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العبدالهادي: »الصحة« حريصة على مواكبة أحدث المستجدات في مجال الطب النفسي
افتتح المؤتمر الدولي األول للطب النفسي نائباً عن وزير الصحة

عدد من املشاركني في مؤمتر ومعرض املستشفيات املتميزة

العنزي: مؤتمر المستشفيات المتميزة حقق هدفه
في التعرف على أحدث االتجاهات والتجهيزات الطبية

حنان عبدالمعبود
اختتمت اول من أمس أنشطة مؤمتر ومعرض 
الكويت االول للمستش���فيات املتميزة الذي أقيم 
برعاية وزير الصحة د.هالل الساير، والذي تنظمه 
شركة يونيفرس���ال للمؤمترات واملعارض خالل 
الفترة من 7 الى 9 اجل���اري في فندق املوڤنبيك 
باملنطقة احلرة، مبشاركة أكثر من 50 مستشفى 
محليا وعامليا في كل من الكويت ودولة االمارات 
العربية املتح���دة وس���نغافورة وتايلند والهند 
وكوري���ا اجلنوبية، اضافة الى ش���ركات التأمني 
الصحي والشركات املتخصصة بالعالج في اخلارج. 
وتضمنت أنشطة اليوم االخير من املؤمتر واملعرض 
مجموعة من الندوات واحملاضرات التي حتدثت 
عن التقنيات والوسائل احلديثة اخلاصة باالجهزة 
الطبية، اضافة للحديث عن آخر ما توصلت اليه 
تكنولوجيا جتهيز املستشفيات واملراكز الطبية 
احلديثة. واكد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤمتر 
د.ناصر العنزي جناح الدورة االولى لهذا التجمع 
الطبي غير املسبوق للمستشفيات احمللية والعربية 
والعاملي���ة في حتقيق االهداف املرجوة منه وهي 
املساهمة في تطوير اخلدمات الصحية اخلاصة 
ف���ي الكويت متزامنا في ذلك م���ع خطة التنمية 

التي اعتمدتها احلكومة أخيرا لتطوير اخلدمات 
الصحية في الكويت وتطبي���ق التأمني الصحي 
للكويتيني وانشاء وتأهيل العديد من املستشفيات 

واملراكز الطبية.
وأوضح العنزي ان املعرض الذي كان مصاحبا 
للمؤمتر ساعد زوار املعرض في التعرف على أحدث 
اخلدمات الطبية التي تقدمها املستشفيات واملراكز 
الطبية احمللية والعاملية، مبينا في الوقت ذاته ان 
هذا التجمع الطبي يتناسب مع اخلطط والبرامج 
الطموحة التي تقوم بها وزارة الصحة وكل اداراتها 
من خالل توقيع اتفاقيات الدعم والتطوير الفني 
للمستشفيات احلكومية مع املستشفيات العاملية 

املتخصصة.
من جانبهم أعرب املشاركون في املعرض عن 
سعادتهم بهذا احلدث املهم آملني تكراره في السنوات 
املقبلة، الفتني الى اهمية مثل هذه التجمعات التي 
من شأنها اس���تعراض خبرة وامكانيات شركات 
القطاع اخلاص احمللية في املس���اهمة في تنفيذ 
املشاريع الطموحة التي تتضمنها خطة التنمية في 
القطاع الصحي، وهذا ما يسعى اليه اجلميع بهدف 
خلق شراكة حقيقية بني القطاعني العام واخلاص 

لتطوير اخلدمات الصحية في الكويت. 

د.إبراهيم العبدالهادي مكرما البروفيسور أحمد عكاشة بحضور د.يوسف النصف ود.إبراهيم معروف والشيخة أوراد اجلابر

عاملية وأخيرا افتتاح عيادة االطفال 
لالمراض النفسية.

