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ــــاف  ــــار حــــرص وزارة األوق فـــي إط
والشئون اإلسالمية الــدائــم فــي حتقيق 
الرغبة السامية واحلرص على األخذ بيد 
شباب الكويت الكتساب القيم اإلسالمية 
والوسطية واالعــتــدال ومــهــارات احلياة 
ومحاربة األفكار املنحرفة ، اهتمت الوزارة 
بإنشاء املشاريع الشبابية االستراتيجية 
إلحـــداث التغيرات اإليجابية فــي واقــع 
ومستقبل الشباب الكويتي ومبا يتماشى 
مــع توجه الــدولــة ومجلس الـــوزراء في 

ترسيخ املبادئ السامية .
قــال وكيل وزارة األوقـــاف والشؤون 
اإلســالمــيــة املــهــنــدس فــريــد أســد عمادي 
في تصريح صحفي أن الـــوزارة اتخذت 
فلسفتها من توصيات وتوجيهات سمو 
أمير البالد في أحد خطاباته قائالً »أدعوكم 
للتركيز على رعاية الشباب وتوفير فرص 
العمل وأسباب احلياة الكرمية لهم وتفعيل 
مشاركتهم اإليجابية ودورهــم البناء في 
خدمة املجتمع وتنميته فهم مبعث الرجاء 

ومعقد األمل«.

وأوضـــح عــمــادي أن مــشــروع الــريــادة 
للشباب يسهم في رعاية أبناء الوطن وفق 
املفاهيم اإلسالمية الصحيحة بوسطية 

واعتدال .
ولفت إلى ان مشروع الريادة للشباب 
هو املشروع الوطني التعليمي الشرعي 
اإللكتروني األول من نوعه في الكويت 

على املستوى الرسمي ويستهدف الفئة 
العمرية مــن 15إلى 18سنة مــن خالل 
املــراكــز املخصصة للمشروع ، وتقوم 
الدراسة على دمج النظامني اإللكتروني 
والتقليدي الستقطاب أكبر عدد ممكن من 

الشباب .
ومن جهته بني مدير إدارة السراج املنير 

الدكتور/ فهد اجلنفاوي أن الغاية من 
املشروع تنمية القيم اإلسالمية واألخالق 
الفاضلة فــي نــفــوس الــشــبــاب وتعميق 
ــوالء واالنتماء ملا يحبه الله ويرضاه  ال
، كذلك تــزويــد الناشئة ببعض العلوم 
الشرعية وبصورة حديثة من خالل منهج 
إلكتروني تفاعلي وغرس حب العبادة في 
انفسهم ، وأيضاً إشباع امليول واملواهب 
والرغبات في إطار التوجيه السليم لطاقة 
الشباب عبر األنشطة والبرامج الترفيهية 

والرياضية .
وتابع أن مشروع الريادة للشباب يهدف 
إلى تدريب الناشئة على مهارات بناء الذات 
والــتــفــوق والــنــجــاح فــي احلــيــاة وكيفية 

التعامل مع االخرين واحلوار.
وأشــاد اجلنفاوي بأعضاء فريق عمل 
مشروع الريادة وعلى راسهم نائب رئيس 
جلنة الريادة للشباب محمد أحمد املسعود 
، وشكرهم على اجلهود املبذولة لسعيهم 
ـــاح املـــشـــروع وحتقيق  فــي حتــقــيــق جن

األهداف والغايات املرجوة منه .

حرصًا من الوزارة في حتقيق الرغبة السامية لألخذ بيد الشباب 

»األوقاف«: »الريادة للشباب«
 يسهم في رعاية أبنائنا وفق املفاهيم اإلسالمية 

بحث مشروع »الريادة للشباب«

ريا�ض عواد 

استضافت املؤسسة العامة للرعاية السكنية وفدا 
من بلدية الكويت برئاسة نائب املدير العام لشؤون 
املساحة م.عبدالله أسد عمادي ملناقشة الربط اآللي 

ملعامالت شهادات األوصاف.
وعــقــد االجــتــمــاع بــني اجلهتني اخلميس املاضي 
ــب املــديــر الــعــام لــشــؤون الطلبات  ــائ بــرئــاســة ن
والتخصيص في املؤسسة أحمد الهداب وبحضور 
نائب املدير العام لشؤون التوزيع والتوثيق في 

