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أكد أهمية تذليل عقبات املشاريع القائمة في مطار الكويت الدولي

الروضان :احلكومة تولي قطاع الطيران
أولوية لتطوير البنية التحتية
بحث وزي��ر التجارة والصناعة ووزي��ر
الدولة لشئون اخلدمات خالد الروضان مع
رئيس الطيران املدني الشيخ سلمان احلمود
املواضيع التي تهم قطاع الطيران املدني
والنقل اجلوي في دولة الكويت.
وأك��د وزي��ر التجارة والصناعة ووزي��ر
الدولة لشؤون اخلدمات خالد الروضان عقب
الزيارة بأن احلكومة تولي قطاع الطيران
املدني أولوية خصوصاً فيما يتعلق بتطوير
البنية التحتية والتشريعية للقطاع وتأهيل
ال��ك��وادر الوطنية ال��ق��ادرة على النهوض
باألعمال واملشاريع في مطار الكويت الدولي
وأض��اف الوزير الروضان بأنه بحث مع
املسؤولني في اإلدارة العامة للطيران املدني
أهمية تذليل كل العقبات التي تواجه اخلطط
التطويرية للمشاريع القائمة ف��ي مطار
الكويت الدولي لتحديث البنية التحتية ورفع
كفاءة التشغيل وحتسني مستوى اخلدمات
املقدمة للمسافرين.
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«الطيران املدني» 8 :في املئة زيادة حركة
الركاب في املطار خالل 2018
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الوزير خالد الروضان خالل لقائه الشيخ سلمان احلمود

وافق على رعاية حفل تكرمي املوظفني املميزين في «طوارئ البلدية»

قالت اإلدارة العامة للطيران املدني الكويتية أمس
اخلميس إن حركة الركاب في مطار الكويت الدولي
شهدت زي��ادة بنسبة  8في املئة خالل العام املاضي
بإجمالي  14813608ركاب مقابل  13735580راكبا
في الفترة ذاتها من .2017
وأوضح نائب املدير العام لشؤون سالمة الطيران
والنقل اجلوي ومركز تنسيق نظم السالمة في االدراة
عماد اجللوي لـ (كونا) أن حركة الركاب القادمني
بلغت  7425602راكب في  2018مقابل 6892639
راكبا في ذات الفترة من .2017
وأضاف اجللوي أن حركة الركاب املغادرين بلغت
 7388006ركاب في العام املاضي مقابل 6842941
راكبا مقارنة بعام  2017الفتا إلى أن حركة الطائرات
في العام املاضي زادت بنسبة  6في املئة.
وأفاد بأن إجمالي حركة الطائرات التي مت تشغيلها

alwasat.com.kw

من وإل��ى مطار الكويت الدولي خ�لال  2018وصل
إلى  118135رحلة مقابل  111641رحلة في 2017
مبينا أن عدد الرحالت التجارية القادمة واملغادرة
في  2018بلغ نحو  112973رحلة مقابل 106356
رحلة في .2017
ولفت إلى أن حركة الشحن في  2018شهدت زيادة
بنسبة  3في املئة في املطار إذ بلغت نحو 53ر249
مليون كيلوغرام مقارنة بعام  2017التي بلغت
66ر 241مليون كيلوغرام.
وأف��اد بأن حركة الشحن ال��وارد في العام املاضي
بلغت نحو 03ر 193مليون كيلوغرام مقارنة بنحو
34ر 185مليون كيلوغرام في الفترة املماثلة من
 2017في حني بلغت حركة الشحن الصادر 49ر56
مليون كيلوغرام مقابل 31ر 56مليون كيلو غرام في
.2017

سفير الكويت في سيؤول يسلم
مسؤولة كورية جنوبية دعوة للمشاركة
في مؤمتر الكويت الدولي

الشعلة استقبل رئيس مجلس إدارة نقابة
العاملني في بلدية الكويت
السفير بدر العوضي و رئيس جلنة مكافحة الفساد واحلقوق املدنية الكورية باك أون جونغ

الوزير فهد الشعلة يتسلم درعا ً من العرادة

استقبل وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية ووزير الدولة
ل��ش��ؤون البلدية فهد الشعلة رئيس مجلس إدارة نقابة
العاملني في بلدية الكويت محمد العرادة وأعضاء مجلس

