
أك��دت وزي��رة الشؤون االجتماعية والعمل 
وزيرة الدولة للشؤون االقتصادية الكويتية هند 
الصبيح أمس االثنني أهمية االحت��اد الهندسي 
اخلليجي في تعزيز دور املؤسسات املتخصصة 
وإعداد التشريعات وقواعد مزاولة املهنة بدول 

مجلس التعاون لدول اخلليج العربية.
جاء ذلك في كلمة ألقتها الوزيرة الصبيح 
خ��ال احتفالية جمعية املهندسني الكويتية 
مبناسبة ال��ذك��رى ال20 لتأسيس االحت���اد 
اخلليجي الهندسي والتي أقيمت برعاية سمو 

أمير الباد.

وأض��اف��ت الصبيح أن االحت���اد الهندسي 
اخلليجي يسهم ك��ذل��ك ف��ي رع��اي��ة املهندس 
اخل��ل��ي��ج��ي ورف����ع م��س��ت��واه ال��ف��ن��ي وامل��ه��ن��ي 
ومواكبة أح��دث التطورات العلمية والتقنية 

والتكنولوجية في مجال عمله.
وأوضحت أن دول مجلس التعاون “تواقة” 
ألن تكون لدينا أنظمة مهنية موحدة مبينة أن 

“كل ما لدينا متشابة إلى درجة التطابق سواء 
كان بيئيا أو بشريا”.

ب���دوره أك��د رئ��ي��س مجلس إدارة جمعية 
املهندسني الكويتية املهندس فيصل العتل في 
كلمة مماثلة اهتمام الكويت بتوحيد مسيرة 
العمل الهندسي اخلليجي ال��ع��رب��ي وصقل 
مهارات وخبرات املهندسني اخلليجيني بكل ما 

هو متطور وحديث في مجال عملهم.
وأع��رب عن جزيل الشكر وعظيم االمتنان 
إل��ى سمو أمير الباد على دع��م سموه الكبير 
املتواصل لكل ما يسهم في االرتقاء باملستوى 
املهني والعملي فكل الشكر لصاحب السمو 
أمير الباد الشيخ صباح األحمد على الدعم 
الكبير واملتواصل لكل ما يرتقي مبسيرة العمل 

اخلليجي املشترك.
ب��دوره ق��ال األم��ني العام لاحتاد الهندسي 
اخلليجي الدكتور كمال احلمد في كلمة مماثلة 
إن السنوات األخيرة شهدت تنفيذ الكثير من 
مشروعات االحتاد وعقد العديد من املؤمترات 
والندوات الهادفة لارتقاء مبهنة الهندسة في 

دول مجلس التعاون.

وأوضح احلمد أن إجنازات االحتاد الهندسي 
اخلليجي بدأت تؤمتي ثمارها على أرض الواقع.

ويعد االحت���اد الهندسي اخلليجي منظمة 
خليجية عربية مهنية تأسست ف��ي الكويت 
في أبريل 1997 وك��ان يعرف سابقا بامللتقى 

الهندسي اخلليجي.
وي��ض��م االحت���اد ف��ي عضويته اجلمعيات 
والهيئات الهندسية اخلليجية ويستهدف تعزيز 
دوره��ا في تنظيم مزاولة املهنة ودع��م العمل 
الهندسي اخلليجي وحتقيق التعاون الفني 

الهندسي بني دول املجلس.
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الوزيرة هند الصبيح متحدثة

2018« يستهدف  الصرعاوي: تقرير »املواطن 
التوعية بدور »ديوان احملاسبة« في حماية املال العام

قال رئيس ديوان احملاسبة باإلنابة عادل 
الصرعاوي أمس االثنني إن تقرير )املواطن 
2018( يستهدف توعية املواطن بنتائج 
أعمال الديوان ودوره في حماية األم��وال 

العامة.
وأضاف الصرعاوي في كلمة خال حفل 
تدشني اإلص��دار األول من التقرير املعنون 

)ألجل الكويت.. نحملها أمانة( أن الديوان 
يستهدف مخاطبة امل��واط��ن ومؤسسات 
املجتمع املدني مباشرة إليصال معلومات 
حيوية عن دوره الرئيس في حماية املال 
العام وترشيد االنفاق لضمان االستغال 

