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خالل فعاليات اجلمعية العامة ملنظمة الصحة العاملية  

باسل الصباح: »الصحة« حريصة على تبادل اخلبرات مع اآلخرين

م الفائزين في مسابقة »األحمدي غير اخلالد كرَّ
 في شهر اخلير« حلفظ وجتويد القرآن

أعرب محافظ األحمدي الشيخ فواز 
اخلالد عن سعادته مبواصلة مسابقة 
األحمدي حلفظ وجتويد القرآن الكرمي 
مسيرة جناحها عاماً بعد عام ، لتنسجم 
مع النهج القومي لدولة الكويت قيادًة 
وحكومًة وشعباً ، في العناية بكتاب 
الله ع��ز وج��ل وب��ذل الغالي والنفي ، 
وع��دم إدخ��ار اجلهود أو الوسائل في 
سبيل ه��ذه الغاية النبيلة، منوها أن 
احملافظة بادرت إلى صياغة الشراكات 
ومد جسور التعاون وكفالة مقومات 
النجاح ملختلف املبادرات التي تصب في 
هذا اإلجت��اه ، ومنها هذه املسابقة التي 
جسدت وما ت��زال شراكة مثمرة بناءة 
بني محافظة األحمدي ممثلة في إدارة 
العالقات احلكومية ووزارة األوق��اف 
وال��ش��ؤون اإلسالمية ممثلة في إدارة 

مساجد األحمدي.
جاء ذلك خالل تكرمي اخلالد اخلميس 
امل��اض��ي، 32 متسابقا ومتسابقة ، 
م��ن أص��ل 300 م��ش��ارك ف��ي املسابقة 
الرمضانية اخل��ام��س��ة حلفظ ال��ق��رآن 
الكرمي وجتويده ، التي نظمتها احملافظة 
بالتعاون مع إدارة مساجد األحمدي 
، حتت شعار “األحمدي غير في شهر 
اخلير” وذل��ك مبركز احلبارى التابع 

لشركة نفط الكويت مبدينة األحمدي.
وق��ال احملافظ: يسعدني ويشرفني 
أن نلتقى معاً في هذا اليوم املبارك من 
أيام العطاء والعمل ألجل مرضاة الله 
سبحانه في شهر الطاعات، لنكرم كوكبة 
من أبنائنا وبناتنا ممن اجتهدوا للفوز 

باملراكز األول��ى في ال���دورة اخلامسة 
للمسابقة، فهنيئاً لهم وألولياء أمورهم 
وأساتذتهم هذا الفوز املستحق والتكرمي 
الواجب ، متمنيا لهم التوفيق والسداد 
في حياتهم العلمية والعملية ومواصلة 

اإلهتمام بحفظ كتاب الله تعالى.
وأع���رب اخل��ال��د ع��ن خ��ال��ص شكره 
وتقديره إلى كل من تعاون وعمل بروح 
الفريق الواحد ، حتى تخرج املسابقة 
ع��ل��ى ه���ذا ال��ن��ح��و امل��ش��رف م��ن األداء 
والتنظيم، وتوجه بالشكر إلى القائمني 
علي مسابقة “ األحمدي غير في شهر 
اخلير “ لهذا العام واألع��وام السابقة ، 

وإل��ى الداعمني وف��ي مقدمتهم الشريك 
االس��ت��رات��ي��ج��ي ش��رك��ة ن��ف��ط الكويت 
وش��رك��ة املجموعة املشتركة وشركة 
اخلليج للحفر وال��ص��ي��ان��ة وال��رع��اة 

االعالميني جريدتي االنباء والنهار.
 من جانبه قال مشرف عام املسابقة 
واإلم����ام واخل��ط��ي��ب ب����وزارة األوق���اف 
حمود ناصر العامر إن هذا احلفل املبارك 
في هذه الليلة البهيجة من ليالي شهر 
رمضان ج��اء لتكرمي ثلة وكوكبة من 
حفظة ال��ق��رآن ال��ك��رمي ال��ذي��ن اجتهدوا 
فنالوا ش��رف حفظ كتاب الله تعالى، 
مؤكدا أن القرآن العظيم يحظى باهتمام 

بالغ من قبل صاحب سمو األمير الشيخ 
صباح األحمد من خالل رعايته ودعمه 
للمسابقات الدولية التي تعني بالقرآن 

