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أكد حرص الكويت على تعزيز دورها في اخلطط التنموية

اخلراز: املرأة الكويتية أثبتت كفاءتها وحققت جناحات كبيرة

الوزير سعد اخلراز والشيخة فادية السعد يتقدمان احلضور

بلدية مبارك الكبير أزالت 
119 إعالنًا في أبريل املاضي

كشفت إدارة العالقات العامة 
ف��ي ب��ل��دي��ة ال��ك��وي��ت ال��ن��ق��اب عن 
قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية 
محافظة مبارك الكبير بتحقيق 
العديد من اإلجن��ازات خالل شهر 
ابريل املاضي والتي أسفرت عن 
حترير 32  مخالفة وإزال���ة 119 

اعالن مخالف.
وأوضح رئيس فريق الطوارئ 
ب��ف��رع ب��ل��دي��ة احمل��اف��ظ��ة ن��اص��ر 
الهاجري بأن الفريق قام برفع 119 
إع��الن مخالف مختلف األحجام 
من الشوارع وامليادين باحملافظة 
مت وض��ع��ه��ا بطريقة عشوائية 
تشوه املنظر اجلمالي للمحافظة 
وتسبب الكثير من احل��وادث  إلى 
جانب حترير 32 مخالفة تضمنت 
مخالفات بناء  وإعالنات وهندسية 

فضال عن نظافة عامة.
وت��اب��ع ال��ه��اج��ري ب��ان��ه ق��د مت 
توجيه 130 إنذار تعدي على أمالك 
الدولة، توجيه 16 تنبيهاً سالمة، 
توجيه 22 ان���ذار لسكن العزاب 
فضال عن وض��ع 31 ملصق على 
امالك الدولة ، الفتاَ إلى أنه قد مت 
إزالة 4 تعديات على أمالك الدولة 
ف��ض��ال ع��ن ال��ص��ل��ح ف��ي مخالفة 

برسوم 100 دينار باإلضافة إلى 
التعامل مع 25 شكوي عبر اخلط 

الساخن للفريق.
ودع��ت إدارة العالقات العامة 
امل��واط��ن��ن وامل��ق��ي��م��ن ف���ي ح��ال 
وجود اي شكوى تتعلق بالبلدية 
االتصال على اخلط الساخن 139 
وال���ذي يعمل على م��دار الساعة 
أو التواصل عبر مواقع التواصل 
االجتماعي @ kuwmun وسيتم 
التعامل معها على الفور واتخاذ 

اإلجراءات القانونية حيالها.

ناصر الهاجري

أكد وزير الشؤون االجتماعية 
سعد اخلراز حرص الكويت على 
تعزيز دور امل���رأة ف��ي اخلطط 
التنموية وف��ي املجتمع املدني 
وذل���ك م��ن خ��الل احل��ق��وق التي 
منحها لها الدستور ونظمتها 

القوانن والتشريعات.
جاء ذلك في تصريح أدلى به 
اخل��راز للصحفين على هامش 
ح��ض��وره احتفالية ي��وم امل��رأة 
الكويتية التي أقيمت حتت رعاية 
سمو أمير البالد الشيخ صباح 

األحمد.
وقال اخلراز إن املرأة الكويتية 
أثبتت منذ سنن طويلة جدارة 
وك��ف��اءة استحقت بها حقوقها 
ومم��ي��زات��ه��ا ك��اف��ة ب��دع��م من 

السلطات السياسية العليا.

وك��ان ال��وزي��ر ذك��ر ف��ي كلمة 
له خالل االحتفالية أن الكويت 
تعهدت بتنفيذ أه��داف التنمية 
املستدامة العاملية ال��� 17 من 
بينها الهدف اخلامس اخلاص 
بتحقيق املساواة بن اجلنسن 
وذل��ك إميانا بأهمية دور امل��رأة 
واحل��رص على حماية حقوقها 
ال��ت��ي م��ن��ح��ه��ا ل��ه��ا ال��دس��ت��ور 
ونظمتها القوانن والتشريعات 

الكويتية.
وأش�����ار إل���ى حت��ق��ي��ق امل���رأة 
جن��اح��ات كبيرة عبر املناصب 
التي تقلدتها مبينا أن اهتمام 
الكويت باملرأة لم يقتصر عند حد 
احلقوق السياسية فقط بل شملها 

اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا.
ول��ف��ت إل���ى ان��ش��اء املجلس 

األع��ل��ى ل��ش��ؤون األس���رة ال��ذي 
يضم ع��دد من ال���وزراء املعنين 
بالصحة والداخلية والتربية 
والشؤون االجتماعية إضافة إلى 
ع��دد من املختصن في مجاالت 

