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تتمات

الفلبني تعتذر
وجدد شكره وامتنانه لدولة الكويت على متديد املهلة التي 
منحتها ملخالفي اإلقامة والتي مكنت السفارة من إجالء أكثر 
من 5000 من املخالفني من أبناء اجلالية وإعادتهم ألهلهم 

في الفلبني.
ورح��ب اوفيال بنتائج اللقاء ال��ذي جمع وزي��ر خارجية 
ب��الده مع السفير الكويتي في مانيال وبحث االج���راءات 
التي يجب أن تتخذ بني البلدين لتجنب تكرار ما حدث في 
املستقبل والتنسيق الفعال بني السفارة الفلبينية والسلطات 

الكويتية.
وأعرب عن تطلعه الستمرار عمله مع احلكومة الكويتية 
في األم��ور ذات االهتمام املشترك فضال عن تقوية أواصر 

العالقات بني البلدين والشعبني الصديقني.
وكان وزير اخلارجية الفلبيني أالن بيتر كايتانو قدم في 
وقت سابق اليوم اعتذاره الى دولة الكويت حكومة وشعبا 
على االساءة والتعدي على قوانينها بسبب تصرفات السفارة 

الفلبينية في البالد.
وق��ال كايتانو ف��ي تصريح نقلته شبكة )س��ي ان ان( 
اإلخبارية »اقدم اعتذاري الى نظيري الكويتي والى احلكومة 
الكويتية والشعب الكويتي والقيادة الكويتية ازاء اي اساءة 
بسبب بعض التصرفات التي قامت بها السفارة الفلبينية في 

الكويت«.
وأضاف انه قدم توضيحا للموقف الى سفير دولة لكويت 
في مانيال الذي تفهم ذلك مؤكدا انه سيرسل توضيحا مماثال 

الى الشيخ صباح خالد احلمد الصباح نائب رئيس الوزراء 
ووزير اخلارجية الكويتي.

وقال ان اجلانب الفلبيني اكد للجانب الكويتي على التزامه 
باتباع القوانني الكويتية مضيفا »ونحن بالتأكيد نحترم 
سيادة الكويت وكرامة الدولة من خالل العمل في حدود 

قوانينها والقوانني الدولية«.
وأوضح أن ما ميكن القيام به لتجنب تكرار ذلك مستقبال 
هو وضع آلية للتعاون بني اجلانبني لضمان تقدمي املساعدة 

لكل من يحتاج لها أو من لديه قضية.
وكانت وزارة اخلارجية الكويتية قد استدعت سفير 
الفلبني لدى الكويت مرتني على اثر تصريحاته الصحفية 
وتصرفات بعض العاملني في السفارة الفلبينية ونقلت له 
شجبها وادانتها لهذه التصرفات التي متثل تعديا وجتاوزا 

على سيادة دولة الكويت وقوانينها.

أردوغان يتعهد
وكان الرئيس التركي أعلن السبت املاضي ان قوات بالده 
متكنت من القضاء على 16650 عنصرا من حزب العمال في 

داخل تركيا وشمال العراق خالل األعوام الثالثة األخيرة.
يذكر ان حزب العمال استأنف قتاله ضد القوات التركية 

في يوليو 2015 بعد توقف دام نحو ثالثة أعوام ونصف.
واسفر جتدد القتال بني الطرفني عن مقتل أكثر من 1460 

رجل امن تركيا ومدنيا.

