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فهد الشريعان يتلقى التهاني من قيادات وموظفي «الشؤون»

الشريعان تلقى تهاني قيادات وموظفي «الشؤون»
استقبـــــل وزيـــر 
التجارة والصناعــــة 
الشـــــؤون  ووزيــــر 
االجـتـمـــاعـــــــيـــة 
والتنميــــة املجتمعية 
فهــد الشــريعان أمس 
القياديــني  عــددا مــن 
واملوظفني فــي وزارة 
الشــؤون الذين قدموا 
لــه التهنئة مبناســبة 
جتديد الثقة الســامية 
فيــه بتولــي وزارتــي 
التجــارة والصناعــة 
الشريعان خالل استقبال املهنئنيوالشؤون االجتماعية.

«املهندسني»: استقدام العمالة غير املؤهلة 
تسّبب في تدمير البيئة واملوارد الطبيعية

أشــاد رئيــس جمعيــة 
املهندسني الكويتية م.فيصل 
العتــل، باالجــراءات التــي 
أعلنتها الهيئة العامة للبيئة 
لتفعيــل تطبيــق القانــون 
البيئي، الفتا الى قرار مدير 
عام الهيئة الشــيخ عبداهللا 
األحمد بالتنسيق مع وزارة 
الداخليــة إلبعــاد أصحاب 

املخالفات البيئية.
وقال العتل: ونحن نشيد 
بهذه االجــراءات فإننا نأمل 
أن حتــرر املخالفات وتوقع 
بحق األفراد والشركات التي 
تقوم بتشــغيل عمالة غير 
مؤهلــة وغيــر معتمدة في 
مختلــف األعمــال البيئية، 
مضيفا أننا بحاجة الى مزيد 
من االجراءات بحق أصحاب 
هذه الشــركات ومنعهم من 
استقدام العمالة غير املعتمدة 

العمالــة التي تقــوم برمي 
مخلفــات البناء فــي أماكن 
إلقــاء  أو  غيــر مخصصــة 
هذه املخلفــات في املناهيل 
ممــا يؤثر علــى أداء البنية 
التحتية ويكلف الدولة أعباء 
مالية وبيئية كبيرة، معربا 
عن األمل في مسارعة الهيئة 

لتفعيل مذكــرة التفاهم مع 
اجلمعية واشراك املهندسني 
فــي الضبطيــة القضائيــة 
كجهة فنية محايدة، مؤكدا 
أن هذه اخلطوة ستحســب 
للهيئة وتطور عالقاتها مع 
مؤسسات املجتمع املدني التي 
تعتبر مساعدا رئيسيا للعمل 
الرســمي وتطبيق القانون 
وخاصة في اجلوانب الفنية 

والهندسية.
وأضاف: نعرب عن دعمنا 
الكامــل ملثل هذه اإلجراءات 
ونأمل أن تكون هناك قرارات 
أكثر صرامة في املجال البيئي 
بحق املخالفني وكفالئهم على 
حد ســواء، مشــيرا الى أن 
مثل هذه االجراءات ســتحد 
من االنتهاكات بحق البيئة 
وتعزز دور الهيئة وتفرض 

احتراما لقانونها.

العتل طالب «البيئة» بالصرامة في تطبيق القانون ومخالفة األفراد والشركات على حّد سواء

م.فيصل العتلالشيخ عبداهللا األحمد

وتشغيلها وخاصة في أعمال 
الهــدم ورمــي املخلفات كما 

شاهدنا مؤخرا.
وأثنى على الوعي الذي 
شــهدناه من قبل املواطنني 
الذيــن كانــوا خيــر رقيب 
للحفاظ على البيئة وتوثيقهم 
لعدد من االنتهاكات من قبل 

محافظ حولي بحث مع سفير اليابان 
تبادل اخلبرات االقتصادية والبيئية

اســتقبل محافظ حولي علي 
األصفــر في مكتبــه بديوان عام 
احملافظة أمس سفير دولة اليابان 
الصديقــة لــدى البــالد مورينو 

ياسوناري. 
وقد تناول اللقاء بحث العالقات 
التاريخية املشتركة بني البلدين 
الصديقني وسبل تبادل اخلبرات 
في املجاالت ذات االهتمام املشترك 
وعدد مــن القضايا التي تختص 
باجلوانب االقتصادية والبيئية.

