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أثناء الملتقى الثاني لبيوت وحدائق ومدارس صديقة للبيئة

خالل اللقاء الموسع لكلية تكنولوجيا الطيران

«الشؤون» :مراقبة الجمعيات والمبرات

الشطي :دورات تدريبية لألطباء لتحديد

الخيرية إليصال التبرعات لمستحقيها
كتب �أحمد احلربي:

�شددت وكيلة وزارة ال�ش�ؤون للتنمية
االج��ت��م��اع��ي��ة ه��ن��اء ال��ه��اج��ري،
على �أهمية تنظيم العمل اخلريي
ومراقبة حركة اجلمعيات واملربات
اخل�ي�ري���ة مب���ا ي�����ض��م��ن �إي�����ص��ال
التربعات �إل��ى م�ستحقيها ،الفتة
�إلى �أن االح�صائيات الأخرية ت�شري
�إلى انخفا�ض ن�سبة املخالفات �إلى
حد كبري مع زيادة عدد امل�شاركات
مقارنة باالعوام ال�سابقة.
و�أك����دت ال��ه��اج��ري ع��ل��ى هام�ش
رعايتها امللقى ال��ث��اين لبيوت
وحدائق ومدار�س �صديقة للبيئة
الذي نظمته مبادرة «نحميها» يف
�صالة تنمية املجتمع يف الريموك
مبنا�سبة اليوم العاملي للمدن
ب��ال��ت��ع��اون م��ع مدينة الريموك
ال�صحية لتحقيق ر�ؤي��ة الكويت
 ،2035ع��دم احقية اجلمعيات
اخلريية التعامل مع �أي منظومة
خ��ارج الكويت من دون احل�صول
على موافقة الوزارة ،م�شرية �إلى ان
هناك تن�سيق ًا مع وزارة اخلارجية
ب�ش�أن ال�سماح للجميعات اخلريية
التعامل مع املنظومات املدرجة

لياقة السفر لمبتعثي العالج بالخارج
كتب �صالح الدهام:

• هناء الهاجري تكرم إحدى املشاركات

ل��دى اخل��ارج��ي��ة ،مبينة �أن دور
ال�����ش���ؤون يقت�رص ع��ل��ى متابعة
وم��راق��ب��ة عمل اجل��ه��ات اخلريية
املحلية ،يف ح�ين يبقى حتديد
اجل��ه��ات اخل��ارج��ي��ة امل�سموح
للتعامل معها من اخت�صا�ص وزارة
اخلارجية.
وحول املنا�سبة ،قالت الهاجري،
�إن م�شاركة ال�ش�ؤون ت�أتي يف �إطار
دعم جهود كافة الفرق التطوعية
ومنها فريق م��ب��ادرة «نحميها»
ال��ذي ي�سلط ال�ضوء على البيئة

وكيفية حمايتها ،م�شرية �إلى �أن
احلفل ا�شتمل عر�ض ًا مرئي ًا جلهود
املبادرة يف جميع انحاء الكويت
واالت��ف��اق��ي��ات وال����شراك��ات التي
عقدتها مع جهات ال��دول��ة� ،إلى
جانب املعر�ض امل�صاحب للحفل
ال���ذي �شهد م�����ش��ارك��ات ع���دد من
امل�ؤ�س�سات احلكومية مثل معهد
الكويت لالبحاث العلمية وم�ؤ�س�سة
الكويت للتقدم العلمي وفريق
االي��ادي البي�ضاء وهيئتي البيئة
والزراعة.

«التأمينات االجتماعية» تستضيف

مؤتمر الجمعية الدولية

�أكد املتحدث الر�سمي با�سم وزارة
ال�صحة مدير �إدارة ال�صحة املهنية
د� .أحمد ال�شطي �أهمية التوعية
ال�سليمة من املخاطر املهنية
للعاملني يف قطاعات الطريان
لكون ذلك يتعلق ب�أمن و�سالمة
ماليني امل�سافرين عرب �رشكات
الطريان املختلفة حيث ي�ستقبل
مطار الكويت ال��دويل  12مليون
م�سافر �سنوياً.
ج���اء ذل���ك خ�ل�ال م�شاركته يف
ال��ل��ق��اء امل��و���س��ع ال���ذي عقدته
كلية تكنولوجيا الطريان ملدير
الأكادميية التون�سية الفرن�سية
للتدريب يف امن الطريان ،مركز
التدريب الدويل املعتمد ملنظمة
الطريان املدين الدويل «االيكاو»
يف تون�س ح�سن �صديق ،مبنا�سبة
توقيع اتفاقية الوكالة احل�رصية
لـ «الإيكاو» يف الكويت عرب �رشكة
كلية احلياة للخدمات التعليمية
يف ح�ضور العديد من قطاعات
الدولة ذات االخت�صا�ص ,و�شارك