تتمات

خالل افتتاح ملتقى الشباب اخلليجي العربي األول 

الصبيح: مشكلة املياه أصبحت مشكلة عاملية تواجه الدول واحلكومات
أكدت وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل 
ووزير الدولة للشؤون االقتصادية الكويتية 
هند الصبيح ضرورة مواجهة القضايا املائية 
من املؤسسات احلكومية ومنظمات املجتمع 
املدني واملراكز البحثية املتخصصة والقطاع 
اخلاص من خالل وضع برامج اإلدارة املتكاملة 

للمياه وتعزيز التوعية بترشيد االستهالك.
وقالت الصبيح في كلمتها االفتتاحية أمس 
الثالثاء للملتقى الشبابي اخلليجي العربي 
األول الذي تنظمه جمعية املياه الكويتية حتت 
رعايتها بعنوان )إدارة وترشيد استهالك املياه 
مسؤولية مجتمعية( إن مشكلة املياه جتاوزت 
ح��دود ال��دول��ة ال��واح��دة واإلقليم اخلليجي 
الواحد واملنطقة العربية وأصبحت مشكلة 

عاملية تواجه الدول واحلكومات.
ون��ب��ه��ت إل���ى أن ذل���ك “يزيد م��ن حجم 
امل��س��ؤول��ي��ات امل��ل��ق��اة على نخبنا البحثية 
وجهاتنا املائية احلكومية واألهلية وعلى 

املعنيني بقضايا املياه ومنهم النخب البحثية 
والعلمية واملنظمات الدولية كاألمم املتحدة 
رس��م سياسات بحثية وإجرائية مدروسة 
تتبناها امل��ؤس��س��ات املعنية ب��ه��ذا القطاع 
بالتعاون م��ع منظمات املجتمع امل��دن��ي في 

الكويت والدول املشاركة«.
وأوضحت أنه منذ انطالق مسيرة التنمية 
والنهضة احلديثة في الكويت “تراعي الدولة 
شمولية إع��داد وتأهيل العنصر البشري من 
أبنائنا الشباب من خالل توفير خطط وآليات 
تتوافق مع متطلبات ذلك التأهيل ومنها إطالق 
العنان ملؤسسات املجتمع امل��دن��ي لتشارك 

وتساهم في االطالع بتلك الغاية الوطنية«.
وذك��رت أن الدولة منحت ذلك السقف غير 
احمل���دود م��ن امل��ش��ارك��ات املدنية داخ���ل أطر 
محددة ترسم مسيرة تلك املنظمات وتفجر 
إبداعاتها وتستثمر طاقات شبابها حتقيقا 
لرؤية سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 

الداعم األول للشباب كما جاء بالنطق السامي 
لسموه أن “الشباب أغلى ما منلك من ثروة 

وأفضل استثمار«.
وبينت الصبيح أن��ه مع إط��الق فعاليات 
هذا امللتقى الشبابي املهم تضع جمعية املياه 
الكويتية وهي إحدى منظمات املجتمع املدني 
الناشطة ف��ي دول��ة الكويت ف��ي بناء صرح 
العمل املجتمعي املتميز في إحدى أهم مجاالت 

احلياة قاطبة واملتمثل في مصادر املياه.
وأض��اف��ت أن��ه وفقا للعديد من املؤشرات 
الدولية ف��إن معظم ال���دول العربية ومنها 
دول مجلس التعاون اخلليجي تعاني ندرة 
املياه وتقع ضمن حزام الشح املائي لهذا فإنه 
لتحد كبير يتمثل في التعامل الراشد وبث 
ثقافة مائية جديدة تتوافق مع هذا التحدي 
بني مختلف القطاعات املجتمعية وخصوصا 

الشبابية.
وذك��رت أن الشباب هم عماد الغد “الذين 

نضع عليهم اآلم��ال بحمل مشاعل املستقبل 
لذا فاألمانة تتطلب منا إزاح��ة العراقيل من 
دربهم وحسن إعدادهم مبشمولية وتعريفهم 
باملخاطر التي تواجههم وعلى رأسها مشكلة 
ن��درة وشح املياه وأن نشركهم معنا في في 
التدارس والتباحث في وضع حلول اإلدارة 

املتكاملة ملصادر املياه على املستوي الوطني«.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة جمعية 
املياه الكويتية الدكتور صالح املزيني إن 
اجلمعية ت���ؤدي دورا كبيرا ل��رف��ع الوعي 
بقضايا املياه املختلفة لدى كل شرائح املجتمع 