وأعرب األصفر عن ســعادته 
بهــذه الزيــارة التــي تزيــد من 
التواصــل بــني الكويــت ودولة 
اليابان الصديقة، مؤكدا العالقات 
الراسخة التي متتد إلى أكثر من 
٦٠ عامــا التي يتمتع بها البلدان 
والتعــاون فــي كافــة املجــاالت 

احليوية.

أشاد برسوخ العالقات الثنائية والتعاون في كل املجاالت احليوية

محافظ حولي علي األصفر مستقبال السفير الياباني مورينو ياسوناري

سفارة الكويت في إندونيسيا تستقبل وفد «مناء»
أكد القائم بأعمال سفارة 
جمهوريــة  فــي  الكويــت 
إندونيسيا عبداهللا الفضلي 
أن ما تقدمه الكويت من أعمال 
خيرية ميثل ترجمة وتأكيدا 
على الدور اإلنساني للكويت 
التي جبل أهلها على اخلير 
والعمل اإلنساني في مختلف 
بقاع األرض وكرمها العالم 
بأنها مركز للعمل اإلنساني.
وقــال الفضلــي، أثنــاء 
استقباله وفد مناء اخليرية 
بجمعية اإلصالح االجتماعي 
الذي يترأســه مديــر إدارة 
اإلغاثة خالد الشــامري: إن 
دور الكويت اإلنساني مستمر 
في ظل الرعاية الكرمية من 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمــد، حفظه اهللا 
ورعــاه، وســمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد، حفظه 

اهللا.

أصحاب رســالة إنسانية، 
وأنهم يدركون قيمة العمل 
اخليري بوصفه جتارة مع 
اهللا سبحانه وتعالى، وأن 
مــردود هذه التجــارة على 

الوطــن خيــر واســتقرار، 
فكم مــن فقير لهج بالدعاء 
للكويت وأهلهــا وبث هذه 
الــروح في نفــوس أبنائنا 

واجب علينا.

لقطة تذكارية خالل استقبال وفد مناء في سفارة الكويت في اندونيسيا

من جانبه، قال مدير إدارة 
اإلغاثــة في منــاء اخليرية 
خالد مبارك الشامري إن أهل 
الكويت أثبتوا بحبهم للعمل 
اخليــري ودعمهــم له أنهم 

وزير الصحة يطالب وكالء الوزارة بترتيب 
األولويات في كل قطاع وفق برنامج عمل محدد

عبدالكرمي العبداهللا

عقد وزير الصحة د.خالد 
الســعيد اجتماعــا أمس مع 
الوكالء املســاعدين  مجلس 
في الــوزارة، بحضور وكيل 
الــوزارة د.مصطفــى رضا، 
حيــث تطــرق االجتماع إلى 
خطة عمــل الوزارة، إذ وجه 

برنامج عمل محدد، مبا يسهم 
في ترجمة وتنفيذ توجيهات 
مجلــس الــوزراء، ووفق ما 
ورد فــي خطة عمل الوزارة، 
وحتقيق نتائج ومؤشــرات 
األداء املستهدفة، مبا يتسق مع 
«رؤية الكويت لعام ٢٠٣٥».

كما شدد الوزير السعيد 
علــى ضرورة وضع برنامج 

عمــل يلتمــس احتياجــات 
املواطن، ويهدف إلى حتسني 
جودة اخلدمات الصحية خالل 
مدة محددة، فضال على ضرورة 
استكمال التحول الرقمي في 
قطاعات الوزارة، وتطوير أداء 
الوطنية ومالمســة  الكوادر 
احتياجاتهم، وتعزيز أمناط 

احلياة الصحية.

