
اك��د ن��ائ��ب وزي���ر اخل��ارج��ي��ة خالد 
اجلارالله اهمية افتتاح مركز اخلدمة 
احلكومي في مبنى االدارة القنصلية 
لتقدمي اخلدمات الالزمة للدبلوماسيني 
واالداريني الكويتيني سواء داخل البالد 
او خارجها. وقال اجلارالله في تصريح 
لوكالة االنباء الكويتية )كونا( عقب 
افتتاحه املركز بحضور وكيل وزارة 
الداخلية عصام النهام ان توفير البيئة 
املناسبة للدبلوماسي الكويتي العامل 
ف��ي اخل���ارج م��ن ش��أن��ه دع��م وتعزيز 
مصالح الكويت العليا عبر التخفيف 

واالهتمام والعناية بهم.
وذكر ان انشاء املركز كان حلما راود 
جميع مسؤولي وزارة اخلارجية وفي 
مقدمتهم الشيخ صباح اخلالد احلمد 
الصباح نائب رئيس مجلس ال��وزراء 
وزير اخلارجية مبينا ان الدبلوماسيني 
الكويتيني في اخلارج يعانون معاناة 
كبيرة فيما يتعلق مبتابعة معامالتهم 
وم��ص��احل��ه��م اخل��اص��ة ف��ي مختلف 
قطاعات الدولة.وأكد حرص اخلارجية 
الكويتية منذ فترة طويلة على حتقيق 

وتوفير اخلدمات احلكومية املختلفة 
ملوظفي ال����وزارة م��ن الدبلوماسيني 
واالداري�����ني.  واش���اد بالنجاح ال��ذي 
حققته اخلارجية بالتنسيق والتعاون 
مع وزارة الداخلية والهيئة العامة 
للمعلومات املدنية في امتام وتسهيل 
ان��ط��الق ه���ذا امل��رك��ز امل��ه��م.واوض��ح 
اجلارالله ان مركز اخلدمة احلكومي 
يقوم ايضا على رعاية وتوفير اخلدمات 
للدبلوماسيني املتقاعدين ملتابعة 
معامالتهم ومصاحلهم اخلاصة وتوفير 
ال��راح��ة لهم ف��ي حياتهم التقاعدية.
واعرب عن متنياته ان يحقق املركز ما 
يتطلع اليه اجلميع في خدمة وتسهيل 
اج����راءات موظفي وزارة اخلارجية 

الكويتية.
الى ذلك أكد اجلارالله امس مواصلة 
الكويت ووزارة اخلارجية اجلهود مع 
االحتاد االوروب��ي العفاء املواطنني من 

تأشيرة )الشنغن(.
وقال اجلارالله في تصريح لوكالة 
االن��ب��اء الكويتية )ك��ون��ا( ان الشيخ 
صباح اخل��ال��د احلمد الصباح نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير اخلارجية 
حريص دائما في اتصاالته ولقاءاته 
مع نظرائه في االحت��اد االوروب��ي على 
بحث هذا امللف مضيفا ان هناك خطوات 

حتققت على هذا الصعيد.
وأشار الى انه خالل استقبال املمثلة 
العليا للسياسة اخلارجية واالمنية في 
االحتاد االوروب��ي فيديريكا موغريني 
خالل زيارتها االخيرة للكويت مت طرح 
موضوع تأشيرات )الشنغن( واعفاء 
الكويتيني منها.وأوضح ان هذا امللف 
يقع دائما على رأس املوضوعات التي 
يتم بحثها مع االص��دق��اء في االحت��اد 
االوروب��ي الفتا الى ان »هناك جتاوبا 
وتفهما بشأنه اذ ملسنا استعداد االحتاد 
االوروب����ي م��ن خ��الل موغيريني الن 
تكون هناك اولوية للكويت فيما يتعلق 
بإعفاء موطني ال��دول من التأشيرة«.
واعرب عن تفاؤله بتجاوب االصدقاء 
في االحت��اد االوروب��ي بشأن هذا امللف 
مبينا ان اخلارجية ستواصل مساعيها 
عبر الضغط والتحرك االيجابي بهذا 

