
استقبل رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن في 
مكتبه أمس السفير املكسيكي لدى دولة الكويت 

ميغيل انخل ايسيدرو . وحضر اللقاء مراقب 
مجلس األمة النائب نايف العجمي

استقبل صاحب السمو 
أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد بقصر بيان صباح 
أمس رئيس مجلس األمة 

مرزوق الغامن.
 ك��م��ا اس��ت��ق��ب��ل سموه 
رئ��ي��س مجلس ال���وزراء 
باإلنابة ووزير اخلارجية 

الشيخ صباح اخلالد.
كما استقبل صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد بقصر بيان 
ظهر أمس سلطان البهرة 
ال��دك��ت��ور مفضل سيف 
الدين والوفد املرافق وذلك 

مبناسبة زيارته للبالد.
 ح����ض����ر امل���ق���اب���ل���ة 
امل��س��ت��ش��ار ب���ال���دي���وان 
األميري محمد ضيف الله 

شرار.
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الفريق الدوسري يغادر إلى فرنسا في زيارة رسمية 
غ��ادر وكيل وزارة الداخلية الفريق 
محمود محمد ال��دوس��ري ال��ب��الد أمس 
األربعاء على راس وفد أمني في زيارة 
رس��م��ي��ة ال���ى اجل��م��ه��وري��ة الفرنسية 

الصديقة.
ومن املقرر ان يشارك الفريق الدوسري 
خالل الزيارة في حفل تدشني وتسلم اول 
طائرة عامودية )هليكوبتر( من الطائرات 

االربعة التي مت التعاقد على شرائها بني 
وزارة الداخلية وشركة ايرباص، وذلك 
في إطار الرؤية االستراتيجية للوزارة 

لتحديث كافة قطاعاتها.

وك���ان ف��ي وداع ال��ف��ري��ق ال��دوس��ري 
على ارض املطار وكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون أمن املنافذ اللواء منصور 

العوضي، وعدد من القيادات األمنية.

سموه استقبل سلطان البهرة 

 أمير البالد يستقبل الغامن وصباح اخلالد

أمير البالد الشيخ صباح األحمد مستقبالً الغامن

افتتح وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس 
األمة الدكتور فالح العزب أمس األربعاء مركز رؤية 
احملضونني التابع حملافظة العاصمة في منطقة 

الصليبيخات هو الثاني من نوعه في البالد.
وق���ال ال��ع��زب ف��ي كلمته خ���الل االف��ت��ت��اح إن 
املركز ال��ذي يغطي محافظات العاصمة واجلهراء 
والفروانية يندرج ضمن رؤية )العدل( في افتتاح 
مراكز رؤي��ة تكفل مزيدا من الطمأنينة والسكينة 

للمحضونني وأسرهم.
وأك��د أن دول��ة الكويت ل��م ت��أل جهدا م��ن خالل 
التشريع املعني مبحكمة األسرة وإنشاء مراكز لرؤية 
احملضونني بأن تضع أبناءها في مكان يليق بهم الفتا 

إلى مالءمة املركز لألسرة وللطفل خصوصا.
وأضاف أن الطفل حتديدا هو من يتجرع ويالت 
وإشكاالت الطالق بني األبوين وقد تصل بينهما إلى 
أروقة احملاكم الفتا إلى أن اإلشكال احلقيقي كان يقع 
في السابق عندما يعتاد الطفل دخول مركز الشرطة 

منذ صغره.
وذكر أنه على الرغم من اهتمام )العدل( مبراكز 
الرؤية لكنها لم تأخذ أهميتها لدى املجتمع حتى اآلن 
مبينا أن هذه املراكز وجدت لالهتمام باألطفال الذين 

وقع عليهم الضرر بسبب الطالق بني األبوين.
وشدد العزب على اهتمام املركز بحماية الطفل 
الذي وقع ضحية الطالق بني األبوين و«نحن هنا 
لنقدم خدمة واجبة علينا ألن رعاية النشء وحماية 
الطفولة في دولة اإلنسانية يجب أن تكون نبراسا 

للجميع«.
من جانبها قالت مديرة االستشارات األسرية 
في املركز حياة الفضلي إن الهدف من إنشاء املركز 
يتمثل في تنفيذ أحكام الرؤية بشكل ودي عبر حتديد 
أوقاته ومواعيده وأن تكون عملية تسليم وتسلم 

الطفل داخل املركز بدال من املخفر.
وأض��اف��ت الفضلي ف��ي ت��ص��ري��ح ع��ل��ى هامش 
االفتتاح أن مركز الرؤية في الصليبيخات يعد الثاني 
من نوعه في البالد ويشمل محافظات العاصمة 
واجلهراء والفروانية في حني مركز الرؤية األول 
في منطقة الزهراء يغطي محافظات حولي ومبارك 
الكبير واألحمدي. وأش��ارت إلى تخصيص ساعات 

