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ج��ددت وزارة الدفاع العراقية 
أم����س االرب����ع����اء االع������ان عن 
تخصيص مكافات مالية مجزية 
مل��ن ي��دل��ي مبعلومات ع��ن رف��ات 
الكويتيني املفقودين في العراق او 
املمتلكات الكويتية املنهوبة ابان 

الغزو العراقي للكويت.
ودع�����ت ال�������وزارة ف���ي ب��ي��ان 
امل��واط��ن��ني ال��ذي��ن ميتلكون اي��ة 
معلومات عن رف��ات العراقيني او 
الكويتيني او االيرانيني الذين فقدوا 
في احل��رب العراقية - االيرانية 
وحرب حترير الكويت وما يتعلق 
مب��ف��ق��ودات االرش���ي���ف االم��ي��ري 
الكويتي واملمتلكات الكويتية الى 

االدالء بها.
واوض��ح��ت ان���ه مي��ك��ن االدالء 

بأي معلومات في هذا الصدد من 
خال التواصل مع مديرية االعام 
وال��ت��وج��ي��ه امل��ع��ن��وي ف��ي وزارة 
الدفاع العراقية او مديرية حقوق 

االنسان في ال��وزارة او عن طريق 
نظام حكومة املواطن االلكترونية.

واك��دت ال��وزارة انها خصصت 
م��ك��اف��أة مجزية مل��ن يتقدم بهذه 
املعلومات بعد التأكد منها دون ان 

يكشف عن طبيعة تلك املكافأة.
واحالت احلكومة العراقية ملف 
املفقودين الكويتيني م��ن وزارة 
حقوق االنسان العراقية املنحلة 

الى وزارة الدفاع العراقية.
وسبق لوزارة الدفاع العراقية 
ان حثت امل��واط��ن��ني على االب��اغ 
عن الرفات في اعانات سابقة في 
شهري ابريل املاضي وم��ارس من 
عام 2017 ولم تكشف بعدها عن 
ما اذا كانت قد تلقت اي معلومات 

من املواطنني.

عبر التواصل مع مديرية اإلعالم والتوجيه املعنوي بـ«الدفاع« العراقية

العراق يعلن مجددا مكافآت مجزية 
مقابل الكشف عن رفات الكويتيني 

وزارة الدفاع العراقية
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ريا�ض عواد 

استقبل مدير عام الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب د. علي فهد املضف 
مبكتبه صباح األربعاء املوافق 18 يوليو 
اجل����اري ال���وف���ود اخلليجية امل��ش��ارك��ة 
ف��ي اج��ت��م��اع��ات هيئة امل���ه���ارات التاسع 
والعشرين، وذلك لبحث سبل تفعيل دور 
املركز من خ��ال األم��ان��ة العامة وضباط 
االتصال واجلهات املعنية في دول املجلس، 
بحضور نائب املدير العام للشؤون اإلدارية 
واملالية م. حجرف احلجرف ونائب املدير 
العام لشؤون التدريب باإلنابة م. أسامة 
الدعيج، ورئيس هيئة املهارات اخلليجية 
م. خالد املزروعي، ومدير مكتب العاقات 
العامة واإلع��ام املتحدث الرسمي باسم 

الهيئة أ. فاطمة العازمي.
أعرب د. علي املضف عن ترحيبه بكافة 
الوفود اخلليجية املشاركة في اجتماع هيئة 
امل��ه��ارات التاسع والعشرين، في وطنهم 
الثاني الكويت وفي رحاب الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب التي تسخر 
كافة امكاناتها لرعاية واحتضان أبنائها 
الطلبة لتنمية قدراتهم ومتكينهم من خدمة 
الوطن واملجتمع، مثنياً على كافة اجلهود 
املبذولة من قبل القائمني على مركز املهارات 
بالتطبيقي، مؤكداً دعمه الكامل وحرصه 
على العمل على تذليل كافة الصعوبات 

التي قد تعرقل سير العمل.

