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وزير الصحة أكد دعمه مقترح الجمعية الطبية بتغليظ عقوبة المعتدين

احلربي: لن نقف مكتوفي األيدي أمام أي اعتداء على األطباء
أكد وزير الصحة د.جمال 
احلربي دعمه مقترح اجلمعية 
الطبيــة الكويتية الرامي إلى 
تغليظ العقوبة على املعتدين 
أو املســيئني ملقدمي الرعاية 
الصحية فــي البالد املطروح 

حاليا أمام مجلس األمة.
الوزيــر احلربــي  وقــال 
لـ»كونا« أمس االثنني إن كرامة 
وسالمة مقدمي الرعاية الطبية 
فــي البالد من أطبــاء وهيئة 
متريضية وفنيــني وإداريني 
هي من كرامة الوزير والوزارة.
وشــدد على أن »الصحة« 

لــن تقف مكتوفــة األيدي أو 
صامتــة أمام أي حالة اعتداء 
حتدث مستقبال، مجددا التأكيد 
على دعمه الشخصي للمقترح 
املذكــور وتأييــده املطالبات 
الواردة فيه. وأضاف أن األطباء 
والكوادر الطبيــة هم الوجه 
اإلنساني للكويت، الفتا إلى أن 
احلوادث األخيرة تعتبر فردية 
وغريبــة عن قيم وأخالقيات 
املجتمــع الكويتي ويجب أال 
تعكر صفو العالقة بني املرضى 

ومختلف األطباء.
وذكر أن الــوزارة اتخذت 

ما يلزم من إجراءات قانونية 
األطبــاء  حقــوق  لضمــان 
والعاملني في اجلسم الطبي، 
معربا عن تطلعه إلى سرعة 
إجناز التشريعات التي تغلظ 
العقوبة علــى املعتدين على 
االطباء والعاملــني بالرعاية 
املرافق  الصحيــة مبختلــف 

والتخصصات.
الوزيــر احلربــي  وثمــن 
اهتمام أعضــاء مجلس األمة 
مبنح مقترح اجلمعية الطبية 
املناســبة حلفــظ  األولويــة 
العالقة بــني األطباء ومقدمي 

الرعايــة الصحيــة واملرضى 
واملراجعني مبا يعود بالفائدة 
علــى أداء النظام الصحي في 

البالد.
وبني أن الوزارة التي حتافظ 
علــى حقــوق املرضــى وفقا 
للقرار الوزاري رقم 33/٢٠١٧ 
حريصة في الوقت ذاته على 
احملافظة على سالمة وكرامة 
مقدمــي الرعاية الصحية من 
االطبــاء والهيئة التمريضية 
والفنيــني واالداريني من أجل 
تأديــة هذه الرســالة املهنية 

اإلنسانية بالشكل املطلوب.

د. جمال احلربي

»لجنة الرد على قوائم التقييم الذاتي« عقدت اجتماعها الخامس في »العدل«

املسعد: أقصى تعاون لبحث »مكافحة اجلرمية املنظمة األممية«
أكــد احملامي العــام األول 
ورئيــس جلنــة إعــداد الــرد 
علــى قوائــم التقييــم الذاتي 
في سياق االســتعداد لعملية 
اســتعراض تنفيــذ أحــكام 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
اجلرمية املنظمة عبر الوطنية 
وبروتوكوالتهــا، املستشــار 
بــدر املســعد أن »اللجنة مبا 
تضمه مــن جهات عدة ممثلة 
في وزارات العدل واخلارجية 
والداخلية، باإلضافة إلى وزارة 
الشــؤون االجتماعية والعمل 
حترص علــى حتقيق أقصى 
التعاون والتنســيق  درجات 
فــي اســتكمال الــردود حول 
االســتبيانات املقدمة من قبل 
أمانة مؤمتر الدول األطراف في 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
اجلرمية املنظمة والتي تدعو 
مــن خاللها الــدول إلى تقدمي 
املعلومــات املتعلقة باجلهود 
واملمارســات الوطنيــة حول 
تطبيق االتفاقية األممية«، الفتا 

إلى أن »هذا التنسيق والتعاون 
املتواصل يأتي حرصا على بيان 
جهود الكويت في هذا السياق«.

