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ممثال في املهندس عدنان املير

الكويت حتتفظ مبنصب نائب الرئيس في املنظمة العاملية »ملست« 

أعلن املكتب اإلقليمي للمنظمة العاملية 
الستثمار أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا 
)ملست( احتفاظ دولة الكويت مبنصب نائب 
رئيس مجلس إدارة املنظمة العاملية )ملست( 

ممثال باملهندس عدنان يوسف املير.
 وقــال املكتب فــي بيان صحفي لــه أمس 
ــالل اجلمعية  ــاء خ الــثــالثــاء ان االخــتــيــار ج
العامة واجلمعية العمومية في البرازيل 
حيث احتفظ املير أيضا برئاسة مكتب املنظمة 
االقليمي لقارة آسيا باالضافة الــى منصب 
املدير االقليمي آلسيا ممثال في االستاذ داود 
االحمد.  وأضاف مكتب )ملست( آسيا ان دولة 
الكويت وهي من مؤسسي املنظمة احتفلت مع 
36 دولة مبرور 30 عاما على تأسيس املنظمة 
على هامش امللتقى واملعرض العلمي العاملي 
السادس عشر الذي انعقد مؤخرا بالبرازيل 

مبشاركة وفد كويتي من وزارة التربية.
 مــن جانبه أشـــاد املهندس عــدنــان املير 
مبشاركات دولة الكويت في فعاليات وبرامج 
املنظمة مبا تشمله من مسابقات ومعارض 
سنوية مثمنا احتضانها ملقر املكتب اإلقليمي 
ملنظمة )ملست( آسيا والتعاون الهادف فيما 
بني املكتب والعديد من اجلهات واملؤسسات 

الكويتية العلمية املختلفة.
ــد وزارة التربية  ـــاد مبــشــاركــة وف  وأش
الكويتية فــي ملتقى الــبــرازيــل مبشروعني 
علميني هما مشروع االستفادة من فرق درجات 
احلــرارة لتوليد الطاقة الكهربائية للطالب 

جـــواد الفيلي ومــشــروع اســتــخــدام الطاقة 
املتجددة في تشغيل جهاز متنقل للتبريد 

ومصدر كهربائي للطالب أحمد الضاحي.
 وأشــار املير إلى أن اجلمعيات العمومية 
العامة ل)ملست( شهدت خالل امللتقى العلمي 
العاملي األخــيــر اجتماعات مجلس االدارة 
واملكتب التنفيذي واجلمعيات العمومية لكل 
قارة الختيار مجلس اإلدارة واعتماد تقارير 
املكاتب القارية وتشكيالتها اإلداريـــة الفتا 
إلى إشادة املنظمة واجلمعية العامة باألدوار 
الكويتية لبرامج وفعاليات املنظمة عامة 

ومكتب ملست آسيا خاصة.
 وكشف أن امللتقى العلمي العاملي املقبل 
2019 فازت بتنظيمه دولة اإلمارات العربية 
حيث مت توقيع اإلتفاقية مع املنظمة العاملية 
معتبرا ذلك مبثابة فرص علمية وبحثية 
داعــمــة لتوجهات وأنشطة الشباب على 
مستوى العالم وفرصة ملشاركة الكويت 
بإعداد كبيرة في امللتقى القادم من خالل 
املشاركة الفاعلة في امللتقى. وبني عدنان 
املير أنه من املتوقع ان تكون هناك مشاركة 
دولية واسعة في ملتقى ابوظبي العلمي 

العاملي 2019 متخطية عدد املشاركات في 
ملتقى البرازيل والذي شهد مشاركة وفود 

شبابية وطالبية من 36 دولة.
 ولفت الى انه مت توقيع اتفاقية علمية 
فيما بــني مكتب )مــلــســت( آســيــا وكــوريــا 
اجلنوبية لتنظيم امللتقى العلمي اآلسيوي 
اخلامس العام املقبل 2018 متوقعا مشاركة 
كويتية شبابية وطالبية تعكس اهتمامات 
ــة الكويت بتعزيز الــقــدرات العلمية  دول
والبحثية واملهارية لــدى أبنائها بجانب 

دول آسيا.

