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وليد الشعيب يتسلم الدكتوراه الفخرية من مدير جامعة أم درمان السودانية

هند الصبيح ود. مبشر شيخ عقب اتفاقية مع منظمة العمل الدولية حول رفع كفاءة هيئة القوى العاملة    )محمد خلوصي(

خالل ختام فعاليات اللقاء الوزاري التشاوري حلوار أبوظبي الثالث

الصبيح: حوار أبوظبي هدفه تعزيز الشراكة 
وحل املشكالت بني الدول املرسلة واملستقبلة للعمالة

الدولي وإيجاد خبراء دوليني 
في الكويت واخلليج، وذلك 
للدفاع عن دولنا في احملافل 

الدولية.
ب���دوره، اك���د مدير عام 
الهية العامة للقوى العاملة 
جمال الدوسري على التعاون 
املستمر بني الدول املشاركة 

في حوار ابوظبي التشاوري 
انه مت  الى  الثالث، مش���يرا 
تقدمي عدد من املش���روعات 
التي من شأنها خلق تعاون 

مشترك بني الدول.
وفيما يتعلق مبقترحات 
اجلان���ب اآلس���يوي، ق���ال 
العديد  الدوس���ري: هن���اك 
من املقترحات والدراس���ات 
التي قدمت من س���ريالنكا 
وبنغالديش والفلبني حول 
ما يعرف باملراكز العنكبوتية 
اآلل���ي للبيانات  والتحويل 
واملعلومات بني الدول املصدرة 

واملستقبلة للعمالة.

توصيات حوار ابوظبي

اصدر وزراء عمل ورؤساء 
الوفود املش����اركة في حوار 
ابوظبي بيان����ا ختاميا بأهم 
توصيات االجتماع كما يلي: 
اعتماد املشروع التجريبي 
النموذجي بش���أن »تنمية 
وتطوير املهارات واالعتراف 
بها «كمبادرة اقليمية مشتركة 
للح���وار، اعتم���اد برنامج 
»توعي���ة وتثقيف وتوجيه 
العمالة املتنقلة حديثا للعمل«، 
الترحي���ب باقتراح املنظمة 
الدولية للهج���رة واملتعلق 
بإج���راء دراس���ة ميداني���ة 
حول »صناعة االستقدام في 
آس���يا«، والترحيب بعرض 
منظمة العمل الدولية بشأن 
مس���اعدة الدول املش���اركة 
في القضاء على ممارس���ات 
العمالة وتقليل  اس���تغالل 
النفقات اخلاصة بها، والتأكيد 
على االلتزام بحوار أبوظبي 
آلي���ة حكومية  باعتب���اره 

تشاورية واقليمية.

لالستقدام مبا يتناسب مع 
الدول املشاركة.

وفيما يتعل���ق بتوقيع 
 )i -l-o( االتفاقية مع منظمة
اشارت الى انه سيتم توقيع 
اتفاقية لرفع وتطوير كفاءة 
هيئة القوى العاملة لتكون 
مصدر فخر على املس���توى 

كريم طارق

أكدت وزيرة الش���ؤون 
االجتماعية والعمل ووزير 
التنمية  الدول���ة لش���ؤون 
والتخطيط هن���د الصبيح، 
ان حوار أبوظبي التشاوري 
الثالث ميث���ل مرحلة مهمة 
من مراحل العمل املش���ترك 
بني الدول املشاركة لتحقيق 
مصالح شعوبنا ومجتمعاتنا، 
مش���يرة إلى أن ذلك العمل 
املشترك الذي بدأ عام 2008 
الذي استضافته دولة اإلمارات 
وأرسيت فيه املبادئ األساسية 
للتعاون بني اجلميع انطالقا 
من اإلميان الراسخ باملنفعة 
املتبادلة التي ستتحقق نتيجة 

لذلك التعاون.
ج���اء ذلك ف���ي تصريح 
صحافي لها على هامش اللقاء 
الثالث  التشاوري  الوزاري 
الدول  أبوظب���ي بني  حلوار 
املصدرة واملستقبلة للعمالة 
الوافد ف���ي دول »التعاون« 
حتت رعاية صاحب السمو 
األمير الشيخ صب ومشاركة 
دول مجلس التعاون واكثر 
من 10 دول من آسيوية صباح 

امس.
وأضاف���ت الصبي���ح أن 
الكويت تس���لمت رئاس���ة 
احل���وار م���ن الفلبني امس 
وملدة عام���ني، الفتة إلى ان 
املؤمتر يهدف إلى مناقش���ة 
وحل املش���اكل ب���ني الدول 
املرسلة واملستقبلة للعمالة، 
على ان تتم دراسة املشاريع 
التي مت اعتمادها في الفلبني 
واملصادقة عليها حتى تنفذ 
للوصول الى املعايير الدولية 