• حمد احلميضي

يف اللقاء رئي�س جمل�س �إدارة
�رشكة املياة للخدمات التعليمية
د .عبدالرزاق املحمود.
و�أ���ش��اد ال�شطي بالتو�سع الذي
اجرته كلية تكنولوجيا الطريان

و معهد كلية احل��ي��اة للتدريب
الأه���ل���ي يف ال��ك��وي��ت يف جمال
الدورات التدريبية بالتعاون مع
«الإيكاو» وفق ًا للمعايري الدولية
املعتمدة مما يوفر ل�سوق العمل

«الصحة» 459 :حالة زواج غير آمن

منذ العام  2010حتى 2017

كتب �أحمد يون�س:

ت�ستعد امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية ال�ست�ضافة م�ؤمتر
اجلمعية الدولية لل�ضمان االجتماعي التا�سع ع�رش للخرباء
االكتواريني واالح�صائيني وخرباء اال�ستثمار يف جمال ال�ضمان
االجتماعي ،خالل الفرتة من � 6إلى  8نوفمرب .
ويحظى امل�ؤمتر برعاية �سامية من �سمو �أم�ير البالد ال�شيخ
�صباح الأحمد بح�ضور مدير امل�ؤ�س�سة حمد احلمي�ضي ويناق�ش
امل�ؤمتر ق�ضایا متنوعة تت�صل بالعمل االكتواري واجتاهات �سوق
العمل وت�أثریها على ال�ضمان االجتماعي ،واالجتاهات احلدیثة
وامل�ستقبلیة املحتملة يف جمال التوظیف وال��دور ال��ذي میكن
�أن یلعبه اخلرباء االكتواریون ل�ضمان ا�ستمرار �أنظمة ال�ضمان
االجتماعي يف حتقیق اهدافها.

• احمد الشطي مع عبدالرزاق احملمود أثناء اللقاء

كفاءات وطنية على م�ستوى عال
من املهنية يف جم��االت الطريان
املختلفة.
و�أ���ش��ار �إل��ى �أن��ه ميكن التن�سيق
م�ستقب ً
ال بني وزارة ال�صحة و معهد
كلية احلياة يف املجال التدريبي
مبا يحقق م�صلحة الطرفني يف ظل
ما تتمتع به من امكانيات ومعامل
وور�ش على م�ستوى عاملي.
وق���ال ال�شطي� :إن ال��ت��أك��د من
اللياقة لل�سفر �أمر بالغ الأهمية
خ�صو�ص ًا �أن ع���دد ًا ك��ب�ير ًا من
امل��واط��ن�ين ي�����س��اف��رون للعالج
باخلارج وقد يجد بع�ض الأطباء
�صعوبة يف تعبئة بيانات «منوذج
 ورق��ة» املري�ض لتحديد مدىلياقته لل�سفر و�إذا ما كان بحاجة
ملرافق �أم ال ،وكذلك اال�سعافات
الأولية املطلوب تواجدها على
منت الطائرة خالل الرحلة وهذا
الأم��ر ميكن �أن يقدم يف دورات
تدريبية للأطباء لأن الوعي بهذا
الأم��ر ومواكبة ال��دول من حيث
اجلودة �أمر الميكن التفريط فيه
لأنه يتعلق ب�سالمة النا�س.