م��ح��ددة للرؤية فضال ع��ن إمكانية تنفيذ أحكام 
الرؤية خالل أيام العطالت الرسمية حيث جهزت 
املراكز بغرف لألطفال واستراحات إضافة إلى غرف 
خاصة ألصحاب األحكام التي يكون فيها احلاضن أو 

صاحب احلق بالرؤية بحاجة إلى غرفة خاصة.
ويأتي افتتاح هذا املركز إعماال ألحكام القانون 
رقم 12 لسنة 2015 بإصدار محكمة األسرة وإنشاء 
مراكز لرؤية احملضونني تكفل األمان والطمأنينة لهم 

وألسرهم.
وتسعى وزارة العدل في املرحلة املقبلة إلى 
مواصلة افتتاح مزيد من هذه املراكز بشكل متتال 
تبعا للخطة التشغيلية ل��ل��وزارة والتنسيق مع 

األجهزة القضائية واجلهات احلكومية ذات الصلة.
ونصت امل���ادة 16 م��ن ال��ق��ان��ون رق��م 12 لسنة 
2015 على أن »ينشأ في كل محافظة مركز أو أكثر 
يخصص لتسليم احملضون ورؤيته وتقوم وزارة 
العدل بإعداد هذه املراكز وجتهيزها مبا يلزم لتحقيق 
الغاية من الرؤية من تعاطف وتآلف أسري وتوفير 
األمان والطمأنينة والسكينة للصغير وذويه ويلحق 
بها عدد مناسب من املتخصصني في شؤون األسرة«.

قال رئيس اللجنة اإلشرافية 
ف��ي م��ش��روع ك��ف��اءات الكويت 
ل���ف���رص م��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة )ك��ف��و( 
املستشار في الديوان األميري 
الدكتور يوسف اإلبراهيم إن 
امل��ش��روع يعد املنصة األول��ى 
ل��ع��رض ال��ك��ف��اءات الشبابية 
ف��ي ال��ب��الد وت��س��ه��ي��ل البحث 
وال��ت��واص��ل وال��ت��ع��اون فيما 

بينهم.
وأضاف اإلبراهيم في كلمته 
أمام اللقاء التنويري الذي نظمه 
ال���دي���وان االم��ي��ري أول أم��س 
الثالثاء حول املشروع أن )كفو( 
يعتبر ك��ذل��ك ث��م��رة امل��ش��روع 
الوطني للشباب ال���ذي أطلق 
عام 2013 برعاية من الديوان 
األم��ي��ري وتوجيهات صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األح��م��د حت��ت شعار )الكويت 

تسمع(.
وأوضح أن املشروع الوطني 
للشباب أطلق الكثير من األفكار 
وامل��ش��روع��ات منها الصندوق 
الوطني للمشروعات الصغيرة 
وامل��ت��وس��ط��ة ووزارة ال��دول��ة 
لشؤون الشباب إلى جانب أكثر 
من 200 مبادرة شبابية متت 

حتى اآلن.
وذك����ر أن » ال���س���ؤال ال��ذي 
كنا ن��ت��دارس��ه كمسؤولني عن 
امل���ش���روع ي��ت��م��ث��ل ف���ي كيفية 
ال��ت��ع��رف ع��ل��ى ال��ك��ف��اءات من 
ال��ش��ب��اب ال��ك��وي��ت��ي��ني السيما 
أن ال��ك��وي��ت ت��ع��رف ب��أع��داده��ا 
الكبيرة والكفاءات املتنوعة من 

الشباب«.
ول��ف��ت إل���ى »أن���ن���ا نحتاج 
إل����ى م��ن��ص��ة ل��ل��ت��ع��رف على 
ه��ذه ال��ك��ف��اءات للمساهمة في 
خ��ل��ق ال��ت��واص��ل ب��ني الشباب 
وتنمية أفكارهم ونشاطاتهم 

وهواياتهم«.
وب��ني اإلب��راه��ي��م أن )كفو( 
عبارة عن منصة لقاعدة بيانات 
يستطيع من خاللها كل شاب 
كويتي ت��ق��دمي امل��ع��ل��وم��ات في 

قاعدة البيانات واالنضمام إلى 
أحد املجتمعات املتفاعلة سواء 
في مجال الرياضة أو املشاريع 

الصغيرة أو الطبخ وغيرها.
وأع���رب ع��ن األم��ل أن يعمل 
امل���ش���روع ع��ل��ى خ��ل��ق ط��اق��ة 
ذاتية ومتجددة ل��دى الشباب 
الكويتيني للدفع بهم باألنشطة 
االقتصادية والعمل التطوعي 
وغيرها من األنشطة التي لطاملا 

متيزت بها دولة الكويت.
من جانبه قال وزير التربية 
ووزير التعليم العالي الكويتي 
ال��دك��ت��ور م��ح��م��د ال���ف���ارس إن 
مشروع )كفو( يضم شريحة 
كبيرة من الشباب لبناء قاعدة 
بيانات خاصة بهم وللبحث عن 
الكفاءات واملتميزين من الشباب 

