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متطوعو »مهندسون بال حدود « بدأوا ترميم مدرسة في الهند
بدأ فريق من املتطوعني في 
»مهندسون بال حدودـ  الكويت« 
رحلة الى إحدى ضواحي مدينة 
مومباي الهندية للقيام بأعمال 
ترميم وإعادة تأهيل للفصول 
بالضاحية.   املــدارس  بإحدى 
وذكر رئيــس الفريق ومدير 
إدارة املــوارد البشــرية في 
»مهندسون بال حدودـ  الكويت« 
أن املشروع  م.حســن كمال 
بالتعاون مع مهندسون  ينفذ 
بال حــدود ـ مومباي، بعد أن 
مت الكشــف ميدانيا في وقت 
سابق على املوقع خالل جولة 
تفقدية ملشــاريع »مهندسون 
بال حــدود ـ الكويت« بالهند، 
الفريــق يضم  أن  مضيفــا 
املهندس محمــد صالح وهو 
الرحلة ومهندس  متطوع في 
في املكتب العربي لالستشارات 
الهندسية الشريك االستراتيجي 
ملهندسون بال حدودـ  الكويت. 
لقد  وأضاف حسن موضحا، 
قمنــا بعقد ورشــة عمل مع 

بعد جتهيز املخططات، كما مت 
إعداد احلسابات الالزمة لضمان 
أن  املنشــأة، مضيفا  سالمة 
املشروع ينفذ بالتعاون أيضا مع 
الشركاء االستراتيجيني شركة 
زين لالتصاالت واملكتب العربي 
لالستشارات الهندسية وأولى 
للوقود. وأضاف كمال، أن مهمة 
الفريق هذه تهدف الى ترميم 

أحد الفصول مدرســة تأثرت 
مبوسم األمطار الغزيرة، وأن 
هذه املهمة وهي الثالثة الى الهند 
متثل امتدادا جلهود »مهندسون 
بال حدودـ  الكويت« في بعض 
املناطق النائية بالهند مساهمة 
التخفيف من شــدة  منا في 
الظروف القاسية التي تتم فيها 

عملية التعليم بهذه املناطق.

د.حسن كمال مع م. زينب القراشي وفريق العمل

رئيسة »مهندسون بال حدود 
القراشي  الكويت« م.زينب  ـ 
مت خاللها شرح العمليات الفنية 
التي سيقوم بها بدءا من اعتماد 
املخططــات واملــواد الواجب 
إنها تكون  استخدامها بحيث 
متوافرة في البيئة احمللية وتلبي 
الوضع االقتصادي للمشروع، 
وكذلك طرق التنفيذ ومراحله 

الفاضل: »الكهرباء« غير مسؤولة
عن ضحية انفجار محطة سلوى

 »كويت فايندر ـ 3« مينح املستخدمني 
أفضل االختيارات للوصول إلى وجهاتهم

مواطنون: سفارتنا باخلرطوم قامت
مبا يلزم لتأمني عودتنا من السودان

دارين العلي 

أعلــن وزير النفط ووزيــر الكهرباء واملاء 
د.خالد الفاضل ان جلنة التحقيق اخلاصة بحادث 
انفجار محوالت الكهرباء في منطقة سلوى نهاية 
أكتوبر املاضي والذي نتج عنه وفاة شــخص 
وإصابة آخر اثناء عملهما توصلت الى ان سبب 
احلادث يرجع الى عطل في الكيبل الواصل بني 
محطة سلوى 48 و4٩ ما أدى الى توجه املهندس 
الى املوقع لفحص الكيبل وتشغيله حيث اتضح 
للجنة أنه قام عن طريق اخلطأ بوصل جسمه 
بجهد كهرباء ١١ كيلوفولت مما نتج عنه مرور 
التيــار الكهربائي إليه والتســبب في وفاته.  