ومن جانبه����ا تقدمت االميرة 
سميرة آل سعود بالشكر لوزارة 
الصحة على تنظيم هذا املؤمتر الذي 
يهم الكثيرين داعية أن يكون هذا 
اليوم يوم خير للجميع مضيفا ان 
املبادرة التي قامت بها الشيخة أوراد 

اجلابر جمعت اخلليجيني كافة.
وأضاف����ت آل س����عود ان عدد 
و»يرف����ع  مش����رف  احلض����ور 
الرأس« موضحة ان املش����اركني 
ب����أوراق العم����ل التي س����تطرح 
بالنسبة للمتخصصني واالطباء 
سيستفيدون كثيرا معلنة ان العام 
املقبل سيكون املؤمتر باستضافة 
اململكة العربية السعودية ومشيرة 
الى ان املتخصصني الذي يتعاملون 
مع املرض����ى بحاجة الى التدريب 
والتأهي����ل. وقالت »مع االس����ف 
العربية املتخصصون  الدول  في 
املتواجدون في مراكز التأهيل ليسوا 
متخصص����ني في مج����ال التأهيل 
النفسي«، وطالبت اجلهات املسؤولة 
بتدري����ب املتخصصني وتأهيلهم 
أكمل  للتعامل مع املرض����ى على 

وجه.

ملواكبة التطور العاملي، مشيرا الى 
انه مت افتتاح عيادة للصحة النفسية 
املدرسية ومركز الرقعي التخصصي 
لعالج اضطرابات ما بعد الصدمة 
واثار الغزو العراقي الغاشم، كما 
افتتح مركز بيت التمويل الكويتي 
لعالج االدمان في عام 2001 وتوجت 
مرافق مستش����فى الطب النفسي 
في عام 2006 بافتتاح مبنى الطب 
النفس����ي اجلديد وفق مواصفات 

نفسه الى انها بدأت بتقدمي اخلدمات 
ملرضى الطب النفسي في عام 1940 
وتوسعت اخلدمات حتى مت انشاء 
جناحني لعالج االدمان عام 1984 
وآنذاك أقيم مؤمتر للطب النفسي 
يعنى بعالج االدمان. وأضاف انه 
من منطلق االميان بأهمية الطب 
النفسي وبالرؤية اخلالقة وبجهود 
املخلصني في هذا املجال تطورت 
اخلدمات النفسية تطورا ملحوظا 

»العمل على زيادة الوعي باالمراض 
النفسية« كخطوة أولية لتحقيق 
»مزيدا من الصحة النفسية« الذي 

كان شعار العام املاضي.
بدوره اكد مدير مستشفى الطب 
النفسي د.ابراهيم معروف ان انعقاد 
املؤمتر يأت����ي مببادرة كرمية من 
الشيخة أوراد اجلابر، مشيرا الى أن 
الكويت تعتبر سباقة في االهتمام 
بالطب النفسي، والفتا في الوقت 

حنان عبدالمعبود
أك����د وكي����ل وزارة الصح����ة 
أن الطب  العبدالهادي،  د.ابراهيم 
النفس����ي من الفروع الطبية التي 
توليه����ا وزارة الصح����ة اهتماما 
كبيرا حيث تس����عى ال����ى تقدمي 
أفضل مستويات اخلدمات الطبية 
والى مواكبة املس����تجدات الطبية 
والتط����ورات والتقنيات احلديثة 
في هذا املجال وتعمل الوزارة على 
تعزيز التواصل العلمي من خالل 
العلمية من شتى  جلب اخلبرات 
دول العالم مما يساعد على اثراء 

خبرات االطباء احملليني.
وأضاف العبدالهادي في الكلمة 
التي ألقاها خالل حفل افتتاح املؤمتر 
الدولي االول للطب النفسي والذي 
أقيم صباح أمس في قاعة الشيخة 
سلوى الصباح، وناب فيه عن وزير 
الصحة د.هالل الساير، ان التنظيم 
اجليد الذي نلمس����ه اآلن يعكس 
الدءوب  اجلهود املضنية والعمل 
الذي بذلته اللجان املنظمة للمؤمتر 
وفرق العمل التي قامت بالتحضير 
له. وأش����ار في كلمته الى أن يوم 
أمس وافق اليوم العاملي للصحة 
النفسية وش����عاره في هذا العام 

