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السفير حيات يسلّم وزير الشؤون املكسيكي دعوة رسمية لزيارة الكويتمحليات
التقى سفيرنا لدى الواليات املكسيكية املتحدة سميح جوهر حيات، وزير التنمية والشؤون 
االجتماعية الفيدرالي املكسيكي د.خوسيه انطونيو مييد، وسلمه رسالة من رئيس مجلس 
الوزراء باإلنابة ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد، تتضمن دعوة رسمية لزيارة البالد. 
وقالت سفارتنا في املكسيك في بيان أمس اجلمعة ان الوزير املكسيكي سيلقي على هامش 
زيارته للكويت محاضرة في «معهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي الكويتي»، حول 
مسيرة تطور العالقات الثنائية بني البلدين في املجاالت كافة.

حضروا إلى الكويت للمشاركة في ملتقى بيت الزكاة السنوي لأليتام مبناسبة يوم اليتيم العربي

الصبيح التقت وفداً من صندوق الزكاة وأيتام لبنان

اللبنانيني عامة ودار االفتاء 
خاصة.

كما قدم ابوشـــعر شرحا 
جلميع مشـــاريع دار االفتاء 
التي يوليها ســـماحة املفتي 
دريان اهمية خاصة، السيما 
مشـــاريع صنـــدوق الزكاة 
اللبناني وأبرزها كفالة األيتام 
على  واإلشـــراف  ورعايتهم 
تعليمهم أكادمييا وشـــرعيا 
لنشر فكر االعتدال داخل هذه 
الشريحة االجتماعية العزيزة 
على قلـــوب اجلميع وعملنا 
بوصية رسولنا الكرمي «أنا 

وكافل اليتيم في اجلنة».
الى  زيارتهـــم  ان  وبـــني 
الكويت باالضافة الى املشاركة 
السنوي  األيتام  احتفال  في 
في بيت الزكاة شملت العديد 
من الزيارات ملســـؤولني في 
الدولة ونلنا شـــرف مقابلة 
وزير شؤون الديوان األميري 
الشيخ ناصر صباح األحمد 

املؤسسات التابعة لها وبني 
وباألخص  العرب  االشـــقاء 
مجلس  دول  فـــي  اإلخـــوة 
التعـــاون اخلليجـــي الذين 
لهم مكانة خاصة في نفوس 

استقبلت وزيرة الشؤون 
االجتماعية والعمل ووزيرة 
الدولة للتخطيط هند الصبيح 
وفد صندوق الزكاة اللبناني 
الـــذي يضـــم نائـــب مدير 
الصنـــدوق الشـــيخ يحيى 
األبناء  من  وعددا  ابوشـــعر 
بيت  يكفلهم  الذيـــن  األيتام 
والذين  الكويتـــي،  الـــزكاة 
حضروا الى الكويت للمشاركة 
في ملتقى األيتام السنوي الذي 
ينظمه بيت الزكاة مبناسبة 

يوم اليتيم العربي.
هذا، وقـــدم رئيس الوفد 
الشيخ يحيى ابوشعر شرحا 
تفصيليـــا للدور الذي تقوم 
به دار االفتاء في لبنان منذ 
اليوم االول لتولي املسؤولية 
فيها املفتي الشيخ عبداللطيف 
دريان في العمل على توطيد 
العالقة بني دار االفتاء الراعي 
للفكر الوسطي واالعتدال وكل 

الوزير يعقوب الصانع مصافحا يحيى أبوشعرالشيخ ناصر صباح األحمد ويحيى أبوشعر الوزيرة هند الصبيح مع وفد صندوق الزكاة اللبناني

يحيى أبوشعر والوفد اللبناني وجانب من االحتفال في بيت الزكاة

«عائلة العثمان» حتتفي بأيتام امللتقى السابع

ضمـــن فعاليات ملتقى اليتيم الســـابع 
الذي يقيمه بيت الزكاة مبشـــاركة العديد 
من الدول العربية والعاملية أقام ثلث املرحوم 
عبداهللا عبداللطيف العثمان فعالية اليوم 
املفتوح إلدخـــال البهجة في قلوب األيتام، 
حيث شـــارك باحلضور أكثر من ٧٠ يتيما 
وقد اشـــتملت الفعالية على زيارة ملتحف 
بيت العثمان للتعرف على التراث الشعبي 

واأللعاب الشعبية 

وبعدها قام م. عدنان عبداهللا العثمان بتقدمي 
الهدايا لأليتام ليتم نقلهـــم بعد التكرمي إلى 
عبداهللا  املرحوم  مجمع  مجمع «البروميناد» 
العثمان التجاري اخليري، حيث استمتع األيتام 
باللعب في صالة التزلج وصاالت األلعاب وقد 
مت احلرص من اجلهة املنظمة على إقامتها ملا 
يوليه من أهمية لرعاية األيتام فقد بلغ اإلنفاق 
على مشـــاريع األيتام ما يقارب ربع املليون 

دينار كويتي في السنوات الفائتة.

