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اخلالد أوقف ربط «القوى العاملة» مع مصر: 
ال حاجة للربط اآللي مع أي جهة خارجية

منصور السلطان 

أكد النائب األول لرئيس 
الــوزراء ووزيــر  مجلــس 
الشــيخ طــالل  الداخليــة 
اخلالــد عدم احلاجة للربط 
اآللــي مع أي جهة خارجية 
ومن ضمنها مذكرة التفاهم 
بــني احلكومتــني الكويتية 
واملصرية بشأن ربط أنظمة 
القوى العاملة بني البلدين 
إلكترونيا. وقالــت اإلدارة 
العامة للعالقــات واإلعالم 

األمنــي بوزارة الداخليــة في بيان صحافي 
إن النائــب األول لرئيــس مجلــس الوزراء 
ووزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة الهيئة 

العامة للقوى العاملة الشيخ 
طــالل اخلالــد وّجــه نحو 
اتخاذ إجراءات إيقاف العمل 
باملرسوم رقم (١٠٧) لسنة 
٢٠١٩ بشأن مذكرة التفاهم 
بــني احلكومتــني الكويتية 
واملصرية بشأن ربط أنظمة 

القوى العاملة.
يذكر أن مذكرة التفاهم 
املذكورة بشأن ربط أنظمة 
القوى العاملة بني البلدين 
إلكترونيا وقعت بتاريخ ٤

ديسمبر ٢٠١٨ وصدر املرسوم 
رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٩ باملوافقة عليها وكانت 
تعنى بتوفير العمالة وانتقال األيدي العاملة 

في حدود األنظمة والقوانني املعمول بها.

الشيخ طالل اخلالد

وزيرة الشؤون ناقشت إجنازات 
وخطط «املقاهي الشعبية»

اســتقبلت وزيرة الشؤون والتنمية 
املجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون املرأة 
والطفولــة م.مي البغلــي، مجلس إدارة 
الصندوق االجتماعي للمقاهي الشعبية 
واملتمثل برئيس مجلس اإلدارة عبداهللا 
الغيث، ونائب الرئيس حسني األنصاري 
وأمــني الصندوق فيصــل الدرعة وأمني 
الســر إبراهيم البــدر وعضوي املجلس 

عبدالرحمن الرشيد وبدر العنزي.
ومت خالل الزيارة مناقشة ما مت إجنازه 
خالل الفترة السابقة واخلطط املستقبلية 

التــي وضعها أعضــاء مجلــس اإلدارة 
للمحافظــة على املقاهي الشــعبية التي 
متثــل التــراث الكويتــي رغــم التطور 
واحلداثــة والتــي شــكلت جانبــًا مهمًا 
مــن النشــاط االجتماعــي واالقتصادي 
للمواطنني. وأشادت البغلي باإلصالحات 
التــي قــام بهــا املجلــس خــالل الفترة 
السابقة وأبدت رغبتها بالتعاون ملا فيه 
صالــح املقاهي وحرصها علــى تطوير 
املقاهي وإبراز دورها في املجتمع ودعم 

الرواد.

استقبلت مجلس إدارة الصندوق االجتماعي للمقاهي

م.مي البغلي خالل استقبال مجلس إدارة الصندوق االجتماعي للمقاهي الشعبية

مصادر لـ «األنباء»: إعادة تشكيل جلنة 
احتضان األيتام وفق معايير جديدة

بشرى شعبان

كشفت مصادر خاصة في وزارة الشؤون 
االجتماعية لـــ «األنباء» أن الوزارة تعمل 
على إعادة تشكيل اللجنة اخلاصة بدراسة 
طلبات احتضان أبناء احلضانة العائلية، 

متوقعــة صدور القرار قبل نهاية الشــهر 
اجلاري.

وقالت املصادر: تشكيل اللجنة سيتضمن 
آلية محددة وفــق معايير جديدة لتنظيم 
االحتضان، تسهم في تشجيع األسر على 
احتضان األيتام من مختلف الفئات العمرية.