جانب من اللقاء

اإلدارة .وقد أبدى الشعلة خالل اللقاء موافقته على رعاية
حفل تكرمي املوظفني املميزين في ف��رق ال��ط��وارئ في أفرع
البلدية باحملافظات ،وفريق الطوارئ املركزي التابع ملكتب

نفذتها إدارة التدقيق ومتابعة اخلدمات العام املاضي

بلدية «العاصمة» كشفت على 5471
مح ًال ورفعت  15557إعالن ًا

إميان الكندري

كشفت إدارة العالقات العامة في
بلدية الكويت عن اإلجن��ازات التي
حققتها إدارة التدقيق ومتابعة
خ��دم��ات ال��ب��ل��دي��ة ب��ف��رع بلدية
محافظة العاصمة خ�لال العام
امل��اض��ي حيث أس��ف��رت احلمالت
التفتيشية التي قام بها املفتشني
عن الكشف على  5471محل .
و ف��ي ه���ذا ال��ص��دد أوض��ح��ت
م��دي��ر إدارة التدقيق ومتابعة
خ��دم��ات البلدية إمي��ان الكندري
بأن احلمالت التفتيشية التي مت
تنفيذها من قبل مراقبة احملالت
واإلع�ل�ان���ات ك���ان ه��دف��ه��ا احل��د
م��ن املخالفات وق��د أس��ف��رت تلك
احلمالت الكشف على 5341محل.
وأكدت الكندري على أن املراقبة
قامت برفع وإزالة  15557إعالن

مخالف م��ن ال��ش��وارع وامليادين
إلى جانب حترير  1376مخالفة
والصلح في  342مخالفة .
وأش�����ارت ال��ك��ن��دري إل���ى أن
مراقبة االغذية واالس���واق قامت
بالكشف على  130محل الى جانب
حترير  41مخالفة باالضافة إلى
غلق محلني اداري �اً  ،الفتة إلى انه
ق��د مت حتصيل  19796دي��ن��ار
كرسوم.
وم����ن ج��ان��ب��ه��ا دع����ت إدارة
العالقات العامة اجلميع في حال
وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية
االتصال على اخلط الساخن 139
ال��ذي يعمل على م��دار الساعة أو
التواصل عبر حسابات البلدية@
 kuwmunمب��واق��ع ال��ت��واص��ل
االجتماعي.

«الكهرباء واملاء» :إيصال املياه العذبة
إلى  821قسيمة مبنطقة صباح
األحمد البحرية
أعلنت وزارة الكهرباء وامل��اء الكويتية أمس جهوزيتها إليصال
خدمة املياه العذبة إلى  821قسيمة ضمن القطاع (إيه  )4مبنطقة
صباح األحمد البحرية.
وق��ال الوكيل املساعد لقطاع تشغيل وصيانة املياه بالوزارة
املهندس خليفة الفريج إن (الكهرباء) حريصة على تقدمي كل اخلدمات
للمستهلكني وإيصال املياه العذبة إلى املناطق السكنية اجلديدة ومنها
منطقة صباح األحمد البحرية.وأوضح الفريج أن القسائم املشمولة
بإيصال املياه بعد انتهاء ال��وزارة من أعمال غسيل وتعقيم الشبكة
اخلاصة بها من رقم  698إلى  703ومن  1544إلى  1593ومن 2111
إلى القسيمة .2259
وأض��اف أن القسائم تضمنت األرق��ام من  2577إلى  2862ومن
قسيمة رقم  2863إلى .3192
وأكد حرص الوزارة على إيصال خدمة املياه وتسهيل اإلجراءات
مبا يعود بالنفع على عموم املستهلكني.
ودع��ا الراغبني في إيصال اخلدمة حسب أرق��ام القسائم للقطاع
املذكور مراجعة مكتب طلبات اإليصال مبنطقة الشويخ السكنية قسم
إيصال املياه أو مكتب شؤون املستهلكني مبنطقة الفحيحيل الستكمال
إجراءاتهم.

م .خليفة الفريج

مدير عام البلدية التي ستنظمه النقابة ضمن حملة حافز التي
أطلقتها من أجلتطوير العمل في البلدية وازدهارها لتتواصل
مسيرة البلدية في املشاركة في خدمة الوطن واملواطن.

