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 أكد وزير التربية وزير التعليم العالي الكويتي 
حامد العازمي أن جامعة اخلليج التابعة ملكتب 
التربية العربي لدول اخلليج تعد من أكبر االجنازات 
التي متت في املجال التعليمي وتعد رافدا اساسيا في 

مجالي الطب والهندسة.   
وأعـــرب العازمي فــي كلمته الترحيبية للوفود 
اخلليجية املشاركة في اجتماع مجلس أمناء جامعة 
اخلليج العربي ال84 أمــس األربــعــاء عــن متنياته 
ملجلس األمناء ممثال بوكيل وزارة التعليم العالي 
صبيح املخيزمي بالتوفيق واستمرار التعاون بني 
دول مجلس التعاون اخلليجي عبر عقد االجتماعات 

الدورية في مجال التربية والتعليم.  
 وأضاف أنه على مدى 38 عاما مضت كانت والزالت 
جهود اجلامعة مشرفة وانعكاساتها قوية على تعزيز 
أواصــر التعاون اخلليجي املشترك مشيدا بحضور 

الوفود املشاركة.
من جهته ذكر وكيل وزارة التعليم العالي صبيح 
املخيزمي عقب اجتماع مجلس امناء جامعة اخلليج 
العربي بحضور وفود دول مجلس التعاون اخلليجي 

ان هناك تعاون مثمر استمر طيلة السنوات املاضية. 
ــى أن االجــتــمــاع انتهى الــى جملة من    وأشـــار إل
التوصيات والقرارات التي تتعلق باعتماد البرامج 
وإقــرار امليزانيات اضافة الى معاجلة بعض األمور 
املتعلقة بتطوير اجلامعة فضال عن االطــالع على 

إجنازات اجلامعة التي تسير باالجتاه السليم. 
ولفت املخيزمي الى وجود بعض البرامج التي من 
املقرر اعتمادها مضيفا انه مت خالل االجتماع طلب 
بعض االستيضاحات والدراسات التي سيتم تقدميها 
أثناء االجتماع التالي في مارس املقبل الذي سيكون 

مقره سلطنة عمان.

العازمي: جامعة اخلليج رافد أساسي 
في الطب والهندسة

ــــرس الــوطــنــي  ــــاد وكــيــل احل أش
الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي 
باملستوى املتميز الذي أظهره منتسبو 
ــرس الوطني مــن وحـــدات وفــرق  احل
الطوارئ التي ساندت جهات الدولة 
العسكرية واملدنية في التعامل مع 
تداعيات األمطار التي شهدتها الكويت 
مؤخراً. جاء ذلك خالل لقائه معهم في 

معسكري التحرير والصمود.
ونقل الوكيل للمنتسبني حتيات 
وتقدير القيادة العليا للحرس الوطني 
ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي 
رئــيــس احلـــرس الــوطــنــي و الشيخ 
مشعل األحمد نائب رئيس احلرس 
الوطني جلهودهم املخلصة التي تكللت 
بالنجاح والقت إشادة كبيرة على كافة 

املستويات الرسمية والشعبية.
وحث الوكيل رجال احلرس الوطني 
عــلــى مــواصــلــة الــتــدريــب واحلــفــاظ 
على املستوى املتميز واالستفادة من 
املواقف املختلفة ليتمكنوا من القيام 
بالواجبات املنوطة بهم في مختلف 
الظروف واألجــواء وعلى أكمل وجه، 
وطالبهم مبواصلة البذل والعطاء 
لتحقيق ما يطمح إليه احلرس الوطني 
فــي وثيقة األهـــداف االستراتيجية 
2020 »األمن أوال« في الوصول إلى 
اجلاهزية الكاملة ملواجهة أي مخاطر 
أو تهديدات واحلفاظ على الصورة 

املشرفة للحرس الوطني.
وقــد رافــق الوكيل في اجلولة كال 
من املعاون للعمليات والتدريب اللواء 
الــركــن فالح شجاع فالح ، املعاون 
للشؤون املالية وإدارة املوارد العميد 
رياض محمد طواري، املعاون لإلسناد 
اإلداري العميد الركن طالع عبدالرزاق 
قدير، قائد احلماية والتعزيز العميد 

الركن حمد سالم أحمد.