عدنان العثمان مع األيتام

«الشؤون» بحثت متكني املرأة في مجال اتخاذ القرارات 
السياسية واالقتصادية مع وفد من األمم املتحدة

على التصدي لعدم املساواة 
بينها وبني الرجل والســــعي 
إلى خلق ظروف جتعل املرأة 
مســــؤولة عن تنميــــة ذاتها 

وحقوقها.
وبعــــد اللقــــاء املفتــــوح 
اجتمعت مراقب املرأة والطفولة 
د.مرمي العازمي مع وفد هيئة 
األمم املتحدة للمرأة وممثلي 

مؤسســــات املجتمــــع املدني 
كل  العام  النفــــع  وجمعيات 
من احملامية زهراء السلطان 
ووفاء  الصــــراف  وفاطمــــة 
العبيد ود.ســــناء العصفور 
بحديقة  القبندي  ود.ســــهام 
أطفال القادسية لبحث الرؤية 
املســــتقبلية لقضايــــا املرأة 

املستقبلية ومتكينها.

املنظمــــات غيــــر احلكومية 
والقطاع اخلاص على اتخاذ 
االجراءات الالزمة بشأن عدد 

من القضايا احلاسمة، 
وتتطرق النقاش ايضا عن 
كيفية متكني املرأة لتتحول الى 
فرد واعية بالطريقة التي تؤثر 
من خاللها عالمات القوة في 
حياتها فتكسب الثقة والقدرة 

بشرى شعبان 

استقبلت الوكيل املساعد 
للتخطيط والتطوير اإلداري 
االجتماعية  الشؤون  بوزارة 
منيرة الفضلي وممثلو املناصب 
االشرافية والقيادية بالوزارة 
أمس االول مبكتبها وفد هيئة 
األمم املتحدة للمرأة الذي ضم 
كال من ســـارة برون مساعد 
لهيئة  اإلقليمي  املكتب  مدير 
املرأة  لتمكني  املتحـــدة  األمم 
واليســـيا هيماتيز ـ مسؤول 
التنسيق، وسحر الشواـ  محلل 
برامج ورئيس وحدة شؤون 
املتحدة  األمم  وبرنامج  املرأة 
وعلي  بالكويـــت  االمنائـــي 
املنتصر مشارك برنامج االمم 

املتحدة االمنائي بالكويت.
حول  النقاش  ومتحــــور 
متكــــني املــــرأة فــــي مجــــال 
السياســــية  القرارات  اتخاذ 
واالقتصاديــــة علــــى جميع 
البيوت  من  بدءا  املستويات 
احلكومــــة  إلــــى  ووصــــوال 
والتغلب على شتى العقبات 
وحث احلكومــــات واملجتمع 
الدولي واملجتمع املدني ومنه 

منيرة الفضلي ود.مرمي العازمي مع وفد األمم املتحدة 

مؤمتر التنمية املستدامة بالدول العربية اختتم أعماله في القاهرة وأوصى بتوفير موارد للدول املستقبلة للنازحني

وزيرة الشؤون: التكامل والتعاون بني الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة
غـــادة والـــي علـــى اهمية 
لكونه  الـــوزاري  االجتماع 
أول اجتماع على مســـتوى 
العالم إلعالن موقف تنسيقي 
اقليمـــي حول تنفيذ اجندة 
التنمية املستدامة التي تبنتها 
دول العالم في سبتمبر ٢٠١٥ 
في اجلمعيـــة العامة لألمم 

املتحدة. 
وقالت إن االعالن العربي 
حول اجندة التنمية املستدامة 
«ســـيتم رفعه الـــى القمة 
العربيـــة املقبلـــة ليصبح 
للدول  الطريـــق  خريطـــة 
العربيـــة لتطبيـــق أجندة 

التنمية املستدامة». 
ولفتت إلى أن املشاركني في 
االجتماع أكدوا ضرورة توفير 
موارد للدول املستقبلة للنازحني 
وإتاحة  والالجئني  واملهجرين 

اخلدمات الالزمة لهم.

الوطنية للتنمية مع ضرورة 
وضع إستراتيجيات موجهة 
ومتســـقة في هـــذا اإلطار 
وإشـــراك القطـــاع اخلاص 
واملدني في التنفيذ مع إطالق 
مشروع وطني يسمح بدمج 
األهـــداف واآلليات وقياس 
مستويات التقدم على نحو 
للمؤشرات  استنادا  شامل، 
املعتمدة مـــن األمم املتحدة 
ووضـــع اآلليـــات العملية 
لقياســـها. مشـــيرا الى أن 
االعالن العربي حول اجندة 
التنمية املســـتدامة «سيتم 
رفعـــه الى القمـــة العربية 
خريطة  ليصبـــح  املقبلـــة 
العربية  للـــدول  الطريـــق 
لتطبيـــق أجنـــدة التنمية 