من جانبه قال م. حجرف احلجرف ان 
مشاركة التطبيقي في مسابقات املهارات 
العاملية السابقة قد أسهمت في اكتساب 
العديد م��ن اخل��ب��رات وال��ق��درات الكبيرة 
نتيجة االحتكاك مع الوفود املختلفة، متمنياً 
التوفيق جلميع الوفود اخلليجية املشاركة 
في مسابقة املهارات التي ستعقد بالكويت 

قريباً.
كما رحب م. أسامة الدعيج بكافة الوفود 
اخلليجية املشاركة في مسابقة املهارات 

املزمع عقدها بالكويت بداية عام 2019، 
والتي تهدف الى تنمية املهارات التنافسية 
والفنية لدى كافة منتسبي الهيئة وخاصة 
بقطاع التدريب، ، مضيفا ان مركز املهارات 
س��وف يقوم بتقدمي العديد من ال��دورات 

الفنية والتدريبية املتخصصة. 
من ناحيته أشار م. خالد املزروعي الى 
ان مركز املهارات هو أحد مشاريع اخلطة 
اإلمنائية لدولة الكويت في »التطبيقي«، 
حيث يتطلع ب��أن ي��ك��ون م��رك��زا خليجيا 

يخدم أبناء دولة الكويت وكافة ابناء دول 
املجلس، بهدف خلق جيل شبابي فني مؤهل 

وفق أحدث املعايير العاملية.
واض��اف م. املزروعي ان اجتماع هيئة 
امل���ه���ارات ال��ت��اس��ع وال��ع��ش��ري��ن سيشهد 
مناقشة م��وع��د اق��ام��ة مسابقة امل��ه��ارات 
اخلليجية اخلامسة والتي ستقام في دولة 
الكويت وتنظمها الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب، وكذلك نوع املهارات 

التي ستتضمنها املسابقة.

أكد تسخير »التطبيقي« جميع إمكاناتها لرعاية واحتضان الطلبة

املضف يستقبل الوفود اخلليجية املشاركة في اجتماع هيئة املهارات 

املضف متوسطا الوفود اخلليجية

ريا�ض عواد 

أعلن األمني العام لهيئة امللتقى 
اإلعامي العربي ماضي عبد الله 
اخلميس تأسيس مجلس إعامي 
مصري كويتي ، وقال في تصريح 
صحافي : هذا املجلس منبثق عن 
هيئة امللتقى اإلع��ام��ي العربي 
الذي يتخذ من دولة الكويت مقرا 
له ، وهو عضو مراقب في مجلس 
وزراء اإلع���ام ال��ع��رب واللجنة 
الدائمة ل��إع��ام بجامعة ال��دول 

العربية.
وأضاف اخلميس: نستهدف من 
إطاق هكذا مجلس تبادل اخلبرات 
وال��ت��ج��ارب  واإلس��ه��ام م��ن خال 
بوابةاإلعام بشتي وسائله املقرؤة 
واملسموعة واملرئية واإللكترونية 
ف��ي توطيد ال��ع��اق��ات الكويتية 
امل��ص��ري��ة عبر تبني ال��ع��دي��د من 
األنشطة والفعاليات واملؤمترات 
والندوات التي تصب في بحر هذه 
ال��ع��اق��ات ال��راس��خ��ة وال��ض��ارب��ة 
بجذورها في أعماق التاريخ والتي 
باتت منوذجا يحنذي علي صعيد 
ال��ع��اق��ات الثنائية ب��ني ال���دول 
والتصدي من خ��ال دور إعامي 
راق ألي���ة م��ح��اوالت م��ن شأنها 
إحداث فتنة أو وقيعة بني البلدين 
والشعبني الشقيقني خصوصا 
وأن املصريني العاملني في الكويت 