األسرة والطفولة.
وأف��اد بأن هذا املجلس يولي 
اهتماما بشؤون األس��رة بوجه 
ع��ام وش���ؤون امل���رأة الكويتية 
ب��وج��ه خ���اص ح��ي��ث مت ان��ش��اء 
مراكز االستماع للمعنفات أسريا 
ف��ي ب���ادرة ت��ؤك��د احل���رص على 
بحث قضايا ومشاكل وهموم 
امل��رأة وتقدمي سبل الدعم كافة 
حتى يتسنى لها أداء الدور املناط 

بها دون أية معوقات.
م��ن جانبها أع��رب��ت رئيسة 
االحت����اد ال��ك��وي��ت��ي للجمعيات 

النسائية الشيخة ف��ادي��ة سعد 
العبدالله ف��ي كلمة مماثلة عن 
شكرها العميق للرعاية السامية 
لهذه االحتفالية التي تؤكد حرص 
س��م��وه ع��ل��ى رف���ع م��ك��ان��ة امل���رأة 

وتقديرها.
وأض���اف���ت ال��ش��ي��خ��ة ف��ادي��ة 
ال��ص��ب��اح أن ه��ذا ال��ي��وم يشكل 
عالمة مضيئة في تاريخ املرأة 
الكويتية وهو يوم ذكرى صدور 
امل���رس���وم ال��ت��اري��خ��ي مبنحها 
حقوقها السياسية في االنتخاب 
والترشيح ف��ي ع��ام 2005 ما 
شكل ع��الم��ة ف��ارق��ة ف��ي تاريخ 
الكويت عامة وامل��رأة الكويتية 
خاصة مستحقا أن يتم تسميته 

بيوم املرأة الكويتية.
وأفادت بأن االحتاد اختار هذا 

اليوم ليكرم كوكبة من سيدات 
املجتمع ورائ���دات العمل العام 
وال��ت��ط��وع��ي ت��ق��دي��را جلهودهن 
وت��اري��خ��ه��ن احل��اف��ل ودوره���ن 
ال��ب��ارز ف��ي دع��م مسيرة امل��رأة 
كرموز مشرفة للمرأة الكويتية 

في كل املجاالت.
ومت خالل االحتفالية تكرمي 
الوزيرة السابقة هند الصبيح 
واملربية دالل الرومي والناشطة 
االج��ت��م��اع��ي��ة ع��زي��زة ال��ب��س��ام 
وامل��ه��ن��دس��ة ان��ت��ص��ار امل��ط��وع 
وال��دك��ت��ورة ع���روب ال��رف��اع��ي 
واملهندسة جنان الشهاب إلى 
ج��ان��ب إق��ام��ة ح��ل��ق��ة نقاشية 
بعنوان )مسيرة ام��رأة( شارك 
ب��ه��ا ع���دد م��ن األك��ادمي��ي��ات من 

الكويت والدول العربية. 
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الساير: املؤسسة تهدف إلى تسليط الضوء على مبدعني من العالم العربي

»تكرمي« تكرم املغفور لها األميرة 
البندري آل سعود في لندن

ك��رم��ت م��ؤس��س��ة )ت��ك��رمي( املغفور 
لها األم��ي��رة البندري آل سعود تقديرا 
لدورها البارز في دعم التنمية االجتماعية 
واالق��ت��ص��ادي��ة ف��ي امل��م��ل��ك��ة العربية 

السعودية.
وق���ال عضو مجلس إدارة مؤسسة 
)تكرمي( الدكتور هالل الساير إن تكرمي 
األميرة البندري يأتي تقديرا جلهودها 
وإجن��ازات��ه��ا ف��ي مجال املجتمع املدني 
والتنمية االجتماعية واالق��ت��ص��ادي��ة 
وإسهاماتها ف��ي ب��ن��اء املجتمع املدني 
ف��ي السعودية م��ن خ��الل توفير فرص 
اقتصادية متساوية للمجتمعات املهمشة.

وأض���اف الساير ال��ذي يشغل أيضا 
منصب رئ��ي��س مجلس إدارة جمعية 
الهالل االحمر الكويتي أن “املغفور لها 
تعتبر إح��دى الشخصيات البارزة ومن 
صانعي التغيير وقائدة خيرية”، مشيرا 
إلى أنها الرئيسة التنفيذية ملؤسسة )امللك 
خالد( وأح��د أعضاء مجلس إدارة هيئة 

حتكيم )تكرمي(.
وأش����ار إل���ى م��س��اه��م��ات��ه��ا املتعلقة 
بالقضاء على الفقر والعنف ضد األسرة 
واحل��م��اي��ة االجتماعية كما عملت في 
مبادرة برنامج التحول الوطني 2030 
إلنشاء املركز الوطني لتنمية القطاع غير 
الربحي، مبينا أن شقيقها األمير سعود 
بن عبدالرحمن الفيصل تسلم اجلائزة 