املؤسسة فوزية دشتي.
ــال الــهــداب فــي تصريح صحفي الــيــوم إنــه مت  وق
االتفاق على البدء التجريبي لتطبيق نظام الربط اآللي 
بني املؤسسة العامة للرعاية السكنية وبلدية الكويت 

ملدة شهر يتم خالله تدريب موظفي املؤسسة )إدارة 
التوزيع وإدارة مركز نظم املعلومات( على النظام الفتا 
إلى أنه عند االنتهاء من التدريب يتم حتديد الصالحية 
لعدد من املوظفني مستخدمي النظام قبل التشغيل 
الفعلي. وأوضح الهداب أن فريق بلدية الكويت قدم 
للمؤسسة عرضا مرئيا لنظام  الربط  اآللي لتحديد 
ـــاف للتسجيل الــعــقــاري للوحدات  شــهــادات األوص

السكنية املوزعة من قبل املؤسسة.
وأضــاف أن الربط اآللــي بني اجلهتني في مثل هذا 
النوع من التعامالت يأتي من منطلق تسهيل وتبسيط 
اإلجـــراءات على املواطنني وتفعيال ملفهوم احلكومة 
اإللكترونية، واملساهمة في التكامل والتنسيق بني 

كافة اجلهات احلكومية خلدة املواطنني.

مت االتفاق على البدء التجريبي لتطبيقه ملدة شهر

الهداب: الربط اآللي بني »السكنية« 
و»البلدية« إلجناز شهادات األوصاف قريبًا 

جانب من االجتماع

شــارك وفــد كويتي رفيع املستوى 
في مؤمتر » ازري« العاملي ملستخدمي 
ــذي عقد  نظم املعلومات اجلغرافية ال
فــي مدينة ســان دييغو األمريكية في 
الفترة من 10 وحتى 14 من شهر يوليو 
اجلاري، وضم مايزيد عن 16 ألف خبير 
ومتخصص في تكنولوجيا وتطبيقات 
نظم املعلومات اجلغرافية من مختلف 

أنحاء العالم .
متيزت املشاركة الكويتية بتنوعها 

ونشاط أعضائها من الهيئات احلكومية 
واخلاصة الذين حرصوا على حضور 
جلسات املؤمتر وورش عمله ، وكان من 
أهمهم الوكيل املساعد للشؤون املالية 
في وزارة املالية الكويتية عبد الغفار 
العوضي، و مدير ادارة نظم املعلومات 
فــي االدارة الــعــامــة لــالطــفــاء العقيد 
مهندس محمد القحطاني، و نائب املدير 
العام لشؤون نظم املعلومات في بلدية 
الكويت املهندس وليد اجلاسم، واملدير 

العام لشركة » أوبن وير« املهندس اياد 
عرب ومديرة العمالء في شركة »أوبن 
ويــر« املهندسة شــروق عبد الناصر و 
ممثلني لشركة نفط الكويت، باالضافة 
ــد الكويتي  ــوف ــاء ال ــض ــي  أع ــاق الـــى ب
املشارك من الهيئة العامة للمعلومات 
املدنية، واجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومات، ووزارتي األشغال والكهرباء 
واملاء، وعدد من مهندسي معهد التدريب 
االنشائي التابع للهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي، واملشروع االنشائي ملدينة 
صباح السالم اجلامعية . 

ــد الــكــويــتــي احلفل  ــوف كــمــا حــضــر ال
اخلتامي للمؤمتر، حيث كرمت الهيئة 
العامة للصناعة بعد فوزها بجائزة 
االجناز املتميز عن تطبيقهم  لتكنولوجيا 
نظم املعلومات اجلغرافية في اجراءات 
العمل على اصدار التراخيص الصناعية 
مما ساهم في  تقليل مدة العمل وسرعة 

اجناز املعامالت بكفاءة ودقة عالية.

