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الكندري: «الشؤون» ال تدخر جهدًا في دعم 
التعاونيات لتحقيق النجاح املنشود

محمد راتب

أكد رئيس جمعية الروضة 
وحولي التعاونية محمد يوسف 
الكندري أن وزارة الشؤون ال 
تدخر جهدا في سبيل الوصول 
بالتعاونيات إلى النجاح الذي 
ينشده اجلميع، والوقوف على 
جميع السلبيات التي تواجهها 
والعمل على عالجها مع اجلهات 
املختصة، وتذليــل املعوقات 
مبــا  احلكومــي  والروتــني 
يتماشى مع سياسة التطوير 
ومحاربة الفساد، مبينا أن هناك 

مسؤولني جادين في اإلصالح ومواصلة النجاح 
في معظم التعاونيات مع احلرص على جتسيد 
سيادة القانون، والنزاهة والشفافية والنجاح.
جــاء ذلك علــى هامش اســتقبال وزيرة 
الشــؤون ووزيــرة الدولــة لشــؤون املرأة 

والطفولــة م.مــي البغلي فــي مكتبها أمس 
رئيس جمعية الروضــة وحولي التعاونية 
محمد يوسف الكندري ، حيث مت خالل اللقاء 
استعراض متطلبات املنطقة واملساهمني من 
حيث اخلدمات واألنشــطة وسبل تعزيزها 

وتطويرها.

م.مي البغلي تتسلم درعا تقديرية من محمد يوسف الكندري

«القوى العاملة» لـ «التربية»: بعض املدارس 
تشّغل عمالة متغيبة بالتنسيق مع مكاتب وهمية!

عبدالعزيز الفضلي

أعلنــت الهيئــة العامــة 
للقــوى العاملــة أن بعــض 
اإلدارات املدرســية خالفــت 
أحكام قوانني العمل واإلقامة 
من خالل تشــغيلها لعمالة 
منزليــة متغيبــة للتنظيف 
بالتنسيق مع مكاتب وهمية.
وقالت الهيئــة في كتاب 
وجهته لوكيل وزارة التربية 
د.علــي اليعقــوب، وتلقــت 
«األنباء» نســخة منه، نود 
إفادتكم بأنه قد تبني للهيئة 
أن بعــض إدارات املــدارس 
تقوم بتشغيل عمالة منزلية 
التنظيف بنظام  في مجــال 
الســاعات وبالتنســيق مع 
بعض املكاتب الوهمية، وذلك 
باملخالفة ألحكام قوانني العمل 
واإلقامة والقرارات الصادرة 
عــن الهيئة في هذا الشــأن، 
وبإجــراء الكشــف عن هذه 
العمالــة تبني أنها إما عمالة 
منزلية متسربة لسوق العمل 
وإما عمالة منزلية متغيبة.

بنــاء عليــه، يرجى قيام 
املختصني بوزارتكم املوقرة 
بإصــدار تعميم علــى كافة 
إدارات املدارس بحظر تشغيل 
عمالة منزلية أو عمالة وافدة 
باملخالفة ألحــكام القوانني. 
يرجى التكرم بالعلم واإليعاز 
للمختصــني لديكــم باتخاذ 

الالزم.

ثامر السليم

قامت اللجنة الثالثية املشــتركة 
ومبشاركة مفتشي «القوى العاملة»، 
باإلضافة إلى ممثلي وزارة الداخلية 
(مباحــث اإلقامة)، وممثلــي وزارة 
الصحة بضبط وافد زائر من جنسية 
عربية ميارس مهنــة الطب اليدوي 
لألنسجة واملفاصل والطب التكاملي 

دون ترخيص.
هذا، وأعلن نائب مدير عام الهيئة 
العامة للقوى العاملة لقطاع احلماية 
ورئيــس اللجنة املشــتركة التابعة 
ملجلس الــوزراء د.مبــارك اجلافور 
انــه مت ضبط الوافد وســتتم إحالة 
املوضوع إلى النيابة وجهاز املسؤولية 
الطبية التخاذ اإلجراءات القانونية 
الالزمة، مشيدا بجهود اللجنة الثالثية 

وسرعة جتاوبها مع الواقعة.
من جانبــه، أوضح رئيس فريق 
اللجنة املشــتركة من الهيئة العامة 
للقوى العاملة محمد الظفيري أن هذا 
جاء بعد ورود بالغ بهذا اخلصوص، 

والذي استجابت له اللجنة الثالثية 
وقامت بدورها بعمــل كمني وقامت 
بضبــط الوافد، والذي تبــني أنه ال 
يحمل أي ترخيص ملزاولة املهنة مما 

يعد مخالفة صريحة لقانون مزاولة 
مهنة الطب واملهن املساعدة، مناشدا 
اجلميع االلتزام بالقوانني واللوائح 

املنظمة للعمل في القطاع اخلاص.