السبيعي: الكويت اتخذت عدة تدابير 
وتشريعات لضمان حقوق املرأة

بشرى شعبان

أكد وكيل وزارة الشؤون 
باإلنابة مسلم السبيعي ان 
الــوزارة واملجلس االعلى 
لألســرة شاركا في افتتاح 
فعاليــة االعــالن العربــي 
ملناهضــة جميــع أشــكال 
العنف ضد املرأة والفتاة، 
الفتا الــى أنها مــن أخطر 
القضايا السلبية التي تهدد 
امن وكيان األسرة واملجتمع.

وقال السبيعي إن للمرأة 
دورا أساســيا ومكانة ســامية في تطوير 
املجتمعات، وقد أصبح االهتمام بقضيتها 
من القضايا االساسية على املستوى العاملي، 

الفتا الى ان اهتمام الكويت 
بقضايا املرأة والفتاة يأتي 
ترسيخا ملبادئ الدستور، 
مبينا ان حمايتها على رأس 

األولويات. 
الكـويـــت  أن  وبيـــــن 
اتخذت العديد من التدابير 
التي تكفل  والتشــريعات 
للمــرأة والفتــاة حقوقهــا 
القانونية واملجتمعية في 
جميــع املجــاالت. شــارك 
في الوفد الى جانب وكيل 
الوزارة مسلم السبيعي كل 
مــن مديــر إدارة رعاية األحداث د.جاســم 
الكنــدري واألمني العــام للمجلس األعلى 

لشؤون األسرة بالتكليف فوزية امللحم.

«الشؤون» و«األعلى لألسرة» شاركا بافتتاح اإلعالن العربي ملناهضة العنف

مسلم السبيعي

العوضي: زيادة أعداد األطباء في تخصصات «البورد الكويتي»
البرامــج الطبيــة فــي معهد 
الكويت لالختصاصات الطبية، 
ورفع عــدد مقاعد القبول في 
برامج البورد املختلفة مبعهد 
الكويت لالختصاصات الطبية.
وقــال رئيــس اجلمعيــة 
الطبية د.إبراهيم الطوالة إن 
إقــرار الزيــادة املالية ملدربي 
البرامــج التدريبيــة أصبــح 
واقعا على يــد وزير الصحة 
د.أحمــد العوضي، خاصة أن 
املطالبــات الســابقة بالزيادة 
قوبلت بالرفض في عهد وزراء 
الصحة السابقني ألسباب غير 
منطقيــة، وأن ضعف املكافأة 
كان سببا رئيسيا في عزوف 
األطباء املختصني عن املشاركة 
في التدريب والتي انعكســت 
سلبا على أعداد املقبولني في 

البرامج التدريبية.

شــهد االجتماع أيضا املوافقة 
على زيادة املخصصات املالية 
للمدربني في مختلف البرامج 
التخصصية وبرامج الزماالت، 
وذلك تقديرا من مجلس األمناء 
للجهود التي يبذلها األطباء في 
التعليم والتدريب، والذي يسهم 

بدوره فــي تطوير املخرجات 
الصحية، واالرتقاء مبستوى 
اخلدمات الصحية املقدمة في 
الكويت. من جهتها، شــكرت 
اجلمعية الطبية وزير الصحة 
د.أحمد العوضــي على دعمه 
وإقراره للزيادة املالية ملدربي 

عبدالكرمي العبداهللا

فــي إطــار حــرص وزارة 
االرتقــاء  علــى  الصحــة 
مبســتوى اخلدمات الصحية 
وتأهيــل الكــوادر الوطنيــة، 
صــرح وزير الصحة «رئيس 
مجلــس أمناء معهــد الكويت 
الطبيــة»  لالختصاصــات 
د.أحمد العوضــي، بأنه متت 
املناقشة في االجتماع الثاني 
والسبعني ملجلس أمناء املعهد 
املنعقد بتاريخ ٤ ديسمبر ٢٠٢٢، 
والــذي انتهــى باملوافقة على 
زيادة أعداد األطباء املقبولني 
مبختلف تخصصات «البورد 
الكويتــي»، مع تأكيــد أهمية 
احملافظــة على كفاءة وجودة 
املخرجات، وزيــادة االهتمام 
بسالمة وصحة املرضى. كما 