بطريقة عصرية ومبسطة.
وأوضح أن جميع التقارير التي أصدرها 

الديوان سابقا كانت تستهدف السلطتني 
التشريعية والتنفيذية وه��ذه ه��ي امل��رة 
األول��ى التي يخاطب بها الديوان شريحة 

املواطنني.
وذكر أن التقرير يسلط الضوء على أهم 
التساؤالت الشائعة في املجتمع من خال 
رص��د املوضوعات التي تداولتها وسائل 

التواصل االجتماعي الفتا إلى تقدمي نسخة 
منه إلى القيادة السياسية عند تقدمي التقرير 
السنوي للديوان.وأفاد بأن )املواطن 2018( 
تطرق إلى عدة موضوعات رئيسة منها حملة 
عن الديوان ورقابته واملنافع احملققة إضافة 
إلى بيان موجز عن االستراتيجية واحلوكمة 

)اإلدارة الرشيدة(.

»ملست آسيا«: أداء متميز لطالب الكويت
في املؤمتر الطالبي لهجرة الطيور

ريا�ض عواد 

أطلقت مكتب املنظمة العاملية الستثمار 
أوق��ات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا لقارة 
اسيا  “ملست آسيا” أم��س فعاليات املؤمتر 
الطابي املصاحب لفعاليات املعرض العلمي 
الكويتي الفرنسي ال�13 “هجرة الطيور” للعام 

الدراسي احلالي.
وذك��رت املنسق العام للمؤمتر واملعرض 
املوجهة الفنية األولى للعلوم الدكتورة ألطاف 
الفهد أمس أن املؤمتر الطابي شهد مشاركة 
36 مدرسة متوسطة بنني وبنات من املناطق 
التعليمية الست ممثلة ب72 طالبا وطالبة 
فضا عن 36 معلما ومعلمة ميثلون مجموعة 
من م��دارس املرحلة املتوسطة املشاركة في 

الفعاليات.
وأوضحت الفهد أن الفرق الطابية املشاركة 
ق��دم ك��ل منها ع��رض��ا تقدمييا مل��دة 5 دقائق 
للتعريف مبشروعهم وبحثهم العلمي حول 

هجرة الطيور كمرحلة تقييم أولي لتلك االعمال 
الطابية التي تشارك في فعاليات املعرض، 
فضا ع��ن ع��رض ف��ك��رة امل��ش��اري��ع وأهدافها 
والنتائج التي توصل اليها الطاب وذلك دون 

عرض املشاريع ذاتها.
وذكرت أن املومتر الطابي تضمن مناقشة 
الطاب عن معلوماتهم عن الطيور باستخدام 
الوسائل احلديثة خاصة األي��ب��اد، مؤكدة أن 
املومتر مبثابة فرصة إلظهار اب��داع الطلبة 
وه��و مهرجان علمي مشمول بافكار جديدة 
وم��ج��االت متنوعة حرصت كل مدرسة على 
رب��ط مشروعها أو بحثها باإلعجاز العلمي 
بالقران ووظفت احلقائق العلمية بالقران في 

املشروع.
ومن جانبه أفاد نائب رئيس منظمة ملست 
العاملية ورئيس املكتب اإلقليمي مللست آسيا 
ومقره الكويت املهندس عدنان املير بأن املومتر 
واملعرض يتناول هذا العام مشروعات علمية 

وبحثية في مجال هجرة الطيور، مبينا أن 
فعاليات العام الدراسي احلالي جاءت شمولية 
ومتعددة ب��دأت باجتماعات تنسيقية مكثفة 
بني اجلهات املنظمة فضا عن مشاركة الطاب 
واملعلمني ف��ي م��راح��ل سابقة باالضافة الى 
تنظيم الندوة التثقيفية التي شهدت مشاركة 
خلبير الطيور ورئيس فريق عدسة البيئة 
راش��د احلجي مبحاضرة عن هجرات الطيور 

واسبابها وحتدياتها.
وأوضح املير أن املعرض يقام بالتعاون بني 
مكتب املنظمة العاملية ملست اسيا والتوجيه 
الفني العام للعلوم بوزارة التربية والسفارة 
الفرنسية ل��دى الكويت وبدعم من مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي خ��ال الفترة من 26 
الى 28 نوفمبر املقبل، مؤكدا على أهمية مثل 
تلك األنشطة الاصفية لصقل علوم ومعارف 
وامكانات الطاب والطالبات وربطهم بالواقع 

