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أكد أن الكويت تبذل اجلهود لدعم شبابها وتطوير لغة احلوار والتواصل معهم

اجلبري: املجلس الشبابي يرسخ الهوية الوطنية 

ترأس االجتماع الثاني للجنة العليا للتخطيط في بلدية الكويت 

الشعلة: نرحب بأي أفكار ومبادرات ريادية
حتقق أهداف البلدية وتخدم املجتمع

عقدت اللجنة العليا للتخطيط في بلدية 
الكويت اجتماعها برئاسة فهد الشعلة 
وزي���ر األوق����اف وال��ش��ؤون اإلسالمية 
ووزير الدولة لشؤون البلدية في متابعة 
خطة عمل القياديني ومتابعتهم بشكل 
مباشر، وأوضح  الوزير أن اللجنة العليا 
يشارك بها قياديو البلدية الستعراض 
إجنازاتهم وإحصائيات القطاعات التابعة 
لهم وملناقشة إقتراحاتهم وأفكارهم 

لترجمتها على أرض الواقع.
ورح��ب الوزير ب��أي أفكار ومبادرات 
ري��ادي��ة تهدف لتحقيق أه��داف البلدية 
وخدمة املجتمع س��واء من القياديني أو 
املوظفني أو املواطنني ال��ذي��ن يحق لهم 
جميعاً امل��ب��ادرة ب��أي إق��ت��راح م��ن خالل 
إدارة الشكاوى واالق��ت��راح��ات التابعة 
لوزير الدولة لشؤون البلدية مباشرة 

ويستطيعون تقدمي االقتراحات سواء 
باحلضور الشخصي أو من خالل موقع 

بلدية الكويت.
وخالل االجتماع أوصى وزيرالدولة 
لشؤون البلدية فهد على الشعلة اجلهاز 
التنفيذي للبلدية بإنشاء مركز إلدارة 
األزم���ات ف��ي البلدية، م��ع إن��ش��اء غرفة 
حتكم مركزية تقوم بالتنسيق مع كافة 
اجلهات احلكومية لتجاوز كافة األزمات 
وال��ك��وارث البيئية واملناخية، وللقيام 

بالربط والتوجيه لكافة قطاعات البلدية 
وأف��رع البلدية ورب��ط كافة مباني أفرع 
ال��ب��ل��دي��ات وامل��راك��ز البلدية ب��احل��دود 
بكاميرات تصوير للمتابعة املباشرة، 
وملتابعة اخل��ط الساخن للبلدية للرد 
على استفسارات وشكاوى ذو الشأن، 
ويتم من خالله تدريب وتأهيل موظفي 
البلدية للتعامل مع الطوارئ واألزم��ات، 
وأنه قد حان الوقت للبدء بإنشاء جلنة 
عليا لإلزالة خاصة إن مجلس الوزراء نقل 

تبعية اللجنة إلى بلدية الكويت وضرورة 
تفعيل اختصاصاتها بأقرب فرصة.

وت��اب��ع ال��وزي��ر م��واض��ي��ع ع��دة منها 
م��وض��وع ال��ع��زاب واس��ت��م��ع الجن���ازات 
وإحصائيات اللجنة املشكلة للعزاب، 
وتابع خطط العمل للمشاريع املدرجة في 
امليزانية، وتابع عقود النظافة واخلطط 

املستقبلية من القطاع املعني.
ومت عرض دراس��ة استغالل املساحة 
اخل��ال��ي��ة خ��ل��ف س���وق احل���رمي مبنطقة 
املباركية الستغاللها ف��ي عمل محالت 
تستغل للحرف الكويتية و املصنفة لدي 
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 
حيث يعتبر س��وق املباركية من املعالم 
الرئيسية ب��دول��ة الكويت، األم��ر ال��ذي 
يتطلب عرض احلرف الكويتية في املعالم 

البارزة.