وأوضح الفاضل في مذكرة وجهها الى مجلس 
االمة أنه لم يثبت لدى اللجنة وجود تقصير او 
خطأ من الوزارة وان سبب احلادث يعود الى 
خطأ شخصي من قبل املهندس املتوفى، الفتا 
الى ان الوزارة تشترط على املقاولني املتعاقدة 
معهم االلتزام باشتراطات االمان والسالمة في 
التعامل مع الشبكة الكهربائية. في سياق آخر، 
طلبت الوزارة من اجلهاز املركزي للمناقصات 
العامة سحب أعمال عقد دراسة حتديد وتقييم 
فرص تخفيــف انبعاثات الغازات الدفيئة في 
قطاع توليد الكهرباء من معهد األبحاث العلمية 
وذلك لعدم التزام املقاول بتنفيذ األعمال طبقا 

للشروط واملواصفات.

أطلقت الهيئة العامة للمعلومات املدنية 
الكويتية النسخة اجلديدة من تطبيق »كويت 
فايندر ـ 3« لألجهزة الذكية وذلك بعد إعادة 
بنــاء التطبيــق باســتخدام أحــدث اللغات 
البرمجية. وقال املدير العام للهيئة مساعد 
العسعوسي لـ »كونا« أمس ان هذا التحديث 
يأتي ضمن سياق التطوير املستمر الذي تقوم 
به الهيئة للتطبيق خلدمة أكثر من 7٠٠ ألف 
مستخدم. وأشــار العسعوسي إلى حتسني 
خدمة التوجيه الصوتي بشكل كبير حيث متت 
إضافة خاصية توفير مقترح باملسارات البديلة 

عنــد اختيــار الوجهة مع تنبيه املســتخدم 
في حال وجود مسار أفضل الختصار وقت 
الوصول وتفادي االزدحام املروري. وأضاف 
أن التطبيق سيظهر للمستخدم خالل القيادة 
السرعة املسموح بها في الشارع وتنبيهه في 
حال جتاوزهــا وخاصية عكس التوجيهات 
على زجاج الســيارة خالل القيادة الليلية. 
وأوضح العسعوسي أن التطبيق يوفر العديد 
مــن التنبيهات مثل تلك اخلاصة بالعزاءات 
والتي ميكن للمســتخدم تفعيلها من خالل 

قائمة اإلعدادات اخلاصة بالتطبيق. 

استقبلت الســفارة الكويتية باخلرطوم 
أول من أمس بعض املواطنني الكويتيني لدى 
وصولهــم اخلرطوم قادمني من والية ســنار 
جنوبي السودان، حيث قامت مبا يلزم من اجل 
راحتهم وسالمتهم وتأمني عودتهم لبالدهم. 
وقــال املواطن تركي فهد الضويان لـ »كونا« 
بعد استقبالهم من قبل سفيرنا في اخلرطوم 
بسام القبندي وطاقم بعثته ان السفارة كانت 
على تواصل مســتمر بهم على مدار الســاعة 

طوال رحلتهم.
من جانبه، اكد املواطن محمد راشــد عدم 

صحــة ما يتــردد عن اوضاعهم، مشــيدا مبا 
قدمته الســفارة والسلطات احمللية، في حني 
لفت املواطن نايف محمد ناصر الى ان السفير 
واعضاء السفارة استقبلوهم افضل استقبال 
وقدموا لهم كل ما يلزم في ســبيل سالمتهم 
وراحتهــم، حيــث أمنــوا لهم اقامــة فندقية 
باخلرطــوم وحجــز تذاكر طيــران في اقرب 
رحلة مغادرة للسودان من اجل عودتهم الى 
الكويت. وذكروا انهم يحظون برعاية واهتمام 
منقطع النظير من السفارة كما انهم يطمئنون 

اسرهم بأنهم في أحسن حال.

وكيل الصحة البحريني لـ »األنباء«: الكويت رائدة في عالج السرطان
عبدالكرمي العبداهلل

أكــد وكيــل وزارة الصحة 
في مملكــة البحريــن د.وليد 
املانــع ان الهــدف مــن اقامــة 
املؤمتر اخلليجي األول ملجلس 
الصحــة لدول اخلليــج الذي 
أقيم في الكويت هو »املواطن 
اخلليجي«، والتركيز على تقدمي 
الرعاية الصحية له كأولوية، 
حيث اجتمع جميع قادة الصحة 
بدول اخلليج لوضع اخلطط 
التي تصب في صالح املواطن 
اخلليجي وحمايته من االخطار 
الصحيــة. وبــني د.املانع في 
حوار خاص مــع »األنباء« أن 
اكثر االمراض انتشارا في دول 
اخلليج هي »االمراض املزمنة 
غير الســارية« حيث تستنفذ 
اكثر مــن 7٠% مــن املوازنات 
الصحية في اخلليج، مشــيرا 
الى أن ســبل الوقاية منها هو 
زيادة التوعيــة الصحية بني 
جميع أفراد املجتمع اخلليجي.