املختلفة.
وأض��اف املزيني أن دولة الكويت ال تدخر 
جهدا أو أم��واال في سبيل تطوير نظام املياه 
واالرت���ق���اء ب��ه وحت��س��ن ن��وع��ي��ة امل��ي��اه إل��ى 
مستويات عاملية مما يتوجب علينا جميعا 
احل��ف��اظ على ه��ذه النعمة ووق���ف ه��در هذا 

املصدر املهم.

وذكر أنه بناء على ذلك تنظم جمعية املياه 
الكويتية هذا امللتقى الذي يضم نخبة الشباب 
اخلليجي والعربي من املهتمني في مجاالت 
املياه بهدف تبادل التجارب الناجحة وإلقاء 
الضوء على الدراسات املستقبلية في احملافظة 
على املياه على املستوى احمللي واخلليجي 

والعربي.
ويتضمن امللتقى ال��ذي يستمر ثالثة أيام 
مجموعة من الورش التفاعلية الهادفة وتبادل 
التجارب الناجحة واخل��ب��رات لرفع الوعي 
لدي الشباب في احلفاظ على مصادر املياه من 

منطلق املسؤولية االجتماعية.
ويعنى امللتقى برفع مستوى وعي الشباب 
العربي بقضايا املياه وض��رورة استدامتها 
وحفظها وتسليط الضوء على اه��م املشاكل 
املرتبطة بهدر واستنزاف املياه وعرض تقرير 
األمم املتحدة للبيئة حتت عنوان )توقعات 

الوزيرة هند الصبيحالبيئة العاملية(.

املطاوعة يشيد بنتائج اجتماعات االحتاد العربي 
للمجالس واحملاكم الدستورية

أشاد رئيس احملكمة الدستورية رئيس 
محكمة التمييز رئ��ي��س املجلس األعلى 
للقضاء املستشار يوسف املطاوعة أمس 
الثالثاء بنتائج اجتماعات االحتاد العربي 
للمجالس واحمل��اك��م الدستورية وكافة 

االنشطة التي تضمنتها.
وثمن املستشار املطاوعة في تصريح 
ل )كونا( على هامش اجللسة اخلتامية 
تناول امللتقى العلمي العاشر الذي تضمنته 
اج��ت��م��اع��ات االحت���اد م��وض��وع احل��ري��ات 
واملعتقدات الدينية في اطار التشريعات 

الدستورية العربية.
ووص�����ف امل���ن���اق���ش���ات ال���ت���ي دارت 
ب”العميقة” من اجلانب الدستوري منوها 
بتحقيق ال��ف��ائ��دة امل��رج��وة م��ن مثل هذه 
امللتقيات التي طرحت من خاللها “أفكار 
عميقة تتعلق باحلريات سواء الفردية أو 

االجتماعية”.
واش���ار ال��ى ان امل��وض��وع��ات تناولت 
كيفية “التوفيق” بني اعتبارات النظام 
العام واآلداب العامة وكافة األم��ور التي 
نصت عليها الدساتير من اق��رار احلريات 

“كحقوق جلميع املواطنني” .
واك���د االه��م��ي��ة ال��ت��ي تكتسبها دائ��م��ا 

اج��ت��م��اع��ات االحت���اد ال��ع��رب��ي للمجالس 
واحملاكم الدستورية موضحا ان جدول 
اعمال اجتماع اجلمعية العامة لالحتاد في 

اليوم الثالث واالخير تضمن عدة امور.
واش��ار املستشار املطاوعة الى ان ابرز 
هذه املوضوعات تقرير رئيس االحتاد عن 
نشاط االحت��اد في الفترة السابقة وخطة 
عمل االحتاد في السنتني القادمتني وكذلك 