احلساوي: الهدف من توفير احلاضنات محاولة تقليل عدد الوفيات 

»الهالل األحمر الكويتي«ُتطلق غدًا 
حملة تبرعات لألطفال اخلدج في اليمن

أعلنت جمعية الهالل األحمر 
الكويتي أمس األحد تنظيم حملة 
تبرعات تنطلق غ��دا الثالثاء 
وتستمر ملدة شهر وتهدف إلى 
توفير حضانات لصالح االطفال 
اخلدج في اليمن وذلك بالتعاون 

والتنسيق مع مجمع االفنيوز.
وأك���د ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 
ادارة اجلمعية أنور احلساوي 
ف��ي تصريح ل��� )ك��ون��ا( أهمية 
تكثيف اجلهود حلماية األطفال 
ف���ى ال��ي��م��ن م���ن خ���الل توفير 
األج��ه��زة الطبية واألدوي����ة، 
إضافة إل��ى حاضنات األطفال 

التي هم بأمس احلاجة لها.
وأوضح احلساوي أنه خالل 
زي��ارة املستشفيات في اليمن 
دعا الكثير من األطباء لتوفير 
حاضنات لألطفال اخلدج نظرا 
لزيادة عدد املواليد اخلدج مشيرا 

إلى ض��رورة االهتمام بوحدات 
العناية املركزة حلديثي الوالدة 
لرعايتهم حتى تتمكن األسر من 
إنقاذ املواليد دون ع��بء مالي 

وخفض احتماالت الوفاة.
وأض��اف أن املواليد بحاجة 
إل����ى رع���اي���ة خ���اص���ة ألن��ه��م 
معرضون لكثير من املضاعفات 
ال��ت��ي ت����ؤدي إل���ى ال���وف���اة أو 
تعرضهم ملشاكل اإلعاقة فيما 
بعد بسبب نقص منو وتطور 
األج����ه����زة احل���ي���وي���ة ل��دي��ه��م 
وع��دم قدرتهم على الرضاعة 
ومعاناتهم من سوء التكيف مع 

احمليط اخلارجي.
وأش����ار إل���ى أن ال��ه��دف من 
توفير احلاضنات هو محاولة 
تقليل عدد الوفيات من األطفال 
اخلدج مبينا أن )الهالل األحمر( 
ستقدم املزيد من برامج صحة 

امل��رأة والطفل خصوصا خالل 
املرحلة الراهنة في ظل الظروف 
الصعبة ال��ت��ي مت��ر بها اليمن 
وذل���ك مل��ن��ع ال�����والدات املبكرة 

وإنقاذ حياة األطفال.
وذكر احلساوي أن اجلمعية 
ت��ب��ن��ت ال��ع��دي��د م��ن امل��ش��اري��ع 
ال��ط��ب��ي��ة وال��ص��ح��ي��ة ملصلحة 
الشعب اليمني وتتطلع إلى 
دع���م امل��ت��ب��رع��ني وأه���ل اخلير 
لالستمرار بهذا العمل اإلنساني 
داعيا اجلميع إل��ى االستجابة 
حل��م��ل��ة ال��ت��ب��رع��ات مل��س��اع��دة 

الشعب اليمني.
ولفت إل��ى أن��ه ميكن تقدمي 
ال��ت��ب��رع��ات ع��ن ط��ري��ق أجهزة 
ال��س��ح��ب اآلل���ي )ك���ي.ن���ت( في 
مجمع األف��ن��ي��وز أو م��ن خالل 
الدخول على املوقع اإللكتروني 

للجمعية.

حملة تبرعات لألطفال اخلدج في اليمن

أك��د وزي��ر اإلع��الم ووزي��ر ال��دول��ة لشؤون الشباب 
محمد اجل��ب��ري أول أم��س أن الكويت ممثلة ب��وزارة 
الشباب سباقة دوما في توفير الرعاية لشبابها وتعمل 
على متكينهم الستكشاف فرص جديدة من أجل إطالق 
طاقاتهم اإلبداعية.   وقال الوزير اجلبري للصحفيني 
على ه��ام��ش إق��ام��ة وزارة الشباب والهيئة العامة 

للشباب حلفل الغبقة الرمضانية السنوي إن الهيئة 
أن��ش��أت املجلس الشبابي لترسيخ الهوية الوطنية 
الكويتية لدى الشباب ولتطوير لغة احلوار والتواصل 
معهم واالستماع الى وجهات نظرهم وأفكارهم بشكل 
مؤسسي.   وأع��رب اجلبري عن تطلعه أن يكون هذا 
املجلس منصة إلقتراح األنشطة والفعاليات والبرامج 

وامللتقيات لتطوير االستراتيجيات الشبابية » ليكون 
خطوة رائدة في طريق التنمية«.  

