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سفير الكويت في واشنطن يقيم مأدبة عشاء
على شرف رئيس مجلس األمة
أقام سفير دولة الكويت لدى الواليات
املتحدة الشيخ سالم الصباح مأدبة عشاء
على شرف رئيس مجلس األم��ة الكويتي
مرزوق الغامن مبناسبة زيارته واشنطن
حلضور املؤمتر البرملاني العاملي الذي
أختتمت اعماله يوم امس األول.
وحضر مأدبة العشاء اعضاء الوفد
املرافق للرئيس الغامن والذي يضم كال من
النواب صالح خورشيد وصفاء الهاشم
وثامر السويط وعبدالوهاب البابطني
باالضافة ال��ى عميد مجلس ادارة البنك
ال��دول��ي الدكتور م��ي��رزا حسن واعضاء
السفارة ورؤساء املكاتب التابعة لها.
وك��ان رئيس مجلس االم��ة ش��ارك في
اعمال املؤمتر البرملاني العاملي الذي نظمه
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في
واشنطن خالل الفترة من  17الى  18ابريل
اجلاري وعقد على هامش االعمال سلسلة
لقاءات مع مسؤولني دوليني وخبراء في
مجاالت الطاقة واالقتصاد لبحث آليات
معاجلة بعض االختالالت الهيكلية في اداء
االقتصاد الكويتي ومنها القضايا املرتبطة
بالطاقة وتعزيز احلوكمة والشفافية
واعطاء القطاع اخلاص دورا اكبر في بنية
االقتصاد الكويتي.

مرزوق الغامن والسفير الشيخ سالم الصباح وأعضاء الوفد املرافق خالل مأدبة العشاء

خالل احتفال إدارة احلضانة العائلية في «الشؤون»

الصبيح :الكويت حترص على رعاية األيتام تطبيقا لتعاليم الشريعة اإلسالمية
أكدت وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل ووزيرة
الدولة للشؤون االقتصادية هند الصبيح حرص دولة
الكويت بتوجيهات قيادتها احلكيمة على رعاية االيتام
وتوفير كل سبل اخلدمة لهم تنفيذا لتعاليم الشريعة
اإلسالمية السمحة.
وقالت الصبيح في كلمتها في احتفال إدارة احلضانة
العائلية في وزارة الشؤون بيوم اليتيم العربي حتت
عنوان (م��ن أجلهم) إن رعاية الكويت لاليتام تأتي
في اطار طاعة الله سبحانه وتعالى ورسوله الكرمي
حيث تشمل الرعاية االجتماعية والنفسية والصحية
والتعليمية وجميع اوج��ه الرعاية التي تضمن لهم
احلياة الكرمية من خالل قطاع كامل في وزارة الشؤون
االجتماعية.
وأوضحت ان قطاع الرعاية االجتماعية في وزارة
الشؤون يشمل حتت مظلته ادارة خاصة باحلضانة
العائلية تعمل وفق قانون احلضانة الذي يضمن كافة
حقوق ومكتسبات ابنائنا االيتام.
وقالت الصبيح ان دول��ة الكويت حتتفل مع اغلب
الدول العربية وفي العالم مبناسبة يوم اليتيم من خالل
العديد من املظاهر الترفيهية واالجتماعية وغيرها مما
يدخل السعادة والفرحة والبهجة في نفوس االيتام.
وأوضحت أن ذلك ال يعني مطلقا «اننا ال نتذكر اليتيم
اال ليوم واح��د في العام بل من الواجب رعاية األيتام
وحمايتهم وحتسني ظروف معيشتهم ويكون ذلك يوميا
ويجب أن تظل هذه اجلهود متواصلة حتى يبلغ اليتيم
سن الرشد ويعتمد على نفسه.

الوزيرة هند الصبيح

واستشهدت بقول الله سبحانه وتعالى في محكم
التنزيل (فأما اليتيم فَال تقهر) وتأكيد الرسول عليه
الصالة والسالم في احلديث الشريف (أنا وكافل اليتيم
في اجلنة) لتدلل على أهمية فكرة االحتفال كفكرة
إنسانية عظيمة عبر تخصيص يوم لليتيم وإشعاره
باالهتمام.
وذكرت ان صور اإلحسان الى اليتيم متعددة فمنها

