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مراكز السراج المنير ـ بنات نظّمت أنشطة فنية وثقافية وصحية

نظم مركز السراج املنير العارضية ـ بنات التابع 
لوزارة االوقاف والشؤون االسالمية ورشة تدريبية 
للطالبات حول مهارات الرســـم على الزجاج، تهدف 
الى تنمية مواهب الطالبات، واكسابهن مهارات فنية 
وتنمية الذوق الفني، واالحساس بالقيم الفنية اجلمالية، 
باالضافة الى معرفة واكتساب االسس والقواعد االساسية 
في الرســـم والتعرف على طرق وتقنيات اســـتخدام 

االلوان في الرســـم على الزجاج. وذلك حتت اشراف 
مشرفة املركز اسماء املسيطير، حيث قدمت لهن نبذة 
عن أساسيات الرسم وعن االلوان االساسية والثانوية. 
والتعرف على الطالءات الزجاجية بأنواعها، وكيفية 
استخدامها، وقد أبدعت الطالبات في الرسم والتلوين 
وعمل الزخارف وقمن برسم لوحات بسيطة باستخدام 
االلوان املختلفة، وعبرن عن سعادتهن بهذا النشاط.

)سعود سالم(اخليمة الكويتية ملركز الغامن

احلضور في احملاضرة

محمد العمر يتجول في املعرض

هند الصبيح وخولة العتيقي خالل احملاضرة

»اتحاد عمال البترول« للوقوف
ضد محاوالت شق الصف الكويتي

دعــــا املجلــــس التنفيذي الحتاد عمــــال البترول 
وصناعة البتروكيماويات ابناء الشعب الى ضرورة 
التماسك وبث الوحدة الوطنية في ظل االجواء التي 
تعكر صفو هذه الوحدة من خالل محاوالت البعض 
لتشتيت وتفكيك هذه اللحمة الوطنية التي يحسدنا 

عليها اجلميع.
وقال ان الكويت حينما منحت احلريات االعالمية 
وحرية التعبير، امنا كان هذا املنح يأتي من منطلق 
الدميوقراطيــــة التي جبل عليها ابناء هذا الشــــعب، 
وتطبيقا لرسالة صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بأن تكون الكويت دولة مؤسسات ودميوقراطية، 
ويجب علينا استغالل هذه املميزات التي منحتها لنا 
دولتنا املعطاءة بالشــــكل الصحيح، ومتثيل أمانتنا 

االعالمية خير متثيل.

وبــــن املجلس التنفيذي ان ما نشــــر مؤخرا في 
احدى القنوات الفضائية واجلرمية البشعة في حق 
الوطن واملواطنن من محاولة رخيصة لضرب النسيج 
االجتماعي والطعن في الكرامات، امنا هو أمر دخيل 
علينا وال ميت لشعبنا الكويتي املسالم بصلة فكلنا 

كويتيون وفقا للدستور الكويتي.
وأعلن املجلس التنفيــــذي الحتاد عمال البترول 
وصناعة البتروكيماويات عن رفضه ملثل هذه القنوات 
وان ال فضل في املواطنة اال بالعطاء والتضحية، كما 
بن املجلس التنفيذي ان االعالم سالح ذو حدين إما 
ان نستخدمه للنهضة والتقدم وإما للدمار واالحراق، 
ويجب علينا ان نكون على قدر املسؤولية في استغالل 
الوسائل االعالمية املسموعة واملقروءة بالشكل الصحيح 

وجنعلها وسيلة للنهوض بالكويت.

لطيفة الفهد: على السلطتين أن يعمال
في تناغم وانسجام لتسير عجلة اإلصالح والتنمية

»األشغال« تبدأ بإعداد المخطط الهيكلي 
لعدة مشاريع تخدم »الصحة«

التجارة تدعو المستهلكين
إلى طلب فاتورة شراء للسلع لضمان حقهم

دعت وزارة التجارة والصناعة عموم املستهلكن 
الى احلصول على فاتورة شراء لكل سلعة يرغبون 
في شرائها لضمان حقوقهم اذا دعت احلاجة، موضحة 

ان الفاتورة هي الضمان املثبت حلق املستهلك.
وقالت الـــوزارة عبر موقعها االلكتروني امس 
انه يتعن على املستهلكن التأكد كذلك من جودة 
وسالمة السلعة للحد من ظاهرة الغش التجاري 

والتالعب مبصالح وسالمة املستهلكن.
وأضافت انه ينبغي على املستهلك ان يتجول 
فـــي اكثر من متجر ملعاينة عدد كبير من الســـلع 
للبحث عن افضل جودة واقل ســـعر للسلعة مما 
يساهم بشكل كبير في مكافحة رفع االسعار غير 

املبرر من قبل بعض ضعاف النفوس.