تشكيل املكتب التنفيذي لالحتاد.
ون��وه كذلك ب��أن ج��دول االع��م��ال شمل 
املصادقة على امليزانية العامة املقترحة 
لالحتاد واحلسابات اخلتامية عن السنوات 
املاضية باالضافة الى بحث شؤون مجلة 
االحت��اد والئحة النشر كما أقرها املكتب 

التنفيذي.
واوضح املستشار املطاوعة أن اجتماع 
اجلمعية العمومية طرح عدة موضوعات 
كعناوين للملتقى العلمي ال11 القادم 
مشيرا إلى ان دولة الكويت تقدمت بثالثة 

اقتراحات بهذا الشأن.
واش��ار الى ان هذه االقتراحات تتعلق 
بكيفية تنفيذ األحكام الدستورية والرقابة 
على ال��ن��ص��وص اجل��زائ��ي��ة م��ن الناحية 
الدستورية وصياغتها باالضافة الى كيفية 

تعديل قوانني انشاء احملاكم الدستورية 
وضمانتها مبينا أن ه��ذه امل��وض��وع��ات 
“ذات اهمية ولقت كثيرا من القبول لدى 

اجلميع”.
كذلك باختيار رئيس جديد لالحتاد 
)حسب النظام االس��اس��ي( حيث تترأس 

االحتاد في الفترة القادمة اململكة االردنية 
الهاشمية متمنيا للرئيس اجلديد التوفيق 

في مهامه.
واوض��ح املستشار املطاوعة أن هناك 
بعض البنود التي تتعلق باختيار االمني 
العام لالحتاد مشيرا الى ان االم��ني العام 
احلالي املستشار حنفي اجلبالي انتهت 

فترة عمله في االحتاد.
وأع��رب املستشار املطاوعة عن الشكر 
جلميع العاملني ف��ي االحت���اد على حسن 
التنظيم واالع�����داد ل��ه��ذه االج��ت��م��اع��ات 
“اتسمت مبهنية  “الناجحة” ال��ت��ي 
وم��ن��اق��ش��ات عميقة” وك���ذل���ك الشكر 
جلمهورية مصر العربية ممثلة في احملكمة 
الدستورية العليا على تبنيها جانب كبير 

من التنظيم واالعداد لالجتماعات.
وشاركت دول��ة الكويت في اجتماعات 
احت���اد احمل��اك��م وامل��ج��ال��س ال��دس��ت��وري��ة 
العربية بوفد ترأسه املستشار املطاوعة 
وض��م كال من رئيس محكمة االستئناف 
املستشار علي بوقماز ووك��ي��ل احملكمة 
املستشار ابراهيم السيف الى جانب مدير 
ادارة مكتب رئيس مجلس القضاء األعلى 

أحمد العبد اجلادر.

املستشار يوسف املطاوعة

امل������������������ائ������������������ي������������������ة ال����������������������ق����������������������ض����������������������اي����������������������ا  مل�������������������������واج�������������������������ه�������������������������ة  ض�����������������������������������������������������������������رورة  االس�����������������������������ت�����������������������������ه�����������������������������الك  وت�������������������������رش�������������������������ي�������������������������د  امل��������������������ت��������������������ك��������������������ام��������������������ل��������������������ة  اإلدارة 

ترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لترشيد استهالك الطاقة الكهربائية واملياه 

بوشهري: األرقام اخلاصة بالترشيد تسهم 
في عملية تطوير آلية عمل اللجنة

ريا�ض عواد 

ع��ق��دت ال��ل��ج��ن��ة التنفيذية 
اجتماعها اخل��ام��س والثالثون  
ل��ت��رش��ي��د اس���ت���ه���الك ال��ط��اق��ة 
الكهربائية واملياه في مؤسسات 
ال��دول��ة ص��ب��اح أم���س ال��ث��الث��اء 
برئاسة وكيل ال��وزارة املهندس  
محمد بوشهري بحضور عدد من 
قياديي الوزارة واألعضاء املمثلني 
لعدد من ال��وزارات واملؤسسات 
احلكومية وجمعيات النفع العام 

