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«حدس»: تشكيل وزاري بعيد عن الترضيات

مختصر خيري

إشادة أممية
لــلــهــالل االحــمــر والصليب  اشـــاد األمـــني الــعــام للمنظمة الــعــربــيــة 
االحمر  الهالل  امــس، بجهود جمعية  السحيباني  د. صالح  االحمر 
الى  التي وصلت  اإلنساني  العطاء  في مجاالت  الواضحة  الكويتية 

كل مكان في العالم.
الجمعية  متطوعي  مــع  مــيــدانــيــة  جــولــة  عــقــب  السحيباني  وقـــال 
فـــي مــســتــشــفــيــات الـــكـــويـــت بــمــنــاســبــة «يـــــوم الـــتـــطـــوع الـــعـــاملـــي»: ان 
الــذي حققته الجمعية على الساحة الدولية لم يشغلها عن  النجاح 
ساحتها املحلية، مشيرا الى انها لم تتوان عن تقديم العون والدعم  

للمحتاجني واملرضى.

20 ألف حقيبة
العامة في اربيل، تنفيذ اكبر  الكويت، ممثلة بقنصليتها  تباشر 
مــشــروع فــي مــجــال الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم لــلــنــازحــني الــعــراقــيــني باقليم 
كردستان العراق بتوزيعها 20 ألف حقيبة مدرسية ولوازم مدرسية، 

اضافة الى بناء مدرسة للنازحني في اربيل.
الكندري امــس: ان  اربيل د. عمر  العام للكويت في  القنصل  وقــال 
الــجــانــب الــتــربــوي يعد مــن الــقــطــاعــات املهمة الــتــي تــحــرص الكويت 
ان  موضحا  العراقي،  االقليم  في  النازحني  ملساعدة  تغطيتها  على 
القنصلية وزعت 3500 حقيبة ومواد قرطاسية مدرسية على الطلبة 
النازحني في مخيم «ديبكة» على ان تستكمل القنصلية مهمتها في 
الــتــوزيــع على الطلبة الــنــازحــني املــوجــوديــن فــي بــاقــي املخيمات في 

اقليم كردستان.

دعم «األونروا»
جددت الكويت امس تأكيدها على مواصلة دعم أعمال وكالة غوث 
الكامل  التزامها  خــالل  مــن  (اونــــروا)  الفلسطيني  الالجئني  وتشغيل 
في املساهمة السنوية الطوعية التي تقدمها بمبلغ 2 مليون دوالر، 
وذلك على لسان مندوب الكويت الدائم لدى األمم املتحدة املستشار 
عبدالعزيز الجاراهللا أمام اجتماع لجنة الجمعية العامة املخصصة 

إلعالن التبرعات لوكالة الغوث.

ـــأ االمـــــني الـــعـــام لــلــحــركــة الــدســتــوريــة  هـــنَّ
اإلســـــالمـــــيـــــة (حـــــــــــــدس)، املـــــهـــــنـــــدس مــحــمــد 
الـــعـــلـــيـــم، الـــشـــعـــب الـــكـــويـــتـــي عـــلـــى «نـــجـــاح 
حققتها  التي  والنتائج  االنتخابية  العملية 
الــشــخــصــيــات اإلصـــالحـــيـــة»، مــشــيــرا الـــى ان 
الحركة «تستذكر بكل اعتزاز الدور الوطني 
الــكــبــيــر لــلــشــعــب الــكــويــتــي، والـــــذي اشــــاد به 
جــمــيــع مــــن راقــــــب االنـــتـــخـــابـــات الــبــرملــانــيــة، 
كـــمـــا نــشــيــد بــــوضــــوح رســـالـــتـــه وتــطــلــعــاتــه 
اإلصالحية التي وجهها، من خالل صناديق 

االقتراع».
وأضـــــــــــاف الــــعــــلــــيــــم فــــــي بـــــيـــــان صـــحـــافـــي 
لــلــحــركــة امـــــس: ان «الـــعـــرس الــديــمــوقــراطــي 
الوطنية  للمبادئ  الكبير  النجاح  أثمر  الذي 
والــــدســــتــــوريــــة ودعــــــــم االصـــــــــالح الـــوطـــنـــي، 
وانـــطـــالقـــا مـــن هــــذه املـــخـــرجـــات اإلصــالحــيــة 
ورفــضــه كــل مــن خــذل الشعب الــكــويــتــي، فإن 
«حـــــــدس» تـــؤكـــد املـــطـــالـــبـــة بــتــشــكــيــل وزاري 
يتناسب مع الرسالة الشعبية التي عكستها 
نــــتــــائــــج الــــصــــنــــاديــــق االنــــتــــخــــابــــيــــة ويـــلـــبـــي 
طــمــوحــات الــشــعــب، ويــؤتــمــن على مصالحه 
وأمــــوالــــه وحـــريـــاتـــه وأمـــنـــه بــعــيــدا عـــن نهج 

املحاصصة والترضيات».