وطالبت الوزارة املســـتهلكن باحلصول على 
ورقة الكفالة واالحتفاظ بها عند شراء السلع التي 
مينح مصنعوها كفالة خاصة بها لضرورة وجود 
اثبات حلق املســـتهلك عند احلاجة، مؤكدة اهمية 
وعي املستهلكن في هذه النقاط ملساعدة الوزارة في 
مكافحة املخالفات التجارية السيما ما يتعلق منها 

بالغش التجاري ورفع االسعار املصطنع.
وأشارت الى انها تستقبل شكاوى املستهلكن 
على مدار الساعة عبر اخلط الساخن 135، مبينة 
ان مراكزها الرقابية منتشـــرة في مختلف مناطق 
الكويت للغرض ذاته، داعيـــة الى التعاون معها 
من قبل املستهلكن والتجار لضمان احملافظة على 

استقرار السوق احمللية وحمايتها.

مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
املبارك ووزير  الشـــيخ جابر 
الداخلية الشـــيخ جابر اخلالد 
ووزير األشغال العامة ووزير 
الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صفر على الثقة التي منحها لهم 
الشعب الكويتي بكامله، متمنن 
لسموكم والوزراء كل التوفيق 
والسداد في اداء مسؤولياتكم 

السامية.
كما ال يفوتنا ان نعرب في 
هذه املناســـبة عن اســـتيائنا 
البالغ ازاء هذه االحداث املفتعلة 
التـــي يرتكبهـــا االنتهازيون 
واملترصـــدون مـــن اصحاب 
املطامع واألهواء العابثن بوحدة 
املجتمع والذين يلعبون على 
وتـــر التناقضـــات وبث روح 
الفتنة والشـــحناء وال شك ان 
خيـــر وســـيلة حملاربة هؤالء 
وأمثالهم هي سالحا الشفافية 
واملصارحة لســـد الطريق في 
وجوههم ولقطع الســـبل أمام 
مأربهم حتى ينالهم اخلزي في 
الدنيا واآلخرة، وحتى تتحقق 

املصلحة العليا للبالد.

االحمـــد يتضمن مبنـــى مواقف 
ســـيارات متعدد الطوابق بسعة 
اربعة آالف سيارة تقريبا ومواقف 
مغطاة للموظفن والزوار وملجأ 
للدفـــاع املدني وحدائق خارجية 
ومهبطـــن للمروحيـــات وكذلك 
اجنحة خاصة لكبار الشخصيات 

واالجنحة األميرية.
وذكر بوشهري ان الوزارة قطعت 
شــــوطا بتنفيذ مواقف السيارات 
املتعددة االدوار ملستشفى الصباح 
والفروانية والعدان واجلهراء لها 
ممرات علوية وخارجية تربطها 

بتلك املستشفيات.
الســـنوات األخيرة  وشهدت 
اجنـــازات متالحقـــة بانتشـــار 
املنشـــآت الصحيـــة التي تطبق 
احـــدث التقنيـــات فـــي مجاالت 
الطب الوقائي والعالجي والرعاية 
الصحية واالســـعاف األولي في 
الدولة حيث كانت  جميع ارجاء 
وزارة األشغال العامة اجلهة التي 
أسهمت بشكل مباشر في اقامة تلك 

املباني واملنشآت.

اليوم وأجيالها في املستقبل، 
الطيبة  املناســـبة  ننتهز هذه 
لنهيب بالســـلطتن التنفيذية 
والتشريعية إلى ان يعمال في 
تناغم وانسجام على التعاون 
بينهما لتسير عجلة االصالح 
التنمية ولتســـتمر  ولتنطلق 
عملية التطوير في مســـاهمة 

الصحيح من جديد.
واضافـــت انه مـــن دواعي 
سرورنا ان نرسل بأجمل التهاني 
الى كل من النائب األول لرئيس 