وفيما يلي تفاصيل احلوار 
كامال:

بعد متثيلك ململكة البحرين في 
املؤمتر اخلليجي االول ملجلس 
الصحة لدول اخلليج الذي عقد 
في الكويت.. حدثنا عن اهمية 
املؤمتر بالنسبة لدول اخلليج؟

٭ في البداية، انا جدا ســعيد 
بعقد املؤمتــر اخلليجي االول 
ملجلس الصحة لدول اخلليج في 

املســتقبلية فــي هــذا املجال، 
وكانت لنا جلســة مثمرة مع 
القيادات الصحية اخلليجية، 
هــذا باإلضافــة الــى ان وزير 
الصحــة الســعودي ركز في 
محاضــرة لــه علــى الوقاية 
وكيفيــة التعايش مع احلياة 
اليوميــة، خاصة مع انتشــار 
الســمنة والتدخني، وغيرها، 
كما كانت هناك محاضرة قيمة 
للمدير اإلقليمي لشرق املتوسط 
مبنظمة الصحة العاملية د.احمد 
املنظــري حول اهم التحديات 
التــي تواجه دول اإلقليم. كما 
نؤكد أن هذا املؤمتر لم يشمل 
التطرق الى اطر خليجية فقط، 
بل شمل اطرا عربية واقليمية 
وعاملية، عالوة على ان املؤمتر 
ضــم معرضــا صحيــا لدول 
اخلليج، وتطرق املؤمتر ايضا 
الــى عدة محاور اخــرى فيما 

في اخلليج، وسبل الوقاية منها 
هو زيادة التوعية الصحية.
ما أوجه التنسيق الصحي بني 

البحرين والكويت؟
٭ هناك تعاون مثمر ومستمر 
بــني دول اخلليج فــي املجال 
الصحي عبر مجلس الصحة 
لدول اخلليــج، والتعاون مع 
الكويت بشكل خاص يأتي في 
عدة مجاالت صحية، وتعتبر 
الكويت رائدة في مجال عالج 
أمــراض األورام، ولديها اول 
مركز متكامــل لعالج األورام 
السرطانية في اخلليج، حيث 
ابتعــاث املرضــى  كان يتــم 
البحرينيني واخلليجيني إليه 
في الســابق، كما جتمعنا مع 
الكويت اتفاقيات حول تبادل 
االســتراتيجيات فــي مجــال 
الرعايــة الصحيــة االوليــة، 
وهنــاك ضبــاط اتصــال بني 
البحرين والكويت وعموم دول 
املجلس لإلبالغ عن االمراض 
السارية، فضال عن التنسيق 
مــع دول اخلليج بشــكل عام 
من ضمنها الكويت في مجال 
فحص العمالة الوافدة، وخطة 
الطــوارئ املشــتركة مع دول 

اخلليج.
وهناك تعاون مع الكويت 
فــي مجال االطبــاء الزائرين، 
بحيث يتم استقطاب االطباء 
الزائرين الذين تســتضيفهم 

الكويت في البحرين.

يخص االمــراض املزمنة غير 
املعدية وتغير املناخ والبيئة 
وتأثيرها على الصحة، وغيرها 

من االمور االخرى.
املواطن اخلليجي

أين املواطن اخلليجي من 
املؤمتر اخلليجي االول ملجلس 

الصحة؟
مــن  الرئيســي  الهــدف  ٭ 
االول  اخلليجــي  املؤمتــر 
ملجلــس الصحــة اخلليجــي 
هــو »املواطــن اخلليجــي«، 
والتركيز على تقدمي الرعاية 
الصحية لــه كأولوية، ولذلك 
اجتمــع جميع قــادة الصحة 
بدول اخلليج لوضع اخلطط 
التي تصب في صالح املواطن 
اخلليجــي، علما بأن حتديات 
تواجه املواطن نعمل بكل جهد 
على تذليلها ومواجهتها وهي 
زيادة نسبة التدخني ومرض 
السكري والسمنة واالمراض 
املزمنة واألورام، ونحتاج من 
املواطن اخلليجي ان يشاركنا 
في القضاء على هذه التحديات 
باإلميان بـ »التوعية الصحية« 
وتطبيق املشــورات الصحية 
والوقائيــة التي هي خير من 

