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األمير تلقى اتصاالت من خادم الحرمين
وأمير قطر وولي عهد أبوظبي
ورئيس وزراء البحرين
تلقى �صاحب ال�سمو �أم�ير البالد
ال�شيخ �صباح الأح��م��د ،ات�صاال
هاتفيا م�ساء �أم�س الأول ،من خادم
احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز ،ملك ال�سعودية،
اطم�أن خالله على �صحة �سموه كما
هن�أ �سموه ب�سالمة ع��ودة النائب
الأول لرئي�س جمل�س الوزراء وزير
الدفاع ال�شيخ نا�رص ال�صباح ،من
رحلة ال��ع�لاج كما مت ا�ستعرا�ض
الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك
و�آخ��ر امل�ستجدات على ال�ساحتني
االقليمية والدولية.
هذا وقد عرب �صاحب ال�سمو ،عن بالغ
�شكره وتقديره على ما �أبداه خادم
احلرمني من طيب امل�شاعر ،معربا
�سموه عن اعتزازه بهذه املبادرة
الأخ��وي��ة التي جت�سد عمق �أوا��صر
العالقات التاريخية والوطيدة بني
البلدين وال�شعبني ،متمنيا خلادم
احلرمني ال�رشيفني ب�أن ينعم مبوفور
ال�صحة ودوام العافية.
كما تلقى �سمو الأمري ،ات�صاال هاتفيا
م�ساء �أم�س الأول ،من ال�شيخ متيم
بن حمد� ،أمري قطر ،اطم�أن خالله
على �صحة �سموه ،كما هن�أ �سموه
ب�سالمة عودة النائب الأول لرئي�س
جمل�س الوزراء وزير الدفاع ال�شيخ
نا�رص ال�صباح ،من رحلة العالج كما
مت ا�ستعرا�ض الق�ضايا ذات االهتمام
امل�شرتك و�آخ��ر امل�ستجدات على
ال�ساحتني االقليمية والدولية.
وقد عرب �صاحب ال�سمو ،عن بالغ
�شكره وتقديره على ما ابداه �سموه
من طيب امل�شاعر معربا �سموه عن
اع��ت��زازه بهذه امل��ب��ادرة الأخوية
التي جت�سد عمق �أوا��صر العالقات
التاريخية والوطيدة بني البلدين
وال�شعبني متمنيا ل�سموه ب�أن ينعم
مبوفور ال�صحة ودوام العافية.
وتلقى �سمو �أم�ي�ر ال��ب�لاد �أم�س،

• سمو أمير البالد

ات�صاال هاتفيا من الأمري خليفة بن
�سلمان ،رئي�س وزراء البحرين ،هن�أ
�سموه خالله ب�سالمة عودة النائب
الأول لرئي�س جمل�س الوزراء وزير
الدفاع ال�شيخ نا�رص ال�صباح ،من
رحلة العالج كما تناول العالقات
التاريخية والوطيدة بني البلدين
وال�شعبني.
وقد عرب �صاحب ال�سمو عن بالغ
�شكره وتقديره على ما ابداه �سموه
من طيب امل�شاعر.

كما تلقى �سموه ات�صا ًال هاتفي ًا من
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد
�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب
القائد الأع��ل��ى للقوات امل�سلحة
ب���الإم���ارات اط���م����أن خ�لال��ه على
�صحة �سموه ،كما تناول العالقات
التاريخية الوطيدة بني البلدين
وال�شعبني ،وقد عرب �صاحب ال�سمو
�أمري البالد عن بالغ �شكره وتقديره
ع��ل��ى م��ا �أب�����داه ���س��م��وه م��ن طيب
امل�شاعر.

