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القيادة السياسية هنأت
ليتوانيا بعيدها الوطني
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سفارتنا في باريس احتفلت باألعياد الوطنية

السليمان :العالقات الكويتية الفرنسية ...متميزة

بعث �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد ،بربقية تهنئة
�إلى رئي�سة ليتوانيا داليا جريبو�سكيتا ،عرب فيها �سموه عن خال�ص
تهانيه مبنا�سبة العيد الوطني لبالدها متمنيا �سموه لها موفور ال�صحة
والعافية ولبالدها دوام التقدم واالزدهار.
وبعث �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد ،بربقية تهنئة �إلى رئي�سة
ليتوانيا داليا جريبو�سكيتا� ،ضمنها �سموه خال�ص تهانيه مبنا�سبة
العيد الوطني لبالدها راجيا لها دوام ال�صحة والعافية.
كما بعث �سمو ال�شيخ جابر املبارك ،رئي�س جمل�س الوزراء ،بربقية
تهنئة مماثلة.

الخضر والرفاعي يشاركان في معرضين
دفاعيين دوليين باإلمارات

• سامي السليمان متحدثا ً

• عدد من املشاركني في االحتفالية

• محمد اخلضر وهاشم الرفاعي لدى وصولهما اإلمارات

و���ص��ل رئي�س االرك����ان العامة
للجي�ش ال��ف��ري��ق ال��رك��ن حممد
اخل�رض ،ووكيل احلر�س الوطني
الفريق الركن ها�شم الرفاعي،
وال���وف���د امل���راف���ق ل��ه��م��ا ال��ى
العا�صمة االم��ارات��ي��ة ابوظبي
م�ساء �أم�س الأول ،للم�شاركة يف
م�ؤمتر ومعر�ضي الدفاع الدوليني
«�آيدك�س ونافدك�س» .2019
وك�����ان يف ا���س��ت��ق��ب��ال اخل�رض
وال��رف��اع��ي مب��ط��ار ال��ب��ط�ين يف
ابوظبي ال�سكرتري االول يف �سفارة
الكويت لدى االم��ارات نا�رص ابا

اخل��ي��ل وامللحق الع�سكري يف
ال�سفارة العميد الركن يو�سف
بوقمرب وم�ساعده العقيد الركن
مبارك احلجرف.
ي��ذك��ر �أن م��ع��ر���ض��ي «�آي��دك�����س
ون��اف��دك�����س � »2019ستنطلق
�أعمالهما ال��ي��وم ،وهما �ضمن
معار�ض الدفاع الكربى عامليا
من حيث عدد ال�رشكات العار�ضة
والوفود الع�سكرية امل�شاركة التي
يرت�أ�سها وزراء دف��اع �أو ر�ؤ�ساء
�أرك��ان �أو قادة للقوات البحرية
بالدول امل�شاركة.

بالمبايض واألرحام ومرض بطانة الرحم المهاجرة

«العدان» :إجراء  12عملية دقيقة

الستئصال أورام بالمنظار

�أقامت �سفارة الكويت يف باري�س
حفل ا�ستقبال يف املعلم التاريخي
الباري�سي ال�شهري ذي ال�سمعة
الدولية «دار الأوب���را الوطنية»
مبنا�سبة احتفاالت الكويت بالعيد
الوطني ال��ـ  58وال��ذك��رى ال��ـ 28
للتحرير.
وقالت ال�سفارة يف بيان �أم�س ،ان
�أك�ثر من � 1100شخ�صية ح�رضوا
احلفل الكبري الذي اقيم يوم اخلمي�س
املا�ضي من بينهم ممثلو احلكومة
واجلي�ش الفرن�سي و�أع�����ض��اء يف
جمل�س ال�شيوخ واجلمعية الوطنية
الفرن�سية.
ك��م��ا ح����ضر احل��ف��ل مم��ث��ل��ون عن
ال�رشكات الكربى الفرن�سية ورئي�س
معهد العامل العربي يف باري�س
و�أع�ضاء ال�سلك الدبلوما�سي العربي