أكد على ضرورة االستفادة من التجارب الصحية الناجحة في كوريا اجلنوبية

وزير الصحة بحث مع نظيره الكوري التعاون املشترك

د .جمال احلربي يقدم درعا تذكارية لنظيره الكوري

ريا�ض عواد
وص��ف وزي���ر الصحة د.ج��م��ال احل��رب��ي زي��ارت��ه
الرسمية جلمهورية ك��وري��ا اجلنوبية بالناجحة
واإليجابية م��ؤك��دا ان م��ن شأنها أن تتيح الفرص
الواعدة للتعاون الصحي بني اجلانبني في املجاالت
املختلفة ،وملا فيه مصلحة الشعبني الصديقني مبا يتفق
مع بروتوكوالت التعاون التي مت االتفاق عليها خالل
زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك
جلمهورية كوريا اجلنوبية خالل عام .2016
وكشف الوزير احلربي في تصريح صحافي بعد
عودته ان برنامج الزيارة الرسمية شمل لقاءات مثمرة
مع القيادات الصحية الكورية لبحث آف��اق التعاون
الصحي املستقبلي لتبادل اخلبرات واالستفادة من
ال��ت��ج��ارب الناجحة بالنظام الصحي ال��ك��وري في
مجاالت جراحات وعالج السرطان وزراع��ة األعضاء
والتشوهات اخللقيه وتطبيق أحدث املستجدات بنظم
املعلومات الصحيه وامللف اإللكتروني الكامل للمرضي
باملستشفيات وفقا ألعلى مستويات نظم املعلومات،
مبينا انه مت عمل زي��ارات ميدانية خلمسة من كبرى
املستشفيات الكورية اطلع من خاللها على خبرات
اجلانب الكوري في تطبيق املجاالت سابقة الذكر.
واعلن الوزير احلربي عن وضع برنامج الستقبال

فريقني طبيني م��ن اجل��ان��ب ال��ك��وري ل��زي��ارة وزارة
الصحة ب��دول��ة الكويت ووض��ع اخلطط التنفيذية
للتعاون في مجاالت نظم املعلومات الصحية ووضع
برنامج مشترك لزراعة األع��ض��اء ،خاصة « زراع��ه
الكبد» ،منوها ان الزيارة ستتم خالل النصف األول من
شهر مايو القادم
واش��ار الى ان هناك العديد من مجاالت التعاون
الصحي بني اجلانبني مت بحثها متثلت في تدريب
األطباء ،فضال عن استقدام االستشاريني من املراكز
واملستشفيات الكورية املرموقة وذات السمعة العاملية،
علما ان اجلمهورية الكورية تنفذ ب��رام��ج ناجحة
للتعاون الصحي مع الدول اخلليجية الشقيقة.
وابدى الوزير احلربي اعجابه بالتجربة الكورية
في مجال الرعاية الصحية االولية إلجراء املسوحات
الصحية ل�لاك��ت��ش��اف امل��ب��ك��ر الرت��ف��اع ض��غ��ط ال��دم
واألمراض املزمنة غير املعدية.
وذك��ر ال��وزي��ر احل��رب��ي ان��ه ش��ارك ف��ي فعاليات
املعرض الطبي الدولي «بيوكوريا» ،مشيدا بالدور
املتميز لسفير دول��ة الكويت ف��ي جمهورية كوريا
اجلنوبية السفير ب��در العوضي وط��اق��م السفارة
الكويتية حلسن التنظيم واإلع���داد اجليد للزيارة،
وتوفير عوامل النجاح لها.

