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احلميدي متحدثاً رسمياً باسم »العدل«
أصدر وزير العدل ووزير 
الدولة لشــؤون مجلــــــس 
األمــة د.فالح العــزب قرارا 
وزاريــا حمـــــل الرقم ٢٣8 
لســنة ٢٠١٧ بتكليف مــــدير 
إدارة اإلعــالم والعالقــات 
العامــة فــي وزارة العــدل 
هنـــــادي احلميدي بالعمل 
متحدثا رسميا باسم وزارة 
العـــــدل إلى جانــب عملها 
األساسي كمدير إلدارة اإلعالم 

والعالقات العامة.

وكان وكيل وزارة العدل 
بالتكليــف خالد الدخيل قد 
أصدر قرارا إداريا سابقا حمل 
رقم ٢56١ لسنة ٢٠١٧ بتعيني 
هنادي احلميدي مديرا إلدارة 
اإلعالم والعالقات العامة في 
الوزارة بعد أن كانت تشغل 

املنصب بالتكليف.
مــن جـــــانبها، ثمنــت 
املتحدث الرســـــمي باســم 
وزارة العــدل ومديــر إدارة 
اإلعــالم العالقــات العامــة 

هنــادي احلميــدي »ثقــة 
مســؤولي الوزارة ودعمهم 
الالمحــدود لعمــل اإلدارة 
وحرصهم على مد جســور 
التعاون والتنسيق املشترك 
مبا يخــــدم اجلانب اإلعالمي 
في الــــوزارة«، داعية »جميع 
الزمالء اإلعالميني في مختلف 
وسائل اإلعالم إلى بدء مرحلة 
جديدة مــن العمل اإلعالمي 
علــى خطى اإلعالم الوطني 

الهادف«. هنادي احلميدي

العبد الهادي قام بجولة على سكن الممرضين والفنيين

تدوير مشرفي سكن الهيئة التمريضية
خالل الفترة املقبلة ومكافآت مالية للملتزمني

عبدالكريم العبداهلل
 

الوكيل املساعد  كشف 
لشـــــؤون اخلــــــدمات 
بوزارة الصحة د.محمود 
العبدالهــادي عــن تدوير 
مشــرفي الســكن بســكن 
الهيئة التمريضية والفنيني 
العاملني مبرافق الوزارة، 
وتعيني مشرفني جدد خالل 

الفترة املقبلة.
جاء هذا فــي تصريح 
صحافــي له علــى هامش 
جولة تفتيشية قام بها على 
سكن الهيئة التمريضية.

وذكــر العبدالهادي ان 
تدويــر مشــرفي الســكن 
والتوجه لتعيني مشرفني 
جدد جاء بعد رصد حاالت 
املشــرفني  بــني  تســيب 
احلاليــني متت على اثرها 
الشــؤون  الــى  إحالتهــم 
القانونية التخاذ اإلجراءات 
الالزمة بحقهم، مشددا على 
عــدم التهاون مــع كل من 
تســول له نفسه اإلضرار 
مبصلحــة العمــل، مؤكدا 
انه ســيتم رصــد مكافآت 
الســكن  ماليــة ملشــرفي 
امللتزمني واملتواجدين أيام 

العمل الرســمية والعطل 
ويؤدون أعمالهم بكل أمانة 

وإخالص.
وبني انه مت خالل اجلولة 
االســتماع  التفتيشــية 
الــى مالحظات املشــرفني 
والقاطنني في تلك املساكن 
ملعرفة املشاكل واملعوقات 
التي يعانون منها لوضع 

احللول املناسبة لها.
وأعلــن عــن تـــــوجه 
إلنهــاء التعاقد مع بعض 
املســاكن غيــر املطابقــة 
للشــروط وغير املتعاون 
مالكها، واستبدالها بسكن 
جديــد، وذلك بعد توجيه 
إنــذارات للمالك بضرورة 
التعاون مع الوزارة أو إنهاء 

التعاقد.