 ب����دوره ق���ال م��دي��ر ع���ام الهيئة ال��ع��ام��ة للشباب 
عبدالرحمن املطيري للصحفيني إن املجلس سيقوم 
ب��دور مهم في تطوير العمل الشبابي ووض��ع اخلطط 
واالستراتيجيات إلقامة البرامج و األنشطة وفق رؤية 

شبابية عصرية لتحقيق رؤية كويت اجلديدة.  
 وكشف املطيري عن أن 340 شاب وشابة سجلوا 
بالفعل لالنضمام إلى املجلس حيث مت تشكيل جلنة 
من مجلس إدارة الهيئة واملكتب اإلمنائي األمم املتحدة 
و جامعة الكويت ون��زاه��ة ووزارة اإلع���الم الختيار 
املرشحني لدخول املجلس وفق معايير واضحة قبل أن 

يتم اختيارهم بالقرعة.   وأعرب عن تفاؤله أن يتحمل 
أعضاء املجلس مسؤولياتهم وان يكونوا سفراء لبلدهم 

في احملافل احمللية و اخلارجية. 
   وأوضح أن دعم القيادة السياسية املتواصل وكذلك 
احلكومي ممثال بالوزير محمد اجلبري يعد أهم أسباب 
انطالق ه��ذا املجلس ال��ذي سيكون خير ع��ون للجهود 

أطباء »املسالك« يناشدون رئيس احلكومة التدخل 
العاجل حلل أزمة »كلية جراحة الكلى واملسالك«

ناشد مجموعة من أطباء الكلى واملسالك 
البولية من العاملني في خمسة مستشفيات 
تدريبية رئيسية، رئيس مجلس ال��وزراء 
سمو الشيخ جابر املبارك، التدخل العاجل 
إلي��ج��اد ح��ل ج���ذري ألزم���ة كلية جراحة 
الكلى واملسالك، وجتاوزات معهد الكويت 
لالختصاصات الطبية وسياساته التي 
تطغى عليها احملسوبية واالنتقائية، وأن 
يكون مستقبل الكلية متوافقا مع اللوائح 
الداخلية للمعهد، وذلك حفاظا على سالمة 
ومتانة ومهنية تدريب أطباء املستقبل في 
تخصص جراحة املسالك البولية ودورهم 
املرتقب في دعم وتطوير اخلدمات الطبية 

في البالد.
وق��ال األطباء في مؤمتر صحافي عقد 
في مقر اجلمعية الطبية باجلابرية مساء 
أول أمس إنهم يحتفظون بكافة حقوقهم 
القانونية ورفعها إل��ى اجل��ه��ات العليا 
واملعنية . وأك����دوا أن ك��اف��ة اخل��ي��ارات 
م��ط��روح��ة أم��ام��ه��م وم���ن بينها التهديد 
باالستقالة أو حتى اللجوء إل��ى احملاكم 
للحصول على حقوقهم في هذه األزمة التي 

حتولت فيها وزارة الصحة إلى خصم.
وق��ال املجتمعون من األطباء في بيان 
ألقاه نيابة عنهم اختصاصي أول الكلى 
واملسالك في مركز صباح األحمد للكلى 
واملسالك د. دليم الهاجري وه��و البيان 

ال��ث��ال��ث ألغلبية األط��ب��اء االستشاريني 
القائمني على مراكز التدريب واإلش��راف 
في البورد الكويتي ورؤساء الوحدات في 
جراحة الكلى واملسالك “إن معهد الكويت 
لالختصاصات الطبية شهد في السنوات 
املاضية فصول مأساوية في بعض برامجه 
التدريبية ومنها برنامج جراحة الكلى 
وامل��س��ال��ك، وت��ع��دى ذل��ك إل��ى السعي في 
احتكار التعليم والتدريب في فئة مختارة 
وق��ل��ة م��ن ال��زم��الء على ح��س��اب اجلموع 
املنتخبة من الكفاءات الوطنية الراغبة 
واحل��ري��ص��ة على امل��ش��ارك��ة ف��ي البرامج 
األكادميية التدريبية في وزارة الصحة 

في تخصص جراحة الكلى واملسالك وهي 
إحدى التخصصات النادرة واحليوية في 

البالد”.
وأوضح الهاجري أن “األمني العام ملعهد 
الكويت لالختصاصات الطبية سعى في 
عرقلتها عدة مرات بتحيز ألقلية من أعضاء 
مجلس الكلية قاطعاً ملسيرة الكلية املتميزة 
ومستقبلها، فقد تعرضت خاللها الكلية 
حلل مجلسها 3 م��رات منذ 2012  وحتى 
اآلن، كان آخرها بسبب تضليله للحقائق 
مم��ا أدى إل��ى ح��ل مجلس الكلية األخير 
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ديسمبر املاضي”.