األحمد يخدم مختلف التخصصات 
مثل عيـــادات القلـــب والباطنة 
واجلراحة واألســـنان والعناية 
الســـريرية  املركـــزة واخلدمات 
املتنوعـــة وكذلك يشـــمل على 
صيدلية مركزية ومبنى لســـكن 
املمرضـــات، مضيفا ان الســـعة 
الســـريرية للمشروع تبلغ 1200 

سرير.
وأشار الى ان مستشفى جابر 

تقدمـــت رئيســـة واعضاء 
الكويتـــي للجمعيات  االحتاد 
النسائية الشيخة لطيفة الفهد 
بأحر التهاني القلبية لســـمو 
الشـــيخ ناصر احملمد رئيس 
مجلس الوزراء مبناسبة اجماع 
نواب مجلس األمة على جتديد 
الثقة بسموه وهي الثقة التي 
لقيت ارتياحا واسعا في جميع 
االوساط الكويتية ملا يتمتع به 
سموه من علم وحكمة وخبرة 
عميقة وقالت ان سمو رئيس 
الوزراء اعطـــى داللة واضحة 
على عامل االستقرار والثبات 
بـــه نظام احلكم  الذي يتميز 
وما يتعلق بذلك من ترســـيخ 
املؤسسات الدميوقراطية انطالقا 
من اميانه بها، على الرغم مما 
شاب االستجوابات من مخالفات 

دستورية وقانونية.
واضافت ان هـــذا التجديد 
للثقة بســـمو رئيس مجلس 
الـــوزراء هـــو جتديـــد للعهد 
واألمـــل والثقة برجل من أكفأ 
وأوفى من يقود مسيرة اخلير 
والتنمية التي تعيشها الكويت 

أعلنت وزارة االشغال العامة 
انها بـــدأت فعليا اتخاذ اجراءات 
إلعـــداد املخطـــط الهيكلي لعدة 

مشاريع تخدم وزارة الصحة.
وقـــال مديـــر ادارة العالقات 
العامة بالوزارة حميد بوشهري في 
تصريح صحافي امس ان الوزارة 
قامـــت بإعداد مشـــروع املخطط 
الهيكلي ملستشفيات الرازي والطب 
الطبيعي وابن سينا واالطفال حيث 
تقع املشاريع في منطقة الصباح 

الصحية.
وأضاف بوشهري ان الوزارة 
قامـــت ايضا مبشـــروع املخطط 
العدان  الهيكلـــي ملستشـــفيات 

واألميري والوالدة واجلهراء.
وقال ان الـــوزارة وّقعت عقد 
تنفيذ مشـــروع مستشفى جابر 
الواقـــع مبنطقة جنوب  األحمد 
السرة والذي يعتبر من املشاريع 
املهمة التي تتولى الوزارة تنفيذها 
حاليا على مساحة قدرها 225 الف 

متر مربع.
وأوضح ان مستشـــفى جابر 

هنأت الوزراء بتجديد الثقة

باعتبارها الضمان المثبت لحق المستهلك

الشيخة لطيفة الفهد

)سعود سالم(طفلة مصابة قوبلت برعاية كاملة ولعب لبث االطمئنان إلى نفسها املصابون العراقيون لدى وصولهم إلى املستشفى

حميد بوشهري

المحاضرون دعوا لتطبيق نظام العمل عن بعد وتخفيض ساعات العمل للمعلمة

الساير: كل التسهيالت للمصابين العراقيين حتى اكتمال شفائهم

ظروف العمل.
واضافت انـــه يجب تطبيق 
»العمل عن بعد« وهو عمل املرأة 
وهي في منزلها من خالل العديد 
من وســـائل التكنولوجيا التي 
ســـهلت هذا املوضوع وأشارت 
الى ان العديد من الدول املتقدمة 
تعمل به وهذا يسهل على املرأة 
عملها ألن املرأة عندها طاقة كبيرة 

ولكن لديها ظروفا تقيدها.

