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أكد عمق ومتانة العالقات مع هنغاريا

الفاضل :الكويت تسعى إلى تطوير إستراتيجيات املياه واحملافظة عليها

د .خالد الفاضل ووفد الكويت املشارك في مؤمتر املياه العاملي

أكد وزير النفط وزير الكهرباء واملاء
الدكتور خالد الفاضل أمس أن الكويت
تسعى بشكل متواصل إل��ى حتسني
وتطوير االستراتيجيات واخلطط
اخلاصة باملياه واحملافظة عليها.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير
الفاضل لـ (كونا) على هامش مشاركته
في مؤمتر املياه العاملي  2019الذي
يعقد حتت شعار (احلد من أزمة املياه)
في بودابست.
وأش���ار إل��ى أن تلك املساعي تأتي
في إطار رؤية (كويت جديدة )2035
التي ترتكز على عدة محاور من أهمها
مشاريع املياه مشددا على أهمية إيجاد
احللول الفعالة ألزم��ات املياه وسبل
إدارتها.
وبشأن املؤمتر قال الوزير الفاضل
إنه يهدف إلى مناقشة أهم التحديات
ح���ول أزم���ة امل��ي��اه ف��ي ال��ع��ال��م وأث��ر

التغيرات املناخية والبيئية على وفرة
املياه وجودتها.
وأك��د أهمية ابتكار احللول إلدارة
املياه وتعزيز كفاءة استخدامها سعيا
لتحقيق أهداف خطة التنمية املستدامة.
وأشار إلى أن وزارة الكهرباء واملاء
سعت ملواجهة تلك التحديات القائمة
عبر دراس��ة وجتربة الطاقة املتجددة
واستخدام تقنيات حديثة ومتطورة
ذات كفاءة عالية في معاجلة وتخزين
املياه.
وأكد الوزير الفاضل ان املشاركة في
مثل هذا املؤمتر الدولي تهدف الى تبادل
اخلبرات مع كبار املختصني واخلبراء
من مختلف دول العالم في مجال املوارد
املائية واحملافظة عليها.
ويناقش امل��ؤمت��ر على م��دى ثالثة
أي��ام ع��دة موضوعات منها استخدام
التكنولوجيا لتفادي أزمة املياه وأثر

وزير النفط ووزير الكهرباء واملاء مع وزير اخلارجية ووزير التجارة الهنغاري

التغيرات املناخية والبيئية على الثروة
املائية.
ويضم وف��د الكويت خ�لال املؤمتر
الوكيل املساعد لتشغيل وصيانة املياه
املهندس جاسم اللنقاوي ومستشارة
وزير الكهرباء وامل��اء الدكتورة خولة
الشايجي.
من جهة أخرى فقد أكد وزير النفط
وزي��ر الكهرباء وامل��اء الدكتور خالد
الفاضل أم��س اخلميس عمق ومتانة
العالقات الكويتية  -الهنغارية املمتدة
ألكثر من  55عاما.
جاء ذلك خالل لقاء الوزير الفاضل
ال����ذي ت����رأس وف���د ال��ك��وي��ت ب��وزي��ر
اخلارجية وزي��ر التجارة الهنغاري
بيتر س��ي��ارت��و على ه��ام��ش (مؤمتر
املياه العاملي  )2019الذي يقام حتت
شعار (احلد من أزمة املياه) بالعاصمة
الهنغارية (بودابست).

األحمد :الهيئة ستسلم األرض لـ«السكنية» خالل عام إلعادة تدويرها أو حتويلها إلى طاقة

«البيئة» تتسلم موقع اإلطارات
املستعملة رسمي ًا من «الصناعة»