جانب من املشاركني في امللتقى 

أشبه ما يكون مطار الكويت 
ــي بخلية نحل مــن خالل  ــدول ال
اجلــهــد القائم والعمل الـــدؤوب 

ــوزارات املعنية في  من مختلف ال
الدولة السيما الداخلية والصحة 
واألوقـــاف والــشــؤون اإلسالمية 

وغيرها للتسهيل على حجاج 
الكويت في توجههم إلى بيت الله 

احلرام ألداء مناسك احلج.

ــــــرز اإلجـــــــــراءات  ـــــن أب  وم
والــتــســهــيــالت فــضــال عـــن تلك 
املوجودة في املطار توفير أجنحة 

متخصصة تهتم باحلجاج وتقدم 
كل اخلدمات والتسهيالت املطلوبة 

لهم إلنهاء إجراءات سفرهم.

حجاج الكويت خالل توجههم إلى بيت الله احلرام 

جهد من »الداخلية« و«الصحة« و«األوقاف« لتذليل الصعاب

مطار الكويت الدولي.. جهد قائم وعمل دؤوب للتسهيل على حجاج بيت الله احلرام 

جانب من األجنحة املتخصصة التي تهتم باحلجاج 

ريا�ض عواد 

أكــد مدير عــام منطقة األحــمــدي التعليمية وليد 
ــدراء واملــدراء املساعدين  العومي أن فرق عدة من امل
تقوم مبتابعة جهوزية املدارس واستكمال النواقص 
ومتابعة أعمال النظافة العامة والتشغيل التدريجي 
للتكييف وتنظيف خزانات املياه ، معربا عن تقديره 
لكافة جهود فرق العمل لالستعداد للعام الدراسي ، 
السيما وأن منطقة األحمدي التعليمية أعدت برامج 
متميزة للطلبة والطالبات، كمشروع املدارس املعززة 
للصحة ، الذي يعد باكورة تعاون بني وزارة التربية 
وإدارة الصحة املدرسية بــوزارة الصحة ، باإلضافة 
الى مشروع املدارس صديقة البيئة الذي بدأ منذ ثالث 
سنوات ، وقــد بلغ عــدد املـــدارس املشاركة نحو 30 
مدرسة ، إلى جانب مشروع آخر يشمل فرق تطوعية 
طالبية بكافة املــدارس ، و مشروع تعزيز القيم بني 

الطلبة والطالبات.
تضمنت االستعدادات وجود 172 مدرسة باحملافظة 
يــدرس بها 94500 طالب وطالبة ، وتضم 11500 

معلم ومعلمة. 
وأشار العومي خالل اللقاء إلى بدء أعمال الصيانة 
ــرادات املياه باملدارس  الوقائية ألجهزة التكييف وب
،فقد مت إجناز نحو 80 باملئة منها وجــاري استكمال 
باقي املــدارس حاليا ضمن عقود الصيانة ، الفتا الى 
تشكيل فريق عمل من الشؤون الهندسية والتعليمية 
باملنطقة الستالم عدة مدارس جديدة باحملافظة ومنها 
ما مت افتتاحه مبنطقة صباح االحمد السكنية ، وتشمل 
مدرسة ابن خلدون االبتدائية للبنني و مدرسة معجب 

عبد الله الدوسري املتوسطة للبنني.
وثمن العومي جهود احملافظ اخلالد ملا ملسه من 
حــرص على متابعة العملية التعليمية بوجه عام 
وضمان مستوى راق من اخلدمة التعليمية ألبنائنا 
وبناتنا الطلبة والطالبات، ورعايته للعديد من البرامج 

واألنشطة والفعاليات التي تنظمها مدارس املنطقة. 
من جهته أعرب محافظ األحمدي الشيخ فواز اخلالد 