خالل زيارته لفرق الطوارئ

الرفاعي: واصلوا جهودكم  للحفاظ على الصورة املشرفة للحرس الوطني

د.حامد العازمي في اجتماع مجلس أمناء جامعة اخلليج العربي الـ84

الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي متحدثاً

الرفاعي في لقطة جماعية مع منتسبي احلرس الوطني

 أعلنت إدارة العالقات العامة ببلدية الكويت عن 
إستمرار  إدارة النظافة العامة و إشغاالت الطرق بفرع 
بلدية اجلهراء  بحمالتها امليدانية و باألخص احلمالت 
التي تقوم بها مراقبة إشغاالت الطرق التي تستهدف 
للحد من ظاهرة الباعة اجلائلني و البقاالت املتنقلة الغير 
مرخصة  املتواجده على الطريق العبدلي  وذلك  ضمن 

إطار حملة #تواصل_معنا .
وأوضـــح  مدير ادارة النظافة العامة و اشغاالت 
الطرق فهد القريفة بأن  مفتشني مراقبة اشغاالت الطرق  
قد قامت بخطة ميدانية لرصد مواقع الباعة اجلائلني و 
البقاالت الغير مرخصة إستبقت احلملة التي أسفرت عن 

رفع 19 بقاالت متنقلة دون ترخيص و  24 دراجة  نارية  
وسيارتني مهملة.

وأكــد القريفة  بستمرار احلمالت حتي يتم القضاء 
على هذي الظاهر السلبية للحفاظ على املنظر العام و 
احلد من تداول املواد الغذائية في غير األماكن املرخصة 

حرصا علي صحة املواطن و املقيم .
ودعت إدارة العالقات العامة بالبلدية املواطنني و 
املقيمني االتصال باخلط الساخن) )139او عبر مواقع 
التواصل االجتماعي kuwmun@ في حال وجود اي 
شكوى تتعلق بالعمل البلدي الفتة الى انه سيتم التعامل 

مع شكاواهم مباشرة وفقا للوائح و أنظمة البلدية.

نفذتها إدارة النظافة و إشغاالت الطرق 

 19 القريفة: بلدية »اجلهراء« رفعت 
بقالة متنقلة على طريق العبدلي

كشفت إدارة العالقات العامة ببلدية الكويت عن 
حتقيق العديد من اإلجنازات إلدارة التدقيق واملتابعة 
الهندسية بفرع بلدية محافظة حولي خالل اكتوبر 

املاضي ، مشيرة الى إنه قد مت اصدار 343 معاملة .
وأوضــح مدير إدارة التدقيق و املتابعة الهندسية 
م.مبارك العجمي بأن اإلدارة قامت بإصدارو جتديد 
126 معاملة للمحالت ، و 84 شهادة اوصاف الكترونية 
، 30 معاملة انهاء اشراف الكتروني ، 28 معاملة انهاء 
اشـــراف ، 21 معاملة إيــصــال تــيــار كهربائي ، 12 

معامالت  ايصال تيار كهربائي الكتروني  ، و ترخيص 
وجتديد 10 معامالت للمعاهد و احلضانات و البنوك 
، و 31 معاملة طلب و ايصال هاتف ،  معاملة تقوية 

تيار كهربائي .
ودعــت إدارة العالقات العامة اجلمهور في حال 
وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية بعدم التردد باالتصال 
على اخلــط الساخن 139 او التواصل عبر حساب 
البلدية مبواقع التواصل االجتماعي @ وسيتم اتخاذ 

kuwmun. اإلجراءات حيالها على الفور

 343 العجمي: بلدية »حولي« أصدرت 
معاملة هندسية خالل أكتوبر املاضي

أكــد نائب املدير العام لقطاع التحرير 
ورئيس حترير وكالة األنــبــاء الكويتية 
)كونا( سعد العلي أمس األربعاء ان االعالم 
الرقمي بات ميلك الكثير من التأثير على 
صناعة االعالم مشيرا إلى انه ترك بعض 
احلكومات في حالة ارتباك بشأن كيفية 

