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وزيرة خارجية النمسا تثمن دور سمو األمير احليوي حلل النزاعات باملنطقة

كنايسل: الكويت شريك استراتيجي مهم للنمسا 
واالحتاد األوروبي في منطقة الشرق األوسط واخلليج

الكويت نظمت ورشة عمل لتطوير جهود 
استئصال مرض شلل األطفال عامليًا

ريا�ض عواد 

نظمت وزارة الصحة ورش���ة العمل 
اإلقليمية للنظام احملدث إلدارة معلومات 
ال��ت��رص��د الت��خ��اذ اإلج�����راءات ملسؤولي  
الترصد ومديري البيانات على املستوى 
الوطني و تثبيت النظام احملسن ملعلومات 
الترصد من أجل اتخاذ االج��راءات وكيفية 
استخدامه و استخدام البيانات املتاحة 
لتحليل ال��وض��ع وامل��خ��اط��ر للتحليل 
املستقبلي، واكتساب مهارات اعداد جداول 
بيانات محورية للحاالت و ادارة بيانات 
املخالطني والبيانات الوطنية والبيئية 
والبيانات املتعلقة بفيروس شلل األطفال 
واالس��ت��ف��ادة م��ن ب��رام��ج اع���داد اخل��رائ��ط 
اإللكترونية بنظام QGIS، وإدخال نظام 

معلومات شلل األطفال اجلديد.
وق���ال م��دي��ر املكتب اإلقليمي ملنظمة 

الصحة العاملية و املسؤول الطبي ملراقبة 
وإدارة برنامج شلل األط��ف��ال باملكتب د 
.مجدي ش��رف: تأتي ه��ذه الورشة ضمن 
اطار التعاون والدعم املستمر من منظمة 
الصحة العاملية في مجال الصحة وتطوير 
جهود استئصال مرض شلل األطفال عامليا.

وتأتي أهمية مثل هذه الثورات العلمية 
للتأكيد على استكمال اخلطوات السابقه 
ال��وض��ع معايير ال��ت��ره الدقيق ملؤشرات 
ال��ش��ل��ل ال��رخ��و احل���اد وزي����ادة م��ه��ارات 
العاملني في هذا املجال من خالل استخدام 
نظم امل��ع��ل��وم��ات االل��ك��ت��رون��ي��ة ف��ي جمع 
البيانات الضرورية بطريقة توفر الوقت 

واجلهد وتقلل
التكلفة ، بهدف احلصول على املعلومات 
املطلوبة م��ن خ��الل التحليل الكتروني 
املتطور ، مع القدرة على ربط تلك النظم 

أو املعلومات املستخرجة بشكل سريع 
مع برامج احلاسب اآلل��ي األخ��رى بشتى 
انواعها ما ينجم عنه حتليل أشمل وأدق 
املؤشرات الوبائية للمرض بغية الوصول 
لالجراءات والسياسات األفضل ملكافحة 
امل��رض على املستوى الوطني االقليمي 

والعاملي.
وأشار د. شرف  الى أن الورشة تتضمن 
التدريب على برامج نظم التحليل اجلغرافي 
GIS وهو برنامج نظام معلومات جغرافي 
يسمح اللمستخدمني بتحليل احلاالت وفق 
املعلومات اجلغرافية والبيئية والسكانية 
والتعليمية والصحية مع توزيع احلاالت 
على خ��رائ��ط الكترونية بصور سريعة 
ومتقدمة تفوق نظم التحليل االعتيادية 
مم��ا يساهم ف��ي حت��دي��د وم��ع��رف��ة مكامن 
وم��ؤش��رات اخلطر امل��رض بشكل أفضل 

وأس��رع ، وتتميز ه��ذه البرامج بالقدرة 
على االستفادة من برامج احلاسب اآللي 
املتعارف عليها مع القدرة على ربطها دوليا 
مع منظمة الصحة العاملية مع احلفاظ التام 
على خصوصية املعلومات املستخدمة وفق 
نظام ترميز دولي للحاالت دون استخدام 

البيانات شخصية.
كما أك��د د. ش��رف على أن ه��ذا البرامج 
ميكن ال��ت��وس��ع باستخدامها ل��أم��راض 
املعدية األخ��رى. وقد مت مؤخرا استخدام 
م��ث��ل ه���ذه ال��ب��رام��ج الس��ت��ن��ب��اط األم��اك��ن 
املتوقع أن يحدث فيها تزايد حلاالت مرض 
الكوليرا في أح��دى ال��دول من خ��الل ربط 
معدالت سقوط األمطار مع معدالت درجات 
احل���رارة وال��ت��وزي��ع السكاني ومكونات 
البنية التحتية مما ساهم بشكل كبير في 

السيطرة على ذلك املرض.