العمل للمعلمة وللموظفة بشكل 
عام في القطاعن اخلاص والعام 
وهو مشروع قانون يحتاج الى 
ضوابـــط لكي يقر وهـــو املادة 
العاشـــرة بأنه يجـــوز لكل من 
املوظفة والعاملة طلب تخفيض 
ســـاعات عملها مقابل تخفيض 
الراتب أو األجر بشرط موافقة 
جهـــة االدارة او اصحاب العمل 
على حسب االحوال وبناء على 

عمـــل للمعلمـــن ويفتح مجال 
الوظائف االشرافية، كما نسعى 
الى ان جنعل املعلم، معلم مادة 

دراسية.
واضـــاف ان قانـــون بدالت 
اقـــر جلميع  الذي  التصحيـــح 
املراحل جيـــد ونتمنى ان تزيد 

قيمة املكافأة.
أكـــدت نادية  من جانبهـــا، 
النسافي ضرورة تخفيض ساعات 

العمل يجب ان ينهض.
وأوضحت ان صدور القانون 
اجلديد قلص الفجوة بن القطاعن 

العام واخلاص.
ومـــن جهته، أعـــرب رئيس 
جمعية املعلمن عايض السهلي 
عن امله في ان يدرج التعليم من 
ضمن املهن الشاقة مما سيمثل 
نقلة نوعية للمعلم من اجلانب 
املعنوي واملادي، ويعطي فرص 

ندى أبونصر
أكدت هند الصبيح ان قانون 
العمل فـــي القطاع األهلي الذي 
أقر امـــس األول حقق 75% من 
املرأة من  التي تنصف  املطالب 
حيث رعاية األطفـــال ومنحها 
ســـاعتن للرضاعة، و3 أشهر 
التي  أمومة وغيرها من األمور 

تصب في صالح املرأة.
وأضافـــت الصبيـــح خالل 
ألقتها في مدرســـة  محاضـــرة 
التي مت من  االبتدائية  أجنادين 
خاللها مناقشـــة حقـــوق املرأة 
املدنية وتخفيض ساعات العمل 
بحضور خولة العتيقي العضو 
فـــي جمعية املعلمـــن ومديرة 
املدرسة نادية النسافي ورئيس 
جمعية املعلمن عايض السهلي 
وحشد من املدرسات، ان قانون 
املرأة السابق كان مجحفا في حق 
اثناء  املرأة لعدم اعطائها حقها 
الوالدة وعنـــد عملها في أماكن 

شاقة.
وزادت الصبيح ان عدد النساء 
في املجتمع اكثر من عدد الرجال 
وحاجة املرأة للعمل تزيد وسوق 

الثالثاء املاضي وهو موعد وصولهم، اال 
ان الطوارئ ألسبابها أجلت وصولهم حتى 
يوم أمس، مؤكدا ان جميع الكوادر الطبية 

على استنفار لتنفيذ الرغبة السامية.
 واجلرحى هم: أنور عبداهلل عبداهلل 
عبدالكرمي )الصباحـ  جراحة(، أحمد علي 
ناصر )ابن سينا ـ البابطن(، ميادة علي 
كاظم )ابن سيناـ  البحر(، جنان عبود طه 
)الصباحـ  جراحة عامة(، مصعب حسن 
علي )الصباحـ  جراحة عامة(، ياســـمن 
وديع عبدالباقي )ابن سينا ـ البابطن(، 
فاطمة سعد حمودي )ابن سيناـ  البحر(، 
علي حسن علي )األميري(، وئام جاسم 
محمد )ابن سيناـ  البحر(، يوسف ضياء 
»طفل« )ابن سيناـ  البابطن(، هاجر حسن 
علي »طفلة« )ابن سيناـ  البابطن(، حسن 
كاظم شامخ )ابن سينا ـ البابطن(، وداد 
أحمد حسن )ابن ســـينا ـ البحر( هدى 
جاسم محمد )الصباح ـ جراحة(، رؤى 
فائز عبدالكرمي )الصباحـ  جراحة عامة(، 
ايناس حسن بطن )الرازيـ  عظام(، ملى 
سلمى كاظم )ابن سينا ـ البابطن(، علي 
هادي عبود )ابن سيناـ  البابطن(، تبارك 
ثامر »طفلـــة« )الصباح ـ جراحة(، هند 

عبد سميع )الصباح ـ جراحة(.

االطمئنان على أحد املصابني داخل جناحه

للصحافين بأن املستشـــفى استقبل 5 
حاالت من جرحى التفجيرات العراقية، مت 
توزيعهم على مستشفيات البالد واستقبل 
مستشفى الصباح خمسة منها، مضيفا ان 
معظم احلاالت مستقرة، إال انها حتتاج 

الى تدخل جراحي.
وأكد الفضلي اســـتيعاب املستشفى 
للجرحى اليمنين والعراقين، الفتا الى 
ان االســـتعدادات كانت جاهزة منذ يوم 