د.محمود العبدالهادي خالل اجلولة التفتيشية ملساكن الهيئة التمريضية والفنيني

»جراحة األطفال«: 8 إصابات جراء اللعبة خالل العام الحالي

لعبة اخلرز املغناطيسية.. »قاتلة األطفال«
عبدالكريم العبداهلل

 حــذرت رابطة جراحة 
األطفــال من لعبــة اخلرز 
املغناطيسية، واصفة اياها 
بـــ »قاتلة األطفــال«، وهي 
منتشــرة في معظم أماكن 
لعــب األطفال بأفرع بعض 

اجلمعيات التعاونية. 
 ودقت الرابطة في بيان 
صحافي ناقوس اخلطر في 
ازدياد عدد حاالت بلع اخلرز 
التي وصلت  املغناطيسية 
إلــى 8 حاالت هذه الســنة، 
منهــا 4 في الشــهر األخير 
مقارنة بعــدد اإلصابة عام 

٢٠١6 التــي بلغت ٣ حاالت 
باالضافــة إلى 4 حاالت في 
عام. ٢٠١5   وشــددت على 
أولياء األمــور بعدم اقتناء 
لعبة اخلرز املغناطيســية 
وذلك خلطورتها الشــديدة 
على األطفال في حال ابتالعها 
او استنشاقها فقد لوحظ في 
األسابيع القليلة املنصرمة 
ازدياد حــاالت ابتالع هذه 
اخلرز املغناطيسية من قبل 
األطفال من مختلف األعمار 
ممــا نتــج عنــه انثقابــات 
وانسدادات معدية ومعوية. 
 واشــارت إلــى اخضاع 
هــؤالء األطفــال جلراحات 

طارئة استدعت في غالبها 
اســئصال جزء من األمعاء 
باالضافة إلى ادخال بعض 
املركزة،  احلاالت للعنايــة 
البحــث  علــى  مؤكــدة 
الزمــالء  والتواصــل مــع 
بالــدول الصديقــة حــول 
ازدياد هــذه الظاهرة وهي 
اخلرز املغناطيسية، مبينة 
منع هذا املنتــج بالواليات 
املتحــدة األميركيــة وكندا 
وبعــض الــدول االوروبية 
بعدد ٧٧٠٠ حالة، وحدوث 
إصابات أدت إلى الوفاة في 

تلك الدول. 
ومــن  انــه  وذكــرت   

منطلق حرصنا على سالمة 
ابنائنا وبناتنــا نرجو من 
أولياء األمور احلرص على 
التخلــص من هــذا املنتج 
بالطريقة املناسبة، مؤكدة 
علــى التواصل مــع االدارة 
مبستشفى ابن سينا حيث 
نطمئــن املواطنني حيث مت 
ابــالغ اجلهــات املســؤولة 
بوزارة الصحــة للتواصل 
املناســبة  القنــوات  عبــر 
ملخاطبــة اجلهــات املعنية 
ملنع استيراد وتداول اخلرز 
املغناطيسية أسوة بالدول 
الصديقــة وحرصــا علــى 

سالمة أطفالنا.

وفد عسكري بريطاني زار معسكر سالم العلي

تعاون بني احلرس الوطني واجليش البريطاني

بحث احلرس الوطني مع 
وفد من اجليش البريطاني 
الصديق فرص التعاون في 
املجاالت العسكرية واألمنية 

وتبادل اخلبرات.
جــاء ذلك خــالل زيارة 
قــام بها الوفــد البريطاني 
الى معسكر ســمو الشيخ 
سالم العلي، حيث كان في 
اســتقبالهم نائــب رئيس 
احلرس الوطني اللواء جمال 

ذياب.
ترأس الوفد البريطاني 
ديفــد هوغان هيــرن مدير 
اخلطــط والسياســات في 

وزارة الدفاع البريطاني.
ومت خالل الزيارة بحث 
آفاق التعــاون بني احلرس 
الوطني الكويتي واجليش 
البريطاني الصديق السيما 
في مجال التدريب واألمن.

وأكد اللواء جمال ذياب أن 
احلرس الوطني حريص على 
تطوير قدرات أفراد وعناصر 
منتســبيه وزيادة كفاءتهم 
وجاهزيتهم القتالية، انطالقا 
الوثيقة االستراتيجية  من 
للحرس الوطني ٢٠٢٠ )األمن 
أوال( التي تولــي االهتمام 
بتعزيز العالقات العسكرية 

والشــراكة مع املؤسســات 
العاملية في البلدان الصديقة.
وقام الوفــد بجولة في 
معسكر سمو الشيخ سالم 
العلــي اطلعــوا فيهــا على 
املنشــآت واملياديــن التــي 

يضمها املعسكر.
شهد الزيارة من احلرس 
الوطنــي مديــر مديريــة 
امليادين العقيد الركن أحمد 
جرمان ورئيس فرع ميدان 
التدريب التشبيهي العقيد 
الركن خالد منــور دواس، 
وركــن أول ميــدان كاظمة 

املقدم سعود رياض.