ترأس وفد الباد في اجتماعات املجلس الوزاري العربي للسياحة 

مصطفى: الكويت تولي اهتمامًا كبيرًا 
بدعم السياحة العربية

ق����ال وك���ي���ل وزارة اإلع����الم 
الكويتية املساعد لقطاع السياحة 
يوسف مصطفى أمس إن الكويت 
تولي رغبة واهتماما كبيرا لدعم 
السياحة العربية لتصبح احدى 

روافد اقتصاديات الدول العربية.
ج��اء ذل��ك في تصريح أدل��ى به 
مصطفى ل� )كونا( عقب ترؤسه 
وف��د ال��ك��وي��ت امل��ش��ارك باإلنابة 
عن وزي��ر االع��الم ووزي��ر الدولة 
لشؤون الشباب محمد اجلبري في 
اجتماعات الدورة ال 21 للمجلس 
ال���وزاري العربي للسياحة الذي 

تستضيفه مدينة اإلسكندرية.
وق�����ال م��ص��ط��ف��ى ان ق��ط��اع 
السياحة يعد من اه��م القطاعات 
احليوية التي تؤثر بشكل ايجابي 
على اقتصاديات ال��دول من خالل 
توفير العديد م��ن ف��رص العمل.
وفي هذا الصدد اوضح مصطفى ان 
املجلس ال��وزاري ناقش سبل دعم 
االقتصاد الفلسطيني باالضافة 
الى بنود اخرى منها تفعيل محور 
املعلومات واالحصاءات السياحة 
ل��دع��م االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة العربية 
للسياحة والتنمية املستدامة 
2030 ف��ي ق��ط��اع السياحة في 

املنطقة العربية.
وأشار إلى أن املجلس اقر عددا 

من التوصيات ابرزها تشكيل جلنة 
ملراجعة وحتديث االستراتيجية 
العربية للسياحة برئاسة وزيرة 
السياحة املصرية الدكتورة رانيا 
املشاط لرفع توصياتها في مدة ال 

تتجاوز ثالثة أشهر.
وذك����ر أن امل��ج��ل��س ال����وزاري 

وافق على مقترح لهيئة البحرين 
للسياحة واملعارض بشأن محور 
املعلومات واالحصاءات السياحية 
لدعم االستراتيجية باإلضافة الى 
تكليف اللجنة الفنية للسياحة 
العربية لبحث سبل تنفيذ احللول 

املقدمة في املقترح.

يوسف مصطفى واألمير سلطان بن سلمان رئيس هيئة السياحة السعودي
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أعربت وزيرة خارجية النمسا 
كارين كنايسل عن تقدير بالدها 
للدور “احليوي والبارز” الذي 
يقوم به سمو أمير البالد الشيخ 
ص��ب��اح األح��م��د حل��ل ال��ن��زاع��ات 
واخل��الف��ات باملنطقة م��ؤك��دة في 
ال��وق��ت نفسه أن الكويت شريك 
استراتيجي مهم للنمسا واالحتاد 
األوروب������ي ف��ي منطقة ال��ش��رق 

األوسط واخلليج.
وق��ال��ت ال��وزي��رة كنايسل في 
مقابلة مع )ك��ون��ا( مبناسبة بدء 
زيارتها الرسمية للكويت أمس 
الثالثاء ان النمسا تثمن عاليا دور 
سمو األمير كوسيط نظرا ملا يحظى 
به سموه من ثقة وتقدير مختلف 

األط��راف في الشرق األوس��ط من 
خ��الل دوره احليوي وال��ب��ارز في 

حل النزاعات واخلالفات باملنطقة.
وأضافت ال��وزي��رة النمساوية 
التي ستزور سلطنة عمان أيضا 
أن العالقات الثنائية بني النمسا 
وال��ك��وي��ت م��ت��م��ي��زة م��ن��ذ اق��ام��ة 
ال��ع��الق��ات الدبلوماسية بينهما 
ف��ي ع���ام 1965. وأوض��ح��ت أن 
ه��ذه ال��ع��الق��ات ال��ت��ي ت��ق��وم على 
أساس الثقة واالحترام املتبادلني 
تشهد تطورا مستمرا في مختلف 
املجاالت معربة عن األمل أن تسهم 
زيارتها احلالية الى الكويت في 
تعزيز وتعميق أواص��ر التعاون 

الثنائي باملستقبل.