تنظمه «التقدم العلمي» بالتعاون
مع جامعة كاليفورنيا

شهاب الدين :برنامج
«حتدي االبتكار» يهدف إلى
تطوير العناصر البشرية
بالعلوم والتكنولوجيا
قالت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي إن برنامج (حتدي
االبتكار) لعام  2019الذي تنظمه بالتعاون مع جامعة
كاليفورنيا مبدينة لوس أجنلوس األمريكية يهدف إلى
تطوير العناصر البشرية في مجاالت العلوم والتكنولوجيا
واالبتكار.
وأوضح املدير العام للمؤسسة الدكتور عدنان شهاب
الدين في كلمته أول أمس مبناسبة إطالق البرنامج للعام
اجلديد إن الفرق املشاركة التي متثل  11شركة كويتية
خاصة ستحظى بفرصة اكتساب مهارات وخبرات عملية
متكن اعضاءها من االستعانة بها في أماكن عملهم.
وأضاف شهاب الدين أن البرنامج يستهدف استكشاف
ال��ف��رق امل��ش��ارك��ة حل��ل��ول مبتكرة متكنها م��ن مواجهة
التحديات داخ��ل شركاتها اخل��اص��ة على م��دار االشهر
اخلمسة املقبلة.
وأوضح أن البرنامج يتميز بتصميمه واع��داده ملالءمة
احتياجات القطاع اخلاص في الكويت عالوة على اعتماده
على منهجيات التعلم التجريبي ل��ت��زوي��د املشاركني
باملهارات واألدوات الالزمة لتمكينهم من استكشاف نهج
مبتكر للتحديات املهنية التي تواجههم بأماكن عملهم.
وأف��اد ب��أن أح��د األه���داف الرئيسية للمؤسسة يتمثل
في ضمان تطوير القدرات التنظيمية والبشريه للقطاع
اخل��اص من خالل تعزيز أنشطة العلوم والتكنولوجيا
واالبتكار ضمن عمليات ذلك القطاع.
وبني أن البرنامج الذي دخل عامه الرابع شهد تطورات
كبيرة على م��دار السنوات املاضية منها اعتماده على
أساليب تعلم متنوعة واستخدام مناهج تعليمية مشهود
لها بالنجاح في حتفيز االفكار املبتكرة والتحرر من قيود
النماذج التقليدية في ممارسة االعمال التجارية.
من جانبه قال كبير مساعدي عميد كلية (اندرسون)
ل�لادارة في جامعة كاليفورنيا بلوس اجنلوس الدكتور
ألفريد اي اوزب���ورن في كلمة مماثلة إن ه��ذا النوع من
الشراكة يعمل على التقارب بني األمم.
وأض��اف أوزب���ورن أن ه��ذه الشراكة جتمع بني أفضل
العناصر املتاحة في القطاعني االكادميي والتجاري وهي
منوذج قوي للطريقة التي ميكن بها احداث تغيير إيجابي
في عاملنا اليوم.
ويتضمن البرنامج ورش عمل وحلقات دراسية يحاضر
فيها نخبة من خبراء جامعة كاليفورنيا في حني تعقد
معظم الورش داخل الكويت كما ستحضر الفرق املشاركة
في البرنامج مجموعة من ورش العمل بجامعة كاليفورنيا
بلوس اجنلوس وستزور بعضا من اهم الشركات باملدينة
مثل ديزني وشركة جينسلر.

سلم سفير الكويت ل��دى ك��وري��ا اجلنوبية بدر
العوضي أمس اخلميس رئيس جلنة مكافحة الفساد
واحلقوق املدنية الكورية باك أون جونغ دع��وة من
رئيس هيئة مكافحة الفساد الكويتية املستشار
عبدالرحمن النمش للمشاركة ف��ي مؤمتر الكويت
الدولي (النزاهة من أجل التنمية).
وقال السفير العوضي بحسب بيان سفارة الكويت
لدى كوريا ان ذلك املؤمتر الذي تنظمه الهيئة سيعقد
حتت رعاية سامية من قبل سمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد وبشراكة مع منظمة االمم املتحدة يومي
 15و 16يناير اجلاري.
وأض���اف أن��ه بحث م��ع أون ج��ون��غ سبل تعزيز
التعاون الثنائي بني البلدين الصديقني وخاصة في
مجال مكافحة الفساد واالستفادة من اخلبرة الكورية
“الطويلة والناجحة” في هذا املجال.
من جانبها اك��دت املسؤولة الكورية اجلنوبية
مشاركتها في مؤمتر الكويت الدولي وتطلعها نحو
حتقيق النتائج امل��رج��وة منه السيما ان��ه يحظى