الشأن.
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كشف عن جهود متواصلة إلعفاء الكويتيني من »الشنغن«

اجلارالله افتتح مركز اخلدمة احلكومي
 في مبنى اإلدارة القنصلية لتقدمي اخلدمات للدبلوماسيني

وزارة الشؤون: استالم أطفال 
مجهولي الوالدين بطرق غير 

قانونية..  عاٍر عن الصحة
 نفى مدير إدارة احلضانة العائلية في وزارة 
ال��ش��ؤون االجتماعية جاسم الكندري م��ا يتم 
ت��داول��ه من خ��الل مواقع التواصل االجتماعي 
بشأن استالم اطفال مجهولي الوالدين بطرق 
غير قانونية. واكد الكندري في تصريح صحفي 
ان مايتم تداوله في هذا الشأن عار عن الصحة 
متاما الستناده على معلومات مغلوطة مشيرا 
الى ان وزارة الشؤون االجتماعية ممثلة بإدارة 
احلضانة العائلية ال تقوم باستالم أي طفل 
اال بعد استكمال كافة اإلج����راءات القانونية 
والرسمية من قبل اجلهات املعنية مبوجب قانون 
احلضانة العائلية رقم 80 لسنة 2015م والذي 
نظم ش��روط االحتضان وال��ت��ي منها ان تكون 
االسرة احلاضنة كويتية وتتمتع بسمعة طيبة 
وق��ادرة على االنفاق ماديا على الطفل وخلوها 
من االم��راض النفسية والعقلية وتراعي احكام 

الرضاعة الشرعية.
وأض���اف : جميع االس���ر ال��ت��ي تتقدم لدينا 
محرومة م��ن االجن���اب ألس��ب��اب صحية )عقم( 
ويتم دراس��ة طلبات االسر الراغبة باالحتضان 
عن طريق املختص باإلدارة ومن ثم تعرض على 
جلنة احلضانة العائلية التخاذ القرار املناسب 
بشأن االسرة وادراجها ضمن قائمة االنتظار وقد 
يستغرق الوقت لتسليم الطفل في مدة تتراوح بني 
سنتني الى ثالث سنوات فضال عن ان جميع االسر 

احملتضنة واملدرجة ضمن قائمة االنتظار تسلم 
الطفل حسب أولوية تقدمي الطلب وفقا لإلجراءات 

الرسمية وال توجد أي حاالت استثناء.

جاسم الكندري

خالد اجلارالله يتفقد املركز اجلديد

اجتمع ن��ائ��ب وزي���ر اخل��ارج��ي��ة خالد 
سليمان اجلارالله أمس  مع سفير الواليات 
امل��ت��ح��دة األم��ري��ك��ي��ة ل���دى دول���ة الكويت 
لورانس سيلفرمان ومت خالل اللقاء بحث 

عدد من أوجه العالقات الثنائية بني البلدين 
إضافة إلى تطورات األوضاع على الساحتني 

اإلقليمية والدولية.
حضر اللقاء مساعد وزي��ر اخلارجية 

لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم 
عبداللطيف العمر ومساعد وزير اخلارجية 
لشؤون األمريكيتني الوزير املفوض رمي 

محمد اخلالد.