والتطورات التقنية والتكنولوجية املعاصرة، 

»اجلهاز املركزي« و»الصحة« يبحثان اخلدمات 
املقدمة للمقيمني بصورة غير قانونية

بحث رئيس اجل��ه��از املركزي 
ملعاجلة أوض��اع املقيمني بصورة 
غ��ي��ر ق��ان��ون��ي��ة ص��ال��ح الفضالة 
ووكيل وزارة الصحة الكويتية 
الدكتور مصطفى رضا اخلدمات 

التي تقدمها الوزارة لهذه الفئة.
وقال اجلهاز املركزي في بيان 
صحافي أمس االثنني إن الطرفني 
اتفقا خ��ال االج��ت��م��اع ال��ذي عقد 
مبقر اجلهاز على اعتماد بطاقات 
امل��راج��ع��ة وب��ط��اق��ات ال��ض��م��ان 

الصحي الصادرة عن اجلهاز في 
معامات ال����وزارة وف��ي هويات 
العمل التي تصدرها للعاملني فيها.

وأض��اف أن الطرفني اتفقا على 
م��ت��اب��ع��ة تنفيذ ض��م��ان ال��ع��اج 
املجاني الذي تضمنه قرار مجلس 
ال����وزراء 409 لسنة 2011 لكل 
حاملي بطاقات املراجعة وبطاقات 
ال��ض��م��ان الصحي ال��ص��ادرة عن 
اجل��ه��از م��ع اس��ت��ث��ن��اء احل���االت 
املستعجلة وال��ط��وارئ من شرط 

البطاقة الفتا إلى مراعاة اجلهاز 
ف��ي سياساته وق��رارات��ه األبعاد 

اإلنسانية.
ومت خ����ال االج���ت���م���اع ال���ذي 
حضره الوكيل املساعد للشؤون 
اإلداري��ة م��رزوق الرشيدي وعدد 
من مديري املناطق الصحية بحث 
أوض����اع امل��ق��ي��م��ني ب��ص��ورة غير 
قانونية العاملني لدى الشركات 
املتعاقدة مع وزارة الصحة لضمان 

حصولهم على حقوقهم.

جانب من االجتماع

جمعية البيئة تدعو إلنشاء مركز وطني 
إلدارة األزمات والكوارث

ريا�ض عواد 

دع���ت رئ��ي��س م��ج��ل��س إدارة 
اجلمعية الكويتية حلماية البيئة 
وجدان العقاب أمس من خال الى 
انشاء مركز وطني إلدارة األزمات 
وال��ك��وارث بعدما شهدته الباد 
من تأثيرات واضحة للتغيرات 
املناخية األم��ر ال��ذي ترتب عليه 
تغيير واضح في مواقيت وكمية 
األمطار الغزيرة في فترة واحدة 
مثلما ح��دث ف��ي األي���ام األخيرة 
فضا عن غيرها من التأثيرات 

املناخية األخرى.
وأض��اف��ت وج����دان ال��ع��ق��اب: 
“تكتلت السحب ودك���ن لونها 
مكونة سحبا رك��ام��ي��ة، واتفق 
متنبئو الطقس وخبراء االرصاد 
اجلوية مبا حتمل من خير وفير 
بجانب األخطار احملتملة، ولعل 
درس موجة االمطار االولى كانت 
ال���درس القاسي ال��ذي ك��ان البد 
م��ن استيعابه خ��ال اي��ام فقط، 
ف��االج��ن��دة اجل��وي��ة كانت مثقلة 
وم��زدح��م��ة ال ت��س��م��ح بتخطي 
ال���دروس والعواقب اال بتخطي 
اجلراح والوقوف مجددا ملجابهة 
امل��وج��ة اجل���دي���دة ال��ت��ي كانت 
اقوى بثاث مرات من االول��ى اال 
ان��ه��ا سجلت ضحايا وخسائر 
جسيمة في املنشآت واملمتلكات 

اخلاصة”.
وأفادت رئيس جمعية البيئة: 
“في خطوة رائدة لاستعدادات 

والتواصل بني اجلهات املعنية، 
وبشفافية في عرض االمكانيات، 
متكن الكيان املشكل حتت اشراف 
س��م��و رئ��ي��س مجلس ال����وزراء 
ال��ش��ي��خ ج��اب��ر امل���ب���ارك احلمد 
الصباح من إدارة أزم��ة الطقس 
الغير مستقر خال االيام القليلة 
املاضية بصورة مشرفة وناجحة 
جدا اذا ما قورنت بالفشل الذي 
ملسناه في احلالة اجلوية التي 
سبقتها رغ��م انها كانت اضعف 