د.إبراهيم الطوالةد. أحمد العوضي

الشيخة فادية السعد

«املهندسني» تعزز تعاونها مع «إيكو» في أعمال البيئة والطاقة
االقتصاد األخضر والتنمية 
المســتدامة من خــالل إقامة 

ورش عمل مشتركة.
الطرفان نشر  وســيعزز 
الثقافــة البيئيــة مــن خالل 
التوجه إلى اســتخدام مواد 
صديقة للبيئة والتشــجيع 
على اســتخدام هــذه المواد 
على نطاق أوسع داخل الدولة، 
والعمل على تعميم الفعاليات 
التي يعتزم أي منهما تنظيمها 
وحث األعضاء والجهات ذات 
العالقــة على المشــاركة في 
هذه الفعاليــات ذات الصلة، 
والتنسيق والتعاون لتوحيد 
ذات  والقــرارات  المواقــف 
االهتمــام المشــترك بمــا ال 
يتعارض مع نطاق أعمالهما 
وتشكيل لجنة مشتركة تكون 
مهمتهــا إعداد آليات لألعمال 
المشتركة التي يتم اعتمادها 

من الطرفين.

الصلــة  ذات  المتنوعــة 
بالجوانب البيئية وتطبيقها.
فــإن  المذكــرة،  ووفــق 
الطرفيــن ســيقومان بعقــد 
نــدوات تنويرية مشــتركة 
للحديث عن أهمية المحافظة 
على البيئة حاضرا ومستقبال، 
التحــول نحــو  وتشــجيع 

و«ايكــو» لتعزيــز تحقيــق 
أهداف المحافظة على البيئة 
من خالل تبــادل المعلومات 
والبرامج المشــتركة التباع 
أفضــل الوســائل الممكنــة، 
باإلضافة إلى ترسيخ ودعم 
التعاون والتبادل المشــترك 
بين الطرفين فــي المجاالت 

م.حمود الهدية وعضو مجلس 
اإلدارة م.علي محسني والمدير 
العام م.وليد المطوع ورئيس 
لجنــة المعــارض م.حســن 

جمعة.
إلــى  المذكــرة  وتهــدف 
تحقيق تعاون مشترك وفعال 
المهندســين  بيــن جمعيــة 

جمعيــة  رئيــس  قــال 
املهندسني م.فيصل العتل إن 
اجلمعيــة مســتمرة في دعم 
املبادرات الهندسية والبيئية 
والطاقة املتجددة، مؤكدا أن 
هذا الدعم يرسخ دور املهندس 
الكويتي فــي خطط التنمية 
مبختلف املجــاالت، وتقدمي 
خدمات تدعم املهنة واملهندس 
واملجتمع وتستثمر اخلبرات 
املهنية وتتبنى البحث العلمي 
وتنقل وتستخدم التكنولوجيا 
احلديثة وتخلق بيئة تنموية 

آمنة.
جاء ذلك خالل ختام حفل 
توقيع مذكرة تفاهم مع مدير 
عام «ايكو» لحاضنات األعمال 
فــي مجــال البيئــة والطاقة 
المتجددة جاسم العبوة مساء 
أمــس األول بمقــر الجمعية 
وبحضور أمين الســر م.فهد 
العتيبي وأمين السر المساعد 

م.فيصل العتل وجاسم العبوة يتبادالن وثائق مذكرة التفاهم

صاحب السمو هنأ ملك تايلند 
مبناسبة العيد الوطني لبالده

بعث صاحب الســمو 
الشــيخ نــواف  األميــر 
األحمــد، ببرقيــة تهنئة 
إلــى جاللــة امللــك ماها 
فاجيرالونغكــورن ملك 
مملكــة تايلند الصديقة، 
عبــر فيهــا ســموه عــن 
خالص تهانيه مبناسبة 
الوطنــي لبالده،  العيــد 
متمنيــا ســموه جلاللته 
موفور الصحة والعافية 
وململكة تايلند وشــعبها 
التقــدم  كل  الصديــق 