وأثنى املستشار املسعد على 
هامش االجتماع اخلامس الذي 
عقدته اللجنة في مقر ديوان 
عــام وزارة العــدل بحضــور 
ممثلــني عن اجلهــات أعضاء 
اللجنــة، أثنى علــى »تعاون 
أعضــاء اللجنة وتفاعلهم في 
سياق تولي اللجنة الوطنية 

ملهامها املتعلقة بتنسيق اجلهود 
الوطنية حول املوضوعات التي 
تخص تطبيق أحكام اتفاقية 
األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية«.
اللجنــة  ويأتــي اجتمــاع 
اللتــزام  تنفيــذا  اخلامــس 
الكويــت بالتصديــق علــى 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
اجلرمية املنظمة عبر الوطنية 
املقترنني بها  والبروتوكولني 
)منع وقمع ومعاقبة االجتار 
باألشخاص خصوصا النساء 
واألطفال( و)مكافحة تهريب 
املهاجريــن عــن طريــق البر 
والبحــر واجلــو( مبوجــب 
القانون رقم 5 لســنة ٢٠٠6، 
حيث تضمنت أحكام االتفاقية 
إنشاء مؤمتر للدول األطراف 
في االتفاقية لتحسني قدرة هذه 
الدول علــى مكافحة اجلرمية 
املنظمة عبر الوطنية وتعزيز 
تنفيذ االتفاقية واستعراضها.
وقد بحثت اللجنة ضمن 
املوضوعــات  اجتماعهــا 

املدرجــة على جدول أعمالها 
ومنها اســتعراض مشاركة 
الكويت فــي اجتماع الدورة 
)٢6( للجنــة منــع اجلرمية 
والعدالة اجلنائية والذي أقام 
الكويــت فعالية  خالله وفد 
حتت عنوان )جهود الكويت 
في مجــال مكافحة اإلرهاب( 
اســتعرض خاللهــا اجلهود 
الوطنيــة في  والسياســات 

هذا الصدد.
من جانب آخر، استعرضت 
اللجنة مشاركة وفد الكويت في 
االجتماع املعني بوضع قواعد 
محددة آللية استعراض اتفاقية 
األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 
املنظمة حيث مت تقدمي شرح 
للموضوعات الرئيسية املدرجة 
على جــدول أعمال االجتماع، 
كما مت بيــان أن وزارة العدل 
ممثلة باللجنة تنظر - باهتمام 
بالغ - إلى نتائج أعمال فريق 
اخلبراء احلكومي املعني بوضع 
آلية استعراض أحكام االتفاقية.

املستشار بدر املسعد خالل اجتماع اللجنة

أكد أنه ال حج بال تصريح وشدد على ضرورة أخذ التطعيمات

القنصل العنزي للحجاج: االلتزام بتعليمات السلطات السعودية
مكة املكرمــة - كونا: دعا 
قنصلنا العــام في جدة وائل 
العنــزي املواطنني الكويتيني 
وحجــاج الكويت الى االلتزام 
باالرشادات والتعليمات التي 
تصدرها السلطات السعودية 
والواجب اتباعها اثناء موسم 

احلج.
وقــال القنصــل العنــزي 
االرشــادات  ان  لـــ »كونــا« 
والتعليمات اخلاصة مبوسم 
احلج للعــام احلالي )١438-
٢٠١٧( تنــص علــى ضــرورة 
استخراج تصاريح احلج، حيث 
»ال حج بال تصريح«، مشددا 

على ضرورة اخذ التطعيمات 
اخلاصة باحلــج للوقاية من 

االمراض املعدية.
وأضاف ان السلطات االمنية 
الســعودية متنع االشخاص 
غير املرتبطني بحمالت احلج 
واملركبات من خــارج اململكة 
ما لــم حتمل )تصريح دخول 
خاص للمركبات( من الدخول 

للمشاعر املقدسة.
ولفت كذلك الى منع دخول 
املركبات التي تقل حمولتها عن 
٢5 راكبا الى جانب منع دخول 
جميع انواع الدراجات النارية 
والهوائية الى املشاعر املقدسة.