«الجهاز المركزي» :سياساتنا وقراراتنا
تراعي األبعاد اإلنسانية

• جانب من اجتماع اجلهاز املركزي و«الصحة»

بحث رئي�س اجلهاز املركزي
مل��ع��اجل��ة �أو����ض���اع املقيمني
ب�صورة غ�ير قانونية �صالح
الف�ضالة ،ووكيل وزارة ال�صحة
م�صطفى ر�ضا اخل��دم��ات التي
تقدمها الوزارة لهذه الفئة.
وق��ال «اجل��ه��از»� :إن الطرفني
اتفقا خالل االجتماع الذي عقد
مبقر اجلهاز على اعتماد بطاقات
املراجعة وبطاقات ال�ضمان

www.alshahedkw.com

«االتحاد الهندسي الخليجي» يعزز دور المؤسسات المتخصصة

الصبيح :دول التعاون تتوق ألن تكون لديها
أنظمة مهنية موحدة

كتب �ضاحي العلي:

بحث و«الصحة» الخدمات المقدمة لـ «البدون»

كتب حمد حمدان:

3

محليات

ال�صحي ال�صادرة عن اجلهاز يف
معامالت ال���وزارة ويف هويات
العمل التي ت�صدرها للعاملني
فيها.
و�أ�ضاف� :أن الطرفني اتفقا على
متابعة تنفيذ �ضمان العالج
امل��ج��اين ال���ذي ت�ضمنه ق��رار
جمل�س الوزراء  409ل�سنة 2011
لكل حاملي بطاقات املراجعة
وب��ط��اق��ات ال�����ض��م��ان ال�صحي
ال�صادرة عن اجلهاز مع ا�ستثناء
احلاالت امل�ستعجلة والطوارئ

م��ن ��شرط البطاقة الف��ت � ًا �إلى
م��راع��اة اجل��ه��از يف �سيا�ساته
وقراراته الأبعاد الإن�سانية.
ومت خالل االجتماع الذي ح�رضه
ال��وك��ي��ل امل�����س��اع��د لل�ش�ؤون
الإدارية مرزوق الر�شيدي وعدد
م��ن م��دي��ري املناطق ال�صحية
بحث �أو�ضاع املقيمني ب�صورة
غ�ير قانونية العاملني لدى
ال�رشكات املتعاقدة مع وزارة
ال�صحة ل�ضمان ح�صولهم على
حقوقهم.

�أكدت وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية والعمل
وزي���رة ال��دول��ة لل�ش�ؤون االقت�صادية
هند ال�صبيح� ،أهمية االحتاد الهند�سي
اخلليجي يف تعزيز دور امل�ؤ�س�سات
املتخ�ص�صة و�إعداد الت�رشيعات وقواعد
مزاولة املهنة ب��دول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية.
جاء ذلك يف كلمة �ألقتها خالل احتفالية
جمعية املهند�سني مبنا�سبة الذكرى الـ
 20لت�أ�سي�س االحتاد اخلليجي الهند�سي
والتي �أقيمت برعاية �سمو �أمري البالد.
و�أ�ضافت ال�صبيح �أن االحتاد الهند�سي
اخلليجي ي�سهم كذلك يف رعاية املهند�س
اخلليجي ورفع م�ستواه الفني واملهني
وم��واك��ب��ة �أح���دث ال��ت��ط��ورات العلمية
والتقنية والتكنولوجية يف جمال
عمله.
و�أو�ضحت �أن دول جمل�س التعاون «تواقة»
لأن تكون لدينا �أنظمة مهنية موحدة،
مبينة �أن «كل ما لدينا مت�شابه �إلى درجة
التطابق �سواء كان بيئيا �أو ب�رشيا».
ب��دوره �أكد رئي�س جمل�س �إدارة جمعية
املهند�سني في�صل ال��ع��ت��ل ،اهتمام
الكويت بتوحيد م�سرية العمل الهند�سي
اخلليجي العربي و�صقل مهارات وخربات
املهند�سني اخلليجيني بكل ما هو متطور
وحديث يف جمال عملهم.
و�أعرب عن ال�شكر وعظيم االمتنان �إلى
�سمو �أمري البالد على دعم �سموه الكبري
املتوا�صل لكل ما ي�سهم يف االرتقاء
بامل�ستوى املهني والعملي فكل ال�شكر
ل�صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح
الأحمد ،على الدعم الكبري واملتوا�صل
لكل ما يرتقي مب�سرية العمل اخلليجي
امل�شرتك.
ب����دوره ق���ال الأم��ي�ن ال��ع��ام لالحتاد
الهند�سي اخلليجي كمال احلمد� ،إن
ال�سنوات الأخ�يرة �شهدت تنفيذ الكثري
من م�رشوعات االحتاد وعقد العديد من
امل�ؤمترات والندوات الهادفة لالرتقاء
مبهنة الهند�سة يف دول جمل�س التعاون.
و�أو���ض��ح احلمد �أن اجن���ازات االحت��اد
الهند�سي اخلليجي بد�أت ت�ؤتي ثمارها
على �أر�ض الواقع.