واالزدهار.
سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

«اجلراحني» تشّكل مجلس إدارتها 
اجلديد برئاسة اكروف

عبدالكرمي العبداهللا

شــكلت جمعية اجلراحني 
إدارتهــا  الكويتيــة مجلــس 
اجلديد. وجاء التشكيل اجلديد  
برئاســة د.شــهاب اكــروف، 
ود.ســليمان املزيدي - نائبا 
للرئيس، ود.خالد الياقوت - 
أمينا للسر، ود.وضحة الياقوت 
- أمينا للصندوق، و٧ أعضاء 
مجلس إدارة هم: د.أيوب دكسن 
الفودري، ود.سعاد  ود.أحمد 
أبل ود.محسن الهاشمي، فضال 

عن د.عبداهللا البدر ود.ناصر النصف ود.طالل القعود.
وأعرب رئيس مجلس اإلدارة د.شــهاب اكروف عن شــكره 
وامتنانه لزمالئه أعضاء مجلس اإلدارة الســابقني، مثنيا على 

ما حققوه من إجنازات خالل فترة قصيرة.
بدوره، قال أمني السر د.خالد الياقوت إن جمعية اجلراحني 
الكويتيــة لن تدخر جهدا في تبنــي كل قضية تخص األطباء 
اجلراحني واملنتسبني إلى اجلمعية والقيام بكل ما من شأنه أن 
يصب في مصلحة القضايا الصحية واجلسد الطبي في الكويت.

د.شهاب اكروف

ولي العهد هنأ ملك تايلند 
مبناسبة العيد الوطني لبالده

بعث ســمو ولــي العهد 
األحمــد،  الشــيخ مشــعل 
ببرقيــة تهنئــة إلــى امللــك 
ماها فاجيرالونغكورن ملك 
مملكــة تايلنــد الصديقــة، 
ضمنها سموه خالص تهانيه 
الوطنــي  العيــد  مبناســبة 
لبالده، راجيا جلاللته وافر 

الصحة والعافية.

رئيس الوزراء بعث ببرقية 
تهنئة إلى ملك تايلند

بعث رئيس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح، ببرقية تهنئة إلى ملك تايلند 
ماها فاجيرالونغكورن مبناسبة العيد الوطني لبالده.

وزير الصحة ينهي مجلس 
إدارة هيئة الغذاء

حنان عبداملعبود

أصــدر وزيــر الصحة د. 
العوضي قــرارا يقضي  أحمد 
بإنهاء مجلس إدارة الهيئة العامة 
للغذاء والتغذية اعتبارا من تاريخ 
٢٠٢٢/١١/٣٠. وجاء في القرار أنه 
يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء 
املتخذ في اجتماعه  رقم (٨٤٩) 
رقم (٣٤-٢-٢٠٢٢) املنعقد بتاريخ 
٢٠٢٢/٨/٢٩ والذي يقضي بتكليف 
الوزراء كل فيما يخصه باتخاذ 
إجــراءات إنهاء كافــة مجالس 
األمناء بكل الهيئات واملؤسسات 

والوحدات التابعة لهم.

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح

السعد: قصور قوانني املرأة يحتاج إلى تدخل تشريعي
أكدت رئيســة اجلمعية 
الكويتية التطوعية النسائية 
خلدمــة وتنميــة املجتمــع 
الشيخة فادية السعد قصور 
التشــريعات والقوانني ذات 
العالقــة باملرأة في الكويت، 
مؤكدة انها حتتاج الى تدخل 
التشريعية لتالفي  اجلهات 
القصــور، وتعديــل بعض 
القوانــني التي تتعارض مع 
بعضها بعضا وتهضم حقوق 
املرأة ومكتسباتها وتتجاهل 

تطبيق عقوبات التعنيف.
جاء ذلــك فــي تصريح 

صحافي للشيخة فادية السعد عقب مشاركتها 
عبر «زووم» في ورشــة العمل التي عقدتها 
منظمة املرأة العربية بعنوان «تزايد العنف 
ضد النســاء في احلقبة األخيرة: األســباب 
واملعاجلات» والتي تستمر ١٦ يوما مبشاركة 
نخبة من األكادمييني واخلبراء وممثلي اآلليات 
الوطنيــة املعنية باملــرأة بالــدول األعضاء 
باملنظمة. وقالت الشيخة فادية السعد ان هناك 
حاجة ماسة للنظر الى دور اإليواء، الفتة الى 