التربية والتعليم والتعزيز في املجتمع وتقدمي النصح
واإلرش��اد له واإلمساك بيده لتخطي مصاعب احلياة
وقساوتها «فاليتيم ال��ذي يفقد أح��د أبويه أو كليهما
يشعر بكسر في قلبه ويحتاج إلى من يجبر هذا الكسر
ويفتقد للحنان واحل��ب وتقع املسؤولية على كل من
ح��ول��ه لتعويض ه��ذا النقص الكبير وم��ح��اول��ة سد
ول��و ج��زء صغير من ه��ذا ال��ف��راغ» .وتطرقت ال��ى آخر
االحصائيات الصادرة عن قطاع الرعاية االجتماعية في
وزارة الشؤون االجتماعية وأظهرت أن إجمالي األبناء
االيتام التابعني الدارة احلضانة العائلية الذين يحظون
بالرعاية باشكالها االيوائية واملنزلية والالحقة يبلغ
ألفا و 12ابنا منهم  514من االن��اث و 498من الذكور
من مختلف األعمار يستفيدون من شتى أنواع اخلدمات
الصحية والنفسية والتعليمية والصحية فضال عن
االهتمام بتعليم األبناء في املدارس واجلامعات خارج
الكويت لتطوير مستواهم وتوفير بيئة جديدة لهم.
وق��ال��ت الصبيح إن إدارة احلضانة العائلية وهي
االدارة املعنية برعاية االبناء االيتام في وزارة الشؤون
االجتماعية شهدت استقرارا ملحوظا خالل السنوات
القليلة املاضية مما اثر ايجابا في اسلوب رعاية االبناء
والتوسع في مشروع األسر الصديقة واألم البديلة.
وذك��رت أن هذين املشروعني هما من املشاريع التي
حتقق الكثير من االيجابيات في نفوس االبناء على
مختلف املستويات النفسية واالجتماعية والتعليمية
فضال عن املشاركة الفعلية ملؤسسات املجتمع املدني
بتفيعل بروتوكوالت التعاون واملشاركة املجتمعية في

العمل التطوعي خلدمة هذه الفئات.
من جانبه قال مدير إدارة احلضانة العائلية بوزارة
ال��ش��ؤون االجتماعية يحيى الدخيل ان اإلدارة التي
أقامت حفل رسمت خططا ونفذتها ورسمتها لتنشئة
جديدة لهؤالء األبناء والبنات االيتام تتناسب مع رؤية
الدولة التي حتتاج للمواطنة واملواطن املنتج الفاعل في
املجتمع.
وذكر الدخيل ان «تنشئنا للجيل اجلديد من األبناء
وتشكيل شخصياتهم وفقا للرؤية اجلديدة مع تقومي
ورعاية الكبار منهم ق��در املستطاع سيرى واقعا في
املستقبل القريب ج��دا وق��د ب��دا ج��زءا من ه��ذا النجاح
جليا في االستقرار واالنضباط الذي وصلنا له بجهود
العاملني في اإلدارة مع الرعاية والدعم من قيادة الوزارة
«.
وأش���ار ال��ى اش���راك األب��ن��اء ف��ي حتمل املسؤولية
واإلدارة كما مت اش��راك مؤسسات املجتمع املدني في
حتمل املسؤولية جزئيا في مجال رعاية األبناء متهيدا
للمسؤولية الكاملة حت��ت اش���راف ورق��اب��ة ال���وزارة
وسيكون هذين احملورين حجر األساس الذي سترتكز
عليه املرحلة القادمة لتحقيق أفضل رعاية لألبناء
والبنات.
وبني أن العاملني في رعاية األبناء مسؤولون في
رعايتهم وتنشئتهم أمام الله قبل املسؤولية الوظيفية
وأسهل طريقة تختصر العديد من النظريات التربوية
واالجتماعية في التعامل مع األبناء هي «أن تعاملهم كما
تعامل أبناءك».
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الفيلكاوي يثني على القضاء الكويتي إلنصافه
العاملني بالقطاع النفطي

القضاء الكويتي يلغي تعاميم مؤسسة
البترول اخلاصة بحقوق العاملني فيها
أكد عضو مجلس إدارة
نقابة شركة عمال البترول
الوطنية الكويتية عبدالله
ال��ف��ي��ل��ك��اوي ،أن ص��دور
حكم التحكيم من محكمة
االستئناف بشأن إلغاء
تعاميم مؤسسة البترول
ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق بخفض
درج������ات وم��خ��ص��ص��ات
السفر ،واحلق في جتميع
االج��������ازات ال��س��ن��وي��ة،
وت��ك��رمي ق��دام��ى العاملني
لهو إجناز جهود مخلصة
عبدالله الفيلكاوي
بذلها القائمون على النقابة
واعضاءها.
وأوض��ح الفيلكاوي ان تلك القضايا كانت جزءا من املطالب
العمالية التي أعلنوها وطالبوا بتحقيقها في إض��راب القطاع
النفطي في شهر ابريل من العام 2016
وأكد الفيلكاوي أن كل احلقوق العمالية املقررة واملكتسبة إمنا
هي مصانة مبوجب األحكام والقوانني واللوائح اإلداري��ة بناء
على االتفاقيات الودية التي متت بني النقابة والشركة وال يجوز
املساس بها.
وأش��اد الفيلكاوي بالقضاء الكويتي النزية الذي أعاد احلق
ألصحابه ،وتوجه بالشكر لكل من ساهم في هذا اإلجناز ،وخص
بالشكر املستشار القانوني للنقابة األستاذ مجدي الباقوري
الذي بذل جهدا كبيرا في سبيل إجناح مسعانا للدفاع عن حقوق
العمال ،وكذلك ثمن الفيلكاوي جهود مكتب احملامي  /بدر سعد
العتيبي العاملني معه كافة ملا بذلوه من عمل مخلص يستحق
الشكر والثناء.
وهنأ عضو مجلس ادارة نقابة شركة عمال البترول الوطنية
الكويتية عبد الله الفيلكاوي العاملني في القطاع النفطي بهذا
اإلجن��از وتعهد لهم بأن أعضاء النقابة على العهد وسائرون
لتحقيق كل طموحاتهم