14 يوليو اجلاري  10 إلى  عقد في سان دييغو من 

وفد كويتي رفيع املستوى شارك
 في مؤمتر  »ازري« لتكنولوجيا املعلومات اجلغرافية

عبد الغفار العوضي وأحمد الرشيدي ورئيس منظمة »ازري« جانب من الوفد الكويتي املشارك في املؤمتر

ريا�ض عواد

ــة، ضمن  ــح ــص تــســتــضــيــف وزارة ال
ـــزوار، استشاري طب  برنامج األطــبــاء ال
األعصاب لدى األطفال بجامعة سلوفينيا 
البروفيسور ديفيد نيوباور، وقالت رئيس 
وحدة املخ واألعصاب مبستشفى الصباح 
د. أسماء الــطــواري إن لــدى البروفيسور 
الزائر خبرة متتد إلى أكثر من 3٥ عاماً في 
مجال األمـــراض العصبية لــدى األطفال، 
مضيفة بأن نيوباور يزور الكويت سنويا 
وبشكل دوري ملدة ثالثة أشهر ينظر فيها 
فــي حــاالت يتعدى عــددهــا 3٥0 حالة ما 
بــني تشخيص وعـــالج ومتابعة حلــاالت 
سابقة. ويقدم الطبيب الزائر املشورة في 
احلاالت املعقدة كما يقوم بتوجيه احلاالت 
التي تستدعي التدخل اجلراحي إلى قسم 
اجلراحة واألعصاب مبستشفى ابن سينا، 
إضــافــة إلــى النظر فــي تشخيص مختلف 

احلاالت وتقدمي العالج الدوائي.
ــواري أن البروفيسور  ــط وأضــافــت ال

ديفيد ينظر أسبوعياً فيما يتراوح بني 30 
إلى 3٥ حالة سواء في االستشارة الطبية 
اإلكلينيكية حلاالت قادمة من املستشفيات 
احلكومية أو من املراكز الصحية، إلى جانب 
قيامه بعمل تخطيط الدماغ الكهربائي الذي 
يعني في تشخيص معظم حاالت األمراض 

العصبية والصرع عند األطفال.
من جهته عبر البروفيسور ديفيد عن 
ســعــادتــه للتطور احلــاصــل فــي مستوى 
اخلــدمــة الصحية بــــوزارة الصحة فيما 
يتعلق بطب األعصاب عند األطفال داعيا 
إلى مزيد من التقدم والتوسع في اخلدمات 

املقدمة في هذا املجال.
ــول أهــم املستجدات في مجال طب  وح
أعصاب األطفال، بشر نيوباور بأن هناك 
ــورات كــبــيــرة فــي مــجــال التشخيص  ــط ت
والعالج اجليني حلــاالت كانت تعتبر في 
السابق مستعصية إال أن عالجها اآلن 
ــدول ودولــة  أصبح متوفراً في عــدد من ال
الكويت، ممثلة بـــوزارة الصحة، بصدد 

توفيرها. وقال نيوباور إن ثمة تطوراً هاماً 
في عالج مرض ضمور العضالت الشوكي 
وهو مرض وراثــي كان يــؤدي إلى الوفاة 
فــي ســن السنتني ولــكــن بفضل اجلهود 
العلمية والطبية بــات العالج متوفراً إذ 
يقوم هذا العالج بتغيير مسار املرض مؤكدا 
أن الدراسات العلمية أثبتت جناحه على 
املستوى اإلكلينيكي، إضافة إلى التقدم في 
تشخيص األمــراض العصبية التدهورية 

 .DNAعن طريق البحث اجليني و
ــال مــديــر إدارة العالقات  مــن جانبه ق
العامة بــوزارة الصحة مشعل العنزي أن 
برنامج األطباء من البرامج الناجحة التي 
تخفف من الضغط على العالج في اخلارج 
عبر اســتــقــدام واستضافة كبار األطباء 
واالستشاريني املميزين في مجالهم، داعياً 
املرضى الراغبني في أخذ استشارة طبية 
من البروفيسور ديفيد نيوباور التواصل 
مع سكرتارية قسم األطفال في مستشفى 

الصباح.