ميثلون أكبر جالية عربية مقيمة 
ويعملون بإخاص جنبا الي جنب 
مع أشقائهم الكويتيني  إسهاما في 

تنمية ونهضة الباد.
ون��وه اخلميس الي أن املجلس 
اإلعامي املصري الكويتي الذي 
رأي ال��ن��ور أخ��ي��را س��ي��ك��ون في 
مرحلة تأسيس ملده عام حتي تتاح 
له الفرصه لكي يشتد عوده و يعبر 
عن نفسه وقال : وخال فترة العام 

سيتم إعتماد 
الئ��ح��ة ت��ن��ظ��م ع��م��ل امل��ج��ل��س 
وت��س��م��ح ب��إن��ض��م��ام امل���زي���د من 
اإلعاميني املصرينب والكويتيني 
وفق شروط محددة بغية تشكيل 

جمعية عمومية للمجلس وأشار 
اخل��م��ي��س ال���ي أن ع���دد أع��ض��اء 
املجلس عشرة إعاميني مناصفة 

بني اجلانبني مت تسميتهم من قبل 
امللتقى اإلعامي العربي وقال 
: حرصنا علي إخ��ت��ي��ار عناصر 
م��ش��ه��ود ل��ه��ا ب��ال��ك��ف��اءة وحسن 
ال���س���ل���وك وال��س��م��ع��ة ال��ط��ي��ب��ة 
واإلستقالية التامة والبعد متاما 
عن أية أه��واء سياسية او حزبية 
أو فئوية خصوصا وأن املجلس 
اإلع��ام��ي امل��ص��ري الكويتي لن 
يكون معنيا بالشأن السياسي 
وإن ك��ان ل��ه أن ي��دل��ي ب��دل��وه في 
األحداث السياسية بهدف التعبير 
ع��ن رأي��ه ومب��ا يحقق ال��ه��دف من 
تأسيسه واملتمثل في العمل علي 
إستمرار متيز العاقات املصرية 
الكويتية وتابع اخلميس بالقول :  
وفي سبيل حتقيق الهدف  سنقوم 
خال الفترة املقبلة بعقد اتفاقيات 
تعاون وبروتوكوالت توأمة مع 
بعض اجلهات املعنية في البلدين 
ك��م��ا س��ت��ك��ون ب���اك���ورة أنشطة 
املجلس خال الفترة املقبلة حيث 
سيتم تنظيم أول منتدي إعامي 
مصري كويتي في دول��ة الكويت 
ب��دع��م م��ن وزارة اإلع���ام بحيث 
يتضمن املنتدي بعض ورش العمل 

التخصصية.

باكورة أنشطته منتدى مشترك في أكتوبر املقبل

اخلميس: »امللتقى اإلعالمي العربي« أطلق 
»املجلس اإلعالمي املصري - الكويتي«

ماضي اخلميس

ريا�ض عواد 

حتت رعاية و حضور محافظ اجلهراء 
الفريق م. فهد أحمد األم��ي��ر ، أق��ام مركز 
صباح األحمد للموهبة واإلبداع  أحد مراكز 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي حفل ختام 
املعسكر الصيفي لورش العلوم التطبيقية 
)فرع اجلهراء( ، وال��ذي حضره مجموعه 
من املستشارين و املسؤولني من مكتب 

احملافظ و املركز .
وف���ي ت��ص��ري��ح صحفي ق���ال محافظ 
اجلهراء الفريق م. فهد األمير “ ان ما تقوم 

ب��ه مؤسسة ال��ك��وي��ت للتقدم العلمي و 
املتمثله في مركز صباح األحمد للموهبة 
واإلبداع من جهود لدعم واستثمار طاقات 
ابنائنا يستحق اإلش��اده و الثناء ، حيث 
اننا شهدنا قبل عامني والدة اول حاضنه 
او ورش��ة للعلوم التطبيقية في محافظة 
اجلهراء و اليوم في حفل ختام املعسكر 
الصيفي نشهد مخرجات ه��ذه الورشة 
من ابداعات و اجن��ازات نفتخر بها ، كما ال 
ننسى دور اولياء أمور الطلبة و اهتمامهم 
في دع��م ابنائهم و ادخالهم في مثل هذه 

