
أشادت رئيسة مؤسسة انتصارس 
اخليرية الشيخة انتصار سالم العلي 
مبا تقوم به دول��ة الكويت من جهود 
كبيرة بخصوص الالجئني ومتضرري 
احل��روب على املستووين احلكومي 
ومنظمات املجتمع املدني، مشيرة إلى 
استضافة الكويت ث��الث م��ؤمت��رات 
ل��دع��م ال��الج��ئ��ني وم��ش��ارك��ت��ه��ا في 
مؤمترات دولية أخرى لدعم الالجئني 

السوريني، ما أهلها أن تصبح مركزا 
للعمل اإلنساني.

وقالت الشيخة انتصار في تصريح 
لها مبناسبة اليوم العاملي لالجئني، 
من منطلق معاناة الالجئني في املنطقة 
ال��ع��رب��ي��ة، قمت بتأسيس مؤسسة 
)انتصارس( اخليرية لدعم الالجئات 
العربيات وإعادة تأهيلهن عن طريق 
ال��درام��ا املسرحية، حيث نهدف إلى 

إع���ادة تأهيل مليون ام���رأة عربية، 
وب��دأن��ا العمل منذ م��ا ي��ق��ارب العام 
ف��ي مخيمات الالجئني ف��ي طرابلس 
وشاتيال بلبنان، وجاري التوسع في 

العمل في األردن ودول أخرى.
وأضافت أن مؤسسة )انتصارس( 
تهدف إل��ى تقدمي امل��س��اع��دة للنساء 
الناجيات من احلروب من خالل العالج 
النفسي الجتياز الفترة العصيبة 

الالتي م��ررن بها وإع���ادة النظر إلى 
احلياة من زاوية جديدة أكثر تفاؤالً، 
حيث يتم تدريب الالجئات وإع��ادة 
تأهيلهن بطرق مبتكرة وجديدة عبر 
الفن والدراما ما يزودهن بنهج مرن 

للشفاء النفسي.
وأش���������ارت إل�����ى أن م��ؤس��س��ة 
)ان��ت��ص��ارس( تعمل على استخدام 
طرق حديثة وغير مسبوقة في متكني 

امل���رأة، معتمدة على برامج وضعها 
خ��ب��راء تشمل التأهيل النفسي عبر 

العالج الدرامي ب��األدوات املسرحية، 
منوهة بأن هذه البرامج املبتكرة تطبق 

ألول مرة في العالم العربي، وأثبتت 
جناحا كبيرا على الالجئات املتدربات.

أشادت بدور الكويت الرائد في دعم الالجئني 

انتصار العلي: مؤسسة »انتصارس« تهدف إلى 
تقدمي املساعدة للنساء الناجيات من احلروب

الشيخة انتصار سالم العلي

سفير أوزباكستان يشيد باجلهود 
اإلنسانية للهالل األحمر الكويتي

أش���اد سفير جمهورية أوزب��اك��س��ت��ان لدى 
الكويت الدكتور بهرمجان أعاليوف أمس بجهود 
جمعية الهالل األحمر الكويتي في مد يد العون 
للمحتاجني ومساعدة املنكوبني جراء الكوراث 

الطبيعة أو من صنع اإلنسان.
وقال أعاليوف في تصريح للصحفيني عقب 
لقائه نائب رئيس مجلس ادارة جمعية الهالل 
األح��م��ر أن���ور احل��س��اوي إن ج��ه��ود اجلمعية 
واضحة في مجال مساعدة املنكوبني ولها مكانة 
رائ��دة على ساحة العمل اإلنساني معربا عن 

تقديره للجهود االنسانية املبذولة.
وأكد أهمية ما تقوم به اجلمعية إقليميا ودوليا 
في مجال اإلغاثة وإيصال املساعدات اإلنسانية 

للمحتاجني واملتضررين حول العالم.

وح��ول اللقاء ال��ذي ج��رى بني اجلانبني قال 
أعاليوف إنه مت بحث املوضوعات ذات االهتمام 
املشترك ال سيما مايتعلق باملجاالت االنسانية 
واإلغاثية، مشيرا إلى أن احملادثات التي أجراها 

مع احلساوي كانت مثمرة وبناءة.
م��ن جانبه رح��ب احل��س��اوي ب��زي��ارة سفير 
أوزباكستان لدى الكويت معربا عن استعداد 
اجلمعية للتعاون والتنسيق البناء مع الهالل 
األحمر األوزباكستاني واملنظمات اإلنسانية 
واملجتمعية ف��ي ب����الده. وق���ال إن اجلمعية 
ستستمر في مواصلة برامجها للتخفيف من 
امل��ع��ان��اة اإلنسانية التي يعيشها الالجئون 
والنازحون في كافة بقاع العالم ودعم أي جهد 

لدعم احملتاجني في أوزباكستان.