خالل اللقاء عن ارتياحه للجهود املبذولة في القطاع 
التعليمي في احملافظة واالستعدادات القائمة على 
قدم وساق للعام الدراسي املقبل ، مؤكدا حرصه على 
توجيه القطاعات املختصة في احملافظة للوقوف علي 
املستجدات والتواصل املباشر والفوري مع اجلهات 
املعنية ، لتذليل العقبات واستيفاء احتياجات املدارس، 
مثمنا اجلهود املبذولة للتيسير على املواطنني واملقيمني 

في كافة مناطق احملافظة.
وقــد استمع إلــى شــرح تفصيلي حــول إجـــراءات 
املنطقة الستكمال الهيئة التعليمية، واستالم عدد من 
املدارس اجلديدة ، وصيانة وجتهيز املدارس القائمة 

بجميع املراحل التعليمية .
وأشاد احملافظ باألداء املتميز للقائمني على منطقة 
ــود احلثيثة املبذولة  ــه ــدي التعليمية واجل ــم األح
للنهوض مبستوى التعليم ، وتوفير األجواء التعليمية 
والتربوية املناسبة للطالب فــي مختلف املراحل 

التعليمية. 

أعرب عن تقديره جلميع جهود فرق العمل

العومي: »األحمدي« التعليمية 
استعدت للعام الدراسي اجلديد  

وليد العومي

عدنان املير

ريا�ض عواد 

أكد الوكيل املساعد للشئون الفنية الدكتور 
وليد الفالح أن االستفادة من جتارب الدول 
الرائدة  في شتى املجاالت واملناحي احلياتية 
يعد إحدى الركائب التي يقوم عليها النظام 
الصحي فــي دولــة الكويت وكــان الدكتور 
وليد الفالح قد استقبل في مكتبه بديوان 
ــس الثالثاء  ــام وزارة الصحة صــبــاح أم ع
املوافق 22 أغسطس 2017 الرئيس التنفيذي 
ــات في  ــدراس للمكتب الصحي للبحوث وال
اجلمهورية الكورية البروفيسور هيي هوانغ 
والوفد املرافق له وذلك مبناسبة الزيارة التي 
يجريها الوفد الضيف لالطالع على التجربة 
الكويتية في مجال تطبيق نظام امللف الصحي 
االلكتروني والذي بدأت وزارة الصحة بدولة 
الكويت بتنفيذه مبدئياً والزالت تسعى بجهود 
القائمني عليه إلحــاللــه عــوضــاً عــن امللفات 
والوثائق الورقية واستذكر الفالح متانة 
العالقات بني البلدين ومتنى للقائمني على 
هذه اخلطوة من اجلانبني الكويتي والكوري 
كل التوفيق والنجاح لتحقيق األهــداف التي 
يتطلع إليها اجلميع كما نقل  إليهم حتيات 
معالي وزير الصحة الدكتور جمال منصور 
احلربي الذي تعذر حضوره الرتباطه مبهمة 

رسمية خارج البالد وأوضــح د.الفالح بأنه 
قد مت اتباع استراتيجية خاصة ملشروع امللف 
الصحي االلكتروني لتوفير رعاية صحية 
مبنية على معلومات محدثة وآنية وتقليل 
أخطاء امللفات والوثائق الطبية واملساهمة 
في تخفيض التعامالت الورقية مؤكداً على 

أن استخدام السجل الطبي االلكتروني في 
املرافق الصحية يقدم نقلة نوعية في كفاءة 
وســرعــة تقدمي اخلــدمــة الصحية للمرضى 
ويسهم في توفير العديد من املسارات داخل 
منظومة العمل الصحي فــي املستشفيات 
واملراكز الطبية كما قدم د.وليد الفالح بدوره 