2000 درجة بالهيئة التمريضية عبر 
المناقصات و600 على بند التعيينات

حنان عبدالمعبود
صرح وكيل وزارة الصحة د.إبراهيم العبدالهادي بأن ديوان اخلدمة املدنية 
قد خصص ألفي درجة وظيفية للهيئة التمريضية، الفتا الى ان ال� 600 ممرض 
وممرضة الذين طلبتهم الصحة من قبل سيتم تسكينهم على بند التعيينات 
اخلارجية واحمللية، وليس من خالل املناقصات، مؤكدا ان هناك توجها لدى 
الوزارة لطرح مناقصات جللب الهيئة التمريضية بعد صدور قرار مجلس 
الوكالء وطرح جميع املش���اريع من خالل املناقصات. وقال العبدالهادي في 
تصريح ان الصحة قامت بتأهيل شركات إلجناز مشاريع وزارة الصحة على 
نظام ال� »فاست تراك«، مؤكدا انه سيعلن خالل هذا األسبوع، من خالل جلنة 

املناقصات املركزية عن التأهيل وسينشر بالكويت اليوم.

النصف: وصول اللقاح الموسمي للحجاج
حنان عبدالمعبود

اعلن الوكيل املساعد لشؤون الصحة العامة بوزارة 
الصحة د.يوسف النصف عن وصول اللقاح املوسمي 
اخل����اص بحجاج بيت اهلل احلرام، وقال النصف في 
تصريح صحافي لقد وصل اللقاح مبكرا ليكون متوافرا 
العطائه للحجاج. وقال النصف ناصحا كل من ينوي 
احلج هذا العام بالتطعي����م فهو مخصص للحجاج 
خصوصا مرضى السكري وكبار السن وذلك لتفادي 
اصابتهم بنزالت البرد، والتهابات الرئة والصدر. واكد 
ان وزارة الصحة حت����رص في كل عام على احضار 
التطعيم في هذا املوسم كموسم اساسي وبكمية كبيرة، 
وبالتالي فان هذا الطعم موجود وموزع على جميع 

مراكز الصحة الوقائية بجميع احملافظات، مش����يرا 
الى ان ال����وزارة ال تألو جهدا ف����ي توفير كل ما من 
شأنه توفير احلماية والوقاية قبل االصابة باملرض. 
واش����ار الى ان كمية الطعوم كثيرة وكافية وهناك 
وفرة في هذا النوع م����ن الطعوم، وقال ان احلجاج 
البد ان يتحصنوا بهذا اللقاح خصوصا ان هذه الفترة 
تشهد نزالت البرد وتغير املناخ، كما قد يكون هناك 
اختالط مع حجيج اخرين يأتون من افريقيا واوروبا 
وغيرهم����ا، ولهذا فان من الصعب التعرف على نوع 
الڤيروس الذي نتعامل معه، ومن هذا املنطلق فاننا 
نؤكد على كبار الس����ن ومرضى السكر واحلساسية 

بضرورة احلصول عليه في وقت مبكر.

طرقي سعود: إصالحات »األشغال« للطرق 
وقت الذروة زاد من الزحام المروري 

المرصد الراديوي الوطني يلتقط 
إشارات كونية من »ذات الكرسي أ«

الخالدي: إدارة التأهيل المهني
تعاني من نقص الكوادر التدريبية

توسع في عمل اإلدارة

أكد أن اعتماد الكادر يجذب المواطنين لهذا القطاع

املرور في تنظيم حركة الس����ير 
ساهم بشكل آخر في تفاقم هذه 
التي تواجه سكان هذه  املشكلة 
املناطق الذين يواجهون وبشكل 
يومي زحاما مروريا خانقا سببه 
أعم����ال صيانة للط����رق دون أن 
يكون هن����اك أي تنظيم امني أو 
طرق بديلة، متمنيا أن يتم األخذ 
بضرورة نشل املواطنني في هذه 
املناطق من مشهد الزحام املروري 

املتكرر.