التقديرية.
وقال: إن جلنة التحكيم الدولية ملبادرة 
)تكرمي( عقدت اجتماعها في لندن حيث 
اخ��ت��ارت الفائزين في مجاالت مختلفة 
تضم األعمال اإلنسانية والتنمية البيئية 
املستدامة واإلجناز العلمي واالبتكار في 

مجال التعليم.
وأض��اف أن اللجنة اخ��ت��ارت فائزين 
في مجاالت اإلجناز الثقافي وامرأة العام 
العربية وامل��ب��ادري��ن الشباب والقيادة 
ال��ب��ارزة لألعمال واملساهمة الدولية 

االستثنائية في املجتمع العربي.
وأش��ار الساير إل��ى أن��ه سيتم إعالن 
الفائزين في حفل سيقام في شهر سبتمبر 
املقبل مؤكدا أهمية تسليط الضوء على 

املتميزين وإجنازاتهم.
وقال الساير: إنه على هامش االجتماع 
ن��ظ��م��ت ح��ل��ق��ة ن��ق��اش ب��ع��ن��وان )إن��ه��م 
يصوغون جدول أعمال العالم( موضحا 

أن املجتمعن تناولوا ال��دور املهم الذي 
تلعبه النساء بوصفهن عناصر فاعلة 
في التغيير ويوجهن االنتباه إلى طرق 
وأف��ك��ار ج��دي��دة ألف��ض��ل امل��م��ارس��ات في 

القطاعات التي يهيمن عليها الرجال.
 وأض��اف الساير أنه على م��دار العقد 
املاضي كرمت مؤسسة تكرمي لالجنازات 
العربية العديد من النساء الالتي تفوقن 
في مجالهن وألهمن األخريات في سعيهن 
لتحقيق التميز الثقافي والتعليمي 
والعلمي والبيئي واإلنساني واالجتماعي 

واالقتصادي.
وأض��اف أن مؤسسة )تكرمي( تسلط 
ال��ض��وء على الهوية العربية وترحب 
بجميع األفراد أو املؤسسات بغض النظر 

عن اجلنس أو الدين أو األص��ل وتعزز 
الهوية العربية.

وذك���ر أن م��ؤس��س��ة )ت���ك���رمي( وه��ي 
مؤسسة أنشأها اإلعالمي ريكاردو كرم 
في عام 2010 تهدف إلى تسليط الضوء 
على مبدعن من العالم العربي وهي بذلك 
تساهم في كسر الصورة النمطية الرائجة 
عن املنطقة وتقدم من��اذج مشرقة منها 

تشكل قدوة ومثاال لألجيال الشابة.
وبن أن )تكرمي( تختار أسماء عربية 
سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات في سبيل 
رسم أفضل صورة عن العالم العربي كما 
أنها متثل اعترافا ب��اإلجن��ازات العربية 
التي حققها أفراد لهم بصمتهم الواضحة 

في مجاالت مختلفة.

أعضاء مؤسسة »تكرمي«

حصلت على عضوية مجلس األعمال الكويتي
في دبي واإلمارات الشمالية

العبدلي: تعاون مقبل لنقل 
االختراعات واخلبرات 

الكويتية إلى دبي
أعلنت مستشار اجلودة 
واالع����ت����م����اد األك����ادمي����ي 
للجمعية الكويتية لدعم 
املخترعن غدير العبدلي، 
ح��ص��ول��ه��ا ع��ل��ى ع��ض��وي��ة 
مبجلس األع��م��ال الكويتي 
)دبي واإلمارات الشمالية(، 
مؤكدة أنها فرصة تعاون 
ممتازة تخدم فئة الشباب 
من رواد األعمال واملبتكرين 
وامل���خ���ت���رع���ن م���ن أب��ن��اء 
الكويت، وتساهم في توفير 
تسهيالت وخدمات وفرص 
طموحة لنقل االب��ت��ك��ارات 
واالختراعات الكويتية إلى 

سوق دبي. 
وأعربت العبدلي في تصريح صحافي بهذه املناسبة عن 
سعادتها البالغة لثقة مجلس األعمال الكويتي في دبي ومنحها 
العضوية، مضيفة: “فخورون بأن يكون لدينا حاضنة ألول 
مجتمع أعمال من نوعها خارج دولة الكويت في دبي بالتحديد، 
ومجلس األعمال الكويتي هو منظمة مستقلة غير ربحية حتت 
مظلة غرفة دبي، ويعنى بتعزيز اخلبرات والعالقات والفرص 
التجارية بن أع��ض��اءه ومجتمع األع��م��ال في دب��ي واإلم���ارات 