شرحاً لإلجنازات الصحية وخطط الــوزارة 
املستقبلية مشيراً إلى أن ما ستشهده دولة 
الكويت من تقدم في املجال الصحي يأتي 
كإحدى ثمار الرؤية االستراتيجية الوطنية 
والتي تضع الصحة في مقدمة أولوياتها وقام 
رئيس الوفد الكوري بإلقاء محاضرة للقائمني 
على تطبيق نظام امللف الصحي االلكتروني 
في إدارة نظم املعلومات مبنطقة الصباح 
الطبية التخصصية  كما اطلع خالل جدول 
زيارته على أداء بعض املستشفيات ومراكز 
الرعاية الصحية األولية للوقوف على سير 
النظام الصحي وأبــدى إعجابه باملستوى 
الرفيع الذي وصلت إليه التجربة الكويتية 
في املجال الصحي االلكتروني والذي سيسهم 
في حتسني جــودة الرعاية الصحية املقدمة 
ــرب الدكتور  ــي نهاية اللقاء أع املــرضــى وِف
الفالح عن بالغ سروره بأن تشهد العالقات 
الكويتية -الكورية جانباً جديداً ُيبنى على 
التعاون القائم بــني البلدين الصديقني .. 
حضر االستقبال مدير املكتب الفني لدى وزير 
ــوزان العنجري والدكتور خالد  الصحة د.ف
العنزي مراقب التخطيط واملتابعة والدكتور 
أحمد العمر رئيس قسم املكتب االلكتروني 

بإدارة العالقات الدولية.

لدى استقباله وفد اجلمهورية الكورية 

الفالح: أهمية االستفادة من جتارب الدول املتقدمة في املجال الصحي 

 جانب من االجتماع
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ريا�ض عواد 

مت اختيار محمد خالد الياسني 
عــضــو مــجــلــس إدارة جمعية 
العالقات العامة الكويتية عضوا 
ــي املــكــتــب الــتــنــفــيــذي ملجلس  ف
الشباب العربي للتنمية املتكاملة 
وقــد مت تعيينه في هــذا املنصب 
ليكون ممثالً لدولة الكويت حيث 
حــظــي مبــوافــقــة مجلس ادارة 
مجلس الشباب العربي للتنمية 

املتكاملة.

وقد أصدرت د.مشيرة ابوغالي 
ـــؤســـس ورئيــــــس مجلس  م
االدارة قـــرار رقــم 2017/11 
بشأن اعتماد عضوية الياسني 
باملكتب التنفيذي الــذي يتكون 
من شباب ميثلون جهات رسمية 
ومدنية من عدة دول عربية. وفي 
هــذا الصدد رحــب الياسني بثقة 
مجلس إدارة مجلس الشباب 
العربي للتنمية املتكاملة بتعيينه 
عضواً باملكتب التنفيذي الذي 

يعتبر خطوة جديدة في حياته 
املهنية، مؤكدا انه سيسعى الى 
حتقيق رسالة و أهداف املجلس، 
باإلضافة الــى تكريس جهوده 
خلدمة الشباب العربي. وعبر 
عن شكره للمجلس على اختياره 
وعلى سعيه الدائم الستقطاب 
الكوادر العربية الشابة  ومرحبا 
بالعمل اجلماعي العربي لتحقيق 
التنمية املتكاملة واملستدامة في 
الوطن العربي. يذكر ان مجلس 

الشباب العربي للتنمية املتكاملة 
يعمل بالتعاون مع جامعة الدول 
العربية منذ عــام 2003 ويعد 
اكــبــر منبر شبابي عــربــي على 
املستويني االقليمي والــدولــي 
ويهدف إلى توثيق الروابط بني 
الشباب العربي باملجتمع املدني 
وجامعة الدول العربية لـتفعيل 
دور الشباب في مجال التنمية 
االقتصادية والثقافية والتعليمية 

والعلمية

ممثاًل لدولة الكويت.. حظي مبوافقة مجلس إدارة املجلس 

اختيار محمد الياسن عضوا في املكتب التنفيذي ملجلس الشباب العربي

محمد الياسني

تتماتتتمات

تهديدات نيابية
من جانبه، أكد وزيــر الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء وزير اإلعالم بالوكالة الشيخ محمد العبد 
الله ردا على سؤال برملاني للنائب خليل الصالح 
حصلت عليه »الوسط« أن مجلس اخلدمة املدنية 
في عام 2016  لم يوافق اال على عدد ) 188 ( حالة 
من ضمن احلاالت التي مت عرضها على املجلس مما 
يتضح معه عدم صحة اخلبر املنشور عن حدوث 
طفرة توظيف وافدين في القطاع احلكومي بنسبة 