وأوضح أن ه����ذا املرصد هو 
مش����روع رائد يتم بناؤه كامال 
في الكوي����ت وبك����وادر وطنية 
ف����ي مجاالت ع����دة هي  خبيرة 
الهندسة امليكانيكية والكهربائية 
وااللكتروني����ة. وق����ال مطل����ق 
ان للمرص����د الوطن����ي الكويتي 
أهدافا تربوية عدة أهمها انشاء 
الطلبة  مركز علمي دائم خلدمة 
واملدرسني والهواة في علم الفلك 
الراديوي وتأهيل فرص علمية 
للبحث األكادميي في مجال الفيزياء 

الفلكية للطلبة والباحثني.

ادارة التأهي����ل املهني في جنوب 
الصباحية بعدما تسلمت الوزارة 
املوقع رسميا من البلدية، مبينا ان 
املبنى سيكون متكامال ويستوعب 
اكبر عدد من االش����خاص ذوي 
االعاقة رجاال ونس����اء وسيكون 
مجهزا بجمي����ع االمكانيات وفق 
املواصفات العاملية استنادا لقانون 
املعاقني 2010/8. واضاف ان االدارة 
تعمل ايضا على االس����تمرار في 
التعاون مع جامعة الكويت )كلية 
العلوم االجتماعية( اليفاد الطلبة 
املتدربني للقيام بالتدريب امليداني 
داخ����ل مراكز التدريب والتعرف 
على اخلدمات التي تقدمها وزارة 
الش����ؤون للمعاقني وذلك بهدف 
ترغيب الطلبة في العمل مع هذه 
الفئات في املستقبل بعد تخرجهم، 
كاش����فا عن وجود تنس����يق مع 
التربية الستقبال الطلبة  وزارة 
للتعرف عل����ى اخلدمات املقدمة 

لذوي االعاقة.

اس����تغرب الناشط السياسي 
طرقي سعود ما تقوم به وزارة 
العامة من إصالحات  األش����غال 
للط����رق في أوق����ات الذروة مما 
يزيد م����ن تفاقم الزحام املروري 
خاصة مع ذهاب وعودة الطلبة 
ملدارسهم وهو املشهد الذي تكرر 

خالل األسبوعني املاضيني.
ودعا س����عود ف����ي تصريح 
صحافي وزارة األش����غال العامة 
إلى تدارك هذا املوضوع، السيما 
ان أعمال الصيانة مازالت مستمرة 
مسببة املزيد من الزحام املروري 
في مناطق الفردوس والعارضية، 
مما خلق حالة من االستياء لدى 
املواطنني مطالبا الوزارة بإعادة 
ترتيب ج����دول األعمال ووضع 
خطط بديلة لتوقيت العمل بحيث 
ال تك����ون في التوقيت ذاته الذي 
يصادف ذهاب وعودة املوظفني 
والطلبة الى دوامهم وان يكون في 
أوقات العطل، مضيفا أن االزدحام 
املروري أصبح سمة واضحة على 
الشوارع الداخلية لهذه املناطق.

وأكد سعود أن غياب دوريات 

قال رئيس مش����روع املرصد 
الرادي����وي الوطني الكويتي في 
النادي العلمي جاس����م مطلق ان 
فريق املرصد جن����ح في التقاط 
وحتليل اولى اش����ارات راديوية 
كونية قادمة من بقايا املس����تعر 

االعظم ذات الكرسي)أ(.
وقال مطل����ق ل� »كونا« أمس 
ان ذات الكرس����ي )أ( ه����ي بقايا 
النفجار جنم هائل يبعد مسافة 
11.000 سنة ضوئية عن االرض 
لوحظ للم����رة االولى عام 1667 
وهي من أملع املصادر الراديوية 
في السماء والتزال حلقة انفجار 
النجم تتوسع بحرارة تبلغ ماليني 
الدرجات املئوية وبسرعة تفوق 

سرعة الصوت.
ووصف عملية جناح الفريق 
بالتقاط وتس����جيل االش����ارات 
الكوني����ة بأنه اجناز  الراديوية 
علمي يشاد به مضيفا ان املرصد 
الراديوي الوطني الكويتي هو اول 
مرصد علمي من نوعه في الشرق 
األوسط ويتم حاليا االنتهاء من 
اختبار أنظمته املتعددة التي تهدف 
الى دراس����ة منهجية مجرة درب 

التبانة وخواصها الفيزيائية.