نفى وجود مشاكل في املسح البيئي للمركز تؤخر افتتاحه

اجلسار: افتتاح مركز املعجل للغسيل الكلوي الشهر املقبل
سيكون هناك 3 مراكز للكلى 
باملنطقة تابعة لقسم الكلى 
في مستشفى األميري، وهي 
مركز املعجل، ومركز يوسف 
اجلسار في منطقة العديلية، 

ومركز النفيسي.
وبني أن املركز املعد مت 
إنش���اؤه بتبرع من احدى 
األس���ر الكويتية الكرمية، 
التي  املراكز  ان  موضح���ا 
يتم إنشاؤها بالتبرع، متر 
بعدد من اإلجراءات، وهو ما 

يجعل األمر يستغرق وقتا 
أطول بعض الشيء، بعد 

املرور بعدة مراحل.
وأش���ار إل���ى أن هناك 
فريق���ا متكامال من جميع 
التخصصات يعمل حاليا 
عل���ى التحضير لالفتتاح 
، كما  الرس���مي للمرك���ز 
ان جمي���ع اإلجراءات تتم 
بالتعاون بني جميع األقسام، 
حتي يت���م جتهيز جميع 

متطلبات حفل االفتتاح.

لالفتت���اح  والتحضي���ر 
الرسمي للمركز، متوقعا 
أن يتم افتتاحه خالل الشهر 

املقبل.
وقال اجلسار في تصريح 
صحافي له ان مركز املعجل 
الكلوي سيكون  للغسيل 
إضافة كبيرة إلى تخصص 
الكلى في املنطقة، مبينا أن 
املركز الذي يقع في منطقة 
الشويخ السكنية يتضمن 
29 س���ريرا جديدا، وبذلك 

حنان عبدالمعبود

نف���ى مدي���ر منطق���ة 
العاصمة الصحية د. طارق 
اجلس���ار، وجود مشاكل 
البيئي ملركز  في املس���ح 
املعجل للغس���يل الكلوي 
التاب���ع للمنطق���ة تؤخر 
افتتاحه حتى اآلن، مؤكدا 
أنه ال صح���ة لذلك متاما، 
وأنه يج���ري اآلن االنتهاء 
النهائية  التجهي���زات  د. طارق اجلسارمن 

الرشدان: نقل حي ملجريات عمليتني معقدتني من »الصدري« 
إلى مؤمتر عاملي في إندونيسيا عبر األقمار االصطناعية

أنها »معقدة جدا«  أوضح 
وأجري����ت ملريض����ة ف����ي 
إذ كانت  الس����ابع،  عقدها 
تعاني من ضيق شديد في 
الرئيس����ي للقلب،  اجلذع 

مؤكدا اس����تخدام تقنيات 
جدي����دة ومتط����ورة جدا 
العملية، مجددا  في ه����ذه 
تأكيده عل����ى أن نقل مثل 
العملي����ات املعقدة  ه����ذه 
إل����ى مؤمترات متخصصة 
ينعكس بشكل كبير على 
العمل خصوصا  مستوى 
القلب في منطقة  قسطرة 
الشرق األوسط بشكل عام 
والكويت بشكل خاص، الفتا 
إلى أن مستشفى األمراض 
الصدري����ة يتابع تطورات 
العالم حلظة  ف����ي  العالج 
بلحظة وأن هناك تطورات 
حديثة في إجراء قسطرة 

القلب.
ويش����ارك ف����ي مؤمتر 
»اسيا باسيفك« الذي يعقد 
حالي����ا ف����ي جاكرتا مئات 
األطباء واالختصاصيني في 
قسطرة القلب من استراليا 
واليابان والصني اضافة إلى 

إندونيسيا ونيوزيلندا.