الشيخ عبد الله األحمد خالل اجلولة

الفاضل مع وزير الداخلية وشؤون املياه الهنغاري

اخلراز :الكويت ملتزمة بدعم العمل االجتماعي التنموي العربي
أكد نائب رئيس املكتب التنفيذي ملجلس
وزراء الشؤون االجتماعية العرب وزير
الشؤون االجتماعية الكويتي سعد اخلراز
أول أم��س ال��ت��زام ال��ك��وي��ت ب��دع��م العمل
االجتماعي التنموي العربي املشترك.
وق���ال اخل���راز ف��ي كلمته االفتتاحية
في ال��دورة الـ  73ملجلس وزراء الشؤون
االجتماعية العربية التي تعقد في الكويت
إن الكويت حريصة على حتسني حياة األسر
العربية بشكل ع��ام واألس��ر الفلسطينية
بشكل خاص.
وأض��اف أن هذا االلتزام يأتي في إطار
مبادرات سمو أمير البالد التنموية التي
تبنتها القمة العربية ال سيما امل��ب��ادرات
ذات الصلة بدعم املشروعات الصغيرة
واملتناهية الصغر وم��ش��روع��ات االس��ر
املنتجة.
وذك����ر أن ت��ن��ظ��ي��م وزارة ال��ش��ؤون
االج��ت��م��اع��ي��ة ألع��م��ال امل��ك��ت��ب التنفيذي
في الكويت يأتي في إط��ار احل��رص على
التشاور مع ال��وزراء اعضاء املكتب حول
امل��ب��ادرات الكويتية التي تبناها مجلس
وزراء الشؤون االجتماعية العرب وفي
مقدمتها مبادرة “اعداد رؤية واستراتيجية
موحدة للعمل التطوعي في الدول العربية”
والتي طلبنا رفعها للقمة العربية القادمة
 2020ألخذ الدعم السياسي ال�لازم على
مستوى القادة.
وشدد على أهمية هذه املبادرة ملا تشكله
م��ن دع��م ايجابي وتعزيز جلهود ال��دول
العربية لتنفيذ خطة التنمية املستدامة
.2030
ودعا الى سرعة استجابة الدول العربية
االعضاء القتراح الكويت بعمل مسابقة

الوزير سعد اخلراز خالل كلمته

(ال��ى اخي اليتيم) عبر تشكيل جلان على
املستوى الوطني الختيار مرشحني لنيل
هذه اجلائزة العربية ال سيما من االيتام من
ذوي االعاقة.
وأف���اد ب��أن ذل��ك يأتي الب���راز امكانات
املنطقة العربية الهائلة وحرصها على
ضمان احلياة الكرمية ألضعف الفئات في
املجتمع واع���داد فيلم ح��ول جهود ال��دول
األعضاء في مجال االشخاص ذوي االعاقة.
وك��ش��ف أن وزارة االع�ل�ام الكويتية
اتخذت العديد من االج���راءات التنفيذية
في هذا املجال متهيدا الط�لاق هذه احلملة
املهمة خالل اليوم العربي لالشخاص ذوي
االعاقة في  13ديسمبر املقبل.
وأع��رب اخل��راز عن االم��ل في ان يشكل
اجتماع املكتب التنفيذي اليوم فرصة لرفع
تصورات متكاملة ملجلس وزراء الشؤون
االجتماعية ال��ع��رب ف��ي دورت���ه القادمة

للشروع في تنفيذها.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت وزي����ر التضامن
االجتماعي في جمهورية مصر العربية
رئ��ي��س املكتب التنفيذي ملجلس وزراء
الشؤون االجتماعية العرب غادة والي في
كلمة مماثلة ان اجتماع اليوم هو االخير
بالتشكيل احلالي للوزراء اعضاء املكتب
التنفيذي ال��ذي استمر مل��دة عامني وحقق
ال��ع��دي��د م��ن االجن����ازات رغ��م التحديات
والصعوبات.
واضافت والي انه يأتي في مقدمة هذه
االجن��ازات انشاء املركز العربي لدراسات
السياسات االجتماعية والقضاء على الفقر
ومهننة العمل االجتماعي العربي وخطة
العمل العربية ملعاجلة االسباب االجتماعية
املؤدية لالرهاب.
واشارت الى ان القمة العربية التنموية
اع��ت��م��دت االط���ار االس��ت��رات��ي��ج��ي العربي

للقضاء على الفقر متعدد االبعاد ومنهاج
العمل ل�لاس��رة ف��ي املنطقة العربية في
اط���ار تنفيذ اه���داف التنمية املستدامة
واالستراتيجية العربية حلماية االطفال
لوضع النزوح في ال��دول العربية وعمل
االطفال في املنطقة العربية.
واع��رب��ت وال���ي ع��ن سعادتها لعودة
صاحب السمو امير البالد صباح اليوم
ال��ى الكويت “داعية امل��ول��ى ع��ز وج��ل ان
ي���دمي عليه صحته وي��ع��زز م��ن ج��ه��وده
املقدرة في املجاالت السياسية والتنموية
واالجتماعية”.
من جانبها قالت االم�ين العام املساعد
جل��ام��ع��ة ال����دول ال��ع��رب��ي��ة رئ��ي��س قطاع
الشؤون االجتماعية السفيرة الدكتورة
هيفاء ابو غزالة في كلمة اخرى ان املكتب
التنفيذي في اطار اعداده العمال الدورة 39
ملجلس وزراء الشؤون العرب وضع عددا
من املوضوعات املهمة التي متثل اولوية في
العمل االجتماعي التنموي العربي املشترك.
واض��اف��ت اب��و غ��زال��ة ان��ه ف��ي مقدمتها
االع��داد والتحضير للقمة العربية املقبلة
ومتابعة تنفيذ ق���رارات القمة العربية
التنموية الرابعة عبر بحث امللفات التي
مت��س االن��س��ان ال��ع��رب��ي مبختلف فئاته
والتركيز على الفئات الضعيفة والهشة
ف��ي املجتمع .واوض��ح��ت ان املوضوعات
املتعلقة باالشخاص ذوي االعاقة واالسرة
والطفولة مبختلف ابعادها تعد موضوعات
رئيسة تتطلب رف��ع التوصيات بقرارت
عملية بشأنها ملجلس وزراء ال��ش��ؤون
االجتماعية العرب ما ميكن من تنفيذها على
ارض الواقع مما ينعكس بشكل مباشر على
حياة االنسان العربي.