الدولية األوضاع  تطورات  األميركي  السفير  مع  ويبحث   ..
.. ويجتمع بقيادات وزارة الداخلية

جانب من اللقاء

»احملاسبة« يشارك في مؤمتر الطاقة
2019 الرابع عشر في »يوتاه«  

شاركت املهندسة بإدارة الدعم الفني بديوان احملاسبة 
 Power ASME 2019 سارة عادل في مؤمتر الطاقة
الرابع عشر في يوتاه - الواليات املتحدة األمريكية 
خالل الفترة من 14 إلى 18 يوليو 2019 الذي تنظمه 

سنويا اجلمعية األمريكية ملهندسي امليكانيك.
وقالت سارة عادل أن املؤمتر استهدف التعرف على 
أح��دث األساليب التكنولوجية التي تساعد الباحثني 
في مجال الطاقة على التشغيل بكفاءة لتحقيق أعلى 
مستوى من اجل��ودة وتقليل التكلفة وترشيد الطاقة، 
باإلضافة إلى زي��ادة املعرفة في مجال الطاقة وفرص 
التعرف على املهندسني واملهنيني والشركات املتخصصة 

من مختلف أنحاء العالم.
وأضافت سارة أن املؤمتر تضمن مناقشة عدة محاور 
في مجال الطاقة الكهربائية أهمها قضايا التشغيل 
والصيانة وامل��ع��دات وق��ي��اس األداء داخ���ل محطات 
توليد الكهرباء، ومناقشة القضايا البيئية في مجال 
الطاقة، باإلضافة إلى التعرف على أحدث أنظمة الطاقة 
املتجددة، وذل��ك من خ��الل احمل��اض��رات وورش العمل 

واجللسات العامة التي مت عقدها خالل املؤمتر.
وأف���ادت أن��ه مت تنظيم ع��دة زي���ارات ميدانية خالل 
فترة انعقاد املؤمتر أهمها زي��ارة حملطة توليد الطاقة 
الكهربائية ال��ت��ي تعمل ب��ن��ظ��ام ال����دورة املشتركة 
combined cycleاملشابه للنظام املتوفر في بعض 
محطات توليد الكهرباء القائمة في الكويت، وكذلك 
قامت شركة سيمنز بتقدمي عرض عملي محاكي لنظام 
 power plant ال���دورة املشتركة القائم في احملطة

..simulatorسارة عادل

فنان كويتي يشارك في معرض إيطالي عربي في روما
روما – كونا:  شارك الفنان التشكيلي 
الكويتي ط��ارق حمادة ضمن نخبة من 
الفنانني والشعراء االيطاليني والعرب 
في معرض دول��ي مبقر املركز االسالمي 

الثقافي بروما.
وافتتح األمني العام للمركز االسالمي 
بجامع روم��ا الكبير ال��دك��ت��ور عبدالله 
رضوان مساء اول من امس  األحد فعاليات 

املعرض الذي يقام حتت عنوان )نظرة الى 
الشرق( مبشاركة رئيسة مؤسسة )ايبي( 
اإليطالية للفنون وال��س��الم أنتونيلال 
ريتسو وح��ض��ور اع��الم��ي ودبلوماسي 

إيطالي وعربي.
ويضم املعرض الذي تستمر فعالياته 
حتى 27 يوليو اجل���اري ل��وح��ات فنية 
وتكوينات باخلط العربي وأعماال نحتية 

وص��ورا فوتوغرافية وباقة من القصائد 
الشعرية من إبداع مجموعة مختارة من 
الفنانني والشعراء االيطاليني والعرب 
من الكويت واململكة العربية السعودية 

ومصر وليبيا واملغرب.
وعبر حمادة في تصريح لوكالة األنباء 
الكويتية )ك��ون��ا( ع��ن اع��ت��زازه بتلبية 
الدعوة للمشاركة في هذا املعرض األول 

الذي يقدم فيه أعماله خارج الكويت مشيرا 
ال��ى ان لوحاته تصور بلغة تشكيلية 
وجمالية مشاهد الكويت ب��ني املاضي 
واحلاضر مبا يعكس نهضتها في مختلف 
املجاالت.وثمن حمادة الرعاية اخلاصة 
التي توليها الدولة للفن والفنانني حتت 
ق��ي��ادة سمو أمير ال��ب��الد الشيخ صباح 

الفنان طارق حمادة في املعرض االيطالياألحمد اجلابر الصباح.