مجرياتها الى مؤمتر »اسيا 
باسيفك« شهدت استخدام 
»الليزر« وبطريقة ابتكارية 

كويتية لعالج املريض.
وع����ن العملية الثانية، 

كشف استشاري أمراض 
القلب والقسطرة التداخلية 
في املستشفى الصدري د. 
ابراهيم الرشدان امس عن 
نقل حي ملجريات عمليتني 
معقدتني من املستش����فى 
الص����دري الى اح����د اكبر 
املؤمترات العاملية »اس����يا 
باس����يفك« ف����ي العاصمة 
االندونيسية جاكرتا، وذلك 
عبر األقم����ار االصطناعية 

مباشرة.
الرش����دان في  وأوضح 
تصري����ح ل� »كون����ا«، أن 
العمليات التي استمرت على 
مدى ساعتني تعتبر صعبة 
ومعقدة جدا معلنا جناح 
كل منه����ا بفض����ل اهلل عز 
وجل، الفتا إلى أن العملية 
األولى أجريت ملريض في 
العقد الثامن من العمر كان 
يعان����ي خلال ف����ي تركيب 
دعامات س����ابقة، مؤكدا أن 
التي نقلت  العملي����ة  هذه 

د. إبراهيم الرشدان يشرح مجريات العملية اجلراحية عبر األقمار االصطناعية 

»الصحة« عبر »تويتر«: السمنة السبب الرئيسي وراء أمراض القلب والسكري والسرطان

حفل تخريج أطباء الشهادات العليا األحد املقبل
حنان عبدالمعبود

حتت رعاية سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك، تقيم وزارة الصحة 
بالتع����اون مع معهد الكويت 
لالختصاصات الطبية، حفل 
تخريج األطباء احلاصلني على 
الشهادات العليا في مختلف 
البرام����ج التخصصي����ة في 
الكويتي والزماالت،  البورد 
وذلك مساء األحد املقبل، في 
 � فندق كورد يارت ماريوت 

قاعة الراية.

وحتتفل مستشفى الطب 
الطبيعي والتأهيل الصحي 
الوكيل املساعد  حتت رعاية 
خلدم����ات الطبية املس����اندة 
د.جمال احلربي باليوم العاملي 
للمعاقني حتت شعار »اإلعاقة.. 
ليست نهاية املطاف« يوم 3 

ديسمبر املقبل.
ويشمل االحتفال مجموعة 
من األنش����طة منها التعريف 
بنظام daily care ومدى فائدته 
للمريض، ومحاضرة يلقيها 
الكويتية  ممث����ل اجلمعي����ة 
أم����ور املعاق����ني،  ألولي����اء 

ال����ى محاضرات  باإلضاف����ة 
 support group تعريفية عن
الي����وم  patient، ويتضم����ن 
أيض����ا توزيع بروش����ورات 
توعوية ونشرات تثقيفية، 
الى جانب اقامة معرض طبي 
مصغر يعرض أحدث وسائل 
وطرق العالج، ومعرض طبي 
للعالج الطبيعي، إضافة الى 
توزيع استبيان على املرضى، 
وعم����ل حلق����ة دائرية تضم 
جميع التخصصات التي تفيد 

املريض.
في س����ياق آخ����ر، قدمت 

وزارة الصح����ة عدة نصائح 
ملتابعيها حول السمنة عبر 
موقع التواص����ل االجتماعي 
»تويتر«، مبينة انها عادة ما 
يكون السبب الرئيسي الكامن 
وراءها هو اخت����الل توازن 
الطاقة بني السعرات املستهلكة 
من جه����ة والس����عرات التي 
يفقدها اجلسم من جهة أخرى، 
الفتة إلى أنه من املخاطر التي 
تنش����أ عن السمنة األمراض 
القلبية الوعائية وداء السكري 
من النوع الثاني وبعض أنواع 

السرطانات.

محافظ اجلهراء: ضرورة مضاعفة اجلهود إلبراز 
الصورة الناصعة واحلضارية للدين اإلسالمي

ليلى الشافعي

أكد محافظ اجله���راء الفريق متقاعد فهد 
األمير أن الدين اإلس���المي احلنيف يتعرض 
حلملة ظاملة وهجمة شرسة، موضحا ان ديننا 
احلنيف منها براء وعلينا بذل جهد مضاعف 
إلظهار الصورة املشرفة والناصعة احلضارية 
للدين اإلسالمي احلنيف وفق املنهج الوسطي 

املعتدل.
وقال فهد األمير خالل رعايته احتفال دار 
املرحوم عبداخلالق النوري بالذكرى الثالثة 
إلنشائها باجلهراء وتخريج املهتدين اجلدد 
وانطالق حملة »ارحم ترحم« بحضور نوري 
عبداخلالق الن���وري والداعية احمد القطان 
ومدير عام التعريف باإلسالم جمال الشطي، 
نثمن ونقدر اجلهد املبارك ألس���رة املرحوم 
عبداخلالق عبداهلل النوري على هذا الصرح 
واجلهد اخليري اإلنساني املميز خاصة ان ما 
تقدمه دار املغفور النوري للتعريف باإلسالم 
من أعمال بجهد متواصل ومبتابعة كرمية من 
رجل اخلير نوري عبداخلالق النوري خاصة 
باعتناق كثير من الوافدين للدين اإلسالمي 
لهو مجهود يراد به اخلير ملن شارك واعتنق 
اإلسالم دينا. والشكر موصول لعموم أفراد 