كما عبرت عن تقديرها لدور 
الكويت ومساهمتها باعتبارها 
عضوا غير دائم في مجلس األمن 
الدولي مبينة ان البلدين الصديقني 
يتعاونان بشكل وثيق في العديد 
من املجاالت ذات االهتمام املشترك.
وأوضحت املسؤولة النمساوية 
التي تتولى بالدها حاليا الرئاسة 
الدورية لالحتاد األوروب��ي حتى 
نهاية العام اجلاري أن مباحثاتها 
خالل زيارتها مع كبار املسؤولني 
في الكويت ستتطرق الى القضايا 
املتعلقة باالحتاد والكويت ودول 

مجلس التعاون اخلليجي.
وأضافت أن املباحثات ستشمل 
ايضا اجلهود الكويتية على نطاق 

الدبلوماسية االقليمية ورؤي��ة 
القيادة الكويتية بشأن سبل حل 
اخلالفات واالزمات االقليمية ذات 
الصلة مبجلس التعاون اخلليجي 
واليمن وسوريا وليبيا والعراق 

وإيران.
وعن إمكانية مساهمة النمسا 
في بعض مشاريع رؤية الكويت 
2035 ق��ال��ت ال��وزي��رة كنايسل 
أن “خطة ال��ت��ن��م��ي��ة امل��ع��روف��ة 
ب� )كويت جديدة 2035( تتيح 
ف��رص��ا اس��ت��ث��م��اري��ة للشركات 
النمساوية للمساهمة في بعض 
املشاريع الكبرى منها تلك املتعلقة 
بقطاعات البنية التحتية والصحة 

والطاقة”.

وحول عالقات الكويت واالحتاد 
األوروبي أكدت أهمية االجتماعات 
ال��ت��ي ع��ق��دت ف��ي بروكسل خالل 
نوفمبر املاضي بني كبار املسؤولني 
من كال الطرفني بهدف دفع عجلة 
ال��ت��ع��اون امل��ش��ت��رك ف��ي مختلف 
امل��ج��االت مثل ال��ط��اق��ة املتجددة 
والتنمية واملساعدات اإلنسانية 
فضال عن مناقشة القضايا األمنية 

ومكافحة االرهاب.
واعتبرت الوزيرة النمساوية أن 
هذه اجلهود جزء من التزام أوسع 
بالتعاون بني االحت��اد االوروب��ي 
وم��ج��ل��س ال��ت��ع��اون اخلليجي 
اضافة الى ان الكويت هي شريك 
استراتيجي هام لالحتاد االوروبي 

في املنطقة اذ جتسدت من خالل 
قرار فتح بعثة لالحتاد األوروبي 

في الكويت في عام 2019.
وع��ن إمكانية ال��غ��اء تأشيرة 
ال��دخ��ول )ش��ن��غ��ن( للمواطنني 
ال��ك��وي��ت��ي��ني أك���دت أه��م��ي��ة بحث 
موضوع منح املواطنني الكويتيني 
ت��أش��ي��رة ال��دخ��ول على مستوى 
االحت��اد األوروب��ي حيث ان “مثل 
هذه املسائل ال ميكن ان تعالج على 

نطاق كل دولة منفردة”.
وأشارت وزيرة اخلارجية الى 
جهود سفارة النمسا في الكويت 
مل��ن��ح ال��ت��أش��ي��رة ب��ش��ك��ل سريع 
للمواطنني الكويتيني حيث ان 
السفارة تصدر اكثر من 11 الف 

تأشيرة سنويا أغلبها ملواطنني 
كويتيني وغيرهم من دول اخلليج.