احلساوي أثناء لقائه سفير أوزبكستان

 316 »ديوان احملاسبة« أجنز دراسة 
3.2 مليار دوالر مايو املاضي موضوعًا بنحو 

ق��ال دي���وان احملاسبة أم��س األرب��ع��اء ان��ه درس 
وبحث في شهر مايو املاضي 316 موضوعا بني 
مناقصة عامة ومحدودة وممارسة بقيمة إجمالية 
بلغت نحو 8ر981 مليون دينار كويتي )نحو 2ر3 

مليار دوالر أمريكي(.
وأوضحت املدقق املساعد بإدارة الرقابة املسبقة 
للشؤون االقتصادية في الديوان مسيرة احلليل في 
تصريح صحفي أن الديوان أبدى رأيه بشأن 237 
موضوعا بقيمة بلغت نحو 9ر878 مليون دينار 
)نحو 9ر2 مليار دوالر( بنسبة 75 في املئة من 

إجمالي املوضوعات قيد البحث خالل تلك الفترة.
وأض��اف��ت أن أع��م��ال ال��رق��اب��ة املسبقة لبعض 
املوضوعات التي مت دراستها وبحثها أسفرت عن 
حتقيق وفورات مباشرة للخزانة العامة بقيمة بلغت 
نحو 7ر1 مليون دينار )نحو 7ر5 مليون دوالر( في 

مايو املاضي.
وأفادت انه نتج عن دراسة املوضوعات املعروضة 
على ديوان احملاسبة رد 82 موضوعا بنسبة 6ر34 
ف��ي املئة م��ن إجمالي ع��دد امل��وض��وع��ات التي متت 

دراستها خالل شهر مايو املاضي.

وكيل »التربية« استقبل رئيس وأعضاء نقابة العاملني بالوزارة

العازمي: حصلنا على وعود
بحل مشاكل العاملني 

استقبل وكيل وزارة التربية د. 
سعود احلربي رئيس نقابة العاملني 
ب����وزارة التربية ص��ال��ح العازمي 
وأعضاء مجلس إدارة النقابة حيث 
مت بحث ع��دد م��ن القضايا املهمة 

ملختلف العاملني بالوزارة .
وأع��ل��ن رئ��ي��س ن��ق��اب��ة العاملني 
ب��وزارة التربية صالح العازمي في 
تصريح صحفي  أن وكيل الوزارة د. 
سعود احلربي وع��د باتخاذ ال��الزم 
بحل مشاكل العاملني جتاه عدد من 
القضايا واملطالب التي طرحها رئيس 

واعضاء النقابة خالل اللقاء .
وأوضح العازمي أنه متت مناقشة 
موضوع كادر العاملني في الوظائف 
التربوية املساندة وص��رف املزايا 
املالية جلميع الفئات، الفتا إل��ى أن 
الوكيل احلربي وعد كذلك بأنه سيتم 
التنسيق مع دي��وان اخلدمة املدنية 
في أقرب فرصة من أجل تعديل القرار 

اخل��اص بكادر الوظائف التربوية 
املساندة الضافة املسميات اخلاصة 
بشؤون الطلبة والعاملني باملناهج، 
والغاء جزء من النص املتعلق بوجود 
العاملني داخ���ل امل����دارس وجعلها 
مرتبطة باملسمى الوظيفي للعاملني 
باملهن اخلاصة بالوظائف املساندة 

للتعليم حتى خارج نطاق املدرسة.
وأش���ار إل��ى أن  النقابة  طالبت 
ك��ذل��ك ب��إل��غ��اء ال��ت��ع��م��ي��م ال��ص��ادر 
م��ن ال����وزارة رق��م 20 لسنة 2018 
بوقف ق��رار مجلس اخلدمة املدنية  
حتديد ساعتني للرضاعة للموظفة 
املرضعة يوميا وكما دعت الى احالة 
ه��ذا التعميم للشؤون القانونية  
ب��ال��وزارة للتأكد من قانونيته مع 
ارف���اق امل��س��ت��ن��دات ال��ت��ي تبني حق 
املوظفات في تلك الساعات يوميا 
والتي اقرها مجلس وديوان اخلدمة 

املدنية.                              