ال��ورش و املعسكرات و استثمار اوق��ات 
فراغهم مب��ا ينمي مهاراتهم العلمية و 

التكنولوجيا “ .
كما اش���اد معالي احمل��اف��ظ ببرنامج 
ف��ص��ول امل��وه��ب��ة و ال���ذي ؤس��س م��ن قبل 
املركز بالتعاون مع وزارة التربية  ، و ما له  
البرنامج من دور في  تأهيل ابناء الكويت 
ليكونوا و علماء و قاده املستقبل ، كما يأمل 
افتتاح اكادميية للموهوبني في محافظة 

اجلهراء .
وم��ن جانب اخ��ر ق��ال مدير ع��ام مركز 

صباح األحمد للموهبة واإلب���داع د.عمر 
البناي » انتشار من هذه الورش التطبيقية 
العلمية ف��ي مختلف محافظات الكويت  
يسهم في تسهيل عملية  اكتشاف مواهب 
و ابداعات ابنائنا ، و التي يسعى املركز الى 
استثمارها و حتويلها الى واق��ع ملموس 
يخدم و طننا احلبيب«  ، كما اثنى الدكتور 
البناي على جهود معالي محافظ اجلهراء 
و دعمه النشاء مثل هذه ال��ورش و سعيه 
في افتتاح فصول اضافية لبرنامج فصول 

املوهبة في محافظة اجلهراء.

بحضور ورعاية محافظ اجلهراء

مركز صباح األحمد للموهبة واإلبداع يقيم حفل ختام املعسكر الصيفي 

محافظ اجلهراء يستعرض أحد األنشطة الطابية محافظ اجلهراء متوسطا املكرمني

ريا�ض عواد 

عقدت رابطة الصحة العامة الكويتية 
مساء أم��س  االول ن��دوة نقاشية بعنوان 
»تطوير التنظيم اإلداري في املستشفيات 
احلكومية: خطوة نحو اإلصاح الصحي«، 
حيث تناولت ال��ن��دوة التنظيم اإلداري 
للمستشفيات احلكومية واملعوقات التي 
تفرضها األط��ر اإلداري��ة والتنظيمية لهذا 
التنظيم والتي حتد من قدرة املستشفيات 
ع��ل��ى االس��ت��ج��اب��ة الح��ت��ي��اج��ات املجتمع 
والطلب املتزايد على اخلدمة الصحية. كما 
استعرض املشاركون في الندوة النماذج 
واألس��ال��ي��ب املمكنة واملناسبة لتطوير 
التنظيم اإلداري في املستشفيات احلكومية 
والفوائد والنتائج احملتمل حتقيقها من هذا 

التطوير.
وقد ش��ارك في الندوة عدد من اخلبراء 
واملتخصصني في مجال اإلدارة الصحية 
وتصميم األنظمة الصحية وعدد من مديري 
املستشفيات احلكومية واخلاصة، وعدد 
من مسؤولي وزارة الصحة، باإلضافة 
إلى ممثلني عن اجلمعية الطبية الكويتية 
وباحثني ومهتمني وناشطني ف��ي مجال 

الصحة العامة واإلدارة الصحية. حيث 
تضمن برنامج ال��ن��دوة كلمة افتتاحية 
لرئيس رابطة الصحة العامة الكويتية د. 
عبدا لرحمن الدوسري، تبعتها مشاركات 
املتحدثني ف��ي ال��ن��دوة، حيث ش���ارك في 
الندوة كل من مدير مستشفى بنك الكويت 
ال��وط��ن��ي التخصصي ل��أط��ف��ال د. ميثم 

حسني، و مدير مستشفى واره د. أحمد 
العوضي، و الرئيس التنفيذي ملستشفى 
طيبة راشد الفضالة. وأدار الندوة أستاذ 
اإلدارة الصحية ف��ي جامعة الكويت د. 