يف باري�س وممثلون عن العديد من
منظمات املجتمع املدين وو�سائل
الإع��ل�ام وف��اع��ل��ي��ات اقت�صادية
واجتماعية وفنية يف فرن�سا وعدد
من املثقفني الفرن�سيني املهتمني
ب�ش�ؤون العامل العربي.
ومتيز احلفل بح�ضور الفت للطلبة
ال�ضباط الكويتيني الدار�سني
يف فرن�سا وال��ذي��ن قدموا مرا�سم
ع�����س��ك��ري��ة يف االح��ت��ف��ال نالت
ا�ستح�سان احل�ضور.
وا�ستقبل �سفري الكويت لدى فرن�سا
�سامي ال�سليمان امل��دع��وي��ن يف
ال�صالة الرئي�سية للأوبرا بجانب
�أع�ضاء ال�سفارة ور�ؤ�ساء املكاتب
الفنية املخت�صة وبعثة الكويت
لدى منظمة الأمم املتحدة للرتبية
وال��ع��ل��م وال��ث��ق��اف��ة «يون�سكو»

وممثلني ع��ن ال�ضباط والطلبة
الكويتيني املبتعثني للدرا�سات
العليا الع�سكرية واجلامعية يف
فرن�سا.
وع��زف��ت ف��رق��ة الطلبة ال�ضباط
الكويتية الن�شيدين الكويتي
والفرن�سي يف �إ�شارة الى عالقات
ال�����ص��داق��ة ال��ط��ي��ب��ة ال��ت��ي تربط
البلدين.
وال��ق��ى ال�سفري ال�سليمان كلمة
باللغة الفرن�سية يف هذه املنا�سبة
رفع يف م�ستهلها �إلى مقام �صاحب
ال�سمو �أم�ير البالد ال�شيخ �صباح
الأحمد ،و�سمو ويل العهد ال�شيخ
نواف الأحمد� ،أزكى التربيكات بهذه
املنا�سبة اجلليلة داعيا املولى عز
وجل �أن يعيد هذه املنا�سبة الطيبة
على وطننا احلبيب الكويت باخلري

والعز والرفاه.
و�أثنى على العالقات املتميزة بني
الكويت وفرن�سا م�شريا �إلى اهتمام
�صاحب ال�سمو �أمري البالد ،بتطوير
العالقات بني البلدين على كافة
امل�ستويات.
و�أكد تقدير الكويت للدور الكبري
الذي قامت به فرن�سا بان�ضمامها
�إل���ى حت��ال��ف دويل غ�ير م�سبوق
تداعى �إل��ى ن�رصة احلق الكويتي
�إبان �أزمة العدوان العراقي الغا�شم
وا�ستمرار فرن�سا يف االلتزام ب�أمن
الكويت واملنطقة.
كما حتدث عن املحطات البارزة
يف م�سرية العالقات املتميزة بني
البلدين و�آف��اق التعاون املمتدة
واملتنوعة بني البلدين.
وح�رض احلفل كبار امل�س�ؤولني يف

ق�رص الإليزيه ووزارتي اخلارجية
وال��دف��اع ونائب رئي�س اجلمعية
الوطنية هوغو رون�سون ورئي�س
جمعية ال�صداقة الكويتية الفرن�سية
يف جمل�س ال�����ش��ي��وخ الفرن�سي
ال�سناتور جان ماري بوكيل ورئي�سة
جلنة ال�صداقة الكويتية الفرن�سية
يف اجلمعية الوطنية الفرن�سية �أنيج
لومور ومن�سق حزب «اجلمهورية
�إلى الأمام» النائب هوبرت جوليان
ورئي�س معهد العامل العربي جاك
النغ.
وناق�ش احل�ضور عالقات التعاون
ب�ين الكويت وفرن�سا مب��ا فيها
الفعاليات االقت�صادية الكويتية
التي من �ش�أنها �أن ت�شجع ال�رشكات
الفرن�سية املهتمة بال�سوق الكويتية
على اال�ستثمار يف الكويت.