 وح���ول قضية ت��وف��ي��ر م��واق��ف 
للموظفني أك��د ال��ع��ازم��ي أن��ه بحث 
املوضوع مع الوكيل احلربي الذي 
اكد وج��ود عدة مقترحات حلل هذه 
القضية وم��ن بينها اع���ادة تنظيم 
قضية الدخول إلى املواقف مبا يخدم 
مصلحة العمل واملوظفني، الفتا إلى 
أن االمر سيبحث بجدية خالل الفترة 

املقبلة.
كما أوضح العازمي أنه مت االتفاق 
على جتديد اللجنة املشتركة بني 
النقابة وال����وزارة وتفعيل دوره��ا 
لتكون اداة وصل حلل جميع املشاكل 

التي تواجه املوظفني .
وفي ختام اللقاء أشاد رئيس نقابة 
العاملني صالح العازمي باجلهود 
التي يقوم بها وكيل الوزارة د. سعود 
احلربي للوقوف على خدمة زمالئه 
املعلمني واملوظفني العاملني بوزارة 

التربية .

د. سعود احلربي مستقبال رئيس النقابة صالح العازمي وأعضاء النقابة

مكتب الشهيد والرعاية السكنية ناقشا آلية 
تنفيذ قرار منح »أرملة« الشهيد وثيقة امللكية

ريا�ض عواد 

عقدت وكيل الديوان األميري مدير 
عام مكتب الشهيد فاطمة األمير اجتماعا 
مع وف��د من املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية  ممثال بكل من نائب املدير العام  
لشئون التوزيع والتوثيق احمد الهداب 
وم��دي��ر إدارة التوزيع ب��در السبيعي 
وم��راق��ب التوثيق عبد الله العتيبي 
وباحث أول قانوني مشاري العتيبي 
بحضور مديرة إدارة العمل األس��ري 
سليمة مبارك ومديرة الرعاية األسرية 
أشواق العرادة والباحثة روان السلطان 
وذل��ك ملناقشة آلية التنفيذ بخصوص 
ضوابط منح ارملة الشهيد الكويتية 
وثيقة امللكية وفقا للقانون رقم “11” 
لسنة 2019 بإضافة فقرة جديدة بنهاية 
املادة “32” من القانون رقم “47” لسنة 
1993 في شأن الرعاية السكنية وفقا 

للضوابط واألحكام.
وأك���دت الوكيل ب��ال��دي��وان األميري 
مدير عام مكتب الشهيد إنه مت االتفاق 
مع ممثال املؤسسة على آلية معينة في 
استخراج الوثيقة على ان تكون محددة 
ومتفق عليها بني املكتب واملؤسسة كما 
مت االتفاق على ان مكتب الشهيد سيقوم 
بتزويد الرعاية السكنية بأسماء االرامل 
ومزودة بكافة بالبيانات األساسية، كما 
مت مناقشة املستندات املطلوبة لألرملة 
أث��ن��اء مراجعتها للرعاية السكنية 

الستكمال إجراءات استخراج الوثيقة.
وقالت فاطمة األمير بعد ما يتم تقدمي 
تلك البيانات ستقوم الرعاية السكنية 
مخاطبة وزارة العدل إلمتام إج��راءات 
استخراج الوثيقة من السجل العقاري 
ام��ا بخصوص مم��ن ل��م يتم حتى اآلن 

اسقاط القروض السكنية عنها، ستكون 
الوثيقة مرهونة حلني االسقاط

وأض��اف��ت أن��ه سيتم تنوير أرام��ل 
الشهداء بالضوابط واإلج��راءات حتى 
يكونوا على بينه باإلجراءات والكيفية 

التي يتم خاللها اصدار الوثيقة
وقالت: إن ما تفضلت به وزير الدولة 
لشؤون اإلسكان ووزير الدولة لشؤون 
اخل��دم��ات د. جنان بوشهري جاهدة 
حول إجراء تعديل تشريعي على قانون 
املؤسسة مبا يعطي ألرامل الشهداء من 
الكويتيات احلق بإصدار وثيقة متلك 
السكن املخصص ألسرة الشهيد باسمها 
منفردة بحد ذات��ه يعتبر جهدا مميزا 

تستحق عليه الشكر والثناء.
وأض��اف��ت أن أرام��ل شهداء الكويت 
حتملن مسؤوليات أس��ره��ن وكرسن 
حياتهن ف��ي ب��ن��اء مستقبل أبنائهن 
ورع��اي��ت��ه��م ف��ي ح��ني ك���ان ألزواج��ه��ن 
الشهداء دور مشرف وتاريخي في خدمة 
الوطن والدفاع عن استقالله وشرعيته 
وق��ي��ادت��ه. واس��ت��ذك��رت فاطمة األمير 
ال��ب��ط��والت والتضحيات ال��ت��ي قدمها 
ش��ه��داء وشهيدات الكويت ف��ي الغزو 
العراقي الغاشم الذين كتبوا بدمائهم 
أسمى رس��ائ��ل ال���والء للوطن وقدموا 
دروسا وعبر سجلت بكل فخر واعتزاز 

على صفحات تاريخ الكويت.