جانب من زيارة الوفد العسكري البريطاني ملعسكر سمو الشيخ سالم العلي 

في الصين والفلبين وتايلند وسريالنكا وكمبوديا ونيبال

»الرحمة« تطلق مشروع »األضاحي« لألقليات املسلمة
أطلقت »الرحمة العاملية« 
التابعــة جلمعية اإلصالح 
مشــروع  االجتماعــي 
األضاحي لألقليات املسلمة 
في آسيا التي تشمل الصني 
والفلبني وتايلند وسريالنكا 
وكمبوديا ونيبــال، وذلك 
استشعارا بأحوال املسلمني 
وتضامنــا معهــم، ودعما 
وتشــجيعا لقلة مســلمة، 
وإظهارا لشعيرة من شعائر 
اهلل، وهي ذبح األضاحي في 
عيد األضحى املبارك، كما أن 
املشروع يوفر للمتبرعني 
واحملســنني فرصة إيصال 
أكثــر  إلــى  أضحياتهــم 

املسلمني احتياجا، من أجل 
إحياء ســنة أبينا إبراهيم 
الســرور  گ، وإدخــال 
والغبطة عليهم مبناســبة 

عيد األضحى املبارك.
وفــي هذا الصــدد، قال 
رئيــس مكتبــي قرغيزيا 
والصــني فــي »الرحمــة 
العامليــة« د.علي الراشــد: 
نسعى لذبح األضاحي في 
الدول ذات األقلية املسلمة، 
ملا في ذلك من األثر الكبير 
والنفع اجلليل لهم، مبينا 
أن سعر األضحية من الغنم 
في الصني 4٣ دينارا، ومن 
البقر في تايلند 4٣ دينارا، 

الفلبــني ٢8 دينارا،  وفــي 
وســريالنكا وكمبوديا ٢5 
دينارا، وفي نيبال تبلغ ١8 

دينارا.
أبنــاء  الراشــد  ودعــا 
الكــرام واملقيمني  الكويت 
إلــى دعــم  علــى أرضهــا 
مشــروع األضاحــي الذي 
تنتظره الكثير من األســر 
مــن األقليات املســلمة في 
هذه الدول الست من العام 
إلى العام، مبينا ان الرحمة 
العامليــة بدأت باســتقبال 
تبرعات احملسنني ملشروع 
األضاحي عبر فروعها في 

مختلف مناطق الكويت.

على الراشد

ذياب: تطوير 
قدرات أفراد 

وعناصر احلرس 
الوطني

»الشؤون« ساهمت 
مببلغ 50 ديناراً 

لكل أسرة تطلب 
عاملة 

تعيني مندوب عن 
كل تعاونية لتخفيف 
االزدحام وعدم تراكم 

الطلبات وإجناز 
املعامالت بأسرع 

وقت 

توجه إلنهاء التعاقد 
مع بعض املساكن 

غير املطابقة 
للشروط

كامل العوضي: شركة الدرة للعمالة املنزلية
مشروع وطني كبير سينطلق خالل األيام املقبلة

تقدم النائب الســابق كامل 
العوضــي بالشــكر والتقديــر 
لكل اجلهات التــي عملت على 
إجناح مشروع شــركة »الدرة 
املنزليــة«، وخاصة  للعمالــة 
وزيرة الشــؤون هند الصبيح 
احتــاد  وأعضــاء  ورئيــس 
اجلمعيات والتــي تعتبر أكبر 
مساهم في الشركة برأسمال ٣ 
ماليني دينار، معتبرا أن الشركة 
مشروع وطني اجتماعي كبير 
وجــاء تتويجا جلهود مضنية 
قامت بها الكثير من اجلهات بعد 
أن طرح الفكرة أثناء وجوده في 
مجلس األمة منذ أكثر من أربع 
سنوات، وسينطلق خالل األيام 

