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المعراج: تكريم الطلبة واجب علينا وهم حماة الوطن وبناة المستقبل

محمد راتب
في اطار جهودها الواضحة في دعم العملية 
التربوية والتشجيع على العلم، قدمت جمعية 
الدس����مة وبنيد القار رعايتها حلفل تكرمي 
الثانوية من  املتفوقني وخريجي املرحل����ة 
طلبة ثانوية احمد البشر الرومي في منطقة 
الدعية، والذي اقامته ادارة املدرسة بحضور 
رئيس مجلس ادارة جمعية الدسمة وبنيد 
القار احمد املع����راج وامني الصندوق عادل 
الناصر وامني السر ورئيس جلنة املشتريات 
هاني اجلعفر اضافة الى عدد من الضيوف 
والوجهاء واولي����اء االمور ومدير وناظري 

املدرسة.
وقال رئيس مجلس ادارة جمعية الدسمة 
وبنيد القار التعاوني����ة احمد املعراج على 
هام����ش حفل التك����رمي: وضعن����ا االهتمام 
بالطلبة والطالب����ات من ابناء املنطقة على 
رأس اولوياتنا، اميانا منا بان ذلك سيكون 
له دور فاعل في التحفيز على االجتهاد وافراز 
مخرجات تعليمية مؤهلة وقادرة على مواكبة 
العصر وبناء الوطن وحتقيق رغبة صاحب 
الس����مو االمير الشيخ صباح االحمد في ان 
تعود الكويت زهرة اخلليج كما كانت، مضيفا 

بالقول: سنقف وسنساهم بكل ما منلك مع 
اي مدرسة يدرس فيها ولو طالب واحدا من 
ابناء مساهمينا حتى لو كانت املدرسة خارج 

نطاق منطقتنا.
وتاب����ع: دأبنا خالل فترة تولينا مجلس 
االدارة على التركيز على هذه الناحية املهمة، 
ألن الطلبة لهم حق كبير علينا، فهم حماة 
الوطن وبناة املستقبل، لذا فإن من الضروري 
تشجيعهم وتكرميهم وسيحملهم هذا التكرمي 
على املزيد من االجتهاد والتفوق، متوجها 
بالش����كر الى القائمني على مدرسة الرومي 
الهيئ����ة االدارية والتدريس����ية، وقال:  من 
انكم تزرع����ون بذور اخلير في هذا الوطن، 
وترعون نشأته وتستحقون منا كل الرعاية 

والتقدير.
وفي ختام احلفل، مت تكرمي الطلبة املتفوقني 
الش����هادات والدروع  واخلريجني وتسليم 
التكرميي����ة لهم، كما قدمت ادارة املدرس����ة 
درعا تكرميية لرئيس مجلس ادارة جمعية 
الدسمة وبنيد القار التعاونية احمد املعراج 
وذلك ازاء جهوده الواضحة في دعم العملية 
التربوية والتشجيع على العلم في املنطقة 

من خالل رعايته ملثل هذه االنشطة.

»تعاونية الدسمة وبنيد القار« ترعى تكريم خريجي ومتفوقي ثانوية البشر الرومي

أحمد املعراج مكرما أحد الطلبة

هاني اجلعفر يسلم أحد الطلبة شهادة تقدير

جانب من املتفوقني في ثانوية أحمد بشر الرومي املعراج يسلم أحد الطلبة شهادة التخرج

)سعود سالم( محمد الكندري وعلي حسن وإبراهيم البغلي في مقدمة احلضور محمد الكندري مفتتحا املعرض املقام على هامش امللتقى

املتفوقون اخلريجون وأعضاء مجلس إدارة »تعاونية الدسمة وبنيد القار« في لقطة جماعية

الكندري: تأسيس الهيئة العامة للقوى العاملة مطلع العام المقبل 
وقانون العمل أبرز إنجازاتنا للحدّ من االتجار بالبشر

اوال: تنفيذ حملة توعية تتعلق مبرحلة الشيخوخة 
ومش����اكلها ومتغيراتها والتعري����ف بخدمات مراكز 
اخلدمة املنزلية املتنقلة، بالتنسيق مع وزارات الدولة 