وأهاب باملسافرين من غير 
حجاج بيــت اهلل احلرام عن 
طريق البــر الى عدم الدخول 
أو االقتــراب من حدود مدينة 
مكــة املكرمــة خــالل موســم 
احلج لتجنب مخالفة القوانني 
والتعرض للمساءلة القانونية 

وحجز املركبة.
العنــزي حجــاج  ودعــا 
الكويت الــى اهمية احلصول 
على تصريح احلــج وإبرازه 
عند الوصول لدى منافذ اململكة 
العربية السعودية وعند الطلب 
من رجــال األمن والســلطات 

الرسمية القائمة على احلج.

كما طالب ضيوف الرحمن 
من حجــاج الكويت بضرورة 
احلــرص على وثائق الســفر 
املهمة  واملمتلــكات والوثائق 
من الضياع اثناء الصالة داخل 

احلرم املكي أو في األسواق.
ودعا جميع حجاج الكويت 
القنصليــة  مــع  للتواصــل 
الكويتيــة بجــدة فــي حاالت 
الضــرورة والطــوارئ علــى 
الرقم )٠5355٧١١33( أو بعثة 
احلج الكويتية في مكة املكرمة 
على األرقام )٠١٢5٢٧٧55٢٢ - 
 - ٠١٢5٢٧٧66٠١٢ - ١5٢٧٧66٢
.)٠53٧٧٠4٠٠5 - ٠١٢5٢٧٧553

القنصل وائل العنزي

بعثة احلج ملنتسبي اجليش واملتقاعدين غادرت إلى السعودية

غــادرت أرض الوطن بعثة 
احلج اخلاصة ملنتسبي اجليش 
الكويتي والعسكريني املتقاعدين 
وأســر الشــهداء العســكريني، 
متجهة إلى الديار املقدســة في 
اململكــة العربيــة الســعودية 
الشقيقة ألداء مناسك احلج لهذا 

العام مببادرة كرمية من نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 

الدفاع الشيخ محمد اخلالد.
 ويأتي تسيير بعثة احلج 
لهذا العام، للسنة التاسعة على 
التوالــى، مببادرة من الشــيخ 
محمد اخلالد إلخوانه وأبنائه 

منتســبي اجليــش وحرصــه 
علــى أن يكــون للعســكريني 
الشــهداء  املتقاعديــن وأســر 
العســكريني نصيب في حملة 
احلــج لهذا العــام، تقديرا منه 
للدور البطولي لشهداء اجليش 
الكويتي الذين ضحوا بأرواحهم 

من أجل هذا الوطن. حيث أنهى 
احلجاج إجراءات سفرهم بكل 
يسر وســهولة، حتت إشراف 
ضباط مديرية التوجيه املعنوي 
والعالقات العامة، وأعضاء حملة 
داود الكندري املكلفة بتسيير 

رحلة احلج لهذا العام.

أفراد البعثة قبيل املغادرة إلى األراضي املقدسة

بشرى شعبان

أكد نائب رئيس مجلس ادارة االحتاد 
الكويتي للمزارعني عبداهلل الدماك أنه 
ال عالقة لالحتاد الكويتي للمزارعني 

بكل ما يتم تداوله على مواقع التواصل 
االجتماعي من حتركات في وجه أي وزير 

من حكومة الكويت الرشيدة. 
وقال الدماك في تصريح صحافي ان 

مجلس اإلدارة يحذر من يقوم باستخدام 

اسم االحتاد الكويتي للمزارعني في أي 
حترك مهما كان هذا التحرك، مشددا على 

ان اي بيان يزج اسم االحتاد به فسيعرض 
صاحبه للمالحقة القانونية من قبل االحتاد 

بصفته املمثل القانوني للمزارعني. 
وأكد أن مجلس ادارة االحتاد يقف الى 

جانب احلكومة بكل خطواتها خلدمة 
الصالح العام الكويتي وباألخص الهيئة 
العامة للقوى العاملة التي لم تتوان يوما 

في دعم قضايا املزارعني ومساندة املزارع 

في أعماله. 
ومن جهة اخرى، توجه الدماك بأحر 

التهاني والتبريكات لنائب املدير العام 
لقطاع الثروة النباتية بالهيئة العامة 

للزراعة دالل رجب لتوليها مسؤولية 
القطاع النباتي، مؤكدا ان االحتاد الكويتي 
للمزارعني يتمنى لها التوفيق في عملها 

للنهوض بالقطاع احليوي لبلوغ ما يتمناه 
املزارع من مرحلة متقدمة من األمن 

الغذائي.