وحول ما اذا كانت النمسا غيرت 
سياساتها حول النزاع الفلسطيني 
- اإلسرائيلي منذ تولي احلكومة 
النمساوية اجل��دي��دة احلكم قبل 
نحو ع��ام ش���ددت كنايسل على 
أن “النمسا ال ت��زال تعتقد بحل 
الدولتني اللتني تتعايشان بسالم 
ضمن ح��دود مشتركة ومعترف 
بها” مؤكدة أن ه��ذا هو السبيل 

ال���وح���ي���د إلق���ام���ة س����الم دائ���م 
باملنطقة.

وأوض��ح��ت وزي����رة خارجية 
النمسا أن حل الدولتني يلبي حاجة 
إس��رائ��ي��ل إل��ى االم���ن وتطلعات 
الفلسطينيني في اقامة دولة ذات 
س��ي��ادة م��ؤك��دة أن امل��ف��اوض��ات 
امل���ب���اش���رة ه���ي أف��ض��ل وس��ي��ل��ة 
للتوصل ال��ى ح��ل دائ��م حيث ان 
جناح املفاوضات يقع على عاتق 

الطرفني.

جانب من الورشة  املشاركون في ورشة العمل الدولية

وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل

الكبرى  امل��ش��اري��ع  ب��ع��ض  ف��ي  للمساهمة  ال��ن��م��س��اوي��ة  ل��ل��ش��رك��ات  اس��ت��ث��م��اري��ة  ف��رص��ًا  ستتيح   »2035 ج��دي��دة  »ك��وي��ت 

»نزاهة« حتيل مديرًا في »اجلمارك« 
وشخص آخر إلى النيابة العامة

أعلنت الهيئة العامة ملكافحة 
الفساد الكويتية )ن��زاه��ة( أمس 
الثالثاء عن إحالة اشرافي بدرجة 
م��دي��ر ادارة ف��ي االدارة العامة 
للجمارك وآخر إلى النيابة العامة.
وقال املتحدث الرسمي للهيئة 
األمني العام املساعد لقطاع كشف 
الفساد والتحقيق محمد بوزبر 
في بيان صحفي إن االحالة جاءت 
على اثر تلقي الهيئة بالغا بتاريخ 
12 أغسطس املاضي يشير الى 
ارت���ك���اب م��دي��ر ادارة ب����االدارة 
العامة للجمارك وشخص آخر 
غير خاضع لقانون انشاء الهيئة 
لشبهة جرمية فساد ترتب عليها 
ت��ف��وي��ت مصلحة ع��ل��ى ال��دول��ة 
واه��دار ام��وال عامة تصل قيمتها 

الى 352ر41 الف دينار )حوالي 
135 الف دوالر(.

وذك����ر أن ب��ع��د م���ا اط��م��أن��ت 

)نزاهة( على توافر أساس معقول 
ل��ق��ي��ام ش��ب��ه��ات ج��رائ��م الفساد 
املتمثلة ف��ي االض����رار العمدي 
باملال العام والتهرب اجلمركي 
وخ��ض��وع امل��ب��ل��غ ض���ده الح��ك��ام 
قانونها قامت بإحالة األوراق الى 

النيابة العامة.
وأك��د ع��زم )ن��زاه��ة( مواصلة 
اجلهود واإلجراءات بشأن فحص 
وجمع االس��ت��دالالت والتحريات 
في البالغات اجلدية التي ترد اليها 
مثمنا دور املبلغني في مساعدة 
الهيئة للوصول إلى معلومات عن 
وقائع الفساد وملتزمة في نفس 
الوقت بتوفير احلماية والسرية 
ل��ه��م وال���ت���ي ف��رض��ه��ا ال��ق��ان��ون 

والالئحة التنفيذية. 

محمد بوزبر

بعد لقائه إدارة جمعية الهال األحمر الكويتي

الكندري: الكويت حترص على تقدمي 
املساعدات إلقليم كردستان العراق 

أك��د القنصل ال��ع��ام ل��دول��ة الكويت في 
اربيل الدكتور عمر الكندري أمس الثالثاء 
ح���رص ال��ك��وي��ت ع��ل��ى اس��ت��م��رار تقدمي 
املساعدات إلقليم كردستان العراق الحتواء 

النازحني والالجئني.
وش��دد الكندري في تصريح خ��اص ل� 
)ك��ون��ا( عقب لقائه نائب رئيس مجلس 
إدارة جمعية الهالل األحمر الكويتي أنور 
احل��س��اوي على وق���وف ال��ك��وي��ت ال��دائ��م 
إل��ى جانب النازحني العراقيني في كافة 
احملافظات العراقية السيما اقليم كردستان.