ومحافظات الدولة.
    واستهل بوشهري االجتماع 
ب��اإلش��ادة بجهود كافة أعضاء 
ال��ل��ج��ن��ة داع��ي��ا ك��اف��ة اجل��ه��ات 
اجلهات احلكومية املشاركة في 
اللجنة توفير أرق��ام عن ترشيد 
االستهالك منذ عام 2015 حتى 
ن��ه��اي��ة ال��ع��ام امل���اض���ي  2017 
، م��ش��ددا ع��ل��ى أن ت��ل��ك األرق���ام 
اخلاصة بالترشيد من شأنها أن 
تساهم في عملية تطوير آلية عمل 

اللجنة .
وق��ال أن تلك األرق���ام ستبرز 

األع���م���ال ال��ت��رش��ي��دي��ة ملختلف 
امل���ؤس���س���ات  وم����ن ث���م أق��ن��اع 
املستهلكني بأهمية الترشيد ، 
م��ؤك��دا على أهمية اي��ج��اد طرق 
لقياس آداء الترشيد باملدارس 
بوزارة التربية واملساجد بوزارة 
األوق����اف وال��ش��ئ��ون االسالمية 

وكافة اجلهات األخرى .
من جانبه استعرض رئيس 
جلنة الترشيد املهندس  خليفة 
الفريج نتائج مشروع ترشيد )2( 
الذي تنظمة الوزارة بالتعاون مع 
وزارة التربية واحلرس الوطني 
وم��ح��اف��ظ��ات ال��ك��وي��ت  ، الفتا 
بأن ال��وزارة قامت بزيارة 166 
مدرسة   ، كما أعلن الفريج عن بدء 
املرحلة الثالثة ملشروع راشد )1( 
ال��ذي يهدف إل��ى تثقيف موظفي 
ال���وزارة لترشيد االستهالك، و 
إقامة ملتقى الترشيد الثاني نهاية 
العام اجلاري حتت رعاية معالي 
وزي���ر النفط ووزي���ر الكهرباء 
وامل���اء امل��ه��ن��دس بخيت شبيب 
ال��رش��ي��دي وح���ث اللجنة على 

املشاركة بهذه الفعالية وتسليط 
الضوء على االعمال الترشيدية 

في مؤسسات الدولة.
ومن جهته أفاد مدير العمليات 
ف��ي مصنع اخل��دم��ات املساندة 
بشركة ايكويت املهندس  محمد 
العلي بتبني شركة ايكويت عدة 
مشاريع لتوفير الطاقة واملياه 
داخل مواقع الشركة مما يعكس 
ح���رص ال��ش��رك��ة ع��ل��ى تطبيق 
الرؤية السامية لصاحب السمو 
ف��ي املساهمة الفاعلة بتوفير 

الطاقة .
ومن جانبه أفاد ممثل محافظة 
األح��م��دي سيف ال��ع��ازم��ي بأن 
احملافظة وعلى رأس��ه��ا معالي 
الشيخ فواز خالد احلمد الصباح 
محافظ األحمدي تدعم مشروع 
الترشيد في مدارس احملافظة من 
خالل  تبني مشاريع الطلبة وعمل 
مسابقة ألفضل مدرسة صديقة 
للبيئة وأك���د على أن محافظة 
األحمدي على أمت االستعداد لدعم 

مثل هذه األنشطة.