الدماك: سنالحق قانونياً من يزج باسم احتاد املزارعني في أي قضية على »التواصل«

عبداهلل الدماك 

هنأ األمير وولي العهد بعيد األضحى

الروضان: توجيهات صاحب السمو تلهم 
أبناءه الكويتيني لبناء حاضر وطنهم ومستقبله

أعــرب عميــد عائلــة 
الروضــان روضــان خالد 
الروضان عن بالغ تهانيه 
لصاحــب الســمو األميــر 
الشيخ صباح األحمد بحلول 
عيد األضحى املبارك وأيامه 
املبــاركات، ولســمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد.
وجاء في نص التهنئة: 
تلــك  مبــاركات  »أيــام 
التــي نعيــش أجواءهــا 
ونقــدم  وروحانياتهــا، 
فيها أســمى آيات التهاني 
والتبريكات لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
مبناســبة عيــد األضحــى 
املبــارك أعــاده اهلل علــى 
العميــم  ســموه باخليــر 
والرخــاء املديــد، وتقبــل 
الدعاء مبوفور االســتقرار 
واألمــن للبــالد بحكمتــه 
وعدله. وكذلك نقدم أسمى 

التهاني والتبريكات لسمو 
ولي العهد األمني، ولشعب 

الكويت الغالي.
وإذ نؤكــد على املعاني 
الســامية املســتلهمة مــن 
املناســبة اجلليلــة  تلــك 
التــي تثمل درســا وعبرة 
حلكمة التضحية والفداء، 
وجعــل ذكراهــا عيدا ألمة 
العظيمــة، وهي  اإلســالم 
القيــم الســامية والنبيلة 
أهــل  التــي متســك بهــا 
الكويــت وتوارثوها قوال 
وفعــال للحفاظ على تراب 
الوطــن الغالي متمســكني 
بوحــدة وطنيــة والتفاف 
شــعبي حــول قيادتهــم 
احلكيمة، مستلهمني رؤاهم 
وأفكارهــم الوطنيــة ممــا 
رسخته التوجيهات السامية 
لصاحب السمو األمير لبناء 
كويت احلاضر واملستقبل 

بسواعد أبنائه الكويتيني، 
داعني املولــى عز وجل أن 
نكون عونا لسموه في رقي 
وتقدم وطننا الغالي، وأن 
يدمي علينا خير أمير وقائد 

خلير أمة«.

روضان الروضان 

ماركات عاملية بأسعار التكلفة

»تعاونية علي صباح السالم« تطلق مهرجان 
القرطاسية بتشكيلة واسعة

  رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة خالل قص شريط االفتتاح

محمد راتب

أعلن رئيس مجلس إدارة 
جمعية علي صباح السالم 
الهيمــان  التعاونيــة )ام 
سابقا( عيد فالح العازمي 
افتتاح مهرجان القرطاسية 
واألدوات املدرسية في فرع 
املكتبة بالدور األرضي مركز 
الضاحية الرئيسي، حيث 
يتم بيع العديد من املنتجات 
واملستلزمات ذات اجلودة 

العالية بأسعار التكلفة.
 وأشــار خالل االفتتاح 
الذي حضره نائب رئيس 
حســن  اإلدارة  مجلــس 
منصور الدوســري وأمني 
الصنــدوق د. محمــد فهد 
الهاجــري إلى أن اجلمعية 
قامــت باختيار الشــركات 
بعنايــة فائقــة ومــن ذات 
واملصداقيــة  الســمعة 
واملنتجــات ذات املــاركات 
العامليــة الشــهيرة، حيث 
وضعنــا معاييــر خاصة 
باجلودة والسعر املناسب 
جميــع  مــع  لتتناســب 

وقدراتهــم  املتســوقني 
الشــرائية. وتابــع: لقــد 
حرص مجلس اإلدارة على 
توفير جميع املستلزمات 
بتشكيالت واسعة وألوان 
جذابــة تناســب جميــع 
األذواق واالعمــار، حيــث 
تباع العديد من األصناف 
بســعر التكلفة مــع األخذ 
فــي االعتبــار خصوصية 
املجتمع الكويتي ونسيجه 
وطبيعته احملافظة.  وذكر 
العازمي ان املهرجان فرصة 
االمــور للحصول  الولياء 

على املستلزمات املدرسية 
اخلاصــة بأبنائهــم مــن 
مختلف املراحل الدراسية، 
واالختيار من بني التشكيلة 
الواسعة املطروحة امامهم، 
التنافس  واالســتفادة من 
الكبير بني الشــركات التي 
حتــرص على اســتقطاب 
املتســوقني واالســتحواذ 

على رضاهم.