مبشاركة كبيرة من قبل شخصيات ومنظمات دولية.
وشددت أون جونغ وفق بيان السفارة على حرصها
على استغالل فرصة زيارتها للكويت للمشاركة في هذا
املؤمتر لتعزيز التعاون بني كوريا اجلنوبية والكويت
في مجال تبادل اخلبرات والتعاون في مجال مكافحة
الفساد.
وكانت الهيئة العامة ملكافحة الفساد (نزاهة)
الكويتية قالت اخيرا ان تنظيمها ملؤمتر الكويت الدولي
(نزاهة من أجل التنمية) يأتي تفعيال لقراري مجلس
ال��وزراء ( )419و( )528بشأن تنظيم مؤمتر دولي
ملكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية بالقطاع
احلكومي في الكويت.
وأوضحت أن املؤمتر يهدف الى التعريف بجهود
الكويت في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد
وتوفير منصة عاملية تدعم تلك اجلهود وحتفز احلوار
الدولي بشأن مخاطر الفساد وسبل التصدي له مبا
يسهم في حتقيق أهداف خطة الدولة التنموية ()2035
وخطة التنمية املستدامة لألمم املتحدة .2030

«الصحة» تنظم األحد املقبل دورة
تدريبية خاصة باملدن الصحية

وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تنظيم دورة
تدريبية حول مبادرة املدن الصحية األحد املقبل في
اطار جهودها لتطبيق املبادرة بصورة ناجعة.
وقالت رئيسة مكتب املدن الصحية في ادارة الصحة
املهنية بالوزارة الدكتورة آمال اليحيى في تصريح لـ
(كونا) ان الدورة التي تستمر يومني تتركز حول اعداد
وثيقة (املرتسم الصحي للمدينة) التي تشخص احلالة
الصحية للمناطق السكنية.
وأشارت اليحيى إلى أن الدورة ستركز على تدريب
العاملني باملناطق الصحية املرشحة واملسجلة في
أعمال املدن الصحية على اع��داد الوثيقة ورفع قدرة
اعضاء اللجان التنسيقية في املناطق على صياغة
اولويات العمل لتحسني الصحة وتصميم االنشطة
والبرامج املجتمعية التداخلية وتنفيذها وتقييمها.
وأف��ادت بأن ال��دورة تسعى الى حتقيق التواصل
وتبادل اخلبرات بني املناطق احمللية في مجاالت العمل
للمدن الصحية والنماذج العاملية واالقليمية الى جانب
عرض وتقييم التجارب الكويتية.ولفتت الى ان املكتب
سيستضيف اخلبير االقليمي لتطبيق مبادرة املدن
الصحية من مكتب منظمة الصحة العاملية في الشرق
االوسط الدكتور عبدالرحيم الفكي في هذه الدورة التي

يحضرها  50شخصا من العاملني في املناطق املسجلة
او التي ترغب بالتسجيل في شبكة املدن الصحية.
وأوضحت أن (املرتسم الصحي للمدينة) عبارة
عن وثيقة تتضمن وصفا لكل االنشطة ذات العالقة
مبنظومة املدينة الصحية سواء أكانت وصفا للحالة
الصحية ام وصفا للحالة التعليمية او البيئية او
االستعداد للطوارئ والنشاط واملشاركة املجتمعية.
وبينت أن هذه األنشطة يجب ان توثق سواء بأرقام
احصائية صادرة من مصادر وطنية او مصادر عاملية
او مسوح او دراسات أو تقارير من اجلهات املختصة ثم
بعد ذلك يتضمن املرتسم اخلطة التي تضعها املنطقة
للعمل على حتسني الصحة في املجتمع من خالل جهود
مشتركة تؤدي الى تكامن اجلهود في املنطقة.
وأش��ارت إلى أنه سيتم صوغ خطة استراتيجية
وخطة عمل وج��دول زمني وحاجات وم��وارد وتقسم
على اعمال اللجان الفرعية التي تتبع اللجنة التنسيقية
للمدينة الصحية وتضاف ه��ذه الوثيقة أو املستند
ويرسل ملنظمة الصحة العاملية لالطالع عليه أوال
ثم يأتي فريق التقييم اخلارجي للمنظمة يعتمد تلك
الوثيقة في رؤيته لألثر والدليل على تطبيق هذه
االنشطة ضمن اخلطة االستراتيجية في املنطقة.