قنطار عالج.
ما اكثر االمراض انتشارا في 

دول اخلليج؟
٭ األمــراض املزمنــة غيــر 
الســارية حيث تستنفذ اكثر 
من 7٠% من املوازنات الصحية 

أكد أن إقامة املؤمتر اخلليجي األول ملجلس الصحة تصب في صالح املواطنني وحمايتهم من األخطار

د.وليد املانع متحدثا إلى الزميل عبدالكرمي العبداهلل

الكويت احلبيبة والتي تعتبر 
صاحبــة املبــادرات وأول من 
جتمع دول اخلليج مع بعضها 
البعض مبختلف االصعدة. وقد 
وفق مجلس الصحة باختيار 
عنوان املؤمتر وهو »التنمية 
املستدامة«، واعتباره محورا 
رئيسيا، خاصة أن له التزاما 
عامليــا وإقليميا، واآلن طرحه 
في مؤمتر خليجي يعد إجنازا 
لدول اخلليج، علما ان املؤمتر 
اخلليجــي االول يعــد نقلــه 
تاريخية يضاف لســجل دول 
اخلليج عبر نقل املعرفة وتبادل 

اخلبرات فيما بينها.
ما اهم احملاور واملقترحات التي 

طرحت خالل املؤمتر؟
٭ اهم محــور في املؤمتر هو 
»التنمية املستدامة«، وأهدافها، 
حيث عرضت كل دولة خليجية 
اجنازاتها وحتدياتها ونظرتها 

دبشة: »التربية« حريصة على دعم وصقل املواهب الطالبية

الثقافيــة ومتثــل  البابطــني 
دعما البنائنــا الطلبة وصقال 
ملواهبهم، الفتا الى ان ذلك يدعو 
الى التفاؤل، موضحا اننا نقف 
ونســاند هذه املؤسسة ألنها 
الداعم احلقيقي للشعر العربي 
بــكل أنواعه وأشــكاله والذي 

عبدالعزيز الفضلي

املســاعد  الوكيــل  أكــد 
املناهــج والبحــوث  لقطــاع 
بوزارة التربية صالح دبشــة 
احلــرص علــى دعــم وصقل 
املواهب الطالبية عبر العديد 
من االنشــطة وإشــراكهم في 
مختلــف املســابقات احملليــة 
والدولية، مشيرا الى أن حصول 
أبنائنا على مراكز متقدمة في 
مسابقات كثيرة دليل واضح 
على التشجيع الدائم من قبل 
الوزارة بجميع قطاعاتها، الفتا 
الى الــدور الكبيــر للمعلمني 
واالدارات املدرسية في تدريب 

وتعليم هؤالء الطلبة.
جاء ذلك في تصريح أدلى 
به للصحافيني خالل حضوره 
نيابة عن وزير التربية ووزير 
التعليم العالي د.حامد العازمي 
احلفل اخلتامي ملسابقة الناشئة 

وفي ختام احلفل، قام دبشة 
واالمني العام ملؤسسة البابطني 
الثقافية عبدالرحمن البابطني 
بتكرمي الطلبة الفائزين باملراكز 
الثالثة االولــى وكذلك تكرمي 
جميــع الطلبة املشــاركني في 
املســابقة وذلك تشجيعا لهم 
على االســتمرار في املشاركة 

في املسابقات القادمة.

الطلبة الفائزون
٭ املركــز األول: غــال حمــود 
العنــزي مــن مدرســة نائلة 

املتوسطة.
٭ املركز الثانــي: خالد نايف 
املطيري من مدرســة سليمان 

عبدالرزاق املطوع.
٭ املركز الثالث: محمد فريد من 
مدرسة عبدالوهاب القرطاس.
٭ املركــز الثالث مكررا: صبا 
محمد من مدرسة عاتكة بنت 

زيد.