التعامل مع وسائل التواصل االجتماعي.
ــــدوة نظمتها  ــــال الــعــلــي خـــالل ن وق
مؤسسة )يورافكس( في بروكسل بعنوان 
)الدبلوماسية الرقمية في عصر التضليل 
اإلعالمي( ان »وسائل التواصل االجتماعي 
اداة جديدة دخلت عالم االتصاالت واحدثت 
تأثيرا كبيرا على صناعة اإلعالم في جميع 

أنحاء العالم«.
ــتــواصــل  وأشـــــار إلــــى أن وســـائـــل ال
االجــتــمــاعــي أضــحــت أيــضــا عــامــال مؤثرا 
ــقــرارات لــدى بعض  فــي عملية صناعة ال
احلكومات وكيفية الرد على ذلك التحدي 
اجلــديــد.وأوضــح أن بعض احلكومات 
واجهت معضلة ســواء بالرد عبر وسائل 
ــالم القدمية من الصحف أو القنوات  اإلع

التلفزيونية بينما ارتــأت أخــرى مخاطبة 
ــل الــتــواصــل  ــائ ــن خـــالل وس اجلــمــهــور م
ــالم  االجــتــمــاعــي.واوضــح العلي ان »اإلع
بشكل عــام يعاني من حالة من االرتباك 

بسبب وسائل التواصل االجتماعي«.
ـــح أن الــنــاس منقسمون حول  وأوض
تعريف مــا إذا كــانــت وســائــل التواصل 
االجتماعي هي اإلعــالم او ال مضيفا ان أن 
كثيرا من االخبار التي يتم تداولها على تلك 

الوسائل اإلعالمية ليست صحيحة.
والــقــى بــالــلــوم على اجلــامــعــات لعدم 
تدريسها لــوســائــل اإلعـــالم االجتماعي 
كموضوع رئيسي مشيرا الــى ان الناس 
في حيرة بالنظر العتبار وسائل التواصل 

االجتماعي كاحدى وسائل االعالم أو ال.
وعلى الصعيد ذاته قال رئيس حترير 
)كونا( ان بعض احلكومات التي تتعامل 
مع وسائل التواصل االجتماعي في الشرق 
األوســط تتخذ موقف الدفاع في كثير من 
األحــيــان موضحا أنها تقضي الكثير من 
الوقت في متابعة ما يتم إرساله عبر وسائل 

التواصل االجتماعي بشأنها أو ضدها.
وأكــد في هذا الصدد ان الكويت حققت 
أداء جيدا في التواصل مع اجلمهور بشأن 
التعامل مع املعلومات املضللة املنشورة 
عبر تلك الوسائل.واوضح ان »احلكومة في 
الكويت تستخدم منبري االعالم التقليدي 
والرقمي في التواصل مع اجلمهور« الفتا 

إلى انها حققت نتائج جيدة في هذا الصدد.
واكد العلي انه يجب على وكاالت االنباء 
املختلفة أن تتكيف مع البيئة اإلعالمية 
الرقمية اجلديدة قائال في هذا الصدد »نحن 
كوكالة أنباء يجب أن نأخذ أنفسنا بعيدا 
عن أسلوب الكتابة القدمي وعلينا التكيف 
مع أسلوب الكتابة اجلديد وكتابة وسائل 

اإلعالم الرقمي«.
من جهته قال سفير الكويت لدى بلجيكا 
ــي  ــاد االوروب ورئيس بعثتيها لــدى االحت
ــو( جاسم  ــات وحــلــف شــمــال االطــلــســي )ن
ــالل مداخلته بــالــنــدوة »لقد  الــبــديــوي خ
اكتشفنا نحن في العالم العربي اهمية 
وسائل التواصل االجتماعي وذلك عندما 

اندلعت اإلضرابات واالحــداث التي عرفت 
باسم الربيع العربي«.