استضافته »الصحة« ضمن برنامج األطباء الزوار

ديفيد نيوباور: الكويت من الدول املتقدمة في مجال طب األعصاب لدى األطفال

البروفيسور ديفيد نيوباور

 تخرج 174 طالبا سوريا الجئا 
من جامعة )اليرموك( األردنية أمس 
االحد وذلك في اطار مشروع مشترك 
بــني دولـــة الــكــويــت ومنظمة األمم 
املتحدة للتربية والعلم والثقافة 
)يونسكو( بلغت كلفته 700 الف 

دوالر.
وقال السفير الكويتي لدى األردن 
الدكتور حمد الدعيج في تصريح 
على هامش حفل التخرج ان الدور 
ــادي الكويتي في  ــري اإلنساني وال
دعم االشقاء السوريني يأتي مببادرة 
من القيادة السياسية في الكويت 
وعلى رأسها صاحب السمو امير 
البالد الشيخ صباح األحمد لتقدمي 
العون حملتاجيه. واضــاف الدعيج 
ان املنطقة مازالت تعاني تداعيات 
احلــروب واالقتتال والتهجير حتى 
طاولت الكثير من الدول ومن بينها 
ـــذي يستحق كــل الــدعــم  األردن ال
جلــهــوده فــي استضافة الالجئني 
واملهجرين ومساعدة اململكة على 

حتمل أعباء اللجوء وتبعاته.
وأشاد بعالقات التعاون االخوي 
العميقة التي تربط بني دولة الكويت 
واألردن والتي حتظى باهتمام ودعم 

من القيادتني في البلدين.
من جانبه قال مدير مركز امللكة 
رانــيــا لــلــدراســات وخــدمــة املجتمع 

ــة في  ــالم ــور هــيــثــم بــنــي س ــت ــدك ال
تصريح لـــ)كــونــا( ان اخلريجني 
تخرجوا في مجال التدريب املهني 
بدعم سخي من الكويت بالتعاون مع 
منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم 

والثقافة )اليونسكو(.
وأوضـــح بني سالمة ان الدعم 
الكويتي شمل 74 طالبا في درجة 
دبلوم مهني و68 طالبا في مرحلة 
البكالوريوس مشيرا الى ان هنالك 
مشاورات جتري الستقطاب مزيد من 
الدعم ملساعدة الالجئني السوريني 

وتخفيف األعباء عن األردن.
من جهته قــال مسؤول مشروع 

الــتــعــلــيــم فــي حــــاالت الـــطـــواريء 
فــي مكتب )يونسكو( فــي األردن 
ادي دتـــون فــي تصريح ممــاثــل ان 
التحصيل املهني والعلمي الــذي 
حققه الطالب السوريون يأتي في 
اطــار مشروع مشترك بني الكويت 
ومنظمة )يونسكو( لدعم الالجئني 
في مناطق وجودهم داخــل سوريا 

وفي لبنان واألردن والعراق.
ـــة الكويت  وأشــــاد بــجــهــود دول
وتــعــاونــهــا مــع املنظمة فــي مجال 
التعليم مبــا يخفف مــن الصعاب 
التي تواجههم ويساعدهم على شق 

طرقهم في احلياة

في إطار مشروع مشترك بني الكويت و الـ »يونسكو« بـ700 ألف دوالر

174 طالبًا سوريًا الجئًا تخريج 
 في األردن بدعم كويتي 

ذكرت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم 
األمني أن اإلدارة العامة ملباحث شؤون 
اإلقامة )إدارة البحث والتحري( متكنت من 
ضبط مكتبني وهميني للعمالة املنزلية بعد 
قيامهم بالنصب واالحتيال على املواطنني 
ــن طــريــق إيــــواء املتغيبني  واملــقــيــمــني ع

وتشغيلهم بشكل مخالف للقانون.
وفي التفاصيل فقد وردت معلومة إلى 

اإلدارة العامة ملباحث شؤون اإلقامة تفيد 
بقيام أشخاص بالنصب واالحتيال على 
املواطنني واملقيمني من خالل إدارة مكاتب 
وهمية للعمالة املنزلية، حيث يقوم هؤالء 
بإيهامهم بأنهم يعملون في مكتب مرخص 
للعمالة املنزلية وهم في احلقيقة مكاتب 

وهمية.
ــه وبــعــد التأكد  وأوضــحــت اإلدارة ان

من تلك املعلومات مت تشكيل فريق أمني 
مــن إدارة البحث والتحري جلمع كافة 
املعلومات والتحريات ومت اتخاذ األجراء 
القانوني الالزم وعمل كمني محكم لضبط 
تلك املكاتب، حيث مت ضبط 7 عامالت من 
اجلنسية االثيوبية في أحدها الى جانب 
ضبط 9 اشخاص من جنسية اسيوية في 

املكتب االخر.