وذكر أن املساعدات الكويتية للنازحني 
العراقيني التي تقدم حتت شعار )الكويت 
بجانبكم( مستمرة وتتنوع لتشمل العديد 
من اجلوانب وترعى جميع النازحني مشيدا 
بجهود جمعية الهالل األحمر الكويتي في 
تقدميها كافة املساعدات االنسانية املتنوعة.
ونوه ببرنامج اجلمعية املوسع في تقدمي 
املساعدات اإلنسانية للنازحني العراقيني 
والذي شمل توزيع السالل الغذائية وإقامة 
العديد من املشاريع الصحية والتنموية 

والتعليمية للتخفيف من معاناة النازحني.
وقال الكندري إنه مت إصدار كتيب يشمل 
كافة املساعدات الكويتية التي قدمت في 
احملافظات العراقية يبرز كافة اجلهود 
الكويتية في العمل االغاثي السيما جمعية 

الهالل االحمر الكويتي.
من جانبه قال احلساوي إن املساعدات 
ال��ت��ي قدمتها اجلمعية تنوعت لتشمل 

مختلف املجاالت والقطاعات احليوية التي 
ساهمت في بناء املدارس واملراكز الصحية 

اضافة الى املساعدات اإلغاثية والعينية.
واش��اد بالتعاون والتنسيق مع سفارة 

الكويت في بغداد والقنصلية في أربيل 
والبصرة مشيرا ال��ى انهم بذلوا جهودا 
كبيرة في تسهيل مهمة متطوعي اجلمعية 
لتقدمي املساعدات للنازحني العراقيني في 

احملافظات العراقية.
وأكد احلساوي أن اجلمعية تبذل جهدا 
كبيرا ملساعدة العراق تنفيذا لتوجيهات 

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد.

الدكتور عمر الكندري لدى زيارته إلى مقر جمعية الهالل األحمر الكويتي

»مناء للزكاة والتنمية« أطلقت
مشروع »فرج كربة«

     أطلقت مناء للزكاة والتنمية املجتمعية بجمعية 
اإلص��الح االجتماعي مشروع “فرج كربة” وال��ذي 
يهدف إلى مساعدة املعسرين واألس��ر األكثر حاجة 
من ضائقتهم املالية داخل دولة الكويت حيث تعاني 
العديد من األس��ر من ضوائق مالية مختلفة سواء 
أكانت دي��ون مالية أو أس��ر عاجزة عن دف��ع رسوم 
العالج الطارئة والعاجلة وتسعى مناء من خالل هذا 
املشروع إلى تبني دعم  حالة معسرة شهرياً لتفريج 

كربتها.
وقال مدير تنمية امل��وارد  اخليرية مبؤسسة مناء 
للزكاة والتنمية املجتمعية مساعد الرخيص أن هذا 
املشروع يعد أحد املشروعات املهمة التي تتبناها مناء 
حيث يتم من خالله تقدمي العون واملساعدة حاالت 

استثنائية والتي تواجه صعوبات مادية.
وب��ني الرخيص أن من��اء تكفل اآلالف م��ن األس��ر 
املتعففة داخ��ل بلد اخلير دول��ة الكويت تصل إلى 6 
أالف أسرة، لكنها احيانا تواجه حاالت خاصة حتتاج 
إلى دعم مادي عاجل  لتفريج كرب خاصة يفرضها 
عالج بعض االم��راض التي تستدعي إج��راء عمليات 
جراحية مكلفة أو ديون وافساط متراكمة قد تتسبب  

بالطرد من السكن.
وأك���د  أن السعي ف��ي تفريج ال��ك��رب��ات وقضاء 
احلاجات من أعظم الطاعات والقربات وسبب لنيل 
الرضى من الله واحملبة من الناس، فاإلنسان بطبعه 
كائن اجتماعي ومصاحله ال تتم إال بالتعاون مع 

اآلخرين، فاحتياجاته كثيرة وكرباته عديدة.