  جولة على املنتجات بفرع املكتبة

»النجاة اخليرية«: نشرف على شراء وذبح 
وتوزع األضاحي لوصولها إلى مستحقيها

قــال رئـيـــس قـســـم 
املتطوعني بجمعية النجاة 
اخليرية عبداهلل الدوسري: 
إن اجلمعيــة تقوم بوضع 
اللمســات النهائية لتنفيذ 
مشــروع األضاحــي داخل 
الكويــت، مؤكدا  وخــارج 
تواجــد وفــود اجلمعيــة 
باخلــارج لإلشــراف على 
شــراء ومطابقة األضاحي 
للشريعة اإلسالمية، وكذلك 
الذبــح والتوزيــع، وتبلغ 
قيمة االضحية داخل الكويت 
6٢ دينارا لألسترالي و85 
للخــروف العربي شــاملة 
الذبح والتغليف والتوزيع، 
كمــا أن هناك أســهم قيمة 
السهم ٢٠ دينارا في األبقار 

وغيرها.
وتابــع: نحــرص على 
األكثــر  الــدول  اختيــار 
احتياجــا ونقوم بدراســة 
شــاملة للمشــروع وعدد 
املستفيدين ونبذل قصارى 
اجلهود لوصول املساعدات 
للشريحة املستهدفة، فهناك 
الكثير من املسلمني لألسف 
الشديد في شتى دول العالم 
يعانون من نقص حاد في 
الغذاء ومصابون بأمراض 
ســوء تغذيــة، لــذا فهــذه 
الشريحة بالنسبة لنا لها 

األولية في التنفيذ.

وأوضح الدوســري أن 
أهلنا الالجئني السوريني لهم 
نصيب مميز من األضاحي 
هــذا العام، حيث ســنقوم 
بتوزيــع اللحــوم عليهم، 
وذلك بالتعاون مع اجلهات 
الرسمية واملعتمدة في دول 
اللجوء السوري، مضيفا: 
نحن ننوب عن اخليرين في 
تنفيذ مشاريعهم اخليرية 
ونتحمــل في ســبيل ذلك 
التعب واملشــاق واألسفار 
الطويلة من أجل متابعة هذا 
األعمال وتوثيقها وإرسالها 

للمحسنني.
وأشار إلى أن أهل اليمن 
كذلك لهم نصيب مميز من 
األضاحي، حيث نقوم بإذن 
اهلل بتوزيع هذه األضاحي 
فــي محافظــة احلديــدة 
وغيرها من األماكن األخرى 
التي تعمل بهــا اجلمعية، 
وكذلــك فــي دولة تشــاد 
والهند وســيالن وكشمير 
وباكستان ومصر وتركيا 
واألردن والبانيا وكوسوفا 
والســودان  وأندونســيا 
والفلبــني  والبوســنة 
والصومــال وغيرهــا من 

دول العالم.
الدوســري  واختتــم 
تصريحه قائال: إن النجاة 
اخليرية تســعى مــن هذا 

إلــى  املشــروع املوســمي 
إدخــال الفرحــة وتقويــة 
الروابط األخوية بني شعوب 
املسلمني، وتعزيز التكافل 
االجتماعي الذي حث عليه 
الشرع احلكيم عالوة على 
أحياء سنة األضحية التي 
حث عليها اإلسالم امتثاال 
لقولــه تعالى )فكلوا منها 
وأطعمــوا البائس الفقير( 
التكافــل  وتعميــق مبــدأ 
االجتماعــي فــي املجتمع 
وفرصة لنيل األجر واملثوبة 
املترتبني على التقرب إلى 
اهلل تعالى باألضاحي خالل 
أيام العيد. للتواصل ودعم 
املشــروع االتصــال علــى 
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عبداهلل الدوسري