4 % وبواقع أكثر من 3900 وافد في 2016
وقــال النائب وليد الطبطبائي : على رئيس 
الـــوزراء وقــف العبث احلاصل بتعيني وافدين 
برواتب خيالية ومحاسبة املتسببني وإال سيكون 
هو من يحاسب من قبلنا بعد شهرين من اآلن 

بإذن.
وقــال النائب د. محمد احلويلة: يجب احالل 
املواطنني والبدون بدالً من الوافدين في املؤسسات 

احلكومية.
وتقدم النائب د. عبد الكرمي الكندري باقتراح 
بقانون بــان ال يكون تعيني غير الكويتيني في 
الوظائف العامة إال في حالة عدم تقدم الكويتيني 
لها، ويكون تعيينهم بطريق التعاقد ومبــدة ال 
تتجاوز خمس سنوات غير قابلة للتجديد أو 

التمديد بأي حال من األحوال«.
وقال النائب مبارك احلجرف ان ما يطالب به 
النائب عبدالكرمي الكندري بخصوص فتح ملف 
ـــاوزات تعيني الــوافــديــن مبميزات ورواتــب  جت
خيالية يؤكد أن »احلجية« بالفعل تكره الكويتيني 
كرهاً ال حدود له أو أنها تتعمد قهرهم في بلدهم 

وفي احلالتني موعدنا معها املنصة.
وفي اطار التصعيد النيابي في ملف املغردين 
غير الكويتيني الذين اساءوا للكويت ، دعا النائب 
عــبــدالــكــرمي الــكــنــدري يشكل وزيــراخلــارجــيــة 
ــى »تشكيل فــريــق من  الشيخ صــبــاح اخلــالــد إل
خالل الدبلوماسيني ملالحقة املغردين اخلليجيني 
املسيئني للكويت وحذر الكندري الوزير اخلالد 
:”إذا لم تفعل ، سأقدم له استجواب املعاملة 

باملثل«. 
وقــال النائب نايف املــرداس : مثلما حرصت 
وزارة اإلعــالم بإحالة مغردين كويتيني بتهمة 
اإلســاءه لــدول خليجية يتحمل وزيــر اخلارجية 
املسؤولية كاملة مبتابعة مــن أســـاء للكويت 
وأميرها وتقدميه للمحاكمه من خالل تفعيل دور 

سفراءنا فيجب ان تكون املعاملة باملثل.

اخلالد عقد
الصيني نائب رئيس مجلس الدولة جلمهورية 

الصني الشعبية تشانغ قاو لي.
وتناول اجلانبان أطر تعزيز العالقات الثنائية 
املتينة التي تربط بني البلدين الصديقني كما مت 
استعراض كافة أوجه التعاون الوثيق في مختلف 
املــجــاالت وبخاصة فــي القطاعات االقتصادية 

والتجارية واالستثمارية احليوية.
كما مت تبادل وجهات النظر حيال التطورات التي 
تشهدها الساحتني اإلقليمية والدولية ومناقشة 

القضايا محل االهتمام املشترك.
وحلقت جلسة املباحثات الرسمية التوقيع على 
عدد من االتفاقيات املهمة بني الدولتني في مجال 
الرعاية السكنية والبنية التحتية وانشاء املركز 
الثقافي الصيني في دولة الكويت اضافة إلى مذكرة 
تفاهم بني األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية الكويتي واللجنة الوطنية للتنمية 

واالصالح الصينية.
وحضر االجتماع نائب وزير اخلارجية السفير 
خالد اجلارالله ومساعد وزير اخلارجية لشؤون 
مكتب النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية السفير الشيخ الدكتور احمد ناصر 

احملمد الصباح.