السيحان :مستشفى زين يستضيف خبيراً كندي ًا
إلجراء عمليات دقيقة للمجرى الهوائي
�أعلن رئي�س �أق�سام الأن��ف والأذن واحلنجرة
رئي�س ق�سم الأن��ف والأذن مب�ست�شفى زين
وال�صباح مطلق ال�سيحان� .أن ق�سم الأنف والأذن
مب�ست�شفى زين �سيقيم خالل هذا الأ�سبوع ور�شة
العمل اخلا�صة ب�أحدث التقنيات اجلراحية
ملجرى الهواء لدى الأطفال والتي ت�ستمر على
مدار �أربعة �أيام يف الفرتة من  17الى 21
فرباير حتت رعاية ال�شيخ د .با�سل ال�صباح
وزير ال�صحة.
و�أو�ضح ال�سيحان �أن هذه الور�شة تقام لأول
مرة والتي على هام�شها ي�ست�ضيف امل�ست�شفى
خبري ًا كندي ًا يف جراحات املجرى الهوائي
للأطفال وتهدف للتعرف على �أحدث التقنيات
اجلراحية والو�سائل الت�شخي�صية املختلفة
لأمرا�ض اجلهاز التنف�سي والتي يعاين منها

عدد غري قليل من �أطفالنا والتي ت�شمل العديد
من الأمرا�ض ومنها العيوب اخللقية باجلهاز
التنف�سي مثل ارتخاء احلنجرة و�ضيق احلنجرة
و�ضيق الق�صبة الهوائية الوراثي و�أي�ضا
جمموعة �أخ��رى من الأمرا�ض التي تنتج عن
خمتلف الإ�صابات للأطفال وت�ؤدي الى درجات
خمتلفة من الت�شوهات باجلهاز التنف�سي ما
ي�ؤدي الى ا�ضطرابات التنف�س لدى الأطفال.
و�أ�شار ال�سيحان الى �أنه نظرا لأهمية وخطورة
ال
�أمرا�ض املجرى الهوائي ولأنها تتطلب تدخ ً
طبي ًا �رسيع ًا ودقيق ًا وجب علينا من خالل مثل
هذه الور�ش التعرف على اخلربات الأجنبية
والوطنية املختلفة وتبادل اخلربات ما ي�ساعد
على ن�رش التوعية و�صقل خ�برات �أطبائنا
العاملني يف املجال ال�صحي والتعرف على

�أحدث التقنيات اجلراحية.
و�ستم مناق�شة مو�ضوعات حيوية خمتلفة يف
هذه الور�شة ومنها �أ�سا�سيات ا�ستخدام مناظري
الق�صبة الهوائية والعالجات اجلراحية ملختلف
�أم��را���ض اجلهاز التنف�سي و�أي�ضا متالزمة
ال�شخري واالختناق التنف�سي �أثناء النوم.
و�أك��د ال�سيحان �أن هذه الور�شة ت�سعى �إلى
تثقيف تخ�ص�صات طبية خمتلفة منهم �أطباء
التخدير والعناية املركزة و�أطباء الأطفال
و�أطباء جراحة ال�صدر ولي�س فقط �أطباء الأنف
والأذن واحلنجرة.
وت�شهد الور�شة نقال حيا للعمليات اجلراحية
م��ن داخ���ل غ��رف��ة ال��ع��م��ل��ي��ات �إل���ى م�رسح
م�ست�شفى زين يف بث تفاعلي حي مع الأطباء
امل�شاركني.

• مطلق السيحان

ضرورة محاسبة من تثبت إدانته قانون ًا

«المكاتب الهندسية» :نطالب بالتريث

في اعتماد تقرير كارثة األمطار
كتب �ضاحي العلي:
• عبير الذايدي مع االستشاري الهندي الزائر

�أعلن م�ست�شفى العدان جناحه يف �إج��راء  12عملية دقيقة و�صعبة
باملنظار ال�ستئ�صال �أورام باملباي�ض والأرحام ومر�ض بطانة الرحم
املهاجرة.
وقالت رئي�سة ق�سم الن�ساء والوالدة بامل�ست�شفى د .عبري الذايدي،
ان العمليات جاءت عرب ور�شة عمل لفريق طبي من ق�سم الن�ساء
وال��والدة مب�ست�شفى العدان ومب�شاركة ا�ست�شاري جراحة مناظري
باطنية ن�سائية زائر من الهند.
وبينت ان العمليات اجريت بنجاح من خالل تقنية املنظار البطني
والتي ت�ساهم يف تقليل فرتة �إقامة املري�ضة داخ��ل امل�ست�شفى
والتخل�ص من م�ضاعفات عمليات فتح البطن.