الكرمي وحفظه وجتويده.
وق��ال العامر إن استمرار املسابقة 
بنسختها اخلامسة، يعد دليالً واضحاً 
على جناحها وحسن التنسيق والتعاون 
بني محافظة األحمدي ووزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية، بإشراف كوكبة 
م��ن امل��ش��اي��خ واألئ���م���ة املتخصصني 
وامل��ج��ودي��ن، مضيفا: خ��الل اإلش��راف 
على املسابقة حرصنا على أن نشكل 
جلنة منظمة وجلنة لإلشراف اإلداري 
واالستقبال وجل��ان للتحكيم وجلنة 
نسائية، لتؤدي تلك اللجان أعمالها 
على أكمل وجه وبأعلى جوده، حيث مت 
اإلع��داد والتجهيز واستقبال املشاركني 
وامل��ش��ارك��ات وتسجيل االس��ت��م��ارات 
ومن�����اذج ال��ت��ج��وي��د وت��ق��ي��ي��م احل��ف��ظ 
وال��ت��الوة لنخرج بنتائج متميزة كما 

نحن في األعوام السابقة.
وخ��الل االحتفال ال��ذي حضره عدد 
من مختاري املناطق والقيادات االمنية 
وممثلي املؤسسات واول��ي��اء االم��ور، 
عرض فيلم وثائقي أعدته إدارة العالقات 
ال��ع��ام��ة واالع����الم باحملافظة يوضح 
م��راح��ل املسابقة ب���دءا م��ن التسجيل 
مرورا باالختبارات في املساجد األربعة 
انتهاء بعمل اللجنة املنظمة في تقييم 
املتسابقني واختيار الفائزين، وكرم 
احملافظ ممثلي اجلهات الداعمة والراعية 

للمسابقة.

يقام ألول مرة في الكويت بحضور كبار املدراء التنفيذيني

 مبارك العبدالله يرعى املؤمتر 
اإلقليمي األول ملنظمة املدراء الشباب  

أكدت  منظمة املدراء الشباب 
ف��ي منطقة ال��ش��رق األوس���ط 
 Young وش���م���ال اف��ري��ق��ي��ا
 Presidents Organization
YPO((  أنها تستعد إلطالق 
احل��دث اإلقليمي األول للمدراء 
الشباب الذي سيقام في الكويت 

برعاية الشيخ مبارك العبدالله.
  وك��ان الشيخ مبارك العبد 
ال��ل��ه  ق��د اس��ت��ق��ب��ل ف��ي القصر 
األبيض قطب داداب��ي )الرئيس 
اإلقليمي ملنظمة املدراء الشباب  
.(YPO وهي إح��دى املنظمات 
القيادية الرئيسية للرؤساء 
التنفيذيني ف��ي العالم ، حيث 
تفتح لهم بوابة عاملية لالنخراط 
والتعلم والنمو في مجال االدارة 
التنفيذية ، حيث يستفيد أعضاء 
املنظمة م��ن املعرفة واخل��ب��رة 
من رواد األعمال الذين هم أكثر 
تاثيراً وابتكاراً ح��ول العالم، 
وذل��ك سعيا إل��ى إلهام الشباب 

واملجتمع.
 وت��وظ��ف ال��ش��رك��ات التي 
ي��دي��ره��ا أع��ض��اء املنظمة أكثر 
م��ن 22 م��ل��ي��ون ش��خ��ص علي 
مستوى العالم وحتقق حوالى 
9 تريليون دوالر من اإليرادات 

السنوية.
 ومب��ن��اس��ب��ه ال���زي���ارة  أك��د 
الشيخ مبارك الصباح اعتزازه 
بعضويته ف��ي املنظمة معبرا 
عن سعادته بلقاء واستضافة 
رئيس املنظمة ملنطقة الشرق 
األوس��ط وشمال إفريقيا ، الذي 
قبل الدعوة للحضور إلى الكويت 
، مؤكدا أنها فرصة إلستكشاف 
وس��ائ��ل زي����ادة ال��ت��ع��اون مع 

مجتمع األعمال الكويتي وتبادل 
األفكار واخلبرات.