واضاف البديوي »لقد عرفنا مدى اهمية 
هذه الوسائل اال اننا لم نكن نــدرك درجة 
فعاليتها خاصة بعد األحداث التي شهدتها 
مصر والتي استخدم فيها موقع )فيس 

بوك(. 
كما اشار الى اهمية موقع )تويتر( في 
نشر األخبار والرسائل بسرعة الى العالم 
مضيفا »اننا نحاول الوصول الى الناس 
بطريقة إيجابية«.وبدورها وصفت سفيرة 
السلفادور لدى بلجيكا جوليا فيالتورا في 
مداخلتها العرض الذي قدمه رئيس حترير 
)كــونــا( بأنه »مثير لالهتمام وصحيح 
للغاية« معربة عــن موافقتها ملــا تطرق 
اليه عن الوضع احلالي لوسائل التواصل 

االجتماعي.
ورأت فيالتورا »ان ادارة هذه الوسائل 
تتم مــن قبل اي شخص يــريــد الترويج 
لوجهات نظره وافــكــاره وليس مــن قبل 

متخصصني«.

رئيس حترير »كونا«: اإلعالم الرقمي له تأثير كبير على صناعة اإلعالم

جانب من الندوة سعد العلي

املسلم« »بيت الزكاة« يولي 
اهتمامًا خاصًا لرعاية األطفال

صرحت نائب املدير العام للموارد واألعالم 
في بيت الزكاة الكويتي كوثر املسلم بأن البيت 
يولي اهتماماً خاصاً برعاية األطفال داخل 
الكويت ويضع ضمن أهدافه تنشئة األطفال 
وتعويدهم على القيم اإلسالمية فيصدر لهم 
مطبوعات تعريفية وألعاب ترفيهية بهدف 
غــرس حب اخلير ومساعدة احملتاجني في 

نفوسهم.
وأضافت املسلم: ومن هذا املنطلق افتتحنا 
العام املاضي جناحاً خاصاً لبيت الزكاة في 
مدينة األلعاب )كيدزانيا( مبجمع األفنيوز، 
استحوذ من خالله البيت على اهتمام الكثيرين 
من األطفال زوار املدينة الذين ساهموا بصورة 
رمزية في مشاريع البيت اخليرية وتبرعوا 
لها بعملة »الــكــيــدزوز« االفــتــراضــيــة، كما 
ينظم البيت في شهر رمضان املبارك فعالية 
القرقيعان ألطفال األسر املستحقة للمساعدات 
املسجلني لديه إلدخــال السرور والفرح إلى 

قلوبهم.
وتابعت املسلم: »وعلى صعيد أعمال بيت 
الــزكــاة اخليرية جانب مهم خــاص برعاية 
األطــفــال فعلى سبيل املــثــال للبيت شراكة 
مستمرة مع وزارة التربية من خالل »صندوق 
رعاية الطالب« للتكفل مبصاريف الطلبة غير 

القادرين على دفع املصاريف الدراسية.

كذلك ينفذ البيت سنوياً منذ عام 1993م 
مشروع حقيبة الطالب التي يدعم من خاللها 
األسر املستحقة وابناء األرامــل واألسر التي 
لديها بطاقات متوين تابعة ملراقبة التبرعات 
العينية في بيت الزكاة ممن لديهم أبناء في 
مراحل التعليم االبتدائي واملتوسط والثانوي، 
فيعمل على التخفيف عن كواهلهم بتوفير 
حقيبة مدرسية تشتمل على الدفاتر واألقالم 
ومعظم املستلزمات املدرسية االخــرى التي 

يحتاجها الطالب حسب املرحلة الدراسية.    
 وذكرت املسلم: أن البيت ينظم كل سنتني 
تقريبا  »ملتقى األيتام » وهو فعالية خاصة 
باأليتام الذين يكفلهم بيت الزكاة تتضمن 
ـــارات ملعالم الكويت  أنشطة ترفيهية وزي
ومــدن األلعاب وينظم لهم كذلك زيــارة ملقر 
بيت الزكاة للتعرف على أنشطته اخليرية 
وأهمية الزكاة في الدين اإلسالمي ودورها في 
تنمية املجتمع وحتقيق التكافل بني أفــراده، 
وفي هذا اإلطار نظم البيت في أبريل املاضي 
جولة ترفيهية في مدينة األلعاب »كيدزانيا« 
لـ 100 طفل يتيم ضمن فعاليات امللتقى الثامن 

لأليتام.
ولفتت املسلم: إلى أن بيت الزكاة الكويتي 
كان رائداً في مجال رعاية األيتام في الكويت 

بتنفيذ مشروع كافل اليتيم عام 1983م.