• ماجدة القطان

�أكد اخت�صا�صيون كويتيون ب�أمرا�ض
الدم الوراثية �أهمية االكت�شاف املبكر
لأم��را���ض ال��دم والعناية امل�ستمرة
ب��احل��االت امل�صابة وال��ت��ي تتطلب
التثقيف بالوقاية منها مطالبني
وزارة ال�صحة وم�ؤ�س�سات الدولة
الأخرى ببذل مزيد من اجلهود خلف�ض
ن�سب اال���ص��اب��ة باملر�ض وتكثيف
التوعية مبخاطرها.
و�أجمعوا مبنا�سبة اختتام اال�سبوع
العاملي لأم��را���ض ال��دم الوراثية
�أم�س على اهمية توعية املجتمع
وتثقيفه بهذه الأمرا�ض وعر�ض �أف�ضل
ال�سبل الوقائية لتجنب اال�صابة
بها و�إي�ضاح �أهمية االلتزام ب�إجراء
الفح�ص الطبي ال��دوري والفح�ص

ال�شامل قبل الزواج.
وم��ن جهته ق��ال ا�ست�شاري �أمرا�ض
الدم واال�ستاذ امل�شارك يف كلية الطب
بجامعة الكويت في�صل ال�صايغ ،ان
�أمرا�ض الدم الوراثية الأكرث �شيوعا
هي الهيموفيليا �أو الناعور والأنيميا
املنجلية والثال�سيميا �أو �أنيميا البحر
املتو�سط.
وع��ن دور وزارة ال�صحة للت�صدي
لأمرا�ض ال��دم الوراثية قالت وكيل
وزارة ال�صحة امل�ساعد ل�ش�ؤون
ال�صحة العامة ماجدة القطان� ،إن
ال��وزارة تطبق فح�ص ما قبل الزواج
لتلك الأمرا�ض وفق قوانني ولوائح
تنفيذية حمددة.
=وق��ال��ت ال��ق��ط��ان �إن ال��درا���س��ات

الإح�صائية ب�ش�أن فحو�صات ما قبل
ال���زواج منذ ع��ام � 2010إل��ى 2017
ك�شفت ع��ن وج��ود  9716حالة من
املقبلني على الزواج م�صابني ب�أمرا�ض
«الثال�سيميا واالنيميا املنجلية»
م�شرية �إلى �أن عدد حاالت الزواج غري
الآمن بلغ  459حالة منها � 244صدر
لأ�صحابها �شهادات زواج غري �آمن
ومتت تقدمي اال�ست�شارة لهم.
وبينت �أنه مت �إيقاف  215حالة زواج
غري �آمن منها  116حالة توقفت ب�سبب
عمر املتقدمة دون �سن الـ  21و99
حالة توقفت لعدم موافقة الطرفني
او �أحدهما بعد خ�ضوعهما لال�ست�شارة
الطبية من قبل �أطباء مراكز الفح�ص
الطبي قبل الزواج.

مهتمون باستمرار التعاون مع القارة السمراء

دور المجتمع الدولي هام في اتخاذ خطوات مكافحتها

مساعد وزير الخارجية :حريصون على دعم

البديوي :ندعم اتفاقات القضاء

االستقرار في الدول األفريقية
�أكد م�ساعد وزير اخلارجية ل�ش�ؤون
�إدارة �أفريقيا بالوكالة ال�سفري
حمد امل�شعان ،عمق العالقات
التاريخية ال��ت��ي ت��رب��ط الكويت
بالدول الأفريقية الفتا �إلى حر�صها
ومن خالل ع�ضويتها غري الدائمة
يف جمل�س الأم��ة ال��دويل للعامني
 2019-2018على حتقيق الأم��ن
واال�ستقرار فيها.
جاء ذلك يف ت�رصيح �أدل��ى به على
هام�ش ح�ضوره احتفال �سفارة ت�شاد
لدى البالد باليوم الأفريقي ،م�ؤكد ًا
�أن ال�رشاكة مع الدول الأفريقية قائمة
منذ زمن و�أن الكويت تنظر لها «نظرة
مهمة» �إذ �أن �أفريقيا تعد حمورا كبريا
لال�ستثمار نظرا �إل��ى الفر�ص التي
توفرها م�شريا �إلى التواجد الكويتي
املتمثل يف تنفيذ امل�رشوعات
التنموية ه��ن��اك ع�بر م�ؤ�س�سات
القطاعني العام واخلا�ص.
و�أ�ضاف �أن الكويت مهتمة با�ستمرار
التعاون مع دول القارة الأفريقية
ال���س��ي��م��ا يف امل��ج��ال ال��ت��ج��اري،
مو�ضحا �أن �أول قر�ض قدمه ال�صندوق
الكويتي للتنمية االقت�صادية العربية
عقب ت�أ�سي�سه عام  1961كان لدول
�أفريقية ما يعك�س عمق العالقات