بشرى شعبان
شدد مدير ادارة التأهيل املهني 
للمعاق����ني حمد اخلال����دي على 
ضرورة االسراع في حل مشكلة 
الكادر الوظيفي للعاملني في قطاع 
الرعاية االجتماعية ملعاجلة النقص 

احلاد في الكوادر املتخصصة.
وقال اخلال����دي في تصريح 
خاص ل� »األنباء« ان االدارة تعاني 
من نقص في الكوادر التدريبية 
التي تتولى تدريب املعاقني وهذا 
العزوف عن العمل في هذا املجال 
بسبب قلة احلوافز واملسؤولية 
الكبيرة التي يتحملها العاملون 
وان ع����دم اعتماد الكادر أدى الى 
عزوف املوظف����ني عن العمل في 
قطاع الرعاية االجتماعية والذهاب 
الى جهات اخرى في ساعات العمل 
اقل ولديها كادر خاص بها. وطالب 
بضرورة تفاعل قطاعات الوزارة 
مع قطاع الرعاية االجتماعية البراز 
الذي  الدور احليوي واالنساني 
القطاع ويخدم شرائح  يقوم به 
كبيرة في املجتمع. واهاب بالوزارة 
بتنظيم دورة تنشيطية للتعريف 
مبا يقوم به القط����اع من اعمال 
انس����انية واجتماعية من خالل 

املناسبات االجتماعية.
وحض اخلالدي على تشجيع 
العمل التطوعي في قطاع الرعاية 
االجتماعية وتشجيع مساهمتهم 
للعمل مع اخوانهم املعاقني وشغل 
اوقات فراغهم بالعمل االنساني.

االدارة أوضح  وعن مشاريع 
اخلال����دي ان االدارة تقوم حاليا 
بعمل املخط����ط اخلاص مبجمع 

قال حمد اخلالدي انه متت اضافة ورش متعددة للمركز تتماشى 
مع املتطلبات احلياتية منها ديكور نسائي وأعمال يدوية متنوعة بأياد 
نسائية متدربة. وعن التحضيرات لالحتفال باليوم العاملي والعربي 
للمعاقني، اش����ار الى ان االدارة أعدت برنامجا متكامال لهذه املناسبة 
من ضمنها مشاركة بنك الدم بالتبرع بالدم، وإقامة معرض واحتفال 
يتضمن ورش����ا حية لألبناء، يطلع الرأي العام خاللها على امكانيات 
وقدرات أبنائنا على العطاء. هذا الى جانب تنظيم محاضرات ودورات 
تدريبية للموظفني واالبناء، وهناك مسيرة ستقوم بها مجموعة من 

االبناء الهدف منها مشاركة االسوياء بكل ما هو مفيد لهم.
وكشف اخلالدي عن خطة عمل للتوسع في خدمات ادارة التأهيل 
املهني لتش����مل كل احملافظات وهناك مراسالت مع اجلهات احلكومية 
املعني����ة لتخصيص موقع في منطقة اجلهراء إلنش����اء مركز لتأهيل 

املعاقني لتخفيف اعباء االنتقال على االبناء وأولياء أمورهم.
وعن عدد االبناء الذين تقدم االدارة اخلدمات لهم، أوضح ان هناك 164 
متدربا يستفيدون من خدمات االدارة، منهم 128 متدربا في الساملية و36 
في مجمع جنوب الصباحية، ومن هذه احلاالت 154 حالة تقيم مع ذويها 
في مختلف احملافظات و10 حاالت من نزالء دور الرعاية االجتماعية. 
ويتولى العمل معهم 543 موظفا من مشرف واداري واخصائي ومدرب، 

منهم 451 في الساملية و92 في جنوب الصباحية.