» ديوان احملاسبة« يختتم 
ثالثة برامج تدريبية 

ــوان احملاسبة ثالثة برامج  اختتم دي
تدريبية، األول بعنوان »املستجدات على 
التعاميم املالية«، والثاني بعنوان »قانون 
ــم )1( لسنة 2016«، أما  الــشــركــات رق
الثالث جاء بعنوان »التخطيط وجدولة 
ــار تنفيذ الــديــوان  ــك فــي إط العمل«، وذل

للخطة التدريبية لعام 2019/2018.
واستهدف البرنامج األول املوجه لفئة 
املدققني فــي قطاع الــــوزارات واإلدارات 
احلكومية وقطاع اجلهات امللحقة وإدارتي 
الرقابة املسبقة تعريف املشاركني بآخر 
املــســتــجــدات الــتــي مت اســتــحــداثــهــا على 
التعاميم املالية، كما تناول أهم التغيرات 
في التعميم رقم )4( لسنة 2015 بشأن 
دليل رموز وتصنيفات امليزانية )األساس 

النقدي(.
وألقى البرنامج الضوء على التغيرات 
في التعميم رقم )5( لسنة 2016 بشأن 
ــل رمــــوز وتــصــنــيــفــات احلــســابــات  ــي دل
اخلارجة عن أبــواب امليزانية وفقاً لدليل 
ــى جانب  ــاءات مالية احلــكــومــة، إل ــص إح
ــم )2( لسنة  التغيرات فــي التعميم رق
2016 بشأن شروط التعديل بني اعتمادات 

امليزانية في اجلهات احلكومية.
كما تطرق البرنامج إلــى استعراض 

التعميم رقم )11( لسنة 2016 بشأن إعداد 
تقديرات ميزانيات الـــوزارات واإلدارات 
احلكومية والذي نص في املادة رقم )23( 
على إعــداد تقديرات امليزانية على أساس 
تقدير ثالث سنوات مستمرة، باإلضافة إلى 
التغيرات في التعميم رقم )4( لسنة 2016 

بشأن نظام الشراء للجهات احلكومية.
وتناول البرنامج التغيرات في التعميم 
رقم )9( لسنة 2016 بشأن أسس حصر 
وتقييم األصول العقارية اململوكة للدولة، 
والتعريف بتعميم وزارة املالية رقم )8( 
لسنة 2017 بشأن املعاجلات احملاسبية 

على نظم إدارة مالية احلكومة.
أما البرنامج الثاني الذي حمل عنوان 
»قانون الشركات رقم )1( لسنة 2016« 
استهدف كافة املدققني في جميع القطاعات 
تعريف املشاركني بأحكام قانون الشركات 
رقم )1( لسنة 2016 وبيان دور ديوان 
احملاسبة فــي ظــل أحــكــام تلك القوانني، 
وتــطــرق الــى التعريف بأسباب صــدور 
الــقــوانــني اجلــديــدة وبــيــان عــالقــة بعض 
القوانني بقوانني ومراسيم سابقة وشرح 
القانون اجلديد والتعديالت عليه وحتديد 
اجلهات ذات العالقة واملكلفة بتطبيق تلك 

القوانني.

تتمات

في مقر الهيئة
وعضوية ) وزارة الداخليةـ  وزارة األشغال العامة 
ـ وزارة املاليةـ  وزارة الكهرباء واملــاءـ  إدارة الفتوى 
والتشريعـ  بلدية الكويتـ  املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية( للقيام باعدة مهام أبرزها: إعطاء األولوية 
ألصحاب املساكن التي تعرضت لــألضــرار اإلنشائية 
اجلسيمة التي ال تسمح بالسكن فيها، والتأكد من سالمتها 
وضمان صالحيتها لالستخدام لتمكني أصحابها من 
العودة للسكن فيها وتأمني مقومات االستقرار لها وذلك 

مع توفير السكن املالئم حلني االنتهاء من ذلك .
وحتديد أوجه القصور واخللل واملسئولني عنها وسبل 