كثيرا من االخيرة”.
وأك���دت وج���دان العقاب على 
جن��اح ادارة االزم���ة بالتخطيط 
واالستعداد لها بحذافير ادارة 
االزم�������ات وال�����ط�����وارئ حيث 
ال ضحايا وال أض���رار كما كان 
متوقعا لها، مضيفة ان “التعامل 
مع هذه احلالة اجلوية الصعبة 
يجب ان تدون وتدرس وال يعتبر 
ه��ذا مبالغة، ف��وج��ود التدوين 
وال��س��ج��ات رك���ي���زة اس��اس��ي��ة 
للتقييم والتقومي وتافي االخطاء 

ألداء افضل”.
افتة إلى أن “تعاون اجلهات 
ج��م��ي��ع��ه��ا ك����ان ي��ث��ل��ج ال��ص��در 
وتوظيف االمكانيات في كل جهة 
لم يكن ليتم دون وج��ود قوائم 
ب��امل��وارد واضحة ل��دى كل جهة 
وه��و ما يسمى ب��امل��وارد املتاحة 
ب��ان��واع��ه��ا واع���داده���ا وحالتها 
التشغيلية، كاجليش ورئاسة 
االركان واحلرس الوطني ووزارة 

الداخلية واالدارة العامة لإلطفاء 
وادارة الطيران املدني ووزارة 
االشغال والبلدية ووزارة الصحة 
وال��ط��وارئ الطبية وشركة نفط 
الكويت بامكانياتهم وجهودهم 
اللوجستية في املواقع واياديهم 
امل��خ��ل��ص��ة، فيما رب��ط��ت وزارة 
اإلع��ام املواطنني واملقيمني من 
متابعيها الذين ضمنت متابعتهم 
ملصداقية ال��ع��رض والتغطية 
امل��ن��ت��ش��رة وه����ي ب���ذل���ك امت��ت 
الصفقة الرابحة ب���ادرة االزم��ة 
اعاميا، فعرض اجلهود بحجمها 
وامتدادها على خارطة الكويت 
وض��واح��ي��ه��ا ع��زز ثقة املشاهد 
بجهود كل تلك اجلهات احلكومية 

وعرض امكانياتها فكانت النتائج 
سريعة في زيادة وعي املواطنني 
وامل��ق��ي��م��ني م��ن امل��ش��اه��دي��ن في 
اهمية متابعة االحداث واالمتثال 
للتحذيرات والتعليمات، حيث 
اب��ت��ع��د ال���ن���اس ع���ن ال���ش���وارع 
وال��ط��رق وال��ت��زم��وا بالبقاء في 
منازلهم للحفاظ على ارواحهم 
ومم��ت��ل��ك��ات��ه��م وع����دم اخل���روج 
ف��ي تلك األج����واء إال ف��ي ح��االت 
ال��ض��رورة القصوى، مم��ا خفف 
الضغط على ال��ك��وادر الوطنية 
ف��ي ح��ل مشلكلة الفيضانات 
وال��ت��ج��م��ع��ات امل��ائ��ي��ة وحت��وي��ل 
مسار السيول وحماية املنشآت 
امل��ه��م��ة وامل����دن السكنية دون 
خسائر  كما ك��ان متوقع، كما ال 
ميكننا جتاهل اجلهود التطوعية 
التي أدت دوره��ا املدني بكفاءة 
بايدي شبابية واعية ملسؤوليتها 
املجتمعية جتاه املجتمع وافراده 
جمعيات وف��رق نقدر احساسها 

باملسؤولية”.  
وأك����دت ال��ع��ق��اب أن جهات 
ع��دي��دة ف��ي ال��ك��وي��ت دع���ت ألن 
يكون لدينا مركز وطني الدارة 
االزمات والكوارث، فقد عملت تلك 
اجلهات طوال سنوات العداد هذا 
املركز ولم ير النور، مضيفة “مع 
ه��ذا النجاح الباهر اليوم الذي 
نحصد ثماره في جناة املواطنني 
واملقيمني، وتدني حاالت الطوارئ 

والباغات وعمليات اإلنقاذ.

وجدان العقاب
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الصبيح في لقطة جماعية خال احتفالية جمعية املهندسني الكويتية
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