خصّ منطقتي الفردوس والعارضية

طرقي سعود

جاسم مطلق

حمد اخلالدي

المضحي: الكويت اقترحت اعتماد اللغة العربية
لغة رسمية في اتفاقية سايتس البيئية

االجتماع الـ 26 للجنة التنسيق البيئي يرفع توصياته إلى االجتماع الوزاري المنعقد اليوم

د.صالح املضحي متوسطا أعضاء جلنة التنسيق البيئي لدول »التعاون«

دارين العلي 
افتتح ام����س االجتماع ال� 26 
للجن����ة التنس����يق البيئي لدول 
مجلس التعاون اخلليجي متهيدا 
لالجتماع ال� 14 للوزراء املسؤولني 
عن شؤون البيئة في دول املجلس 
الذي س����يعقد غدا برئاسة وزير 
التجارة والصناعة احمد الهارون 
ممثال عن النائ����ب األول لرئيس 
الدفاع  الوزراء ووزي����ر  مجلس 
ورئيس املجل����س األعلى للبيئة 

الشيخ جابر املبارك.
الهيئة  وأوض����ح مدير ع����ام 
العام����ة للبيئة د.صالح املضحي 
في دردشة مع الصحافيني خالل 
استراحة املشاركني ان »املجتمعني 
ركزوا على 3 بنود رئيسية اولها 
املبادرة اخلضراء في دول التعاون 
التي تعتبر العمود الفقري للعمل 
البيئي في ه����ذه الدول، مبينا ان 
الثاني هو تفويض االمانة  البند 
العامة للمشاركة في اتفاقيات االمم 
املتحدة اخلاصة بالبيئة بشأن تغير 
املناخ واالوزون والتصحر والتنوع 
البيولوجي، على ان تكون مشاركة 

األعضاء بصفة املراقب«.
والبند الثالث اتفاقية االوزون 
حيث مت عرض اجنازات مجلس 
التعاون في التخلص من غازات 
الفريون، واملرحل����ة الثانية هي 
البدائل، مشيرا الى مواجهة مشكلة 
في توفير البدائل املوجودة حاليا 
النها ال تناسب الطبيعة احلارة في 
دول اخلليج، لذا وضع هذا االمر 
كأول االهتمامات واملطالبة بعقد 
اجتماع خاص لتفعيل هذا االمر، 
من خالل مخاطبة السكرتارية في 
االمم املتحدة الن ميدد وقت ووقف 

الى 2015  الغازات  استخدام هذه 
لعدم وجود البدائل.

اقتراح  الى  واش����ار املضحي 
قدمته الكويت بخصوص اعتماد 
اللغة العربية في اتفاقية سايتس 
ضمن اللغات املعتمدة، الفتا الى 
أن هذا االمر سيناقش في اجتماع 
اليوم لرفع التوصية الى الوزراء 
العتم����اد اللغ����ة العربي����ة لهذه 

االتفاقية.
وكان املضحي قد ترأس اجتماع 
األمس بحضور وفود ممثلة للدول 
اخلليجية املشاركة في االجتماع 
العام املس����اعد  الوزاري واألمني 
لشؤون االنسان والبيئة في دول 
التعاون د.عبداهلل الهاشم وممثلني 
عن البنك الدولي بدعوة من هيئة 
البيئة لتقدمي مبادرة دراسة مسح 

البيئة البحرية اخلليجية. 
وتق����دم د.املضحي في كلمته 
االفتتاحية بالشكر والتقدير لالمانة 

العامة ملجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية على جهودها في متابعة 
تنفيذ القرارات املتعلقة بالبيئة في 
مسيرة التعاون املشترك بني دول 
املجلس حلماية البيئة واحملافظة 
على مواردها الطبيعية، ش����اكرا 
اجلهود التي تبذل على مستوى 
دول املجلس لتقريب وجهات النظر 
واجلهود املبذولة العداد واعتماد 
االدلة واملعايير املشتركة والعمل 
التشريعات  نحو مواءمة جميع 
والقرارات البيئية ملا فيه مصلحة 