«م �ه �ن��دس��ون ب�ل�ا ح� ��دود  -ال �ك��وي��ت»
تقيم معسكرها السادس لألطفال
ت��ق��ي��م «م��ه��ن��دس��ون
ب�ل�ا ح�����دود – ال��ك��وي��ت
« م��ع��س��ك��ره��ا ال��س��ادس
ل�لأط��ف��ال «the next
 »engineer 6وذل���ك
ب��ال��ت��ع��اون م���ع جمعية
املهندسني الكويتية وفي
الفترة من  ١٤مايو وحتى
 ٢٥مايو املق..
وأوض������ح������ت ع��ض��و
«م��ه��ن��دس��ون ب�ل�ا ح���دود
املهندسة شيخة الدوسري
– ال���ك���وي���ت» وم���دي���رة
املشروع املهندسة شيخة
ال��دوس��ري :أنه وبعد النجاح املميز ملعسكر األطفال «مهندس
املستقبل « الذي أقيم خالل الفترة املاضية فقد تقرر إقامته للمرة
السادسة على التوالي ،موضحة أن البرنامج املعد لهذه الدورة
من املعسكر يتضمن ورش عمل جديدة في تخصصات الهندسة
الكهربائية ،املدنية ،امليكانيكية ،الكيمائية وهندسة البترول.
وأضافت أن املعسكر مفتوح لألطفال من سن  4أعوام وحتى
 13عاما في الفترة املسائية ،مضيفة أن الهدف من املعسكر
تعليم األطفال بعض املباديء واستكشاف مواهبهم الهندسية
وتوجيهها التوجيه الصحيح وأنه ميكن تسجيل األوالد والبنات
في األعمار املذكورة من خالل التواصل مع «مهندسون بال حدود
– الكويت».

وزير التربية يستقبل إدارة اجلمعية الكيميائية ووفد جمعية النفع العام

ريا�ض عواد

استقبل وزي��ر التربية ووزي��ر التعليم
العالي د .محمد الفارس في مكتبه ظهر
أم��س وب��ح��ض��ور وك��ي��ل وزارة التربية
د.ه��ي��ث��م االث���ري ورئ��ي��س مجلس ادارة
اجلمعية الكيميائية الكويتية مرزوق عبدا
لله الشمري وأمني سر اجلمعية الدكتور
حسن الشمري واألعضاء حمدان العجمي
ود .حسن الربيعة وبشاير املطيري،
وتخلل االجتماع عدة محاور منها احلديث
عن ص��رف ب��دل خطر معلمي الكيمياء (
الكويتيني واخلليجيني ) وع��ن امكانية
تعيني خريجي كلية العلوم ( الكيمياء
والكيمياء البيولوجية ) في وزارة التربية.
كما استقبل وزير التربية ووزير التعليم
ال��ع��ال��ي د .محمد ال��ف��ارس ص��ب��اح أمس
مبكتبه وفد جمعية النفع العام االجناز
الكويتية ممثلة بأعضاء اجلمعية رنا
النيباري وملى العثمان والوفد املرافق لهم
 ,وذلك لعرض أهم أه��داف اجلمعية التي
تهدف إلى تنمية مهارات الطلبة في عدة
مجاالت عبر ثالث محاور رئيسية  ,أال وهي
الريادة واملعرفة املالية واالستعداد للعمل.
حيث قام الوفد الزائر بالشرح للوزير عن

الوزير محمد الفارس متوسطا وفد اجلمعية الكيميائية

أهم نتائج تقييم أنشطة اجلمعية للعلم
الدراسي  2016 – 2015وأه��م املهارات

املكتسبة م��ن برنامج (اجن���از الكويت)
واستيراتيجية إلدراج ري���ادة األع��م��ال

ومهارات القرن الـ  21في قطاع التعليم
العربي.