ــر اخلارجية  كما حضر االجتماع مساعد وزي
لشؤون املراسم السفير ضاري العجران وأمني عام 
املجلس األعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد 
مهدي ومساعد وزير اخلارجية لشؤون مكتب نائب 
وزير اخلارجية السفير أيهم العمر ونائب مساعد 
وزير اخلارجية لشؤون مكتب النائب األول لرئيس 
ــوزراء ووزيــر اخلارجية السفير صالح  مجلس ال
اللوغاني وسفير الكويت لــدى جمهورية الصني 
الشعبية سميح حيات وعــدد من كبار مسؤولي 
وزارة اخلارجية واجلهات الرسمية األخــرى في 

البالد.

السنغال
وكانت السنغال قد استدعت سفيرها من قطر قبل 
ثالثة أشهر واتخذت اخلطوة نفسها دول أفريقية 

أخرى مثل تشاد والنيجر.

مؤسسة البترول
الــطــوارئ بــدأت باتخاذ التدابير واالجـــراءات 
الالزمة لتفكيك بقعة الزيت والسيطرة عليها بعد 

التأكد من وجودها.
واوضــحــت انها استدعت منظمة االستجابة 
للتسربات النفطية لتقدمي االستشارات واملساهمة 
فــي وضــع اخلطط املناسبة للتعامل مــع البقع 

النفطية.
واشــارت الى انها أجرت اتصاالتها بالشركات 
النفطية العاملة في املنطقة للتعرف على مصدر 
بقع الــزيــت اضــافــة الــى سحب عينات مــن املياه 
والزيت وأرسالها إلى معامل التحليل التابعة لكل 

من شركة نفط الكويت ومعهد األبحاث.
وذكــرت أنها فعلت غرفة العمليات التي تضم 
ممثلني عــن الــشــركــات النفطية التابعة وفــرق 
الطوارئ من وزارة الكهرباء واملاء وممثلي الهيئة 
العامة للبيئة واإلدارة العامة لإلطفاء وحرس 
السواحل وإدارة الطيران العمودي التابعة لوزارة 

الداخلية لوضع تصور سريع للتعامل مع األزمة.
وافادت بأنه خالل االجتماعات املتواصلة على 
مدار الساعة مت توفير املــواد املطلوبة من زوارق 
مطاطية ومضخات سحب بقع النفط وتأمني 
طلعات جوية عبر إدارة الطيران العمودي لرصد 

حترك بقعة الزيت.
واشـــارت املؤسسة الــى ان القيادات النفطية 
مبستوياتها كافة كانت في حالة استنفار ملتابعة 
تنفيذ خطط التعامل مع األزمات بدقة واستعراض 
اجلهود املبذولة لتفكيك بقعة الزيت والسيطرة 
عليها في الوقت الــذي بــدأت فيه فــرق الطوارئ 

املختلفة التعامل مع األزمة.
وبينت املؤسسة وشركاتها التابعة انها تتواصل 
مع املجتمع اخلارجي عبر البيانات املتتالية التي 
تصدرها لوسائل اإلعــالم املختلفة والتي تشرح 
أوال بأول خطوات تعامل املؤسسة مع بقعة الزيت 

والنتائج التي حتقها في هذا املجال.
وذكـــرت انــه مت وضــع مــعــدات خاصة لسحب 
كميات الزيت من على سطح املياه وشفط كميات 
البقع النفطية املتجمعة والقريبة من الساحل 
اضافة الى جمع وفحص دوري وشامل لعينات من 
املياه العذبة املنتجة من محطة الزور من اخلزانات 
كافة ومحطة الضخ مبجمع توزيع املياه بالزور 

اجلنوبي.
وبينت انه من اخلطوات املتبعة أيضا ملكافحة 
البقع املتابعة الدقيقة حلركة وانتشار كميات 
الزيوت في املنطقة اجلنوبية إضافة إلى متابعة 
إمكانية وجود أي بقع زيت إضافية والعمل على 
ــزور  تنظيف الــشــواطــىء القريبة مــن منطقة ال

والشواطىء التي أصابها الضرر.
يذكر ان الشركات التابعة ملؤسسة البترول 
الكويتية هي شركة نفط الكويت وشركة البترول 
الوطنية الكويتية والشركة الكويتية لنفط اخلليج 

والشركة الكويتية للصناعات البترولية املتكاملة.