الرفاعي :الكويت تتمتع بأقل معدالت وفيات
حديثي الوالدة واألطفال دون سن اخلامسة

جانب من تسليم موقع اإلطارات املستعملة

أعلنت الهيئة العامة للبيئة تسلمها رسميا
موقع اإلطارات املستعملة في (ارحيه) من هيئة
الصناعة وذل��ك وفق ق��رار مجلس ال��وزراء رقم
( )1049بشأن حتويل مسؤولية استكمال
التخلص م��ن اإلط�����ارات م��ن (ال��ص��ن��اع��ة) لـ
(البيئة).
وق��ال رئيس مجلس االدارة املدير العام لـ
(البيئة) الشيخ عبدالله األحمد في تصريح
صحفي خالل جولة نظمتها الهيئة في منطقة
(إرحيه) أمس اخلميس إن (البيئة) تتعاون مع
بلدية الكويت وهيئة الصناعة والهيئة العامة
للرعاية السكنية لالنتهاء م��ن مشكلة مكب
(إرحيه) بفترة سريعة لتسليمها لـ (السكنية).
وأض���اف الشيخ عبدالله األح��م��د أن هيئة
البيئة ستسلم األرض لـ (السكنية) في غضون
عام حيث سيتم خاللها التعامل مع هذه اإلطارات
بتحويلها ال��ى املصانع إلع���ادة ت��دوي��ره��ا أو
حتويلها إلى شركة اسمنت الكويت لتحويلها
الى طاقة مؤكدا أن الهيئة ق��ادرة على التعامل
مع العدد املتبقي من اإلطارات عبر وضع أفضل
الدراسات واخلطط.

وأوض����ح ف��ي ت��ص��ري��ح ل��ـ (ك��ون��ا)
عقب اللقاء أن��ه مت بحث تعزيز سبل
العالقات الثنائية بني البلدين مؤكدا
حرص القيادة السياسية على تعزيز
أواصرها.
كما أعرب الوزير الفاضل عن تطلع
الكويت الى تعزيز العالقات بني البلدين
والدفع بها نحو آفاق ارحب في مختلف
املجاالت ،مؤكدا حرص املسؤولني في
هنغاريا على تعزيز العالقات الثنائية
وتفعيل االتفاقيات املبرمة بينهما
باالضافة الى فتح آفاق جديدة للتعاون
املشترك في مختلف املجاالت والسيما
في مجاالت املياه والطاقة.
كما التقى أيضا ب��وزي��ر الداخلية
وامل��ع��ن��ي ب��ش��ؤون امل��ي��اه الهنغاري
شاندور بنتير والذي أكد حرص بالده
على تعزيز وت��وط��ي��د اط��ر التعاون
الثنائي.

وحول موسم التخييم ذكر أنه يتم التنسيق
مع بلدية الكويت لتحديد مواقع التخييم وسيتم
توزيع شتالت على املخيمات ما يسهم في زيادة
الغطاء األخضر في البالد ،مبينا أن فرق الهيئة
والبلدية ستكون منتشرة لرصد املخالفات
وال��ت��أك��د م��ن س�لام��ة ال��وض��ع البيئي ف��ي هذه
االماكن.
م��ن جانبه ق��ال نائب امل��دي��ر ال��ع��ام للهيئة
العامة للصناعة محمد ال��ع��دوان��ي إن��ه وفقا
لدراسة البلدية والرعاية السكنية تبني أن هناك
 50مليون إط��ار في املنطقة حيث قامت هيئة
الصناعة بإزالة  30مليونا واملتبقي االن 20
مليونا.
وأض��اف العدواني أن الهيئة كلفت من قبل
مجلس ال��وزراء اإلش��راف على املوقع الذي كان
أساسا مسؤولية البلدية ومت حتديد مساحات
ف��ي ال��س��امل��ي إلن��ش��اء مصانع إع���ادة التدوير
للشركات التي تبنت تقطيع اإلط���ارات حيث
اكتفت هيئة الصناعة حاليا بأعداد هذه االطارات
وحتولت املسؤولية إلى هيئة البيئة ابتدا ًء من
األمس.