«القوى العاملة» :تفعيل خدمة
تحويل العمالة ألصحاب
األعمال أون الين
كتب �أحمد احلربي:
ك�شف مدير ع��ام الهيئة العامة
للقوى العاملة � أحمد املو�سى �أنه
يف �إطار تب�سيط الإجراءات وتقدمي
اخلدمات لأ�صحاب الأعمال ،فانه
�سيتم تفعيل خدمة حتويل العمالة
لل�رشكات امل�شرتكة باخلدمات
املقدمة م��ن الهيئة ع�بر بوابة
اعتبارا من اليوم.
«خدمة �أ�سهل»،
ً
وقال املو�سى �إن تفعيل اخلدمة
امل�شار �إليها ي�أتي يف �إطار خطة
الهيئة املتعلقة بتقدمي خدمات
�إلكرتونية متخ�ص�صة لأ�صحاب
الأعمال وذلك لت�سهيل �إج��راءات
ا�ستقدام وا�ستخدام العمالة واجناز
كافة املعامالت ب�أ�رسع وقت ممكن
للمراجعني.

طلب احت��اد املكاتب الهند�سية
والدور اال�ست�شارية من �سمو رئي�س
جمل�س ال����وزراء ال�شيخ جابر
مبارك الرتيث يف اعتماد تقرير
جلنة تق�صي احل��ق��ائ��ق بكارثة
الأم��ط��ار التي قامت بها وزي��رة
اال�شغال العامة وزي��رة الدولة
ل�ش�ؤون الإ�سكان و�إعطاء املكاتب
الهند�سية واملقاولني العاملني
باجلهات احلكومية فر�صة لإبداء
ر�أيهم فيما اتهمت فيه بعد �إطالعهم
على التقرير ،م�ؤكدا على �رضورة
حما�سبة ومعاقبة من تثبت ادانته
قانونا �سواء من املقاولني او
املكاتب الهند�سية �أو امل�س�ؤولني
بامل�ؤ�س�سة ال��ع��ام��ة للرعاية
ال�سكنية �أو وزارة اال�شغال العامة
�أو الهيئة العامة للطرق.
ومن جانبه �أو�ضح رئي�س االحتاد
ب��در ال�سلمان �أن جمل�س �إدارة

االحتاد توجه بخطاب ر�سمي الى
�سمو رئي�س جمل�س الوزراء ال�شيخ
جابر املبارك بعد متابعة االحتاد
لوقائع امل�ؤمتر ال�صحايف لوزيرة
اال�شغال وزي��رة الدولة ل�ش�ؤون
الإ�سكان وال��ذي حتدثت فيه عن
تقرير جلنة تق�صي احلقائق ب�ش�أن
كارثة االمطار والذي عر�ض على
جمل�س الوزراء املوقر يوم االحد
املا�ضي.
م�ضيفا« :م��ع ع��دم اطالعنا على
تفا�صيل التقرير �إال �أن الأخت
الوزيرة ا�شارت الى �أن التقرير
�أدان عدد ًا من املقاولني واملكاتب
الهند�سية �إ�ضافة �إلى ادان��ة عدد
م��ن العاملني وامل�����س ��ؤول�ين يف
وزارة اال�شغال والهيئة العامة
للطرق ولقد كنا يف احتاد املكاتب
الهند�سية وال���دور اال�ست�شارية
نتابع عن كثب جمريات التحقيق
وا�ستغربنا الإ���ش��ارة با�ستحياء
ال���ى تق�صري ج��ه��از امل�ؤ�س�سة

• بدر السلمان

العامة للرعاية ال�سكنية بدون
ذكر مف�صل عن املدراء �أو الوكالء
�أو الر�ؤ�ساء �أو املهند�سني الذين
قاموا بدرا�سة واعتماد الت�صاميم
واملخططات املقدمة من املكاتب
الهند�سية ،ومل ي�رش التقرير �إلى
دور وم�س�ؤولية امل�رشفني على
التنفيذ من جهاز امل�ؤ�س�سة العامة

