهم الفعالة في احللقة.  
 وش��ارك باحللقة الدكتور أن��ور شعيب 

ممثا عن اجلانب االكادميي والنقيب فاطمة 
اب��واحل��س��ن م��ن إدارة الشرطة املجتمعية 
ب��وزارة الداخلية وأحمد الوهيدة من امليدان 

التربوي.
وتضمنت احللقة ع��رض األف��ام الفائزة 
مبسابقة الفيلم التوعوي ملوضوع احللقة كما 
مت عرض فقرة مدرسية )كن واعيا( إضافة 

إلى افتتاح املعرص الفني املصاحب لها.

جانب من احللقة النقاشية )اإلشاعة واألمن املجتمعي(
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مسيرة  استمرار  إلى  نهدف  السجاري: 
واألمانة الهيئة  بني  املشترك  العطاء 

مجالي  في  خير  فاحتة  املذكرة  امللحم: 
ت����دري����ب ال�����ك�����وادر وت�����ب�����ادل اخل����ب����رات

مستشفى جابر للقوات املسلحة 
نظمت ورشة عمل جراحية 

لألجهزة التعويضية 
ك���ش���ف ال���دك���ت���ور 
محمد ال��غ��امن رئيس 
وح��دة املسالك البولية 
مبستشفى جابر للقوات 
املسلحة  أن مستشفى 
جابر للقوات املسلحة 
ق��د أق��ام��ت ورش��ة عمل 
جراحية ملدة يوم واحد 
لألجهزة التعويضية 
ال��ت��ي تعالج الضعف 
اجل���ن���س���ي ، وذل�����ك 
م��ع الطبيب ال��زائ��ر د. 
س��ب��ي��س��ت��ي��ان ب��ي��ل��ي 
اس���ت���ش���اري ج��راح��ة 
املسالك البولية بدولة 
فرنسا ، مؤكداً أن هذه 
الزيارة تعد الثانية له 
للمستشفى ، والثالثة 

لدولة الكويت عامة .
وق��ال الغامن : قمنا بعمل العديد من 
ح��االت ج��راح��ة تعويضية باستخدام 
أحدث األجهزة التقنية في مجال األجهزة 
ال��ت��ع��وي��ض��ي��ة ، وق���د تكللت جميعها 
بالنجاح بفضل الله ، ولم تسجل أي حالة  

مضاعفات .
وأوض��ح أن الطاقم الطبي مبستشفى 
جابر للقوات املسلحة دائ��م��اً ما يجري 
مثل ه��ذه العمليات باستمرار ، ولكن 

بن احلن واآلخر نحب 
أن ن��س��ت��ع��ن ببعض 
األط���ب���اء ال���زائ���ري���ن ، 
خاصة ممن عملنا معهم 
ف��ي اخل����ارج ، ولدينا 
معهم ع��اق��ات طيبة ، 
وذل���ك م��ن أج��ل تبادل 
اخل���ب���رات ف���ي م��ج��ال 
األج��ه��زة التعويضية 
ال��ت��ي تعالج الضعف 
اجلنسي ، خصوصاً أن 
ه��ذه العمليات جترى 
أكثر في أوروب��ا بسبب 

نسبة عدد السكان .
وذك�����ر ال���غ���امن أن 
األج��ه��زة التعويضية 
ت��ع��ت��ب��ر احل���ل األخ��ي��ر 
ف��ي م��وض��وع الضعف 
اجلنسي ، ففي البداية 
بالطبع نحاول مع املريض عن طريق 
ع��دة ط��رق طبيعية عن طريق االمتناع 
ع��ن ال��ت��دخ��ن ، ومم���ارس���ة ال��ري��اض��ة 
، وتعديل من��ط الطعام ، ث��م بعد ذلك 
يأتي دور العاج باحلبوب ، ثم اإلبر 
امل��وض��وع��ي��ة ، وف��ي األخ��ي��ر ي��أت��ي دور 
األجهزة التعويضية كحل أخير وفعال 
، مبيناً أن العاج باألجهزة التعويضية 

أثبت جدارة وفعالية وجناحاً كبيراً.

د. محمد الغامن

عبد احملسن أبا اخليل