م.بوشهري مترئساً االجتماع 

6 مخالفات  هيئة الغذاء في »الفروانية« و»مبارك الكبير« حررت  
ريا�ض عواد 

أسفرت اجل��والت التفتيشية 
ال��ت��ي نفذتها إدارت����ي تفتيش 
محافظتي الفر وانية و مبارك 
الكبير في الهيئة العامة للغذاء 
و التغذية عن حترير 6 مخالفات 

و اصدار 11 تعهد .
وأوض��ح مدير إدارة تفتيش 
محافظة الفروانية سطام اجلالل 
أن عدد من مفتشي االدارة نفذوا 
جولة تفتيشية علي املخازن 
الغذائية وامل��ط��اع��م واملقاهي 
مبنطقة الفر وانية بقيادة رئيس 
فريق تفتيش محافظة الفر وانية 
علي رابح الرشيدي اسفرت عن 
حترير مخالفة واحدة و اصدار 

8 تعهدات . 
و ب���ني اجل����الل ان اجل��ول��ة 
أس��ف��رت ع��ن حت��ري��ر ع��دد )1( 
محضر ضبط مخالفة لعرض 
وب��ي��ع م���واد غ��ذائ��ي��ة منتهية 
الصالحية متثلت في 39 علبة 
زيت دوار الشمس زنة 1.8 لتر 
للعلبه اجمالي 70.200 لتر + 4 
علب شاي اسود زنة 200 جرام 

للعلبه اجمالي 800 جرام. 
  وق���ال ان���ه مت حت��ري��ر ع��دد 

) 8 ( م��ن التعهدات الصحيه 
غ��ي��ر اجل��س��ي��م��ه ل��الل��ت��زام في 
االشتراطات الصحيه و تبديل 
شمعات ص��واع��ق احل��ش��رات و 
عدم االلتزام في ال��زي الرسمي 
و تعديل ي��ب��ان��ات الترخيص 
الصحي و ايقاف عن العمل عدد 
5 عمال حلني استخراج الكرت 

الصحي(.
وم��ن جانبه ق��ال مدير إدارة 
تفتيش محافظة مبارك الكبير 
عبدا لله أحمد عباس ان فريق 
مفتشي االدارة ن��ف��ذوا جوله 
تفتيشية على جمعية مبارك 
الكبير وال��ق��ري��ن التعاونيه 
وأسفرت عن حترير 5 مخالفات 
متثلت في عدد)2( مخالفة لقيام 
العامل ب��ت��داول األغ��ذي��ة دون 
احلصول على شهاده صحيه و 
عدد)2( مخالفة لقيام صاحب 
العمل بتشغيل ال��ع��ام��ل دون 
احل��ص��ول على ش��ه��ادة صحيه 
اضافة الى مخالفة واحدة لعدم 
التقيد بقواعد النظافة العامه الى 
جانب اص��دار عدد)3( تعهدات 
لاللتزام باالشتراطات الصحيه 

مصادرة عبوات زيت منتهيةومصائد احلشرات .

الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية تطلق 
حملة تسديد رسوم الطلبة املتعثرين ماليًا

أعلنت الهيئة اخليرية اإلس��الم��ي��ة العاملية عن 
إطالقها حملة س��داد ملساعدة أكثر من  1000 طالب 
وطالبة من الطلبة املتعثرين مالياًفي مدارس الكويت 
اخلاصة ممن لم تتمكن أسرهم من سداد ما تبقى عليهم 
من رسوم دراسية للعام احلالي ، وذلك بهدف إبقائهم 
على مقاعد الدراسة وإبعادهم عن التعرض ملخاطر 

االنحراف والضياع . 
وق��ال مدير إدارة اإلع��الم والعالقات العامة في 
الهيئة خالد اخلليفي إن احلملة انطلقتعلى مواقع 
التواصل االجتماعي والفروع الداخلية للهيئة ابتداء 
من أمس األول االثنني 2018/4/23م وتستمر حتى 
2018/5/6 موعد بدء انطالق االختبارات الدراسية ، 

وذلك لضمان عدم منع الطلبة من تقدمي اختباراتهم . 
وأوضح اخلليفي أن إطالقالهيئة لهذه احلملة يعبر 
عن اميانها مبسؤوليتها االجتماعية جت��اه قضايا 
املجتمع وض��رورة تضافر اجلهود حلل هذه املشكلة 
التي يعاني منها العديد من االسر داخل املجتمع بسبب 