«الشؤون» :استفادة أكثر من  5آالف حالة خالل أكتوبر
كتب �أحمد احلربي:
�أعلنت وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية �أن عدد احلاالت
امل�ستفيدة من خدمات وب��رام��ج و�أن�شطة قطاع
الرعاية االجتماعية يف كل الإدارات خالل �شهر
اكتوبر املا�ضي بلغ  5114حالة.
و�أو�ضحت ال��وزارة �أن هذه احل��االت توزعت على
�إدارة احل�ضانة العائلية  1046حالة ،و�إدارة رعاية
الأحداث  ،541و�إدارة رعاية امل�سنني .3527
�أم��ا فيما يتعلق بن�سبة امل�ستفيدين من خدمات
�إدارة احل�ضانة العائلية عن �شهر اكتوبر فقد بينت
الإح�صائية �أن �إجمايل احل��االت امل�ستفيدة بلغ
 ،1046وتوزعت على دار الأطفال  22حالة،وبيوت
ال�ضيافة  ،60وق�سم احل�ضانة  ،262وق�سم متابعة
���ش���ؤون الأب��ن��اء  ،117وق�سم رعاية الكويتيني
باخلارج .34

وذك���رت الإح�صائية �أن ع��دد امل�ستفيدين من
خدمات �إدارة رعاية الأحداث عن �شهر اكتوبر بلغ
 541حالة ،توزعت على اال�ستقبال بحالتني،
وال�ضيافة االجتماعية مثلهما ،ودار املالحظة
 6ح���االت ،وال��رع��اي��ة االجتماعية  25حالة،
والتقومي االجتماعي  ،13واملراقبة االجتماعية
اختبار ق�ضائي  ،335واملراقبة االجتماعية نيابة
الأح���داث  ،106واملراقبة االجتماعية البحث
االجتماعي .28
وبينت �أن عدد امل�ستفيدين من خدمات �إدارة رعاية
امل�سنني بلغ  ،3527منها  12حالة يف الرعاية
الإيوائية ،و 950يف اخلدمة املتنقلة للم�سنني يف
منازلهم� ،أما عن عدد التقارير الطبية املنزلية
ال�صادرة للهيئة فقد بلغ عددها  37تقريرا .فيما
بلغ �إجمايل احلاالت امل�ستفيدة من بطاقات الأولوية
ذكورا و�إناثا  482حالة .