محاسبتهم أفراد وشركات .
وتقييم التجربة ولوائح التعامل مع مثل هذه األحداث 

ودور كل جهة واإلجراءات التي متت في مواجهتها .
ــراء الــدراســات اجليولوجية اخلاصة مبسارات  وإج
ــا السلبية ، وحتقيق  ــاره ــل جتنب آث الــســيــول مــن أج

االستفادة منها وتخزين مياهها.
ــارب الـــدول املتقدمة واستقدام  واالســتــفــادة مــن جت
اخلبرات العاملية املتخصصة لتقييم كفاءة اإلجــراءات 
القائمة وتطوير اخلطط الوقائية لتالفي التعرض ملثل 

هذه احلوادث مستقبالً .
وإعداد النماذج واإلجراءات املتعلقة بإستقبال طلبات 
التعويض عن األضرار التي ترتبت على األمطار الغزيرة 
والسيول خالل األسبوع القادم ، وتخصيص مقر الهيئة 
العامة للتعويضات – سابقاً لهذا الغرض ، ليتم اتخاذ 

الالزم في شأن سبل الدعم املمكنة للمتضررين .

يعزز التكامل
وأشار إلى أنهم اعتمدوا خالل االجتماع نتائج اللجان 
الفنية املشكلة من خبراء وزارات العدل والداخلية العرب 
لبحث مسألة جتــرمي دفــع الفدية فــي سياق مراجعة 
ــاب ومتويله في اطار  لالتفاقية العربية ملكافحة االره

اجلهود الدولية للقضاء علة هذه االفة فكريا وماديا.

واضــاف أنهم ناقشوا وثيقة املركز العربي للبحوث 
القانونية والقضائية عن أعماله للعام احلالي للدورة 
34 ملجلس وزراء العدل العرب متهيدا العتمادها فضال 
عن اعتماد جدول اعمال املجلس والذي يعقد مبشاركة 18 

وزير عدل عربيا.
وشــارك في اجتماع املكتب التنفيذي ملجلس وزراء 
العدل العرب رقم 63 باخلرطوم بجانب الكويت كل من 
األردن والعراق وقطر وجزر القمر وتونس والسعودية 

والسودان.

»اإلحصاء«
وأضافت أن أسعار سلعة األغذية واملشروبات سجلت 
في اكتوبر املاضي ارتفاعا بنسبة 37ر0 في املئة على 
أســاس شهري في حني بلغ ارتفاعها السنوي حوالي 
28ر0 في املئة في حني حققت سلعة السجائر )التبغ( 
ارتفاعا بنسبة 50ر13 في املئة مقارنة بالشهر ذاته من 
العام املاضي.وأوضحت أن أسعار سلع )االتصاالت( 
حققت ارتفاعا بنسبة 23ر4 في املئة في حني حققت السلع 
واخلدمات املتنوعة ارتفاعا بنسبة 66ر0 في املئة وحققت 
سلع املفروشات املنزلية ارتفاعا 17ر2 في املئة على 

أساس سنوي.
وذكــرت أن تكاليف )التعليم( حققت ارتفاعا بنسبة 
02ر1 في املئة في حني سجل قطاع )خدمات املسكن( 
نسبة تراجع في األسعار بلغت 44ر1 في املئة مبينة ان 
أسعار )املطاعم والفنادق( ارتفعت بنسبة 83ر0 في املئة 

فيما حققت أسعار )النقل( ارتفاعا بنسبة 10ر1 في املئة.
وأشــارت إلى أن أسعار )الكساء وملبوسات القدم( 
سجلت انخفاضا بنسبة 59ر1 في املئة فيما حققت أسعار 
)الصحة( ارتفاعا بنسبة 11ر2 في املئة.ويعد الرقم 
القياسي ألسعار املستهلك أداة لقياس التغيير مبستويات 
األسعار عموما بني فترتني إما شهرية وإما سنوية وعادة 
ما يكون مؤشرا أساسيا لقياس التضخم أو االنكماش 
االقتصادي إذ ميكن للدولة من خالله اتخاذ القرارات 
االقتصادية والتجارية ورسم السياسات النقدية واملالية.

تتمات