الشمالية من خالل الفعاليات املتخصصة”.
وبينت أن اختيارها عضوة باملجلس يعد بادرة سوف تثمر 
تعاون مرتقب مع املجلس خالل الفترة املقبلة، وس��وف يتيح 
فرصة للعمل على نطاق دول��ي أوس��ع ل��الط��الع على أفضل 
املمارسات في دبي مبا يخدم فئة الشباب املبتكرين واملخترعن 
ولكي ننقل إل��ى دب��ي كل اجن��از جديد خاصًة وان دب��ي تعتبر 
محطة عاملية داعمة لفئة الشباب واملهنين واملوهوبن، خاصة 
وسط غفلة مجتمع األعمال عن فئة املخترعن واملبتكرين الذين 
يخوضون ضمار السوق التجاري واألعمال احلرة أو تسجيل 

براءاتهم كعالمات جتارية وتسويقها.
وأوضحت العبدلي أن مجلس األعمال الكويتي يشكل خطوة 
هامة على صعيد العالقات االقتصادية الثنائية بن البلدين، 
ويشجع على االنفتاح وخ��وض غمار املنافسة خ��ارج الكويت 
خصوصاً وأن ما يجمع الكويت واإلم���ارات هي رواب��ط أخوة 
وتاريخ مشترك، مشيدة بجهود فريق تأسيس املجلس الدؤوبة، 
أبطال صنعوا هذه العالمة بارزة بامتالكهم ملؤهالت النجاح، 
والنظرة احلكيمة والثقة بالنفس، في ظل الدعم والتعاون من 
القنصلية العامة للكويت وغرفة جتاره دبي الذي جعلت منه 
منصة ثرية لتعزيز اخلبرات والعالقات والفرص التجارية التي 
تعود بالنفع على اجلميع، كما ساهم في خلق فرص التعاون في 
مجال تنمية املواهب وتأهيل املهنين وجناح أعمال رواد األعمال 
والشركات الكويتية القائمة أو الراغبة في التوسع والعمل في 

دبي، آمله تعميم هذه التجربة في بقية الدول.

غدير العبدلي

»التربية« تعلن جاهزيتها 
الختبارات طلبة الصف الـ12 

أكدت وزارة التربية الكويتية 
جاهزيتها الستقبال أبنائها طلبة 
الصف ال12 ال��ي��وم األح��د وذل��ك 
ألداء اختبارات الفترة الدراسية 
ال��ث��ان��ي��ة م���ن ال���ع���ام ال���دراس���ي 
2019/2018. وقالت الوزارة في 
بيان صحفي أمس السبت إن أعداد 
طلبة الصف ال� 12 بقسميه العلمي 
واألدبي في كافة املناطق التعليمية 
املتوقع تقدمهم لالختبارات في 
التعليم العام واخلاص والتربية 
اخل��اص��ة والتعليم الديني يبلغ 

38383 طالبا وطالبة.
وأوضحت أن عدد الطلبة الذين 
سيتقدمون لالختبارات في القسم 
العلمي يبلغ 22049 طالبا وطالبة 
أما في القسم األدبي فيبلغ عددهم 
15094 طالبا وطالبة ف��ي حن 

يبلغ عدد املتقدمن لالختبارات من 
طلبة التعليم الديني 1240 طالبا 
وطالبة. وذكرت أن اختبارات طلبة 
القسم العلمي ستنتهي في 29 مايو 
احل��ال��ي فيما ينهي طلبة القسم 
األدب��ي اختباراتهم في 30 مايو 
احلالي على أن يتم إعالن النتائج 
ف��ور انتهاء عمليات التصحيح 

والتدقيق واملراجعة.
ي��ذك��ر أن اخ��ت��ب��ارات الطلبة 
للصف اخلامس وصفوف املرحلة 
امل��ت��وس��ط��ة إض���اف���ة ال���ى ط��الب 
الصف العاشر واحلادي عشر من 
املرحلة الثانوية انتهت مؤخرا 
متمنية جلميع الطلبة والطالبات 
دوام النجاح وال��ت��ف��وق وحصد 
أعلى ال��درج��ات في كافة موادهم 

الدراسية. 

د. هالل الساير أثناء االجتماع

جانب من مراسم افتتاح احتفالية يوم املرأة الكويتية

تكرمي املربية دالل الروميتكرمي الوزيرة السابقة هند الصبيحالشيخة فادية السعد تقدم درعاً للوزير سعد اخلراز

فــــــــــــــــــاديــــــــــــــــــة 
الــــــــــســــــــــعــــــــــد: 
ســمــو األمــيــر 
يــــــــــــــحــــــــــــــرص 
عـــــــلـــــــى رفـــــــع 
مــكــانــة املـــرأة 
وتـــقـــديـــرهـــا

تكرمي الناشطة االجتماعية عزيزة البسام