 من جانبه، عبر  داداب��ي عن 
سعادته بلقاء الشيخ مبارك 
الصباح ، وكرم ضيافته، مؤكدا 
أن املؤمتر املرتقب سيمثل فرصة 
مهمة مل��ش��ارك��ة وت��ف��اع��ل رواد 
األعمال الكويتيني الشباب وقاده 
ال��ش��رك��ات  ل��ت��ب��ادل اخل��ب��رات 

وتعزيز الثقة بقدراتهم.

الشيخ مبارك العبد الله  يستقبل قطب دادابي

أكد وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل 
الصباح أمس السبت حرص وزارة الصحة 
على امل��ش��ارك��ة الفعالة ف��ي اجتماعات 
اجلمعية العامة ملنظمة الصحة العاملية 
وعرض إجنازاتها واالستفادة من خبرات 

اآلخرين.
جاء ذلك في تصريح وزي��ر الصحة ل� 
)كونا( على هامش فعاليات الدورة ال72 
للجمعية العامة ملنظمة الصحة العاملية 
املتواصلة من ال20 ال��ى ال28 من مايو 

اجلاري.
وأضاف الوزير أن الكويت حريصة على 
تبادل اخلبرات مع رؤساء وأعضاء الوفود 
ومستشاري منظمة الصحة العاملية حول 
املوضوعات املدرجة على جدول األعمال 

بهدف التوصل إلى القرارات املناسبة.
وش��رح أن االستفادة من نتائج هذه 
اجلمعية العامة ينعكس في تعزيز األمن 
الصحي ودع��م ق���درات النظم الصحية 
للتصدي للطوارئ والتحديات التنموية 
واملضي قدما لألمام والعمل على حتقيق 
األه����داف وال��غ��اي��ات العاملية للتنمية 

املستدامة حتى عام 2030 ذات العالقة 
بالصحة.

وش��دد الوزير على أن وزارة الصحة 
الكويتية تضع تلك األه���داف على قمة 
اهتمامها وأولوياتها في برنامج عملها 
ضمن برنامج عمل احلكومة واخلطة 

اإلمنائية للدولة.
وأشار الشيخ باسل الصباح إلى أهمية 
ت��ن��اول اجلمعية العامة مللف التغطية 
ال��ص��ح��ي��ة ال��ش��ام��ل��ة وس��الم��ة امل��رض��ى 
واالستراتيجية العاملية بشأن صحة املرأة 
والطفل واملراهق ومسودة )خطة العمل 
العاملية بشأن تعزيز صحة الالجئني 

واملهاجرين(.
كما أكد أن تقرير املدير العام ملنظمة 
الصحة العاملية عن األحوال الصحية في 
األراض���ي الفلسطينية احملتلة مبا فيها 
القدس الشرقية واجلوالن السوري احملتل 
على ق��در ع��ال م��ن االهمية السيما بعد 

اعتماده من اجلمعية العامة.
ول���ف���ت إل����ى أن م��ن��اق��ش��ة ال��ت��أه��ب 
واالس��ت��ج��اب��ة ل��ط��وارئ الصحة العامة 

واألم���ن الصحي ال��ع��امل��ي واس��ت��ع��راض 
ودراس��ة تقرير متابعة اللوائح الصحية 
الدولية أم��ام اجلمعية العامة تقع أيضا 
ضمن اهتمامات وزارة الصحة الكويتية 
وحت��رص على مواكبة كل جديد في هذا 

الصدد.
وق����ال: إن ال��ك��وي��ت ت��راق��ب ع��ن كثب 
مناقشة مسودة خطة العمل العاملية بشأن 
الصحة والبيئة وتغير املناخ ومتابعة 
االجتماعات رفيعة املستوى للجمعية 
العامة لألمم املتحدة في خريف هذا العام 

ذات الصلة.
كما أش��ار وزي��ر الصحة الكويتي إلى 
االهتمام مبتابعة التطورات التي يشهدها 
ملف الوقاية والتصدي لألمراض املزمنة 
غ��ي��ر امل��ع��دي��ة وع��وام��ل اخل��ط��ورة ذات 
العالقة بها والتصدي ملقاومة مضادات 

امليكروبات.
وق����ال: إن ال��ك��وي��ت ح��ري��ص��ة أيضا 
على التعرف عن كثب على آليات الدول 
األعضاء في التعامل مع املنتجات الطبية 
املتدنية النوعية واملغشوشة ملا لهذا امللف 

من أهمية للحفاظ على صحة املواطنني 
واملقيمني.