ميثــل أحد اهــم العناصر في 
هوية االمة العربية، معربا عن 
بالغ شكره وتقديره للمؤسسة 
على دورهــا الكبير في خدمة 
ابنائنا الطلبة، متمنيا التوفيق 
لكل من ساهم وشارك في هذه 

املسابقة الهادفة.

خالل احلفل اخلتامي ملسابقة الناشئة حلفظ الشعر وإلقائه والتي نظمتها مؤسسة البابطني الثقافية

صالح دبشة متوسطا الطلبة املكرمني خالل احلفل                             )محمد هاشم( 

حلفظ الشــعر وإلقائه والذي 
نظمتــه مؤسســة عبدالعزيز 
الثقافيــة  البابطــني  ســعود 
صباح أمس بالتعاون مع وزارة 
التربية. وقال دبشــة ان هذه 
املســابقة من االنشطة املهمة 
التي تشــرف عليها مؤسســة 

ملشاهدة الڤيديو

أكدوا أنهم يحظون برعاية واهتمام منقطع النظير

سفيرنا في اخلرطوم بسام القبندي وأعضاء السفارة خالل استقبال املواطنني العائدين من والية سنار 

عبداهلل املضف »نائبًا لرئيس التحرير« 
في القبس الورقية.. و»اإللكتروني«

قرر مجلــس إدارة الزميلة »القبس« في اجتماعه 
امس، تعيني الزميل عبداهلل غازي املضف نائبا لرئيس 
حتريــر الصحيفة الورقية، باإلضافة إلى عمله نائبا 
لرئيس حترير القبس اإللكتروني، ومتنى له التوفيق 

والنجاح في مهامه اجلديدة.
وقرر املجلس قبول استقالة الزميل طارق البحر 

واعتذاره عن استمراره في مهامه في القبس.
وبهذه املناســبة تتمنى »األنباء« التوفيق للزميل 
العزيز عبداهلل املضف في مهمته اجلديدة، وللزميلة 

الزميل عبداهلل املضفالقبس دوام النجاح واالزدهار.

إقامة مشروعات استثمارية كويتية - مصرية مشتركة
اســتقبل علي الغــامن، رئيس مجلس إدارة 
غرفــة جتارة وصناعة الكويت مبكتبه صباح 
امس الســفير طارق القوني ســفير جمهورية 
مصر العربية لدى الكويت، حيث رحب الغامن 
بالســفير املصــري وبحث معه ســبل تكثيف 
التبادل التجاري وتنشيط العالقات االقتصادية 
وإقامة مشروعات استثمارية كويتية - مصرية 
مشتركة، كما متت مناقشة آخر تطورات بيئة 
األعمال في البلدين الشقيقني خاصة فيما يتعلق 
بقوانني جذب رؤوس األموال املباشرة وتيسير 
عمليات االستيراد والتصدير، وأوضح الغامن 
بأن الغرفة على أمت االستعداد لتقدمي خدماتها 
للشركات املصرية، واستقبال الوفود التجارية 

ونشر الفرص االستثمارية املتاحة في مصر على 
أعضائها املهتمني. ومن جانبه، أكد السفير القوني 
على سعي السفارة الدائم لتنمية التبادل التجاري 
القائم بني البلدين في شتى القطاعات، وأشار 
إلى أهمية العمل املشترك بني الغرفة والسفارة 
لتنمية التعاون الثنائي وزيادة االســتثمارات 
املشتركة، وذلك من خالل تبادل زيارات الوفود 
التجارية بني الطرفني واستعراض اإلمكانيات 
التي يجب استغاللها لتعزيز العالقات التجارية.

وفي نهاية اللقاء، أعرب السفير املصري عن 
خالص امتنانه وتقديره لغرفة جتارة وصناعة 
الكويت علــى تعاونها الدائم، ومــا تقدمه من 
خدمات لتعزيز التعاون الثنائي بني البلدين.

رئيس غرفة التجارة والصناعة استقبل السفير املصري

علي الغامن مستقبال السفير املصري طارق القوني