ناصر العنزي.
وقد تركزت نقاشات الندوة على عدة 
محاور أب��رزه��ا قصور التنظيم اإلداري 

احلالي في املستشفيات احلكومية وعجزه 
عن تلبية احتياجات املجتمع من الرعاية 
الصحية ومواكبة التغيرات التي طرأت 
ف��ي ص��ن��اع��ة ال��ط��ب واإلدارة الصحية 
وأداء األدوار املنوطة باملستشفيات في 
املجتمعات احلديثة، ومن���اذج التطوير 
اإلداري املناسبة — حيث ركز املشاركون 
على أهمية فصل اجلهات املقدمة للخدمة 
الصحية ع��ن اجل��ه��از ال��رق��اب��ي املشرف 
عليها. ك��م��ا اس��ت��ع��رض امل��ش��ارك��ون في 
ال��ن��دوة ع���دداً م��ن النماذج اإلداري���ة التي 
ميكن للمستشفيات أن تتخذها ومنها 
منوذج الشركات غير الهادفة للربح ذات 
امللكية العامة حيث ميكن ه��ذا النموذج 
املستشفيات من االستجابة بفاعلية أكبر 
وكفاءة أعلى الحتياجات املجتمعات التي 
تخدمها. وقال رئيس رابطة الصحة العامة 
الكويتية د. عبدا لرحمن ال��دوس��ري أن 
الرابطة ستقدم نتائج وتوصيات الندوة 
إلى صانعي القرار وواضعي السياسات 
الصحية إلحاطتهم بالرؤى التي تساهم 
في تطوير التنظيم اإلداري في املستشفيات 

احلكومية.

رابطة الصحة العامة ناقشت سبل تطوير التنظيم 
اإلداري في املستشفيات احلكومية

أعضاء الرابطة في صورة جماعية

استكماال حلمات االزال��ة بناءاً على قرار مدير عام 
البلدية املهندس أحمد املنفوحي بازالة كافة  املنشآت 
العشوائية الغير مرخصة  باملناطق  البرية ، شنت 
االجهزة الرقابية بأفرع  البلدية مبحافظتي اجلهراء 
واالحمدي صباح اليوم حملة في املناطق البرية  أسفرت 

عن إزالة 50 منشأة عشوائية غير مرخصة.

وأش���ارت البلدية إل��ى ان االج��ه��زة الرقابية قامت 
بازالة 40 منشأة في محافظة اجلهراء ، 10  منشآت في 
محافظة  األحمدي. وفي هذا السياق أكدت بلدية الكويت 
على إستمرارية احلمات للقضاء على تلك الظواهر 
العشوائية باملناطق البرية ، مؤكدًة على أن مفتشي 

البلدية سيطبقون اللوائح بكل حزم على املخالفني.

استكمااًل حلمالت إزالة كافة املنشآت العشوائية 

50 منشأة عشوائية  »البلدية«: إزالة 
غير مرخصة باملناطق البرية

إزالة منشأة عشوائية

ريا�ض عواد  

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية 
التمريض بندر نشمي العنزي أن 
اجلمعية تبارك اجلهود املخلصة 
ال��ت��ي ي��ق��وم بها ص��اح��ب السمو 
أمير الباد في النهضة التنموية 
للكويت ، كما ت��واك��ب اجلمعية 
ايضا رؤي��ة 2035 التي يتبناها 
ال��ن��ائ��ب األول ل��رئ��ي��س مجلس 
الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر 
صباح األحمد الصباح، السيما أنه 
أحد الداعمني للشباب والطاقات 
ال��وط��ن��ي��ة ف��ي ك��ل التخصصات 
وخصوصا التخصصات النادرة 
ومنها مهنة التمريض، مشيرا 
الى أنه يؤكد في كل أحاديثه على 
دعمه وحرصه املستمر من أجل 

رفع مستوى هذه املهنة.