أس���رة النوري الذين بذل���وا جهدا متواصال 
في أعمال اخلير غايتهم في ذلك مرضاة اهلل 

عز وجل.
وأش���ار األمير الى ان مبادرات املغفور له 
بإذن اهلل تعالى عبداخلالق النوري للتعريف 
باإلسالم في أعمال اخلير دليل على غايتهم 
الس���امية للعناية باإلنسان الذي كرمه اهلل 
س���بحانه وتعال���ى فمبادرة ارح���م ترحم 
وغيرها منهج انساني راق جبل عليه الشعب 

الكويتي.
وبدوره أكد مدي���ر دار النوري للتعريف 
باإلسالم د.س���الم احلس���يني ان هذه الدار 
وعلى مدى عمرها القصير وهو ثالث سنوات 
منذ إنش���ائها اس���تطاع دعاتها أن يساهموا 
في اعتناق 2148 غير مسلم لإلسالم آخرهم 
نيبالي اجلنسية مت في احلفل على يد الداعية 
الشيخ أحمد القطان واستمرار عمل هذه اللجنة 
يعود الفضل فيه هلل أوال ثم ألسرة املرحوم 
عبداخلالق النوري على إنش���اء هذا الصرح 
املبارك ثم للمحسنني من أهل اجلهراء وخارجها 
لتستمر بذرة اخلير والعطاء وكذلك نحتفل 
بتخريج كوكبة من الدعاة الذين تتلمذوا في 
هذه اللجنة على علوم الفقه والسيرة النبوية 

ليكملوا هذه املسيرة.

محافظ اجلهراء الفريق متقاعد فهد األمير مكرما أحد الدعاة

شارك في تخريج كوكبة من دعاة »التعريف باإلسالم«

الفقر وذلك لعمل الالزم ومد يد 
العون واملساعدة لهذه الفئات 

الفقيرة. 
وناشد اخلالدي أهل اخلير 
املس���اهمة في املشاريع التي 
اللجنة في باكستان  تنفذها 
العربية واإلسالمية  والدول 
الفقيرة من خالل تواصلهم مع 
جلنة زكاة سلوى على أرقام: 
25644002 أو 55644002 حتى 
ميكن بن���اء املنازل املطلوبة 
إليواء األيتام والفقراء األرامل، 
فهذه دعوة للقلوب الرحيمة 
في هذا الشهر املبارك إلجناح 

املشروع. 
وقال إن كفالة األيتام من 
أبرز املش���اريع التي تنفذها 
اللجنة في باكس���تان، الفتا 
إل���ى أن اللجنة تس���عى إلى 
االهتمام بهؤالء األيتام وتقدمي 
الرعاية والدعم لهم لتخفيف 
املعاناة عن كاهلهم كي يعيشوا 
حياة كرمية، مش���يرا إلى أن 
مثل هذه املشاريع ال ميكن أن 
تنفذ لوال مساهمات وتبرعات 

أهل اخلير. 

اخلالدي: »زكاة سلوى« تقدم 
مساعدات شهرية لـ 300 يتيم في باكستان

وختم اخلالدي: نس���عى 
إلى توفير مأوى آمن لأليتام 
واألرامل يقيهم قسوة احلياة 
وطبيعته���ا، كما نس���تهدف 
القضاء على ظاهرة استغالل 
األيتام واألرامل بسبب ظروفهم 
الصعبة، ناهيك عن احلفاظ 
على األيتام وأمهاتهم من براثن 

احلياة املؤملة.

ليلى الشافعى

حرصا منها على حتقيق 
التكافل االجتماعي بني  مبدأ 
الفقراء  املس���لمني ورعاي���ة 
الع���وز  واملس���اكني وذوي 
واحلاجات أقامت جلنة زكاة 
سلوى حفال لتوزيع املساعدات 
والكفاالت الشهرية على 300 
يتيم في دولة باكستان وذلك 
لتخفي���ف معاناة احلياة عن 
عاتقهم ورس���م االبتس���امة 
والفرح���ة على وجوه هؤالء 

االيتام وأمهاتهم. 
وفي هذا السياق، أكد مدير 
عام اللجن���ة محمد اخلالدي 
في تصري���ح صحافي عقب 
زيارته األخيرة ووفد اللجنة 
إلى باكستان أن قيمة الكفالة 
الشهرية لليتيم الواحد تبلغ 
15 دين���ارا، الفتا إلى أنه قام 
بتفقد عدد من مشاريع اللجنة 
في باكستان حيث اطلع على 
أحوال 5 م���ن القرى الفقيرة 
هناك وزيارة دارين لأليتام 
محمد اخلالدي و5 منازل اصحابها حتت خط 