تتمات

العزب
بتهمة عدم ابراز الذمة املالية كما حدث
مع من خالف القانون  ،مبيناً انه يتحدث
بصفته مسؤوال عن جهاز مكافحة الفساد
ف��إن ك��ان هناك م��ن شخص واح��د خالف
قانون الذمة املالية فسأحيله ومن تستر
عليه الى النيابة العامة مؤكدا ان هذا وفق
توجيهات صاحب السمو امير البالد وسمو
رئيس مجلس الوزراء بتقدمي املخالفني الى
اجلهات املختصة.
وك��ش��ف ال���ع���زب ع���ن ت��ع��دي��ل ج���ذري
بالنسبة إلى هيئة مكافحة الفساد وأول
هذا التعديل أداه في تغيير االسم إلى هيئة
النجاح ألن االسم احلالي أري فيه كثير من
االشكال فأنا ليس لدي أي خالف شخص
مع أي طرف.

ولفت إلى أن هناك خلل كبير فمن غير
املعقول أن يتم اه��م��ال مناديب اإلع�لان
وعدم وصولهم العناوين الصحيحة لكل
من يوجد عليه قضية ألننا في ه��ذا البلد
الصغير ال ميكن أن يصعب الوصول إلى
أي منطقة فالكويت ليست غابة ومن يهمل
عمله من املناديب لن يفلت من العقاب هو
واملسؤول عنه.
واوض��ح العزب لم نأت لهذه املناصب
تشريعاً ب��ل جئنا تكليفاً خلدمة جميع
امل��واط��ن�ين واملقيمني مب��ا يحقق العدالة
واملسامرة بني اجلميع وليس لدى ما أخفية
ول��دى الشجاعة أن انتقد أي جهاز تابع
ملهام عمل احلكومة وقد يستغرب البعض
من انتقادي لبعض االجهزة احلكومية فأنا
أقول نعم انتقدت إن وجد أي خلل فهذا األمر
ال يعنيني بل االعتراف باخلطأ مهم جدا ً.

واضاف أن املتهم برئ حتى تثبت إدانة
ولهذا حرصت على وضع حواجز زجاجية
ف��ي احمل��اك��م ب��دالً م��ن القضبان احلديدية
حفاظاً على كرامة االن��س��ان فنحن جئنا
خلدمة املجتمع ألننا ج��زء م��ن اب��ن��اء هذا
الوطن ولسنا من أبراج عاجية.

يلدرمي يرفض
االن��ت��خ��اب��ات ه��ي م��ظ��ه��ر م��ن مظاهر
الدميقراطية” مضيفا ان “السعي الى
العدالة ينبغي ان يقتصر على ذلك”.
واعتبر ان “جتاوز ه��ذا احل��د ودع��وة
امل��واط��ن�ين ل��ل��ن��زول ال���ى ال���ش���وارع خطأ
وجتاوز للحدود الشرعية” داعيا كليجدار
اوغلو الى “التصرف مبسؤولية أكبر”.
وذك��ر ان كليجدار أوغلو اص��در اعالنا

“مؤسفا اشار فيه الى عدم اعترافه بنتيجة
االستفتاء التي اعترف بها الشعب” مبينا
ان مجلس االنتخابات االعلى هو من ميتلك
السلطة النهائية لتقييم االعتراضات.
ودع��ا ال��ى االخ��ذ بعني االعتبار وجود
ممثلني عن جميع االحزاب السياسية اثناء
عملية فرز االصوات عندما مت اتخاذ جميع
القرارات .وكان كليجدار اغلو قال إنه لن
يعترف بنتيجة االستفتاء “املشكوك فيها”
متهما هيئة مراقبة االنتخابات بانتهاك
الدستور والتالعب بنتيجة االستفتاء فيما
دعا الشعب الى االحتجاج ضد النتيجة.
واعلن رئيس مجلس االنتخابات األعلى
ال��ت��رك��ي س��ع��دي غ��وف�ين ف��ي وق��ت سابق
اليوم األرب��ع��اء ع��زم املجلس على تقييم
االعتراضات املقدمة ضد نتيجة االستفتاء
الشعبي على التعديالت الدستورية.