ومؤسساتها.
ثانيا: التنس����يق مع مختلف اجلهات احلكومية 
لتس����هيل تقدمي خدماتها للمسنني وايصالها لهم كل 

فيما يخصه.
ثالثا: اعداد وتنفيذ برنامج تدريبي عن االسعافات 
االولية والوقاية للعاملني مع كبار السن، وللراغبني من 
ذوي املسنني بالتنسيق مع وزارة الصحة وجمعيات 

النفع العام.
واعداد برنامج تدريبي للكوادر الفنية املتخصصة 
العاملة في مراكز اخلدمة »باحثني اجتماعيني ونفسيني 
� اجلهاز االشرافي« لكيفية العمل والتعامل مع كبار 
السن بالتنسيق مع جامعة الكويت وجمعيات النفع 

العام.
من جانبه ادلى رئيس اجلمعية الكويتية لرعاية 
املسنني حتت االشهار وراعي جائزة البغلي لالبن البار 
ابراهيم البغلي بتصريح للصحافيني اشاد فيه برعاية 
وزارة الش����ؤون ممثلة في ادارة رعاية املسنني لهذا 
امللتقى االول لرعاية وتأهيل وخدمة املس����نني مثمنا 
مثل هذه اجلهود التي ترم����ي الى خدمة فئة عزيزة 

على قلوب اجلميع.
وعن توقيت اش����هار اجلمعية الكويتية لرعاية 
املسنني ش����كر البغلي مسؤولي وزارة الشؤون على 
اهتمامهم باشهار هذه اجلمعية، مشيرا الى ان الكرة 
اآلن في ملعب مجلس الوزراء ومت تسليم ملف اجلمعية 
وننتظر املوافقة على اشهارها متهيدا لبدء ممارسة 

عملها بشكل رسمي.
وفي اخلتام افتت����ح الكندري املعرض الذي يقام 
على هامش املؤمتر لالدوات الطبية املس����اعدة لكبار 

السن.

أوال: دعم وتطوير آليات شبكة األمان االجتماعي 
لتصبح أكثر مرونة في االستجابة للتغيرات االقتصادية 
واالجتماعية في ظل ظ����روف األزمة املالية العاملية 
والتغيرات التنموية الواسعة التي يقدم عليها املجتمع 

الكويتي.
ثاني����ا: العمل عل����ى تطوير سياس����ات الرعاية 
االجتماعية للمسنني وحتقيق الدمج االجتماعي لهم، 
ومد العمر الفاعل اجتماعيا لهم لتحقيق مستوى أعلى 

من السلم االجتماعي.
ثالثا: تقدمي اخلدمات املتخصصة للمسنني وتطوير 
أغراضه����ا وزيادة عدد الف����رق القائمة على اخلدمة 
املنزلية املتنقلة، وانشاء مراكز رعاية وتأهيل وتدريب 
متخصصة لكبار الس����ن في جميع محافظات الدولة 
لتقدمي اخلدمات االجتماعية والنفس����ية والعالجية 
والتأهيلية واملهنية للمسنني تكسبهم مهارات جديدة 

وفق قدراتهم ورغباتهم.
واكد مدير ادارة رعاية املس����نني علي حس����ن ان 
تنظيم ادارة رعاية املس����نني هذا امللتقى يأتي بهدف 
تطبيق التوجه����ات واالجراءات واخلطوات التي من 
شأنها حتقيق االهداف املنشودة للمشاريع التطويرية، 

وذلك من خالل تنفيذ االنشطة التالية:

حقوق املساواة واملعونة في حال الشيوخة او املرض 
او العجز عن العمل جلميع املواطنني.

وانطالقا من ذلك فان وزارة الشؤون تعمل على 
خدمة ورعاية وتأهيل املسنني بتنفيذ برنامج الرعاية 
الشاملة والتوسع في نظم وأساليب اخلدمات سواء 
االيوائية ملن ال عائل لهم او من عجزت أس����رهم عن 
رعايتهم، وذلك وفقا لنظام الرعاية النهارية ونظام 
اخلدمة املتنقلة للمسنني ونشر الوعي املجتمعي عن 
الشيخوخة ومشاكلها وكيفية التعامل مع متغيراتها، 
والسعي للتطوير الدائم للخدمات املقدمة لكبار السن، 
وفقا ألحكام القوانني والنظم املعمول بها، ومبا يتفق 
واملواثيق واالتفاقيات الت����ي ترتبط فيها مع الدول 