للرعاية ال�سكنية».
و�أ�شار ال�سلمان �إلى �أن التقرير
ال��ذي اعلنت عنه ال��وزي��رة �أدان
بع�ض �رشكات املقاوالت واملكاتب
الهند�سية ومل يتطرق للعاملني
وامل�س�ؤولني من جهاز امل�ؤ�س�سة
العامة للرعاية ال�سكنية التي
كانت تعمل يف م�شاريع الإ�سكان
ما يثري عالمات ا�ستفهام كثرية
ح��ول م�صداقية التقرير اذ كيف
تتم معاقبة املقاول املنفذ وال
تتم معاقبة املهند�س امل�رشف
على التنفيذ من جهاز امل�ؤ�س�سة
العامة للرعاية ال�سكنية؟ م�ضيفا
بالت�سا�ؤل :وكيف تتم ادانة املكتب
الهند�سي ال��ذي �صمم امل�رشوع
وال تتم ادانة املهند�س امل�س�ؤول
الذي اعتمد املخطط الهند�سي من
جهاز امل�ؤ�س�سة العامة للرعاية
ال�سكنية؟
وقال ال�سلمان« :من الظلم الت�رسع
يف حتميل امل��ك��ات��ب الهند�سية

وامل��ق��اول�ين وج��ه��از اجل��ه��ات
احلكومية ك��ل م��ا حدث ،واننا
مع �أن تتم املحا�سبة على نوع
الأخ��ط��اء الفنية ال��ت��ي ت�سببوا
فيها ،ولذا نطلب من �سمو رئي�س
الوزراء الرتيث يف اعتماد تقرير
جلنة تق�صي احلقائق التي قامت
بها وزيرة اال�شغال العامة وزيرة
الدولة ل�ش�ؤون الإ�سكان.
ودعا ال�سلمان �سمو رئي�س الوزراء
�إل��ى �إع��ط��اء املكاتب الهند�سية
واملقاولني العاملني باجلهات
احلكومية فر�صة لإب���داء ر�أيهم
فيما اتهمت فيه بعد �إطالعهم على
التقرير ،م�ضيفا« :نطالب �أي�ضا
بت�شكيل جلنة حتقيق يف اعمال
البنية التحتية مل�رشوع املطالع
اال�سكاين ال��ذي حذرنا من وجود
جتاوز من قبل امل�ؤ�س�سة العامة
للرعاية ال�سكنية ومقاول امل�رشوع
وجهاز امل�ؤ�س�سة العامة للرعاية
ال�سكنية».

يستمر لغاية مايو المقبل متضمن ًا مجموعة من األنشطة

«عبداهلل السالم الثقافي» يطلق غداً برنامج «سند» لتمكين كبار السن

• أحمد املوسى

�أع��ل��ن م��رك��ز ال�شيخ عبدالله ال�سامل
الثقايف� ،إطالق برناجمه اجلديد «�سند»
املخ�ص�ص بكامله للفئة العمرية من
� 50سنة وما فوق بهدف تر�سيخ متكني
كبار ال�سن من خالل جمموعة وا�سعة من
ا لأن�شطة.
و�أو���ض��ح امل��رك��ز يف ب��ي��ان �أم�����س� ،أن
الربنامج الذي ينطلق غدا وي�ستمر لغاية

�شهر مايو املقبل تتخلله �أن�شطة �صحية
وفنية تقوم على �إك�����س��اب امل�شاركني
بع�ض املهارات الرتفيهية والعملية التي
تهدف �إل��ى ت�شجيعهم على تبني منط
حياة �صحي.
وب�ين �أن الربنامج ي��ن��درج حت��ت مظلة
املبادرة التعليمية التي �أطلقها املركز
لتقدمي جتارب تعليمية نوعية ملختلف

�رشائح املجتمع والفئات العمرية م�شريا
�إل��ى �أن الربنامج ي�شجع على الرعاية
الذاتية وتعزيز االن��دم��اج بني الفئات
العمرية وميزج بني الأن�شطة التدريبية
واملهارات الرتفيهية والعملية.
وذكر �أن الربنامج يهدف �إلى حتقيق هدف
�أ�سا�سي للمركز وهو م�شاركة املتقاعدين
من خالل تنظيم �أن�شطة اجتماعية وثقافية

م��ا ي��وف��ر ت��ف��اع�لا اي��ج��اب��ي��ا ب�ين �أف���راد
املجتمع و�إتاحة الفر�صة �أمام املواطنني
من كبار ال�سن ليعي�شوا حياة ذات جدوى
�أكرب.
و�أفاد ب�أن الربنامج يت�ضمن �أي�ضا ور�ش
عمل تتنوع ما بني درو���س اليوغا وفن
اخل���ط وك��ت��اب��ة ال��ي��وم��ي��ات والطباعة
ا لأحادية.