تحقيق املصالحة
«تــنــادي بضرورة  الحركة  ان  وشـــّدد على 
الـــجـــديـــد  الــــحــــكــــومــــي  الـــتـــشـــكـــيـــل  يــــولــــي  أن 
تــعــزيــز األمــــن الــوطــنــي وتــنــشــيــط االقــتــصــاد 
واصـــــــــالح الـــخـــلـــل االقـــــتـــــصـــــادي بـــعـــيـــدا عــن 
دعم  على  والعمل  البسيط،  املواطنني  جيب 
اإلصـــــــالح الـــســـيـــاســـي وتــحــقــيــق املــصــالــحــة 

الخاصة  املظالم  ورفــع  الوطنية،  السياسية 
بـــســـحـــب الـــجـــنـــســـيـــة لــــعــــدد مـــــن املــــواطــــنــــني 
وإيقاف املالحقات القانونية ألصحاب الرأي 
السياسي، واهتماما أقصى ومد يد التعاون 

الصادق والجاد مع ممثلي األمة».
واعــلــن عــن «تــحــّفــظ حــدس على عـــودة كل 
طرف كان له دور أو شبهة مخالفة الدستور 
والقانون، وعدم توزير أطراف تحوم حولها 
الشبهات أو أخفقت في إدارة مؤسسات في 
الــعــام والــخــاص، وتــنــادي بتوزير  القطاعني 
من يتمتع بالقدرة والكفاءة االدارية والخبرة 
الــســيــاســيــة واألمـــانـــة والــقــبــول الــشــعــبــي من 
أبناء الشعب»، ومطالبة نواب األمة «بالعمل 
اجل  مــن  املشترك  والتنسيق  التعاون  بــروح 
الحفاظ على املكتسبات الدستورية للشعب 
والعمل مــن اجــل حفظ املــال الــعــام ومحاربة 

الفساد بكل اشكاله وصوره».
وأكــــــدت الـــحـــركـــة الـــدســـتـــوريـــة اإلســالمــيــة 
«تعاونها مع الجميع من اجل تحقيق اهداف 
املــرحــلــة الحالية والــعــمــل املــشــتــرك مــع نــواب 

االمة، لتحقيق األهداف الوطنية».

لطيفة الفهد: الكويتيات 
شريكات في صنع القرار

جامعة الخليج تفوز بجائزتني 
في «جلسات األمم املتحدة»

أكـــــدت رئــيــســة لــجــنــة شـــــؤون املــــــرأة الــتــابــعــة ملــجــلــس الــــــوزراء 
بــأن  الــكــويــتــيــة تفخر  املــــرأة  ان  الــفــهــد،  لطيفة  الشيخة  الــكــويــتــيــة 
الكويت تأتي في طليعة الدول التي اهتمت بمكافحة التمييز ضد 
املرأة وحماية حقوقها وتعزيز مكاسبها وإعالء دورها ومكانتها 

في املجتمع.
املتحدة  لألمم  التابع  الخبراء  فريق  زيــارة  الفهد عقب  وقالت 
املعني بالتمييز ضد املــرأة للجنة املــرأة امــس، ان الكويت أرست 

قواعد راسخة منذ البداية تقضي على مثل هذا التمييز.
واشارت إلى أن الدستور الكويتي كفل للمرأة حقوقا متساوية 
مع الرجل باعتبارها عنصرا أصيال في املجتمع وشريكا فاعال 

في عمليات التنمية والنهضة والبناء.
وأوضحت ان القيم التي يقوم عليها املجتمع الكويتي تعطي 
املرأة في العديد من املجاالت كثيرا من املميزات واملكتسبات تفوق 

ما يحصل عليه الرجل.
وأوضحت أن املرأة الكويتية حظيت باهتمام ودعم حكومات 
الداخل  املــرأة في  البداية واهتمت بتعليم  املتعاقبة منذ  الكويت 

والخارج ووفرت لها كل سبل الرعاية.
وقـــالـــت ان املـــــرأة الــكــويــتــيــة الــتــحــقــت بــالــعــمــل مــبــكــرا وحققت 
نــجــاحــات وإنــــجــــازات كــبــيــرة ســاهــمــت فـــي تــعــزيــز مــكــانــتــهــا في 
املجتمع واالرتـــقـــاء بـــدورهـــا، مــشــيــرة إلـــى أنــهــا تــبــوأت املناصب 
الرفيعة والقيادية وأصبحت شريكا قويا في مراكز صنع القرار.