االوضاع االجتماعية الصعبة لهم .
ولفت إلى تركيز الهيئة في حملتها السنوية لشهر 
رم��ض��ان امل��ب��ارك لهذا ال��ع��ام 1439ه� على التعليم 
ألهميته في نهضة الشعوب واخل��روج من التخلف 

والفقر .
وأوض���ح اخلليفي أن أهمية املشروعتكمن في 
مساعدة الطلبة غير القادرين على سداد الرسوم من 
التعرض إلج���راءات بعض امل���دارس اخلاصة بعدم 
تسليم الشهادات الدراسية وبالتالي عدم القدرة على 
التسجيل للعام الدراسي املقبل ما قد يترتب عليه بقاء 

نسبة كبيرة من هؤالء الطلبة في منازلهم .
وحول تكلفة املشروع بني اخلليفي  أنها تصإللى 
تكلفة سداد رسوم مايزيد على األلف طالب وطالبة 
وتسوية حساباتهم مع مدارسهم منوهاً أن الشرائح 

املشمولة بالسداد هي :

أبناء األسر غير القادرة على حتمل أعباء تكاليف 
ال��دراس��ة ألبنائها مثل األي��ت��ام وأب��ن��اء واملطلقات 
وأصحاب الدخول الضعيفة من جميع اجلنسيات ، 

وهم كثيرون .  
وعن قيمة التبرع أوض��ح اخلليفي املساهمة تبدأ 
من 50 ديناراً ، أو أي مبلغ آخر زاد أو قل  من شأنه أن 
يساهم بإنقاذ طالب من هؤالء الطلبة ضمن مفهوم ) 

ولينفق كل ذي سعة من  سعته ( .
و قال اخلليفي ندعو أصحاب األيادي البيضاء وأهل 
اخلير أن يدعموا هذا املشروع قدر استطاعتهم فهو 
مسؤولية مجتمعية تضامنية ، مبيناً أنه من الصعب 
جداً على أي إنسان أن يرى طفالً أو طفلة جليساً في 

البيت ألن أسرته عاجزة عن سداد رسوم الدراسة .

خالد اخلليفي

الشعيبي يؤكد أهمية إيجاد 
أنظمة ومعلومات لتحسني أداء 

أرصاد املالحة اجلوية
أكد مسؤول كويتي أمس الثالثاء أهمية ايجاد 
أنظمة ومعلومات ومنتجات محسنة توفرها خدمات 
األرصاد اجلوية للطيران “كجزء ال يتجزأ لتحسني 
أداء أرصاد املالحة اجلوية لتتمكن من حتقيق نظام 

نقل جوي أكثر أمنا وفعالية على الصعيد الدولي« .
جاء ذلك في تصريح للوكيل املساعد نائب املدير 
العام لشؤون خدمات املالحة اجلوية في اإلدارة 
العامة للطيران املدني خالد الشعيبي ل )كونا( 
على هامش رئاسته وفد ادارة األرصاد اجلوية في 
اجتماعات الدورة ال )34( للجنة الدائمة لألرصاد 

اجلوية مبقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.
واشار الى اقتراح تقدمت به الكويت في االجتماع 
ب��ش��أن اق��ام��ة فعالية ت��ب��رز دور اللجنة الدائمة 
لألرصاد اجلوية العربية ومرافق األرصاد العربية 
“على غ��رار االحتفال باليوم العاملي لألرصاد 

اجلوية«.
واف��اد ب��ان االجتماعات ناقشت تعزيز خدمات 
األرص��اد اجلوية املقدمة للمالحة اجلوية وسالمة 
الطيران واملعايير الصادرة عن املنظمة العاملية 

لألرصاد اجلوية ومنظمة الطيران املدني الدولي.
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