أن إنشاءها كان أمرا ايجابيا، 
إال انــه كان هنــاك خلل من 
اجلهات املعنية بتطبيق مواد 
القانــون، فضال عن ضعف 
األســس التي قامــت عليها 
هــذه الدور، فبــرزت نتائج 
عكسية نتيجة لهذا اخللل، 
مؤكــدة أن االمر بحاجة الى 
إعادة نظر لتحقيق األهداف 
احلقيقيــة التي مــن أجلها 
أنشــئت تلك الدور. ولفتت 
الــى ضعف جديــة التعامل 
من قبل اجلهات املعنية مع 
شكاوى املرأة املعنفة، إضافة 
الى عدم وجود خط مباشــر تستطيع املرأة 
إيصال شــكواها من خالله، مشــيرة الى ان 
البعــض يعتقد ان العنف جســدي فقط في 
حني ان هناك عدة أشكال للعنف، منه اللفظي 
واإلساءة النفســية، وكل عنف من شأنه أن 
يؤدي إلى أذى أو معاناة جســدية أو عقلية 
أو نفســية، والعنــف العاطفي الذي يشــمل 
تقويض شــعور الشــخص بقيمة الذات من 

خالل النقد املستمر.

العتل: دعم املبادرات واستثمار اخلبرات املهنية خلدمة املهندسني وتعزيز التنمية

وزير اخلارجية يترأس اجتماع أمناء جائزة السميط للتنمية األفريقية
تــرأس وزيــر اخلارجية 
رئيــس مجلس أمنــاء جائزة 
د.عبدالرحمن السميط للتنمية 
ســالم  الشــيخ  األفريقيــة، 
العبــداهللا اجتمــاع «مجلس 
األمناء» للعام ٢٠٢٢ في دورته 
الثامنــة ملناقشــة التطورات 
اخلاصــة باجلائزة لهذا العام 

في مجال األمن الغذائي.
وتناول االجتماع معايير 
الفائزيــن باجلائزة  اختيــار 
إضافة إلى عمليات الترشيح 

في املجــاالت الثالثة للجائزة 
(األمــن الغذائــي ـ الصحــة ـ 

التعليم).
أمنــاء  مجلــس  أن  كمــا 
جائزة د.عبدالرحمن السميط 
للتنمية األفريقية واملكون من 
شــخصيات عامليــة ومحلية 
رفيعــة يشــرف علــى جميع 
العمــل  اإلجــراءات وآليــات 
املعنية باجلائزة، في حني تقدم 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

الدعم اللوجستي واإلداري.

للتنمية األفريقية مبادرة من 
أمير الكويت الراحل الشــيخ 
صباح األحمد (طيب اهللا ثراه) 
والتــي أعلن عنهــا في أعمال 
القمة العربيةـ  األفريقية الثالثة 
التي استضافتها الكويت في 
نوفمبر ٢٠١٣ لدعم تنمية الدول 
األفريقية وتكرميــا وتخليدا 
إلرث املرحوم بإذن اهللا تعالى 

د.عبدالرحمن السميط.
ومتنح هذه اجلائزة سنويا 
لألفراد أو املؤسسات العاملة 

ملناقشة التطورات اخلاصة باجلائزة لهذا العام في مجال األمن الغذائي

الشيخ سالم العبداهللا

والتقييم واالختيار اخلاصة 
بها وبحث املوضوعات األخرى 
املدرجة على جــدول األعمال 
وذلك في إطار تقدمي الكويت 
الدعم والتشــجيع للمنظمات 
التــي تعمل في أفريقيا نظير 
اخلدمات واملشاريع والبرامج 
النموذجيــة والفعالــة فــي 
الثالثــة للجائــزة  املجــاالت 
وهي التعليم والصحة واألمن 

الغذائي.
الســميط  وتعتبر جائزة 