وأشــارت اإلدارة انه لدى التدقيق على 
بيانات املتهمني تبني بان جميعهم مخالفني 
لقانون اإلقامة ومسجل بحقهم بالغات 
تغيب ومطلوبني على ذمة قضايا أخرى 
وانهم يعملون بنظام اليومية وغير تابعني 
ملكتب مرخص بشكل قانوني، ومت إحالتهم 
إلــى اجلهة املختصة التــخــاذ اإلجـــراءات 

القانونية املناسبة بحقهم.

قاموا بالنصب واالحتيال على مواطنني ومقيمني

مباحث اإلقامة تضبط مكتبيني وهميني للعمالة املنزلية

جانب من حفل التخرج

ذكــرت اإلدارة العامة للعالقات واإلعــالم األمني 
بوزارة الداخلية انه في إطار اجلهود األمنية التي يقوم 
بها قطاع األمن اجلنائي بضرورة التصدي للجرمية 

وتعقب املجرمني خاصة في مجال مكافحة املخدرات.
متكن رجـــال األمـــن اجلــنــائــي مــن ضبط مقيمني 
بحوزتهما ما يقارب )30،000( ألــف حبة مخدرة 
نوع ترامادول. وفي التفاصيل وردت معلومات عن 
قيامهما بهذا الفعل وبناء عن تلك املعلومات مت اخذ 

اإلجراء القانوني الالزم وضبطهما وبتفتيشهما عثر 
معهما على كيس صغير احلجم من مادة الشبو وميزان 
حساس ومبالغ نقدية وبالتحقيق معهما اعترفا مبا 
نسب اليهما، ومت إحالتهما واملضبوطات إلــى جهة 
االختصاص. وتؤكد اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم 
األمني أن رجال األمن سوف يظلون دوما العني اليقظة 
الساهرة للحفاظ علي امــن الوطن وانهم سيقفون 

باملرصاد ألي محاوالت تعكر صفو األمن.

عثر معهما على كيس شبو وميزان حساس ومبالغ نقدية

»الداخلية«: ضبط مقيمني
30 ألف حبة ترامادول   بحوزتهما 

تتماتتتمات

أردوغان أكد

في كل املجاالت. وسأبحث مع اجلانب السعودي 
قضايا، بينها امللف الــســوري، ونحن عــازمــون على 

مواصلة تعزيز العالقات مع اململكة”.
وتابع: “تقع على عاتق اململكة العربية السعودية 
ــل حــل أزمــة  مسؤولية أكبر مــن بقية الـــدول مــن أج
ــة والتلفزيون  اخلليج،” حسب ما نقلت هيئة اإلذاع
التركية الرسمية. وتأتي زيــارة الرئيس التركي في 
سياق اجلهود الدبلوماسية التي تشهدها املنطقة 

ملعاجلة أزمة قطر.
وفي سياق متصل، تــزور املمثلة العليا للسياسة 
ــي، فيديريكا  اخلارجية واألمنية في االحتــاد األوروب
ــا فــي إطــــار اجلــهــود  ــض ــت، أي ــوي ــك مــوغــيــريــنــي، ال

الدبلوماسية ملعاجلة أزمة قطر.
وجتــري موغيريني مباحثات مــع عــدد مــن كبار 

ــراب عــن دعـــم االحتـــاد  ــإع املــســؤولــني الكويتيني ل
ــي جلهود سمو األمير  الشيخ صباح األحمد   األوروب

بهدف حل أزمة قطر، وفق وكالة األنباء الكويتية.

تزكية طالل الغامن

وملتابعة تطبيق استراتيجية شركة حتت إشراف 
مجلس االدارة. 

وعلى ذلك قام مجلس إدارة شركة بورصة الكويت 
بإعادة تشكيل مناصب مجلس االدارة حيث متت تزكية 
السيد طالل فهد الغامن رئيسا ملجلس اإلدارة والسيد 
سعد فيصل املطوع نائبا لرئيس مجلس االدارة، وشكر 
الغامن في ختام البيان العضوين املستقيلني محمد 
السقاف وخالد اخلالد على مساهمتهما الكبيرة ملا 

قدموه للشركة منذ تأسيسها.