• حمد املشعان مشاركا ً في قطع كعكة احلفل

امل�شرتكة.
وذك���ر �أن ال��ق��رو���ض ال��ت��ي تقدمها
الكويت �إلى الدول الأفريقية ت�أتي
�ضمن امل��ب��ادرة ال��ت��ي ط��رح��ت يف
القمة االفريقية العربية مبينا �أنه

لال�ستفادة من هذه القرو�ض �إجراءات
عدة منها تقدمي الدولة امل�ستفيدة
درا�سة اجلدوى حول امل�رشوع املراد
متويله لدرا�ستها.
وحول فتح �سفارات جديدة للكويت

الصالح :الكويت تقود الرحلة اإلنسانية
«توعية بال حدود» إلى موريتانيا
�أعلن نائب رئي�س احلملة الوطنية
للتوعية مبر�ض ال�رسطان «كان»
�أمني عام االحتاد اخلليجي ملكافحة
ال�رسطان رئي�س فريق «توعية بال
حدود» د .خالد ال�صالح �أن الفريق
الكويتي الذي ي�ضم �أطباء خمت�صني
و�إعالميني ومتطوعني ودعاة يغادر
اليوم اخلمي�س متوجهني لاللتحاق
بالفريق اخلليجي العربي القادم من
كل من ال�سعودية والبحرين و�سورية
والأردن وال�سودان وم�رص لزيارة
موريتانيا  ،هذا الوفد الكبري �سيقوم

مبهمة �إن�سانية يف موريتانيا ملدة
� 10أي��ام تتويج ًا ل�سيا�سة الكويت
الإن�سانية التي تعمل على االت�صال
ً
مبا�رشة � ،سيقوم الفريق
بالأ�شقاء
بعمل عمليات لل�رسطان يف موريتانيا
كما �سيقوم بتدريب الأط��ب��اء على
الك�شف املبكر والتق�صي الب�رصي
ولديه برنامج حافل للتوعية حول
�أهمية ال��وق��اي��ة والك�شف املبكر
لأمرا�ض ال�رسطان  ،و�سيقوم الفريق
بتنفيذ خطة عمل طوال فرتة الرحلة
مت و�ضعها بتعاون ب�ين االحت��اد

اخلليجي ملكافحة ال�رسطان ورابطة
الأطباء العرب ملكافحة ال�رسطان
وجمعية موريتانيا �ضد ال�رسطان
والتي تت�ضمن العمل يف عيادات
خ�ص�صت للفريق للفح�ص والك�شف
املبكر للراغبني بذلك يف موريتانيا
وق��د مت الإع�لان عن ذل��ك م�سبق ًا ،
ومت تزويد الفريق بكمية كبرية من
كتيبات التوعية لتوزيعها طيلة
فرتة زيارة الفريق وكذلك كمية من
الأج��ه��زة التي تربعت بها جمعية
�صندوق �إعانة املر�ضى.

يف القارة الأفريقية قال �إن الكويت
مكتفية بالو�ضع احل��ايل من خالل
ال�سفارات التي تغطي �أغلبية الدول
الأفريقية لكنها ال متانع يف فتح
�سفارات لدول �أفريقية يف البالد.

على أسلحة الدمار الشامل
�أك���دت ال��ك��وي��ت دعمها القوي
الت��ف��اق��ات احل���د م��ن الأ�سلحة
والق�ضاء على �أ�سلحة الدمار
ال�شامل يف جميع انحاء العامل.
جاء ذلك يف الكلمة التي �ألقاها
�سفري ال��ك��وي��ت ل��دى بروك�سل
ورئي�س بعثتيها ل��دى االحت��اد
االوروب��ي وحلف �شمال الأطل�سي
«ناتو» جا�سم البديوي ،خالل
م�شاركته يف م�ؤمتر الناتو ال�سنوي
حول �أ�سلحة الدمار ال�شامل واحلد
من اال�سلحة ونزع ال�سالح وعدم
االنت�شار ال��ذي عقد يف عا�صمة
�أي�سلندا ريكيافيك يومي االثنني
والثالثاء املا�ضيني.
وقال البديوي« :خالل االجتماعات
�أكدنا موقف الكويت جتاه جميع
ا�سلحة الدمار ال�شامل واهمية دور
املجتمع الدويل يف اتخاذ خطوات
للق�ضاء على ا�سلحة الدمار
ال�شامل».
و�أ�شار الى م�شاركة خرباء من �أكرث
من  50دولة ومنظمة يف امل�ؤمتر
الذي ناق�ش ق�ضايا مهمة جدا بدءا
من انت�شار ال�صواريخ البالي�ستية
وا�ستخدام اال�سلحة الكيماوية
من قبل ال��دول واالرهابيني الى
م�ستقبل معاهدة حظر االنت�شار