عمليات التجميل وتركيب املفاصل.
ومن جانبـــه، قال مدير مستشـــفى 
الصباح د.طارق اجلسار ان احلاالت التي 
استقبلها املستشفى خلمسة مصابن منهم 
3 جريحات وجريح واحد وطفلة، حيث 
مت مسبقا تشكيل فريق طبي خاص بهم 

حيث ان غالبية احلاالت جراحة عامة.
من جهته، أفاد نائب رئيس مستشفى 
الصباح د.مهـــدي الفضلي في تصريح 

حنان عبدالمعبود
وصل إلى البالد أمس 20 جريحا عراقيا، 
وتوزعـــوا على املستشـــفيات اخلاصة 

باحلاالت التي يعانون منها.
بدوره أكد وزير الصحة د.هالل الساير 
الطبية للمصابن  التسهيالت  تقدمي كل 
حلن استكمال عالجهم وعودتهم لذويهم 

معافن.
من جهته، قـــال وكيل وزارة الصحة 
املساعد للشؤون الفنية والرعاية الصحية 
د.خالد السهالوي ان البالد استقبلت أمس 
20 جريحا عراقيا منهم 11 من النساء، و6 
رجال، و3 أطفال مبعية 19 مرافقا، حيث 
مت حتويل معظـــم اإلصابات الى منطقة 
الصباح الصحيـــة وحالة واحدة تعاني 

كسرا بالفك الى املستشفى األميري.
وأكد السهالوي في تصريح للصحافين 
أمس ان إدارة العالقـــات العامة بوزارة 
الصحة عملت على توفير مساكن ملرافقي 
املرضى، حيـــث يأتي ذلك كله بناء على 
التوجيهات الســـامية لصاحب الســـمو 

األمير.
وأضاف السهالوي ان احلاالت األخرى 
تعانـــي من شـــظايا وحروق وكســـور 
وإصابـــات في العيون، فضال عن بعض 

وصول 20 مصاباً عراقياً للعالج في البالد

مركز يوسف الغانم أقام ملتقاه الثقافي »إشراقات حضارية 4«

ندوة »حقوق المرأة المدنية« إلدراج التعليم ضمن المهن الشاقة

ليلى الشافعي
النائب محمد  حتت رعايـــة 
املطير ومدير ادارة الدراســـات 
االســـالمية بـــوزارة األوقـــاف 
والشـــؤون االســـالمية محمد 
العمر، نظم مركز يوسف الغامن 
ـ نساءـ  للقرآن الكرمي والدراسات 
الشرعية امللتقى الثقافي »اشراقات 
حضارية 4«. وشاركت في امللتقى 

مـــدارس وزارة التربية، والذي 
أقيم على مسرح مدرسة الدوحة 
االبتدائية بنات، كما شاركت في 
امللتقى 15 مدرســـة ودور قرآن 
كرمي، بدأ احلفل بنشيد ترحيبي 
ثم كلمة لناظرة مدرسة الدوحة 
بنـــات بعدها مت عـــرض للدول 
املشاركة في امللتقى حيث مثلت 
كل مدرســـة ومركز تراث البلد 

الذي قـــام بتمثيله حيث قدمت 
روضة البحتري تراث الكويت، 
وقدمت مدرسة عبداهلل العتيقي 
الســـعودية، وبن مركز الرشاد 
بالسجن املركزي حضارة األزهر، 
ومثلت سورية روضة مسكان، 
وشارك مركز يوسف الغامن في 
تقدمي حضارات الهند وماليزيا 
وتركيا، وجلنة فلسطن اخليرية 

عن التراث الفلسطيني، كما قدم 
مركز عبـــداهلل املطوع العمالت 
أما روضة  القدميـــة،  الكويتية 
النزهة فمثلت دولة املكســـيك، 
ومثل مركز قدير القديري املغرب، 
وقدمت مدرسة درة ابن أبي سلمة 
التراث املصري، أما تراث سلطنة 
عمان فشاركت في تقدميه مدرسة 
بوبيان، وقدمت ثانوية الدوحة 

اما احلضارة  التراث االماراتي، 
اليابانيـــة فكانت مـــن نصيب 
مدرسة صفية املتوسطة بنات.

وقد جتول الضيوف في كل ركن 
وشرحت لهم املشرفة العروض، 
كما مت عرض مشـــاركة راقصة 
الكويت، وقدمت  متثيلية عـــن 
مدرسة عبدالعزيز العتيقي فقرة 

متثيلية عن السعودية.