وأش����ار ال��ش��ي��خ ب��اس��ل ال��ص��ب��اح إل��ى 
متابعة الكويت االس��ت��ع��دادات في البدء 
بتطبيق املراجعة ال11 للتصنيف الدولي 
لألمراض والعديد من املوضوعات املالية 
واإلداري����ة وخ��ط��ط التحول والتطوير 
اخلاصة بأعمال منظمة الصحة العاملية 
فضال ع��ن التقارير املرحلية املختصة 
مبتابعة القرارات املتخذة من قبل اجلمعية 

العامة.
ويضم الوفد الرسمي املرافق لوزير 
ال��ص��ح��ة ب��اج��ت��م��اع��ات ال�����دورة ال 72 
للجمعية العامة ملنظمة الصحة العاملية 
بجنيف فريقا من القياديني واالستشاريني 
واملتخصصني باملوضوعات املدرجة على 
ج���دول األع��م��ال حيث يقومون بعرض 
إجن����ازات ال��ك��وي��ت امل��وث��ق��ة ب��امل��ؤش��رات 
اإليجابية واملوضحة ألداء النظام الصحي 
والبرامج املوضوعة ملجابهة التحديات 
املختلفة وال��ت��ق��دم نحو حتقيق أه��داف 

التنمية املستدامة.

الناهض واملرزوق يحصالن على جائزة التدريس 
2019/2018 املتميز للعام اجلامعي 

حصل كالً من عضو هيئة التدريس 
في قسم اإلدارة والتسويق د. مشاري 
الناهض وعضو هيئة التدريس بقسم 
ال��ط��رق الكمية ون��ظ��م املعلومات د. 
محمد املرزوق من كلية العلوم اإلدارية 
بجامعة الكويت على جائزة التدريس 

املتميز للعام اجلامعي 2019/2018.
وب���ه���ذا ال���ص���دد ذك���ر د. م��ش��اري 
الناهض املتخصص في ريادة األعمال 
واإلدارة االستراتيجية أن تعليم ريادة 
األعمال ال يعتمد على الكتب والتنظير 
األك��ادمي��ي، مشيرا إل��ى أن الفلسفة 
التعليمية تقوم على تنمية أساليب 
التفكير العلمية وتطبيقها على أرض 
ال��واق��ع، ومناقشة واستضافة رواد 
األع��م��ال ف��ي جلسات ح��واري��ة حول 
ري���ادة األع��م��ال واالب��ت��ك��ار، وب���دوره 
تقدمبالشكر جلنة التقييم وجميع 
املساهمني في تطوير ج��ودة العملية 
التعليمية وكل من أسهم في نيله على 
هذه اجلائزة، مبينا أن التكرمي ال يعدو 

كونه التزاما باالستمرار في تقدمي 
األفضل دائما.

ومن جهته قال األستاذ املتخصص 
ف��ي ال��ط��رق الكمية ونظم املعلومات 

د. محمد امل���رزوق “أن اجل��ائ��زة ولله 
احلمد من فضل الله وتوفيقه، وهي 
انعكاس جلهود جميع من كان له يد في 
تعليمه خالل رحلته الدراسية، وكان 

من أبرزهم أساتذة في جامعة الكويت 
أصبحوا اآلن زم��الء له فجزاهم الله 
خير اجل��زاء، سائال الله أن يكون له 
ولزمالئه األثر البالغ على طلبته كما 
كان”، مبيناً أن ه��ذه اجلائزة مبثابة 
تأكيد بأنه يسير على النهج الصحيح 
في خلق بيئة تعليمية صحيحة تنقل 
النظريات املكتوبة إلى واق��ع اخلبرة 
العملية، مما يسهم في توضيح الرؤية 

العلمية للطلبة.
واجلدير بالذكر أن جائزة التدريس 
املتميز متنح سنويا لعضو مختار 
من هيئة تدريس يتم فيها االختيار 
بناء على التميز في أساليب وطرق 
التعليم املختلفة واملتبعة في العملية 
التدريسية، وتقدم اجلائزة للتعبير 
ع��ن تقدير اجل��ام��ع��ة ملستوى األداء 
التدريسي لألساتذة الفائزين، لإلسهام 
برفع كفاءة الطلبة وتأهليهم، وحثهم 
على البحث العلمي، وغ���رس القيم 
املهنية واالجتماعية واألخالقية لديهم.