وأش���ار ال��ى  ان��ه س��وف يعمل 
على تطبيق توجهات النائب األول 
من أجل النهوض مبهنة التمريض 

وتطويرها من أجل بلدنا احلبيب 
الكويت ، متمنيا من الله سبحانه 
وتعالي ان يعود إلى أرض الوطن 

ساملا غامنا.
وأعلن عن تقدمي باغ للنائب 
العام  ضد منتج وبعض فناني 
مسرحية “مبروك ماياكم” الذين 
اس����اؤا  ملهنة ال��ت��م��ري��ض خ��ال 
ع��رض املسرحية، ش��اك��را وزي��ر 
اإلع����ام وزي���ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون 
الشباب د.محمد اجلبري لدعمه 
املعنوي ملهنة التمريض، مثمنا 
جهود وزارة اإلع��ام ودوره��ا في 
تطوير احلركة الثقافية والفنية 
في الكويت، منوها  الى أن ما حدث 
ف��ي مسرحية “مبروك ماياكم” 
جتاه مهنة التمريض يعد تصرف 

فردي.

قدم بالغًا للنائب العام  ضد منتج وبعض فناني مسرحية »مبروك ماياكم«

2035 العنزي: جمعية التمريض تواكب رؤية 

بندر العنزي

لتنفيذ خطط تطوير آلية التخلص من النفايات

مشروع »أمنية« يتعاون مع املتحدة للمرافق
أعلن مشروع “أمنية” البيئي عن توقيع 
اتفاقية تعاون مع شركة املتحدة إلدارة 
املرافق، حيث سيتم مبوجبها تنفيذ الطرف 
الثاني خطة من خطط تطوير آلية التخلص 
م��ن النفايات وحتويلها إل��ى م���واد يعاد 
استخدامها، والتي ج��اءت بهدف احملافظة 

على البيئة لتحقيق االستدامة.
وفي هذا اجلانب أفادت الرئيس التنفيذي 
ومؤسس مشروع “أمنية” البيئي سناء 

ال��غ��م��اس أن ه���ذه امل���ب���ادرة ال��ت��ي ج��رى 
توقيعها تعتبر فريدة من نوعها، واألولى من 
قبل شركة لها تاريخ عريق وإدارة متميزة 
وكوادر كويتية لها توجه جميل نحو حتقيق 
رؤية خطة التنمية، وبإيجاد بيئة صحية 
خالية من التلوث عبر املساهمة بنشر الوعي 
البيئي من خال اعادة تدوير النفايات عوضا 

عن ارسالها الى املرادم.
وثمنت الغماس التعاون مع الشركة 

املتحدة إلدارة املرافق، مشيدة بهذا اجلانب 
بدعم نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي أحمد يوسف الكندري، حيث أن 
البدء بهذا التعاون مع مشروع “أمنية” 
نابع من احلرص على تقدمي الدعم للشباب 
الكويتي في املشاريع التي تعود بالفائدة 
على اجلميع، الفته إلى أن املمارسات البيئية 
اجليدة تصب في مصلحة اجلميع وااللتزام 
واملسؤولية جت��اه املجتمع. وأض��اف��ت أن 

الكندري أعطى تعليماته لكافة املوظفني في 
الشركة باستخدام الصناديق التي سيتم 
توزيعها على باقي املواقع، وذلك بتجميع 
وتسليم امل��واد الباستيكية والورقية في 
الصناديق املخصصة لكل منها، وتعميم 
هذا التعاون في كافة املرافق التابعة لهم، 
وأختتمت الغماس حديثها بالشكر للفريق 
املمثل م��ن خ��ي��رة ش��ب��اب ه��ذا البلد الذين 

حرصوا على البدء بهذا التعاون .