«الثالثية» ضبطت وافدًا ميارس «الطب» دون ترخيص
وأحالت املخالفة إلى النيابة التخاذ اإلجراءات القانونية

اللجنة ناشدت اجلميع االلتزام بالقوانني واللوائح املنظمة للعمل في القطاع اخلاص

تكرمي ٢٠٧ طالب متفوقني من أبناء الشهداء الثالثاء
يستعد مكتب الشهيد لتكرمي الفائقني 
من أبناء الشهداء يوم الثالثاء وذلك بعد 
توقف دام ٣ سنوات، وذلك بهدف دعم 

األبناء إلكمال مسيرة العلم والتفوق.
وفي هذا الشــأن، قالــت مدير إدارة 
العمل امليداني بالتكليف في مكتب الشهيد 
الطاف الســالمة إن من األهــداف التي 
أنشــئ املكتب من أجلها تقدمي رعايات 
متميزة ألســر الشــهداء وأبنائهم منها 
االجتماعيــة والصحيــة والقانونيــة 
واإلســكانية والتربويــة، موضحة ان 
الرعايــة التربوية تعنــي متابعة أبناء 
الشهداء في جميع املراحل الدراسية بهدف 

رفع املستوى التحصيلي والعلمي لهم 
عن طريق الزيارات امليدانية ملدارسهم من 
خالل فريق تربوي علمي متخصص من 
الباحثني. وبخصوص الفعالية القادمة 
لفتت الســالمة إلى تنظيــم حفل يوم 
الثالثاء لتكرمي املتفوقني من ابناء الشهداء 
احلاصلــني على تقدير امتيــاز وأيضا 
احلاصلــني على تقدير جيد جدا بهدف 
تشجيعهم للحصول على امتياز خالل 
السنوات املقبلة، مشيرة الى ان احلفل 
توقف في السنتني املاضيتني لظروف 
جائحة كورونا وسيكون برعاية وحضور 
وزير شــؤون الديوان األميري الشيخ 

محمد العبداهللا، وسيتم هذا العام دمج 
٣ احتفاالت برعاية أميرية سامية لتكرمي 
أبناء الشــهداء الفائقني في ٣ ســنوات 
دراسية وسيكون مجموعهم ٢٠٧ طالب 
وطالبات من األبناء على كل املستويات.  
بدورها، قالت رئيســة القسم التربوي 
في إدارة العمل امليداني ملكتب الشهيد 
رقية احلبيب: نرعى األبناء في التعليم 
العام واخلاص من رياض األطفال الى 
مرحلة املاجستير والدكتوراه من خالل 
زيارات ميدانية وإعداد تقارير أسبوعية 
حلاالت األبنــاء العلمية والتربوية في 
٢٤ مدرســة، حيث تتم متابعتهم خالل 

الفصلني الدراسيني ولكل طالب إحصائية 
خاصة عن حتصيله العلمي.

وتابعت: أما بالنسبة للفائقني فيتم 
إدراج أســمائهم فــي كشــوف من اجل 
تكرميهم ماديا ومعنويا من قبل الديوان 
األميري في حفل يحضره ويرعاه وزير 
شؤون الديوان األميري وقبل ذلك ترتب 
لألبناء زيارة لصاحب السمو األمير يتم 
خاللهــا مقابلته بلقاء أبوي للحاصلني 
على درجات التميز وحملة الشــهادات 
العليا من كافة التخصصات، حيث يتم 
نقلهم عبر وسائل نقل مخصصة من قبل 

املكتب للحفاظ على سالمتهم.

AIU ترحب بـ«ناسا» في الكويت

اجلامعــة  اســتضافت 
الدوليــة مؤخرا  األمريكيــة 
ممثلــني بارزين مــن وكالة 
الفضاء األمريكية «ناسا»، هما 
جيمس ميلر وتوني فوستر.
جيمس ميلر نائب مدير 
واالتصــاالت  السياســات 
االســتراتيجية فــي برنامج 
املالحة الفضائية واالتصاالت 
(SCaN) فــي مقــر ناســا، 
وقــد شــغل أيضــا منصب 
املديــر التنفيــذي للمجلس 
االستشاري الوطني لتحديد 

املواقع واملالحــة والتوقيت (PNT) منذ عام 
٢٠٠٧، وحائز جائــزة معهد املالحة نورمان 