ولــفــتــت الــشــيــخــة لــطــيــفــة إلـــى أن الــكــويــت قــامــت خـــالل الــفــتــرة 
املاضية بالعديد من اإلصالحات التشريعية والسياسات التي من 
شأنها تعزيز حقوق املرأة وتحقيق املساواة الكاملة في املجتمع.

برعاية  والتكنولوجيا  للعلوم  الخليج  جامعة  شــاركــت 
مــكــتــب حـــيـــاة الــطــالــب فـــي بــرنــامــج جــلــســات األمـــــم املــتــحــدة 
الــجــامــعــة  الــبــحــريــن، وتــمــكــنــت  فـــي  أقـــيـــم  الـــــذي   (BUMUN)
مــن الــفــوز بجائزتني اثنتني مــن أصــل 5 جــوائــز تــم توزيعها 
أثناء املؤتمر الذي شارك فيه 88 مشاركًا يمثلون 30 جامعة 
مختلفة، وتمكن الطالبان مبارك العنزي وراكان املطيري من 

التفوق على الوفود األخرى والفوز بجائزتني.
تجربة  يعتبر  البرنامج  إن  العنزي  قــال  املناسبة  وبــهــذه 
غــنــيــة لــلــغــايــة، اســتــطــعــت خــاللــه تــطــويــر شخصيتي كــثــيــرًا، 
األمم  أهمية دور  للسياسات والتعرف على  وطريقة رؤيتي 
املتحدة- دون شك- في الحفاظ على نظام عاملي منتظم، من 

خالل التطرق إلى مسائل مهمة أثناء املؤتمر.
من جانبه، لعب مكتب حياة الطالب املمثل برئيسها أنوار 
الــصــبــاح، دورًا رئيسيًا فــي هــذه املــشــاركــة، مــن خــالل تنظيم 
الرحلة بالتنسيق مع وزارة شــؤون الشباب والرياضة  هذه 
البحرين. كما قام املكتب سابقًا بإجراء لقاءات الختيار  في 

املشاركني الذين سيمثلون الجامعة في هذه املناسبة.
إلى هذا، ضّم وفد جامعة الخليج أربعة طالب هم: مبارك 
الــعــنــزي، راكــــان املــطــيــري، فــهــد األيــــوب، وســــارة ســـالم، تحت 

إشراف د. علي دشتي. 

جانب من اجتماع فريق األمم املتحدة            (كونا) ●

دشتي والطلبة الفائزون في جائزة جلسات االمم املتحدة ●

العبيدي: االرتقاء بتشخيص األمراض 
الوراثية وعالجها

أكـــــد وزيــــــر الـــصـــحـــة د. عـــلـــي الـــعـــبـــيـــدي، امــــس، 
اهمية فعاليات املؤتمر العاملي السادس لالمراض 
البالد حاليا، إذ يسهم  الذي تستضيفه  الوراثية، 
والعالج  التشخيص  طــرق  االرتــقــاء بمنظومة  في 

ذات الصلة.
وقال العبيدي في كلمة افتتاح مؤتمر «الجينات 
نيابة  ألقاها  التي  العامة»  الصحة  مع  وتفاعلها 
عنه الوكيل املساعد للشؤون القانونية د. محمود 
عـــبـــد الـــــهـــــادي، إن املـــؤتـــمـــر املـــســـتـــمـــر ثـــالثـــة ايــــام 
في  املتسارعة  التطورات  يبحث  دولية،  بمشاركة 
علم الجينات الوراثية، ويسلط الضوء على احدث 

ما توصل إليه العلم في هذا املجال.

وأوضح ان املؤتمر سيتطرق الى طبيعة «الطب 
الــشــخــصــي» املــتــمــثــل فـــي الــبــحــث عـــن تــطــبــيــقــات 
الـــعـــالج والــــــدواء املــتــعــلــقــة بــالــجــيــنــات الــتــي تهتم 
باكتشاف عالج بعض االمراض الوراثية الشائعة، 
ويهدف ايضا الى تعزيز وتفعيل دور الفحص قبل 
انجاب االطفال في العائالت ذات االمراض الوراثية 

بغية تفادي االصابة بها او تخفيف وطأتها.
من جهتها، أكدت رئيسة املؤتمر ورئيسة مركز 
االمــراض الوراثية في «الصحة» د. ليلى بستكي، 
اهــمــيــة فــعــالــيــات املـــؤتـــمـــر نـــظـــرا ملـــا يــشــهــده علم 
الجينات الوراثية من تطورات متالحقة تؤثر في 

صحة االنسان. (كونا)

دعم اإلصالح وتحقيق 
املصالحة ورفع املظالم
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