الكويتيني.
وأض��اف ال��ف��ارس في كلمته 
أن هذا املشروع يتميز بوجود 
قاعدة بيانات تستعرض كفاءة 
وق����درات ه���ؤالء ال��ش��ب��اب عن 
طريق نوع من نظام التواصل 
اإللكتروني مؤكدا أهمية وجود 
قاعدة بيانات للشباب للتعرف 
ع��ل��ى إم��ك��ان��ي��ات��ه��م وق��درات��ه��م 

واالستعانة بهم في مشاريع 
وف���رق عمل ودع��م��ه��م لتنمية 

طريقة تفكيرهم.
وأكد أن الشاب الكويتي هو 
ال��ث��روة احلقيقية للبالد »وما 
دعم سمو أمير البالد ورعايته 

السامية لهذه املشاريع إال دليل 
واضح وصريح على أن مستقبل 
الكويت مبني على الشباب« 
مؤكدا أن وزارة التربية ستدعم 
مثل ه��ذه املشاريع عبر إعطاء 
امل��ع��ل��م��ني ال��ش��ب��اب ال��ف��رص��ة 

لتطوير املنظومة التعليمية.
م��ن ناحيتها قالت املنسقة 
العامة ملشروع )كفو( الدكتورة 
ف��اط��م��ة امل���وس���وي إن ف��ك��رة 
امل��ش��روع تتمثل ف��ي التعرف 
ع��ل��ى ك��ف��اءات أك��ث��ر وتسهيل 
عملية التعريف باملوقع نفسه 
مضيفة »لدينا نسخة جتريبية 
للموقع وسيتم إطالقه رسميا 

في أكتوبر املقبل«.
وأضافت املوسوي »اننا نريد 
من هذه الفترة أن نسمع اآلراء 
والتعليقات املختلفة لتطوير 
املوقع قبل موعد انطالقه رسميا 
الفتة إلى الهدف من هذا اللقاء 
التنويري في تعرف الكفاءات 
بعضها على بعض والتعاون 
ف��ي م��ش��اري��ع مختلفة لبناء 

مستقبل دولة الكويت.
وأشارت إلى أن التركيز سيتم 
على ستة مجتمعات إلكترونية 
في مجاالت الرياضة واإلع��الم 
وال��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ون والعلوم 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة وال��ت��غ��ذي��ة 
باإلضافة إلى األغذية كما سيتم 
التركيز على ال��ش��ب��اب الذين 

لديهم هذه امليول. 

لقاء مشروع »كفو«

 الغامن يستقبل سفير املكسيك لدى الكويت

التابع لـ  »العاصمة« في منطقة الصليبيخات

وزير »العدل« يفتتح مركز الرؤية 
للمحضونني 

د.فالح العزب

أك��د محافظ األح��م��دي الشيخ ف���واز اخلالد 
أهمية العلم كركيزة للتقدم والتطور والنمو على 
صعيد األفراد واملجتمعات واألمم، منوهاً للعناية 
الفائقة التي يوليها ديننا احلنيف للعلم والعلماء 
وترجمة دولة الكويت منذ نشأتها لهذه العناية 
باإلهتمام الكبير ال��ذي أولته وما ت��زال للتعليم 

وجعله في مقدمة األولويات .
 ج��اء ذل��ك ل��دى استقبال احمل��اف��ظ الشاعر 
اإلعالمي عبد الكرمي العنزي سفير املعاقني  الذي 
أه��داه نسخة عن رسالته التي حصل مبوجبها 
على درجة املاجستير من كلية اإلع��الم بجامعة 
اليرموك باململكة األردنية والتي حتمل عنوان 
» إجتاهات اإلعالميني الكويتيني نحو املعاجلة 
اإلعالمية لقضايا ذوي اإلعاقة في وسائل اإلعالم 
الكويتي » مع لوحة تضم أبياتاً شعرية من نظمه 
شكره احملافظ عليها ، وعلى إهدائه إياه رسالتة 
البحثية ، متمنياً له التوفيق في حياته العلمية 

والعملية .
   من جهته أعرب اإلعالمي عبد الكرمي العنزي 
عن شكره وتقديره وإمتنانه ملا يبديه محافظ 
األح��م��دي م��ن إهتمام وحتفيز لتحصيل العلم 
ورعايته الدائمة بشريحة ذوي اإلعاقة ومختلف 

فئات ذوي اإلحتياجات اخلاصة والعمل اإلنساني 
بشتى ص��وره، شاكراً له مبادراته العديدة في 
هذا الصدد واصفاً إياه بأنه األخ واملعلم إلخوانه 

وأبنائه املعاقني واألصحاء على السواء . 

خالل استقباله الشاعر عبد الكرمي العنزي سفير املعاقني  

محافظ األحمدي: العلم ركيزة 
للتقدم والتطور والنمو 

..وسموه مستقبال سلطان البهرة

الغامن مستقبال سفير املكسيك

اإلبراهيم: يعد أول منصة لعرض كفاءات الشباب 

م لقاًء تنويريًا حول مشروع »كفو« الديوان األميري نظَّ

د. محمد الفارس
العنزي يهدي احملافظ نسخة املاجستير