جانب من االجتماع فهد الشعلة 
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امل��ط��ي��ري: امل��ج��ل��س س��ي��ق��وم ب����دور م��ه��م ف���ي ت��ط��وي��ر ال��ع��م��ل ال��ش��ب��اب��ي ووض����ع اخل��ط��ط واالس��ت��رات��ي��ج��ي��ات وف���ق رؤي����ة ش��ب��اب��ي��ة ع��ص��ري��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق رؤي����ة ك��وي��ت ج��دي��دة

عبدالرحمن املطيري الوزير محمد اجلبري

لقطة جماعية للمشاركني في املؤمتر الصحفي 

جلنة املرأة الدبلوماسية ومكتب تكرمي 
الشهداء نظما غبقة يوم املرأة الكويتية 

أقامت جلنة املرأة الدبلوماسية بالتعاون 
مع مكتب تكرمي الشهداء وأسرهم ومستشفى 
دار الشفاء غبقة يوم امل��رأة الكويتية حتت 
شعار “شهيدات الكويت رمز ليوم املرأة” 
بحضور عدد كبير سيدات املجتمع الكويتي 

والسلك الدبلوماسي.
وقالت مديرة العمل امليداني في مكتب 
الشهيد سليمة مبارك: مبناسبة يوم املرأة 
الكويتية ولتخليدها على أنها رمز العطاء، 
وفي هذه املناسبة فإن دولة الكويت تستذكر 
حدثا مفصليا في تاريخها احلديث، عندما 
تعرضت في الثاني من أغسطس من العام 
1990 العتداء غاشم غادر، فهب الكويتيون 
بجميع فئاتهم  ملواجهة ذلك الغزو بصدور 
عامرة بعشق الكويت، ومؤمنة بنصر الله 

غير عابئني بعدة العدو وعديده.
وأض��اف��ت: لقد ش��ه��دت ف��ت��رة االح��ت��الل 
الكثير من املواقف البطولية التي سطرها 
رجال ونساء وفتيات الكويت في الذود عن 
ثرى الوطن وكيانه، وكثيرة هي احلكايات 
التي توثق بطوالتهم والتضحية بدمائهم 
التي أريقت فداء للوطن، ودفاعا عن حريته 

وكرامته. 
وال يزال الكويتيون يذكرون بكل الفخر 
حكايات التضحية والبطولة والفدا، التي 
قدمتها الشهيدات مثل أسرار القبندي ووفاء 
ال��ع��ام��ر وس��ن��اء ال��ف��ودري وس��ع��اد حسن 

وليلى بهبهاني وإنعام العيدان وسميرة 
معرفي وغالية التركيت وغير الكويتية 
دع�د احلريري، هؤالء وأخواتهن الشهيدات 
سطرن أسمى آي��ات البطولة في الدفاع عن 
الوطن ومقاومة االحتالل. وانضمت نساء 
وفتيات الكويت إل��ى امل��ق��اوم��ة الكويتية 
وش��ارك��ن ف��ي حت��دي ق��وات االح��ت��الل وفي 
تنظيم مسيرات مناهضة أثبتت للمحتل 
شجاعة وبسالة املرأة الكويتية في التصدي 
له واإلص��رار على طرده وصوال الى حترير 

دولة الكويت ونيل الشهادة.
وذك��رت مبارك أن ملحمة حترير دولة 
الكويت من الغزو العراقي الغاشم شكلت 

مفصال مصيريا للكويت وأهلها، وتوثيقا 
حلقبة مهمة من تاريخها، وكانت منطلقا 
لرسالة سامية كتبها ش��ه��داء وشهيدات 
الكويت بدمائهم الزكية، عنوانها الشهادة، 
ومضمونها أروع صور التضحية والفداء 
م��ن أج��ل ال��وط��ن.  وأض��اف��ت: سجل تاريخ 
الكويت خالل فترة الغزو العراقي بأحرف 
من ن��ور ارتقاء شهداء كويتيني وشهيدات 
كويتيات، وبلغ ع��دد ش��ه��داء الكويت ألفا 
ومئتيىن وأربعة وسبعني شهيدا.  وكان 
ع��دد الشهيدات الكويتيات سبعا وستني 
شهيدة، إلى جانب إحدى وعشرين شهيدة 

من جنسيات مختلفة.

جانب من الغبقة الرمضانية
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