ب. هايز.
أما توني فوســتر فهــو نائب مدير بعثة 
البحــث واإلنقــاذ (SAR) فــي وكالة ناســا، 
وباإلضافة إلى توفير االبتكار التكنولوجي 
واخلبرة الهندسية ألجهزة إرسال الطوارئ 
مبساعدة األقمار الصناعية للظروف اجلوية 
والبرية والبحرية، ميثل فوستر وكالة ناسا 
على املســتوى الوطني والدولي أثناء وضع 
السياسات واملعايير ملجتمع البحث واإلنقاذ. 
وقد ألقى ميلر وفوســتر األحــد ١٦ اجلاري 
محاضرات للطالب وأعضاء مجتمع AIU حول 
عملهما في وكالة ناسا، تبعتها جلسة حوار 
للتفاعل والتشارك مع الزوار. خالل احملاضرة، 
قدم ميلر معلومات قيمة عن املنظمة، وشراكات 
وكالة ناســا الدولية، ورؤية SCaN، وهدفها 
واستراتيجيتها، وحتدث عن املصادر الرئيسية 

لـــ (PNT) لتطبيقات الفضــاء والعلوم. كما 
حتدث عن مســاهمة ناسا في مشروع نظام 
حتديد املواقع العاملــي GPS، وجتربة جهاز 
اســتقبال نظام املالحة العاملــي عبر األقمار 
الصناعيــة (LuGRE) وكيف أن هدف ناســا 
اجلديد هو أن تطأ قدم االنسان سطح القمر 
مرة أخرى وتأســيس قاعدة فيه عام ٢٠٢٥. 
وشدد ميلر على مشروع ارتيميس للفضاء، 
الشقيق التوأم ملشروع أبولو. وقال ان هدف 
ارتيميس هو إعادة رواد الفضاء إلى القمر.

بدوره، حتدث فوستر عن برنامج البحث 
واإلنقاذ، نظام مصمم لتتبع أي شخص تقطعت 
به الســبل أو فقد من خالل منارة الطوارئ. 
ويســمح البرنامــج بتحديد املوقــع الدقيق 
للضحية، ثم إرسال قوات اإلنقاذ على الفور 
تقريبــا، إذ تبلــغ دقة املنــارة ٩٩٫٩٪ عندما 
يتعلــق األمر بتحديد مــكان الضحية. وقال 
فوســتر إنه منذ عام ١٩٨٢، أنقذت املنارة ما 

يقرب من ٥٠ ألف شخص.

فضل
كبير

لفت مبارك املونس 
ابن الشهيد ان للمكتب 
جهودا جليلة وسعيا 
حثيثا وفضــال كبيرا 
على أسر الشهداء عامة 
وأبنائهم بشكل خاص، 
وقد أســهم املكتب في 
متابعة مستوى األبناء 
الدراســي فــي جميع 
مراحله، ومد يد العون 
في شتى املجاالت املالية 
والدراسية وغير ذلك، 
ونظم رحالت كثيرة إلى 

احلج والعمرة.
أكــد  مــن جهتــه، 
ابــن الشــهيد د.ناصر 
مكتــب  ان  الشــواف 
الشــهيد يحرص على 
الشــهداء  أبناء  رعاية 
ومتابعتهــم دراســيا 
ويقــوم بــدور كبيــر 
فــي مســاعدة األبناء 
على حتسني املستوى 
العلـــمي، وخير دليل 
املكتب  جتربتــي مــع 
فقد وجـــدت الرعـاية 
واالهتمــام واإلرشــاد 
والتوجيه، ومن خالل 
متابعتــي مــن قبــل 
الباحــث االجتماعــي 
الــذي كان دوره مهما 
في اإلرشاد والتوجيه 
تـحـقـــق طـمـوحـــي 
الدراســـي وحصولــي 
على الشهادة اجلامعية 
واملاجستير والدكتوراه.
السياق ذاته،  وفي 
الشــهيد  ابنــة  قالــت 
العلوي:  السيد  عفاف 
نفخر مبكتب الشــهيد 
وما يقدمه ألسر وأبناء 
الشهداء كونه حاضرا 
وداعما دائما لطموحنا 
وتطلعاتنا املستقبلية. 
ومن خــالل هذا اللقاء 
القائمــني  نشــكر كل 
على مكتب الشهيد وما 
يقدمونــه لنا من دعم 
وتشجيع وتـــقدمي يد 
العون لتطوير وصقل 
مـواهـــبنا ورعايتنــا 
ســبل  كل  وتقــدمي 
الراحــة وتوفيــر كل 

االحتياجات.

الوافد املضبوط وأحد مساعديه