وتوجهت الوكيل بالديوان األميري 
امل��دي��ر ال��ع��ام ملكتب الشهيد فاطمة 
األم��ي��ر   بالشكر والتقدير إل��ى مقام 
سمو أمير البالد قائد اإلنسانية الشيخ 
صباح األحمد على اهتمامه ورعايته 
الشخصية ب��أس��ر ال��ش��ه��داء، مشيدة 
بالدعم املتواصل والكبير لسمو ولي 
العهد الشيخ ن���واف األح��م��د وسمو 
رئيس ال���وزراء الشيخ جابر املبارك 
ووزير الشؤون الديوان االميري الشيخ 
علي اجل��راح خلدمة أهالي الشهداء، 
مثنيه في الوقت ذات��ه ب��دور املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية وتعاونها في 

إعداد التعديل التشريعي.

جانب من االجتماع

5 alwasat.com.kwمحليات Thursday 20th June 2019 - 13 th year - Issue No.3462   اخلميس 17 من شوال 1440 ه�/ 20 يونيو  2019 - السنة  الثالثة عشرة -   العدد 3462

»الصحة«: برنامج 
2« التأميني  »عافية 
 16 يدخل اخلدمة 

يوليو املقبل
قالت وزارة الصحة الكويتية أول 
أمس إن برنامج )عافية 2( للتأمني 
الصحي على املتقاعدين سيدخل 
اخلدمة الفعلية يوم 16 يوليو املقبل 
وذل��ك بعد أن مت توزيع البطاقات 
اخلاصة به عبر 46 مركزا صحيا 

تابعا لها في محافظات البالد الست.
وذك�����رت وزارة ال��ص��ح��ة في 
بيان صحفي أن اخل��دم��ات املقدمة 
للمتقاعدين حملة بطاقات )عافية 
2( تشكل ع��الج أم���راض خشونة 
املفاصل وتبديل املفاصل بأخرى 
صناعية وهشاشة العظام والكسور 
ال��ن��اجت��ة ع��ن��ه��ا وس���ل���س ال��ب��ول 
وتضخم البروستاتا وج��راح��ات 
استئصال األورام احلميدة واخلبيثة 
وال��ق��س��ط��رة العالجية للشرايني 
التاجية شاملة الدعامات بحد أقصى 

ثالث دعامات سنويا.
وأض��اف��ت أن اخل��دم��ات املقدمة 
تشمل أيضا دعامات الكلى وزراعة 
األسنان وتركيب تيجان وجسور 
لألسنان باستثناء تكلفة األج��زاء 
املزروعة واملواد املستخدمة كما هو 

مطبق في وزارة الصحة حاليا.
وذك���رت أن اخل��دم��ات ستشمل 
أيضا تغطية أج��ور الطبيب الزائر 
بحسب األس��ع��ار املتفق عليها مع 
م��ق��دم اخل��دم��ة املعتمد ف��ض��ال عن 
تغطية األج��زاء املزروعة بعمليات 

االنزالق الغضروفي.
وأوض��ح��ت أن��ه ستتم محاسبة 
الشركة على عدد البطاقات التي يتم 
تسليمها للمتقاعدين بخالف ما كان 
في السابق إذ كانت حتاسب الشركة 
على ع��دد املتقاعدين املسجلني في 

منظومة )التأمينات االجتماعية(.
وأش��ارت وزارة الصحة إلى أنه 
بإمكان املتقاعد احلصول على العديد 
م��ن امل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي تخصه عبر 
االتصال على مركز خدمة العمالء 
رق��م 1811110 على م��دار الساعة 
فضال عن االستفادة من اخلدمات 
اإللكترونية اخلاصة بالوثيقة سواء 
املوقع اإللكتروني وتطبيق الهاتف 

احملمول.