تكرمي أحد الطلبة الفائزين محافظ األحمدي الشيخ فواز اخلالد متوسطا الطلبة املكرمني
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إحدى الطالبات تتسلم التكرمي

حملة نفذتها مراقبة النظافة العامة بعموم احملافظة

55 مخالفة وترفع  بلدية العاصمة حترر  
230م3 من املخلفات واألنقاض حمولة 

أعلنت إدارة العالقات العامة 
ببلدية ال��ك��وي��ت ع��ن ت��واص��ل 
احلمالت امليدانية التى تشنها 
إدارة النظافة العامة وإشغاالت 
ال��ط��رق ب��ف��رع بلدية محافظة 
العاصمة لرفع مستوى النظافة 
ب��احمل��اف��ظ��ة وإظ���ه���ار امل��ن��ظ��ر 

اجلمالى واحلضاري للبالد.
وأك���د م��دي��ر إدارة النظافة 
ال��ع��ام��ة وإش����غ����االت ال��ط��رق 
بفرع بلدية محافظة العاصمة 
بالوكالة جمال الفضلي  بأن 
األدارة قد قامت ب���إدراج خطه 
تستهدف احلد من ظاهرة األفعال 
املضرة بالنظافة العامة و رفع 
مستوى النظافة إل��ى املستوى 
امل��ط��ل��وب ع���ن ط��ري��ق ال��ق��ي��ام 
بحمالت م��ي��دان��ي مكثف وفق 
ج��دول زمني على الشواطىء 
و منطقتني أس��واق املباركية و 
الصاحلية تطبيقاً للقانون9/87   
والذي ينص بحظر إلقاء القمامة 
واألوراق واحمل����ارم والعلب 
وأعقاب السجائر على األرصفة 
والساحات والشوارع وامليادين 
والتى قد تصل غرامتها إلى 200 

دينار .
وأض��اف الفضلي ب��أن مركز 
نظافة القبلة وال��س��وق التابع 
ل�����إلدارة ق���د ش���ن ح��م��ل��ة على 
منطقة الصاحلية وش��واط��ئ 
ال��ع��اص��م��ة ل��رص��د امل��خ��ال��ف��ني 
وإت��خ��اذ االج����راءات القانونية 
بحقهم ، الفتاً إلى أن احلملة قد 
أسفرت عن حترير 55 مخالفة 
طبقاً للقانون 9/87 فضال عن 
حترير 30 مخالفة نظافة عامة 
طبقاً للقرار الوازري 190 لسنة 
2008 إلى جانب ضبط 17 بائع 
متجول ومت إت��خ��اذ االج���رءات 

القانونية بحقهم.
وتابع الفضلي ب��أن مراقبة 
النظافة قامت بحمالت نظافة 

مكثفة لرفع  مستوي النظافة 
باحملافظة وال��ت��ى أس��ف��رت عن 
رفع و إزالة 230م3 من املخلفات 

واالنقاض .
كما شدد الفضلي على مرتادي 
الشواطئ باحلفاظ على  النظافة 
العامة من خالل القاء املخلفات 
في األماكن املخصصة لها بهدف 
االرت���ق���اء مب��س��ت��وي النظافة 
وإظ��ه��ار ال��ص��ورة احلضارية 
للدولة، مؤكداً على ان احلمالت 

مستمرة لرصد املخالفني واتخاذ 
االجراءات القانونية بحقهم.

ودعت إدارة العالقات العامة 
اجلميع  بتصوير أي شيء سلبي 
يتعلق بالبلدية  وإرساله عبر 
حساب البلدية مبواقع التواصل 
االجتماعي  @kuwmun   أو 
اإلت��ص��ال على اخل��ط الساخن  
139 وسيتم اتخاذ اإلج��راءات 
القانونية حيال الشكوى على 

الفور.

حترير مخالفة

رفع األنقاض

د. محمد املرزوقد. مشاري الناهض