املستدامة».
من جهتها، شددت وزيرة 
التضامن االجتماعي املصرية 

الدولية في املؤمتر للتعرف 
على التحديات التي تواجه 
وكيفية  املستدامة  التنمية 

التغلب عليها. 
وأكـــدت حـــرص الدول 
العربية على املشـــاركة في 
الوزاري  املؤمتـــر  فعاليات 
التنمية  أجندة  تنفيذ  حول 
مشيدة   ،٢٠٣٠ املســـتدامة 
بالشـــفافية ودقة البيانات 
واإلحصائيات التي عرضت 

خالل املؤمتر. 
وزير  اشاد  جانبه،  ومن 
العمل والتنمية االجتماعية 
مبملكة البحرين جميل بن 
محمد حميدان رئيس الدورة 
وزراء  ملجلـــس  الــــ (٣٥) 
الشؤون االجتماعية العرب، 
بها  خرج  التي  بالتوصيات 
خطة  دمج  ومنهـــا  املؤمتر 
التنمية املستدامة في اخلطط 

والدول  الدولية  واملنظمات 
العربية لتحقيق هذه االهداف 
املنظمات  مبشاركة  منوهة 

في فعالياته. 
وأشـــارت الى التنسيق 
القائـــم بـــني األمم املتحدة 

مشاركة عدد كبير من وزراء 
التخطيط والشباب والشؤون 
االجتماعية في الدول العربية 

القاهرة ـ هناء السيد 

اختتمت بالقاهرة اعمال 
الوزاري  املؤمتر  اجتماعات 
التنمية  أجندة  تنفيذ  حول 
املســـتدامة ٢٠٣٠ في الدول 
وزراء  مبشـــاركة  العربية 
الشؤون االجتماعية والعمل 
ووزراء الشباب والتخطيط 

من الدول العربية. 
الشؤون  وزيرة  وأكدت 
االجتماعية والعمل ووزيرة 
الدولة لشـــؤون التخطيط 
الصبيح  هنـــد  والتنميـــة 
والتعاون  التكامل  ضرورة 
بني الدول العربية لتحقيق 

أهداف التنمية املستدامة. 
وأشادت الصبيح باألفكار 
املؤمتر  عـــن  خرجت  التي 
الـ (١٧)  األهـــداف  لتحقيق 
للتنمية املستدامة، مشيرة الى 

(ناصر عبدالسيد) وزير العمل مبملكة البحرين متحدثا إلى الزميلة هناء السيدهند الصبيح خالل املؤمتر 

الذي يحـــرص على االلتقاء 
الشكر  كل  منا  فله  باأليتام، 
والتقديـــر، والذي اســـتمع 
الى شرح تفصيلي عن دور 
رعاية  في  الـــزكاة  صندوق 
واالســـر  واألرامل  األيتـــام 
احملتاجة فـــي لبنان والذي 
يعمل وفق توجيهات سماحة 

مفتي اجلمهورية.
وايضا كان لنا شرف لقاء 
وزير العـــدل ووزير األوقاف 
يعقوب الصانع ورجل االعمال 
اللبناني زاهر اخلطيب ونقدم 
لهما الشكر على حفاوة اللقاء. 
والبد من توجيه الشكر لديرة 
اخليـــر والعطاء الكويت على 
حسن الضيافة وتوجيه أسمى 
آيات الشـــكر لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد قائد 
الكويت  تبقى  وان  االنسانية 
في ظل قيادته احلكيمة واحة 
األمن واألمان، فشكرا للكويت 

وأهل الكويت.

توّجه لتحويل بعض إدارات «القوى العاملة»
إلى إدارات متخصصة

الهيئة تعمل على إعادة هيكلة جميع القطاعات

بشرى شعبان

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة في 
الهيئة العامة للقوى العاملة ان الهيئة 

تعمل على اعادة تنظيم الهيكل التنظيمي 
جلميع القطاعات مع حتديد كل قطاع 

واالدارات التي تتبع له واملراقبات واالقسام 
واختصاص كل منها الى جانب املوظفني 
ومهام كل موظف يعمل في اي ادارة من 

االدارات واملسمى الوظيفي له، وذلك بهدف 
تنظيم العمل ومعاجلة اي خلل في حال 

وجوده.
وبينت املصادر ان الدراسة تشمل اعادة 
النظر في بعض املراقبات وحتويلها الى 

ادارات مستقلة في عملها وفق التخصص 
املناط بها والعمل على التوسع في عدد 

من املراقبات ومنها وحدة التفتيش على 
العمالة الوطنية ليكون في كل وحدة من 

وحدات التفتيش في احملافظات قسم خاص 
للتفتيش على العمالة الوطنية مع االبقاء 

على املراقبة املركزية او العمل على فصل 
مراقبة التفتيش على العمالة الوطنية عن 
إدارة تفتيش العمل وإنشاء إدارة خاصة 
بالتفتيش على العمالة الوطنية قائمة في 

ذاتها وتتبع لها وحدات في كل احملافظات 
أسوة بإدارات العمل االخرى، موضحة ان 
ذلك مازال قيد الدراسة وأخذ آراء أصحاب 

التخصص في هذا املجال.