دول املجلس.
ان االهتمام بأي قضية  وقال 
بيئي����ة أصبح محورا رئيس����يا 
اليومية وال ميكن  في املؤمترات 
ألي دول����ة أن تتجاهل ذلك، ألنه 
مبعيار اخلبراء البيئيني واملنظمات 
واجلمعيات البيئية، ال ميكن ألي 
دولة أن تتقدم وتزدهر إن لم تعنت 
بالبع����د البيئي، مش����يرا الى ان 

الكويت اولت اهتمامها بحالة البيئة 
البحري����ة بعد ما تعرضت له من 
شتى انواع امللوثات خالل العقود 
الثالثة السابقة وما تخللتها من 
حروب طاحنة استخدمت البيئة 

كسالح فعال.
ولفت د.املضحي الى ان الهيئة 
العامة للبيئة في الكويت استقدمت 
اخلبراء املختصني في العديد من 
املجاالت ومن بينهم البنك الدولي 
حيث يقوم البنك بتقدمي تصور 
كامل عن املطلوب العادة تأهيل 
البحرية على املس����توى  البيئة 
احمللي وتطويره لكي يشمل كامل 

اقليم اخلليج العربي.
واشار الى ان هناك مناسبات 
العام،  بيئية كثيرة على م���دار 
ومنها يوم البيئة العربي في 14 
اجلاري وهي مبثابة تأكيد على 
ضرورة املزيد من العمل والعطاء 

ملصلحة البيئة. 

أكد األمني العام املساعد لشؤون وزراء البيئة في دول مجلس 
التعاون د.عبداهلل الهاش��م ان العمل البيئي كان وما يزال حاضرا 
في معظ��م دورات املجل��س األعلى حيث مت اق��رار 12 نظاما في 
مجاالت مختلف��ة للبيئة اضافة الى املب��ادرة اخلليجية اخلضراء 
للبيئة والتنمية املستدامة، الفتا الى ان قادة دول املجلس والوزراء 
املس��ؤولني عن البيئة يحثون دائما على التعجيل بدفع مس��يرة 
العمل املش��ترك وايج��اد آليات فعال��ة ملتابعة وتنفي��ذ القرارات 
للوصول بالعمل البيئي الى املس��توى ال��ذي يرقى لطموح القادة 

ويحقق الرفاهية لدول املجلس. 
واض��اف ان مس��يرة العمل املش��ترك تتضم��ن العديد من 
املواضيع والقضايا التي حتتاج منا التدقيق والتمحيص للخروج 
بتوصي��ات طموحة يتم رفعها للقادة واملس��ؤولني عن البيئة في 

االجتماع املقبل.

بعد االفتتاح حتولت اجللسات الى مغلقة، ملناقشة جدول 
االعمال الذي يتضمن عدة قضايا ابرزها مناقش��ة املبادرة 
اخلليجية اخلضراء للبيئة والتنمية املس��تدامة واالتفاقيات 
االقليمي��ة والدولية املعني��ة بالبيئة وطريق��ة تعامل دول 
املجلس معها باالضافة الى عدة قضايا بيئية مش��تركة مثل 
مبادرة اجلمارك اخلضراء والوقاية من االش��عاع ومبادرة 

الكويت بانشاء مركز اقليمي للتنمية املستدامة.
وتضم��ن جدول االعمال التعاون م��ع املنظمات الدولية 
واالقليمية املعنية بالشؤون البيئية ومناقشة القرار الوزاري 
116 اخلاص بظاهرة الغبار واملقترحات السابقة التي تقدمت 
بها بعض الدول االعضاء كمقترح سلطنة عمان حول اعداد 
دراس��ة لظاهرة املد االحمر وتزايدها وتغير املناخ وتأثيره 

على البيئة البحرية واالمن املائي.

الهاشم: االجتماع فرصة جيدة
لتقييم مسيرة العمل المشترك

مناقشة بنود االجتماع
في جلسات مغلقة