أك��د الوكيل املساعد ل���وزارة الصحة
الدكتور ف��واز الرفاعي أم��س اخلميس
أن الكويت تتمتع بأقل معدالت وفيات
ح��دي��ث��ي ال�����والدة واألط���ف���ال دون سن
اخلامسة مبا يتفق مع معايير منظمة
الصحة العاملية.
وقال الرفاعي في تصريح أدلى به لـ
(كونا) على هامش مشاركته في أعمال
اجتماع ال��دورة ال��ـ  66للجنة اإلقليمية
لشرق املتوسط بطهران“ :نفخر بوجود
ب��رن��ام��ج امل��س��ح ال���وراث���ي ل�لأم��راض
الوراثية واالستقالبية في الكويت ..نقوم
بالكشف املبكر عن  22حالة من االمراض
الوراثية”.
وأع��رب الرفاعي عن ارتياحه لتمتع
الكويت بأعلى امل��ع��دالت في كثافة عدد
املمرضات واالطباء واملستشفيات ،مشيرا
إل��ى أن هناك زي���ادة متصاعدة ف��ي عدد
املمرضات خالل السنوات ال  10املاضية
مبا يتفق مع املعايير العاملية.
وأش��ار إل��ى أن��ه تناول في مداخالته
خالل االجتماع املستوى الرفيع ما تتمتع

ب��ه الكويت ف��ي م��ج��ال الصحة لرعاية
حديثي ال���والدة واألط��ف��ال دون السنة
اخلامسة واملراهقني خاصة تقليل نسبة
وفيات حديثي ال���والدة بشكل كبير في
الفترة املاضية.
وحول أهم احملاور التي متت مناقشتها
في االجتماع أوض��ح الرفاعي أن��ه متت
م��ن��اق��ش��ة ع���دة م��واض��ي��ع ح��ي��وي��ة على
مستوى الصحة في اإلقليم منها موضوع
تعزيز القوة التمريضية في إقليم شرق
املتوسط معربا عن ارتياحه ملا تتمتع به
الكويت في مجال عدد املمرضات واالطباء
واملستشفيات.
وقال :إنه كانت هناك ورقة للنقاش في
االجتماع تخص األم��راض السارية غير
املعدية منها السكري والسمنة وتعاطي
امل��خ��درات مضيفا “لله احل��م��د فهناك
جهود كبيرة في الكويت للحد من السمنة
وتعزيز النشاط البدني وضمان جودة
الهواء وغيرها من اجلهود املبذولة”.
ووص��ف الرفاعي مستوى االجتماع
بأنه كان “ممتازا ومثمرا” قائال “هناك

تعاون متواصل بني الكويت ودول شرق
امل��ت��وس��ط لضمان ج���ودة الصحة لكل
املواطنني واملقيمني في الكويت ونحن
نتطلع ال��ى التعاون املشترك م��ع كافة
ال���دول ف��ي م��ج��االت الصحة مب��ا يعود
بالنفع على مرضانا”.
وأش����ار إل���ى إج����راء ال��وف��د الكويتي
عدة لقاءات تقنية وجانبية مع الوفود
امل��ش��ارك��ة ف��ي االج��ت��م��اع ب��ش��أن جائزة
الكويت للسنة املقبلة الختيار الفائزين
بها.
وم��ن��ح��ت ال��ك��وي��ت ق��ب��ل ث�لاث��ة أي��ام
جائزتها الى الفائزين في مجال مكافحة
السرطان واألم���راض القلبية الوعائية
والسكري على هامش اجتماعات الدورة
ال 66للجنة اإلقليمية لشرق املتوسط
ملنظمة (الصحة العاملية) املنعقدة في
العاصمة االيرانية طهران.
وأنشأت ع��ام  2003مؤسسة جائزة
الكويت ملكافحة السرطان واألم���راض
القلبية الوعائية والسكري في إقليم شرق
املتوسط.

د .فواز الرفاعي

وكان وفد وزارة الصحة وصل األحد
املاضي الى طهران برئاسة الوكيل املساعد
لشؤون اخلدمات الطبية املساندة الدكتور
ف��واز الرفاعي ممثال ع��ن وزي��ر الصحة
للمشاركة في أعمال اجتماع الدورة ال66
للجنة اإلقليمية لشرق املتوسط.