واملنظمات العربية والدولية في هذا الشأن.
وأض����اف الكندري: كما أدرجت وزارة الش����ؤون 
ضمن مش����اريعها الواردة في برنامج عمل احلكومة 
للفصل التش����ريعي الثالث عشر، وفق اإلطار العام 
خلطة التنمية للكويت وذلك في باب سياسات التنمية 
البشرية واملجتمعية، عددا من املشاريع التطويرية 
واالنش����ائية يتم من خاللها تنفيذ سياسات الرعاية 
والتنمية االجتماعية املتعلقة بخدمة ورعاية وتأهيل 

املسنني على النحو التالي:

بشرى شعبان
قال وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري ان تقرير 
وزارة اخلارجي����ة األميركية الذي يتهم فيه الكويت 
بعدم اجلدية في اتخاذ اجراءات للحد من االجتار في 
البشر ان وزير الش����ؤون د.محمد العفاسي رد على 
هذا التقرير وأظه����ر االيجابيات التي حتققت خالل 

العام املاضي.
وأوضح في تصريح صحافي عقب افتتاحه للملتقى 
األول لرعاية وتأهيل وخدمة املسنني الذي تنظمه ادارة 
رعاية املس����نني في وزارة الشؤون ان أبرز اجنازات 
الكويت للحد من االجتار بالبشر صدور قانون العمل 
في القطاع األهلي ال����ذي يحوي الكثير من املميزات 
الت����ي ال توجد في قوانني ال����دول املتقدمة فضال عن 
صدور قرار احلد األدنى لألجور باالضافة الى حتويل 
العامل دون موافقة الكفيل بعد مرور ثالث س����نوات 
على آخر كفيل، وعن موضوع خدم املنازل قال لدينا 
مركز االيواء املؤقت الستقبال اخلدم ممن لديهم مشاكل 
حلني حل مشاكلهم ونس����عى الفتتاح مركز ثان في 
القريب العاجل س����يكون مركزا دائما ويتسع ألكثر 

من 700 عامل.
وفيما يتعلق بخرق بعض الشركات لقرار حظر 
تش����غيل العمالة في فترة الظهي����رة في ظل ارتفاع 
درجات احلرارة أكد الكندري ان أي شركة تخالف قرار 
وزير الشؤون في هذا الصدد ستتعرض للعقوبات 
واحالتها الى القضاء ولدين����ا 400 مفتش يجوبون 
املناطق ويرصدون اي مخالفة تتعلق بتشغيل العمالة 

خالل فترة الظهيرة في املناطق املكشوفة.
وردا على س����ؤال حول توقيت تأس����يس الهيئة 
العامة للقوى العاملة ذكر الكندري ان انشاء الهيئة 

سيكون مطلع العام اجلديد.
وكان الكندري ألقى كلمة راعي امللتقى وزير الشؤون 
باإلنابة أش����ار فيها الى ان الدس����تور الكويتي يؤكد 

ناب عن وزير الشؤون في افتتاح الملتقى األول لرعاية وتأهيل وخدمة المسنين

حسن: تعاونية الصليبية تدعم مدارس المنطقة
أكد املدير املعني جلمعية الصليبية التعاونية علي حس���ن انه: اميانا منا بدعم املسيرة 
التربوية، فقد حرصت االدارة على تقدمي كل ما يلزم البنائها الطلبة من مياه معدنية وغيرها 
خالل فترة االختب���ارات النهائية وذلك جلميع مدارس املنطق���ة متمنني لهم دوام التوفيق 

والنجاح ورفع اسم الكويت عاليا في احملافل الدولية.