• جانب من مؤمتر الناتو

النووي.
و�أو�ضح البديوي انه دعا جميع
امل��وق��ع�ين ع��ل��ى م��ع��اه��دة عدم
االنت�شار النووي الى الت�أكد من
وجود نظام لل�سيطرة على ا�سلحة
الدمار ال�شامل وان تكون هناك
�صورة وا�ضحة عن انت�شارها �سواء
كانت كيماوية او بيولوجية.
وذكر ان امل�شاركني تطرقوا الى

عودة ا�ستخدام اال�سلحة الكيماوية
يف الآونة االخرية كما هو احلال
يف �سورية وناق�شوا منع انت�شار
انظمة تو�صيل ا�سلحة الدمار
ال�شامل.
و�أكد البديوي ان «امل�ؤمتر كان
حا�سما جدا اذ تناول الق�ضايا
الرئي�سية التي تهم املجتمع
الدويل».

إنا هلل وإنا إليه راجعون
• ندى محمد صادق حسني ،زوجة بدر �أحمد املانع
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• ن��وري��ة م�ه�ن��ا م�ح�م��د املهنا� ،أرملة را�ضي يا�رس
العنزي  86 -عام ًا � -شيعت  -الرجال :القرين
ق� 5ش 16م ،263الن�ساء :العمرية ق� 1ش 5م.7
ت.97884202 - 90042002 - 66659991 :
• شقحة حمد شهاب� ،أرملة �سامل خر�صان العجمي
  73عام ًا � -شيعت  -الرجال :العزاء يفاملقربة ،الن�ساء :الفردو�س ق 4جادة  4م.7
ت.99121121 - 67700777 :
• منيرة ناصر عبدالعزيز الراشد  11 -عام ًا � -شيعت

 الرجال :يف املقربة فقط ،الن�ساء :ال�شاميةق� 5شارع الطربي م�« .9أيام االربعاء واخلمي�س
واجلمعة» .ت.99050506 - 99998039 :
• سعيد فيصل مرزوق بن شمالن املطيري  83 -عام ًا -
�شيع  -الرجال« :خيمة العزاء بجانب خزانات
املياه  -مقابل الفرود�س» ،الن�ساء� :سعد
العبدالله ق� 2ش 222م .10ت- 66299990 :
.97344432
• زهرة غلوم حسني حسن دكسن  77 -عام ًا � -شيعت
 الرجال :م�سجد الوزان غرب م�رشف «اليوماخلمي�س هو ثاين �أيام العزاء» ،الن�ساء :بيان
ق� 11ش 1ج 5م« 13اليوم اخلمي�س هو ثاين
�أيام العزاء» .ت.65563334 - 65536661 :
• ف��اط�م��ة ع�ب��دال�ل��ه ع�ب��دال��رح�م��ن الزيد� ،أرملة عجيل

عبدالله العجيل  83 -عام ًا  -الت�شييع بعد
�صالة ع�رص اليوم مبقربة �صبحان  -الرجال:
ديوان العجيل الرو�ضة ق� 1ش دم�شق ،الن�ساء:
الفحيحيل ق��� 10ش �سامل �صباح ال�سامل
مقابل ن��ادي الفحيحيل البحري م 3منزل
املرحوم عجيل العجيل .ت- 99489999 :
.99644493
• فرحان هادي فرحان العنزي  71 -عام ًا � -شيع -
الرجال� :صباح النا�رص ق� 1ش 22م ،5الن�ساء:
الفردو�س ق� 1ش 1ج 1م .36ت- 66722679 :
.55767788 - 60068844
• ح�ي��در غ�ل��وم جعفر ح�ي��دري  86 -عام ًا � -شيع -
الرجال :ال�شعب دي��وان الكنادرة ،الن�ساء:
الدعية ق� 1ش 10م .4ت.99667800 :