سفير الكويت لدى التشيك قدم أوراق اعتماده
قدم ال�سفري را�شد الهاجري �أوراق
اع��ت��م��اده ���س��ف�يرا ل��ل��ك��وي��ت لدى
الت�شيك ،للرئي�س الت�شيكي ميلو�ش
زميان.
وقالت �سفارة الكويت لدى الت�شيك،
�إن ذلك جاء خالل ا�ستقبال الرئي�س
الت�شيكي ميلو�ش زمي��ان ال�سفري
الكويتي اجلديد يف براغ.
ونقل الهاجري �إلى الرئي�س الت�شيكي
حتيات �صاحب ال�سمو �أمري البالد
ال�شيخ �صباح الأح��م��د ،ومتنيات
�سموه بتطوير العالقات الثنائية
ملا فيه م�صلحة البلدين ولبالده
الرخاء والتقدم واالزدهار.
و�أ�شارت �إلى �أن الرئي�س الت�شيكي
حمل ال�سفري ال��ه��اج��ري حتياته
ل�سمو �أمري الكويت ال�شيخ �صباح
الأح��م��د ،م�شيد ًا بعمق العالقات
التاريخية التي تربط البلدين.
و�أ�ضاف �أن الرئي�س الت�شيكي �أكد
حر�ص قيادتي البلدين على تعزيز
�أوا�رص التعاون يف خمتلف املجاالت
معرب ًا عن متنياته لل�سفري الهاجري
بالتوفيق وال��ن��ج��اح يف مهامه
الدبلوما�سية.

• راشد الهاجري أثناء تقدمي أوراق اعتماده

بعد أزمة سوء األحوال الجوية الماضية

«البيئة» :إنشاء مركز وطني إلدارة الكوارث بات ضروري ًا
كتب �ضاحي العلي:

دشن اإلصدار األول منه بعنوان «ألجل الكويت ...نحملها أمانة»

«المحاسبة» :تقرير «المواطن »2018
يستهدف التوعية بدورنا

�سابقا ك��ان��ت ت�ستهدف
كتب حمد حمدان:
الت�رشيعية
ال�سلطتني
وال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة وه���ذه هي
ق�����ال رئ���ي�������س دي�����وان
املرة الأولى التي يخاطب
املحا�سبة بالإنابة عادل
ب��ه��ا ال���دي���وان �رشيحة
ال����صرع��اوي� ،إن تقرير
املواطنني.
«املواطن  »2018ي�ستهدف
وذك��ر �أن التقرير ي�سلط
توعية املواطن بنتائج
ال�ضوء على �أهم الت�سا�ؤالت
�أعمال الديوان ودوره يف
ال�شائعة يف املجتمع من
حماية الأموال العامة.
خالل ر�صد املو�ضوعات
و�أ���ض��اف يف كلمة خالل
ال��ت��ي تداولتها و�سائل
ح��ف��ل ت��د���ش�ين الإ����ص���دار
التوا�صل االجتماعي الفتا
الأول من التقرير املعنون
�إلى تقدمي ن�سخة منه �إلى
«لأج������ل ال���ك���وي���ت...
القيادة ال�سيا�سية عند
نحملها �أمانة» �أن الديوان
تقدمي التقرير ال�سنوي
ي�ستهدف خماطبة املواطن
للديوان.
وم���ؤ���س�����س��ات املجتمع
و�أفاد ب�أن «املواطن »2018
امل��دين مبا�رشة لإي�صال
• عادل الصرعاوي متحدثا ً
تطرق �إلى عدة مو�ضوعات
معلومات حيوية عن دوره
رئي�سية منها ملحة عن
الرئي�سي يف حماية املال
العام وتر�شيد االنفاق ل�ضمان اال�ستغالل بطريقة الديوان ورقابته واملنافع املحققة �إ�ضافة �إلى
بيان موجز عن اال�سرتاتيجية واحلوكمة «الإدارة
ع�رصية ومب�سطة.
و�أو�ضح �أن جميع التقارير التي �أ�صدرها الديوان الر�شيدة».