جامعة أم درمان السودانية متنح الشعيب 
الدكتوراه الفخرية جلهوده في خدمة اإلسالم

منح����ت جامع����ة أم درمان 
بجمهورية السودان ممثلة في 
كلية الدراس����ات العليا درجة 
الدكتوراه الفخرية لوكيل وزارة 
األوقاف والش����ؤون اإلسالمية 
املساعد لشؤون املساجد وليد 
الشعيب وذلك في احتفال أقيم 
بهذه املناسبة يوم 19 اجلاري، 
وبحضور مدير اجلامعة ونائبه 
وعميد كلية االقتصاد وعميد 

كلية الدراسات العليا.
وأشارت إدارة اجلامعة إلى 
أن هذه الدرجة الرفيعة ال متنح 
إال للشخصيات البارزة واملؤثرة 
في العمل اإلسالمي والدعوي، 
وقد استحق الشعيب الدكتوراه 
الفخرية نظير عالقاته الدولية 
في خدمة العمل اإلسالمي، وكذلك 
دوره الفاعل في نشر وطباعة 
املصحف الشريف وخاصة في 

القارة االفريقية.
من جانبه، توجه الشعيب 
بالشكر إلى جمهورية السودان 
الشقيق وإلى جامعة أم درمان 
وإدارتها وكذلك كلية الدراسات 
العليا وعميدها وكلية االقتصاد 
وعميدها، مثمنا للجميع ما حظي 
به من حفاوة وتكرمي وصدق 
في املش����اعر، مؤكدا على عمق 
العالقات والروابط التي تربط 
بني الكويت والس����ودان عربيا 

وإسالميا.

وأضاف الشعيب: إن منحه 
درج����ة الدكتوراه الفخرية من 
جامعة أم درمان قبل أن يكون 
تقديرا وتكرميا لشخصه، فهو 
تقدير وتكرمي لوزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية والكويت 
التي ال تدخ����ر جهدا في تقدمي 
الدعم للدول الشقيقة والصديقة 
في العاملني العربي واإلسالمي 
وخاصة في مجال العمل اإلسالمي 

والدعوي.
وتاب����ع: وإنه مل����ن دواعي 
سروري أن أكون سببا في رفع 
علم الكويت خارج حدود الوطن 
كوني أح����د أبنائها املخلصني 
الذين يدينون لها بالفضل بعد 
اهلل سبحانه وتعالى فيما نحوز 

من تقدير وتكرمي.
وزاد: إن م����ا حصلت عليه 
من تقدير وتك����رمي هو اجناز 
جدي����د يضاف إل����ى اجنازات 
الكويت التي ال تعد وال حتصى 
على كل املستويات وفي شتى 
املجاالت في ظل القيادة الرشيدة 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد صاحب اإلجناز 
األول عامليا بتكرمي سموه كقائد 

لإلنسانية.

الشمري رئيساً مؤقتاً جلمعية مقومات اإلنسان
كريم طارق

أصدرت وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل 
ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية 

د.هند الصبيح قرارا وزاريا رقم )226/أ( لسنة 
2014 بشأن حل مجلس ادارة اجلمعية الكويتية 

للمقومات األساسية حلقوق اإلنسان، وتعيني 
مجلس إدارة مؤقت من كل من: طعمة شاهر 

الشمري رئيسا للمجلس، وعضوية احمد 

الفودري، حنان الغريب، عبدالناصر الضليعي، 
سعود العتيبي، وعلى املجلس املعني انتخاب 

نائب للرئيس وأمني سر وأمني صندوق من بني 
اعضائه خالل ثالثة أيام من صدور القرار.

وفي السياق ذاته يقوم املجلس بالدعوة الى 
عقد جمعية عمومية عادية لفتح باب الترشح 
إلجراء انتخابات مجلس اإلدارة اجلديد وفقا 

لألحكام واإلجراءات الواردة في القانون 
والنظام األساسي للجمعية.

باقة ورد
كل الشكر والتقدير 

للدكتورة رشا إبراهيم 
مبستوصف الساملية 

»صباح الناصر« 
على تعاملها الراقي 
مع املراجعني وتفقد 

احتياجاتهم واستماعها 
لشكواهم دون ملل 
وال ضيق، وكفاءتها 
ومهارتها في العالج.