أبراج الكويت تنظم مهرجانًا 
للمأكوالت التركية 24 الجاري

رماية بحرية بالذخيرة الحية غدًا وبعد غد
اعلنت مديرية التوجيه املعن���وي والعالقات العامة باجليش 
عن قيام القوة البحرية بإجراء رماية بحرية بالذخيرة احلية في 
املنطقة الواقعة بني جزيرة ام املرادم باجتاه الش���مال والش���مال 
الغربي جلزيرة قاروه مبس���افة 13 مي���ال بحريا، وذلك في يومي 
الثالث���اء واالربعاء 22 و23 اجلاري، من الس���اعة الثامنة صباحا 
وحتى الساعة اخلامسة عصرا، لذا تهيب املديرية بجميع االخوة 
املواطنني واملقيمني مرتادي البح���ر من هواة الصيد والتنزه الى 
ع���دم االقتراب من املنطقة املذكورة خ���الل الفترة املعلنة حرصا 

على سالمتهم.

اس����تمرارا لسياس����ة خلق 
وعي ثقافي ع����ن تعدد وتنوع 
التي تنتهجها  العاملية  املطابخ 
السياحية  شركة املش����روعات 
تنظ����م ابراج الكوي����ت التابعة 
لها مهرجانا للمأكوالت التركية 
ابتداء من 24 اجلاري حتى 30 

من الشهر نفسه.
ويعد اسبوع املأكوالت التركية 
ضمن انشطة ابراج الكويت التي 
تسعى من خاللها الى تقدمي افضل 
اخلدمات ل����زوار ورواد االبراج 
من املواطنني واملقيمني وضيوف 
الكوي����ت، باإلضافة الى حرص 

اإلدارة وسعيها الدائم لتقدمي كل ما هو جديد ومتنوع.
ويأتي ذلك في إطار اهداف ادارة ابراج الكويت التي تقع ضمن خططها 
االس����تراتيجية والتي تشمل تبادل الزيارات واخلبرات والتعاون مع 
أكبر الفنادق واملطاعم العاملية باالضافة الى اجلامعات املتخصصة في 
مجال السياحة والفندقة والطعام. من جانبه، أكد نائب العضو املنتدب 
للشؤون السياحية بشركة املشروعات السياحية مشاري السنعوسي 
ان املطبخ التركي من أش����هر املطابخ العاملية، موضحا ان الهدف من 
هذا املهرجان هو تفعيل التواصل ب����ني ابراج الكويت واملجتمع عبر 
تقدمي مأكوالت وحلويات متنوعة تعد بواسطة افضل الطهاة االتراك 
على املستوى العاملي جامعة افضل النكهات التي تتمتع بها تشكيلة 
االطباق التي تتميز بها املنطقة، مش����يرا الى ان نتيجة لهذا التواصل 
جاءت مشاركة السفارة التركية في التنسيق والتعاون للتأكيد على 
أواصر الصداقة وضرورة االختالط والتعارف بني الشعوب وتعريف 
اآلخر بتقاليده وم����ن بينها فنون الطهي وتقاليد املطبخ به. واضاف 
السنعوس����ي ان ادارة ابراج الكويت قدمت الدعوة ملجموعة من اشهر 
وامهر الطهاة االتراك على املس����توى العامل����ي الذين ذاع صيتهم عبر 
املستوى الدولي والشرق األوسط، واش����تهروا بفنونهم الفريدة في 
جميع انواع األكالت س����واء من املطبخ احلار أو البارد او احللويات 
التركية املعروفة، وقد ش����غلوا العديد من املناصب القيادية في اكبر 
فنادق تركيا ذات اخلمس جنوم، وذلك بالتعاون والتنسيق مع السفارة 
التركي����ة بالكويت، لكي ينضموا الى طاق����م العمل الفني والتنفيذي 
بأبراج الكويت ملدة اسبوع يبدأ 24 يونيو اجلاري وينتهي في 30 منه 
بهدف االس����تفادة من خبراتهم في فنون الطهي وتقدم اشهى االطباق 
التركية لزوار االبراج ومحبي األكالت التركية وذلك اسوة باألسبوع 
الهندي واالس����بوع الصيني اللذين أقيما خالل ابريل ومايو املاضيني 
ايضا في ابراج الكويت، واضاف السنعوس����ي ان انش����طة االسبوع 
التركي تصاحبها ديكورات مميزة من الفلكلور التركي العريق وذلك 
في س����بيل إحياء النمط التركي ممزوجا بأجواء كويتية في أحضان 

اخلليج العربي من خالل اطاللة ساحرة في ابراج الكويت.

يستمر لمدة أسبوع

مشاري السنعوسي