• هند الصبيح متوسطة املشاركني في الفعالية

• وجدان العقاب

دع��ت اجلمعية الكويتية حلماية
البيئة الى ان�شاء مركز وطني لإدارة
الأزم��ات والكوارث بعد ما �شهدته
البالد من ت�أثريات وا�ضحة للتغريات
املناخية االم��ر ال��ذي ترتب عليه
تغيري وا�ضح يف مواقيت وكمية
الأم��ط��ار الغزيرة يف ف�ترة واحدة
مثلما حدث يف الأيام االخرية ف�ضال
عن غريها من الت�أثريات املناخية
االخرى.
ومن جانبها قالت رئي�سة اجلمعية
وج��دان العقاب« :تكتلت ال�سحب
ودكن لونها مكونة �سحبا ركامية،
وات��ف��ق متنبئو الطق�س وخ�براء
االر�صاد اجلوية مبا حتمل من خري

وفري بجانب االخطار املحتملة،
ولعل موجة االمطار االولى كانت
الدر�س القا�سي الذي كان البد من
ا�ستيعابه خالل ايام فقط ،فاالجندة
اجلوية كانت مثقلة ومزدحمة ال
ت�سمح بتخطي الدرو�س والعواقب
اال بتخطي اجلراح والوقوف جمددا
ملجابهة امل��وج��ة اجل��دي��دة التي
كانت اقوى بثالث مرات من االولى
اال انها �سجلت �ضحايا وخ�سائر
ج�سيمة يف املن�ش�آت واملمتلكات
اخلا�صة».
و�أف��ادت العقاب« :يف خطوة رائدة
لال�ستعدادات والتوا�صل بني اجلهات
املعنية ،وب�شفافية يف عر�ض
االمكانات ،متكن الكيان امل�شكل
حتت ا��شراف �سمو رئي�س جمل�س

ال��وزراء ال�شيخ جابر املبارك من
�إدارة �أزم��ة الطق�س غري امل�ستقر
خالل االيام القليلة املا�ضية ب�صورة
م�رشفة وناجحة جدا اذا ما قورنت
بالف�شل ال��ذي مل�سناه يف احلالة
اجلوية التي �سبقتها رغم انها كانت
ا�ضعف كثريا من االخرية».
و�أك���دت العقاب على جن��اح ادارة
االزمة بالتخطيط واال�ستعداد لها
بحذافري ادارة االزم��ات والطوارئ
حيث ال �ضحايا وال �أ�رضار كما كان
متوقعا لها ،م�ضيفة ان «التعامل
مع ه��ذه احلالة اجلوية ال�صعبة
يجب ان يدون ويدر�س وال يعترب هذا
مبالغة ،فوجود التدوين وال�سجالت
ركيزة ا�سا�سية للتقييم والتقومي
وتاليف االخطاء لأداء اف�ضل».

«الهالل األحمر» :استمرار حملة «الشتاء الدافئ»
إلغاثة السوريين

وا�صلت جمعية الهالل الأحمر الكويتي حملتها «ال�شتاء الدافئ» االغاثية
ل�صالح اال�شقاء ال�سوريني يف الدول املجاورة ل�سورية من خالل مقر احلملة
لهذا اال�سبوع يف جممع الكوت.
وقال نائب رئي�س جمل�س ادارة جمعية الهالل الأحمر �أنور احل�ساوي �أم�س:
«�إن احلملة التي انطلقت منذ �أ�سبوعني خالل تربعات وهبات �أهل اخلري لي�س
هدفها فقط توفري و�سائل التدفئة بل �إحياء لآمال الأ�رس النازحة وتهيئة بيئة
متكاملة لهم ملواجهة ظروف ال�شتاء القا�سية».

وا�ضاف« :ان اجلمعية اعتادت �إطالق حملة «ال�شتاء الدافئ» �سنوي ًا مع حلول
ف�صل ال�شتاء من كل عام مل�ساعدة الأ�رس املتعففة قبل �أن تزيد الظروف
اجلوية من معاناتهم يف ظل عدم توافر االحتياجات الالزمة».
و�أو�ضح احل�ساوي ان من �ضمن م�شاريع احلملة تقدمي امل�ساعدات الإن�سانية
مثل التي تخت�ص بالتدفئة والإيواء والبطانيات بالإ�ضافة الى تقدمي ال�سلة
الغذائية للنازحني والالجئني يف لبنان والأردن ال�سيما ان معظمهم من
االطفال والن�ساء.