تتمات

إشادة حكومية
وق��ال الغامن في تصريح صحافي مبجلس األمة 
أمس: “كما ذكرت في تصريحات سابقة وبعد اجتماع 
مكتب املجلس تقريبا معظم أي���ام األس��ب��وع املقبل 
واألسبوع الذي يليه وحتى يوم 2 يوليو ستكون هناك 
جلسات، بالتأكيد في األسبوع املقبل هناك جلسة يوم 
االثنني للقوانني وجلستا الثالثاء واألربعاء مخصصتان 

للميزانيات”.
وذك��ر الغامن “وفقا لقرار املجلس فسيكون طلب 
مناقشة استعدادات بعض اجلهات األخرى مثل الدفاع 
املدني واجليش والداخلية للتعامل مع أي ط��ارئ، 
موجودا على جدول األعمال “ مضيفا “جلسة اخلميس 
ستكون مخصصة ايضا للقوانني، وبعد ذلك ستكون كل 
اجللسات مخصصة للميزانيات او القوانني إلى تاريخ 2 

يوليو موعد فض دور االنعقاد “.
كما أعلن رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن إدراج 
طلب املناقشة بشأن استعدادات بعض اجلهات األمنية 
للتعامل مع أي طارئ على جدول اعمال اجللسة العادية 

املقبلة املقرر عقدها يومي الثالثاء واألربعاء.
  وأوض��ح أن��ه “وفقا لقرار املجلس فسيكون طلب 
مناقشة استعدادات بعض اجلهات األخرى مثل الدفاع 
امل��دن��ي واجل��ي��ش والداخلية للتعامل م��ع أي ط��ارئ 

موجودا على جدول األعمال”.
من جانبه فقد أشاد رئيس مركز التواصل احلكومي 
الناطق الرسمي باسم احلكومة طارق املزرم بالتنسيق 
القائم بني السلطتني التنفيذية والتشريعية في حتديد 
اجللسات اخلاصة ملناقشة ع��دد من تقارير اللجان 

البرملانية.
وأشار املزرم إلى أن مجلس ال��وزراء سيعقد بدوره 
اجتماعه األسبوعي يوم األح��د املقبل ب��دالً من االثنني 
وذل��ك ملناقشة مشاريع القوانني املدرجة على جدول 

أعمال اجللسات اخلاصة.
وأضاف أن احلكومة حريصة على االستعداد جللسة 

مناقشة ال��ق��وان��ني امل��ق��ررة يومي االث��ن��ني واخلميس 
من األسبوع املقبل. ولفت إلى أن االجتماع احلكومي 
سيبحث التقارير البرملانية واملالحظات احلكومية 
عليها ان وج��دت لطرحها على السادة أعضاء مجلس 
األم��ة بهدف تقريب وجهات النظر حرصا من مجلس 
ال���وزراء على اجن��از املتطلبات التشريعية التي تهم 

وتخدم املواطنني وحتقق رؤية الكويت 2035.
وأوضح املزرم أن احلكومة تؤكد دائما دعمها للجهود 
املشتركة م��ع مجلس األم��ة و ال��ن��واب مشيرا إل��ى أن 
التنسيق املبكر في حتديد مواعيد اجللسات املخصصة 
ملناقشة ميزانيات اجلهات احلكومية من شأنه أيضا 
متكني ال��س��ادة ال���وزراء من االستعداد ملناقشة بنود 

ميزانياتهم والرد على املالحظات النيابية.

حذر من إطالة
وليس رغبة ف��ي االن��ف��راد بالسلطة وأن املجلس 

العسكري لم يضع أي عراقيل أو شروط أمام التفاوض.
وأضاف البرهان أن الشعب السوداني خرج من أجل 
تغيير نظام شمولي ولكن ليس لكي يستبدله بنظام 

شمولي آخر حتتكر فيه السلطة جهة معينة.
وكان قوى األمن فضت اعتصاما للمتظاهرون أمام 
وزارة الدفاع بوسط اخلرطوم في الثالث من يونيو 
أوق��ع 113 قتيال بحسب تقارير أن��ب��اء م��ا أدى إلى 
تعليق التفاوض بني قوى احلرية والتغيير واملجلس 

العسكري حتى بعد تدخل وساطة إثيوبية بدعم دولي.
وتعثر االت��ف��اق ب��ني اجلانبني ح��ول نسب تشكيل 
املجلس السيادي ورئاسته وهو ما عطل التوصل التفاق 
نهائي بشأن الفترة االنتقالية بعد التوصل الى اتفاق 
حول 90 في املئة من القضايا. وتشمل هذه القضايا 
صالحيات مجالس السيادة وال���وزراء والتشريعي 
واالتفاق على فترة انتقالية ملدة 3 سنوات ومجلس 
تشريعي من 300 عضو بنسبة 67 في املئة لقوى 
احلرية والتغيير و33 في املئة للقوى األخ��رى وذلك 

بالتشاور بني مجلس السيادة وقوى احلرية.

تتمات