القليلة املقبلة.
وأشــاد العوضــي بدعــم 
 5٠ مببلــغ  الشــؤون  وزارة 
دينــارا تدفع ملــرة واحدة لكل 
أســرة كويتية تطلــب خادمة 
من خالل الشــركة كخصم من 
إجمالي تكلفة استقدام العاملة 
املنزلية، مؤكدا على أن هذا القرار 
نابع من النظرة اإلنسانية التي 
أضفاها صاحب السمو األمير 
على الكويت ومؤسساتها ومنها 
وزارة الشــؤون وعلى رأســها 
الوزيرة هند الصبيح، مناشدا 
اجلمعيات التعاونية التي تعتبر 
أكبر شريك في رأسمال الشركة 
بنســبة تصــل 6٠٪  وضع كل 
إمكانياتها وتســخير طاقاتها 
إلجناح عمل الشركة، خاصة أن 
هناك من يسعى جاهدا إلفشال 
هذا املشــروع العمالق ملصالح 

شــخصية ضيقة وتكســبات 
واحتكار وجمع أمــوال طائلة 
على حساب املواطنني البسطاء 

وذوي الدخل احملدود.
وزيــرة  علــى    وأضــاف: 
الشؤون إكمال جهودها املخلصة 
بالتنسيق مع اجلمعيات لتعيني 
مندوب لــكل منطقة كجزء من 
املســؤولية املجتمعيــة التــي 
تقوم بها الوزارة والتعاونيات، 
خاصــة أن مكاتب الشــركة قد 
ال تقع ضمن النطاق الســكني 
ألغلب املواطنــني، مؤكدا على 
أن هذا القرار سيساهم في منع 
االزدحام ولن يضطر املواطن الى 
ترك عمله للقيام بطلب عاملة 
منزلية، كما انه ســينجز اكبر 
قدر من املعامــالت خالل فترة 
أقل، مطالبــا احتاد اجلمعيات 
بتحمل الرســوم املالية لوضع 
االقامة والضمان الصحي وهي 
٢8 دينارا، والتي يتطلبها اجناز 
املعامــالت وذلك ملــرة واحدة 
لكل مساهم سنويا، علما بأنها 
لن تكــون مكلفــة للجمعيات 
التعاونية اذا مت حســابها على 
كل بيــت كويتــي تابــع لــكل 
منطقــة وجمعيــة تعاونيــة، 
خصوصــا في ظــل وجود بند 
اخلدمــات االجتماعيــة والتي 
تعــد خدمــة اجتماعيــة ألهل 
الكويت وللمساهمة في تخفيف 
الضغوط واألعبــاء احلياتية، 
شاكرا املســاهمني في الشركة 
الهيئة العامة لالستثمار  وهم 
العامة  بنسبة ١٠٪ واملؤسسة 

للتأمينات االجتماعية بنسبة 
١٠٪ والهيئــة العامة لشــؤون 
القصر بنسبة ١٠٪، مبينا أن هذه 
اجلهات ســاهمت في املشروع 
من ناحية وطنية واجتماعية 
وستستفيد معنويا وماديا منه 
أيضا، حيث ان اخلطوط اجلوية 
الكويتية ميكن ان تكون الناقل 
الوحيد للعمالة، و»التأمينات« 
ستنتهز الفرصة لتقدم بعض 
اخلدمات لشــريحة املتقاعدين 
الذين أفنوا أعمارهم في خدمة 
الكويت وكذلك األمر بالنســبة 
للهيئة العامة لشــؤون القصر 
التــي حتتاج خدمات الشــركة 
لرعايــة املواطنني فــي عهدتها 
وبذلــك توفــر مبالــغ كبيــرة 
باملقارنة باألســعار التي كانت 
سائدة من قبل، مقترحا إنشاء 
مكاتب خاصة في الهيئة العامة 
لشؤون القصر و»التأمينات«.

وأكــد أن أهــل الكويت أهل 
خير ال ينســون من يقدم لهم 
العون أو املعروف وخاصة في 
ظل هــذه األحــداث املتصاعدة 
والغالء املعيشي وزيادة الرسوم 
واألســعار والتــي يعاني منها 
الكثير من شرائح املجتمع، مبينا 
أن اجلهود التي بذلها مع تأييد 
ودعم من قبل أعضاء آخرين في 
مجلس األمة منذ سنوات تثمر 
اليوم، وهو ما يشبه شعور من 
يزرع ويــروي ويتعب، ليأتي 
احلصــاد بعــد وقت وينســى 
التعب كله ليســتبدله بشعور 

فرح وفخر.

كامل العوضي