ملواجهة التحديات والصعوبات وحتسني جودة اخلدمات الصحية خالل مدة محددة

الوزير الوكالء املســاعدين، 
كل حسب تخصصه، بوضع 
برنامج محدد األهداف واملدة، 
على أن يتضمــن التحديات 
والصعوبات التي قد تواجه 
القطاع، واحللــول املقترحة 

لتذليلها.
كما وجه الوزير بترتيب 
األولويات في كل قطاع وفق 

وزير الصحة متحدثا خالل االجتماع

«دسمان» يوفر بيئة عمل متكاملة ومتقدمة للطلبة

اختتــم معهــد دســمان 
الــذي أنشــأته  للســكري، 
الكويــت للتقدم  مؤسســة 
العلمــي، برنامــج التدريب 
الصيفــي لهذا العــام، وهو 
برنامج ينظمه املعهد سنويا 
لطلبة التخصصات الطبية 
مبختلــف مجاالتهــا، حيث 
نظــم املعهد يومــا لعرض 
التي  العلمية  البوســترات 
تلخص األبحاث التي أجراها 
الطلبــة والطالبــات خالل 
فترة تدربهم حتت إشراف 

املختصني من املعهد. 
حضر هذا اليوم العلمي 
كل مــن املدير العام للمعهد 

يتيح فرصا عملية للطلبة 
والطالبات للتدرب في بيئة 
عمــل متكاملة ومتقدمة في 
املعهد، مضيفا أن هذا العام 
شــهد مشــاريع ومبادرات 
بحثية متنوعة حول مرض 
السكري. وأضاف د.الدويري 
أن الهــدف مــن وراء هــذا 
البرنامــج التدريبــي الذي 
ميتــد على مدى أشــهر هو 
تأســيس وإكســاب الطلبة 
والطالـبــــات املشاركيــــن 
باملهــارات الالزمــة واالملام 
العملي في النواحي البحثية 
والعلمية ومساعدتهم على 
تعزيــز قدراتهــم البحثية. 

حيث مت احلاق الطالب في 
مشاريع مختلفة الستكشاف 
العلمية وتنميتها  قدراتهم 
وصقلها، وذلك بتوجيه من 
كبار أعضاء الفريق العلمي 
في املعهد وبدعم من مؤسسة 

الكويت للتقدم العلمي.
واختتم د.الدويري قائال 
إنه من دواعي سرور معهد 
دســمان للســكري والــذي 
أنشــأته مؤسســة الكويت 
للتقــدم العلمــي أن يتيــح 
البيئــة املناســبة لتنميــة 
مهارات الباحثني من اجليل 
اجلديد في هذا املجال، متمنيا 

لهم السداد والتوفيق.

نظم اليوم السنوي للبوسترات البحثية ضمن برنامج املعهد للتدريب الصيفي

د.قيس الدويري، والرئيس 
التنفيــذي للقطــاع الطبي 
د.إبــاء العزيري، والرئيس 
العمليات  التنفيذي لقطاع 
د. فيصل الرفاعي، باإلضافة 
إلى العديد من باحثي وأطباء 
املعهــد، كمــا قــام الرئيس 
التنفيذي لقطــاع األبحاث 
في املعهد البروفيسور فهد 
املال، باإلشراف بشكل دقيق 

على هذه الفعالية.
وعلى هامش هذا اليوم 
العلمــي، صــرح د.قيــس 
الدويــري بأنه فخــور مبا 
قدمــه الطــالب خــالل هذا 
البرنامــج التدريبــي الذي 

د.قيس الدويري مع املشاركني في البرنامج

بحث تفعيل التعاون في مجال اإلدارة 
بني القوات املسلحة لـ «دول التعاون»

عبدالهادي العجمي

امــس  اختتــم صبــاح 
االجتماع الرابع عشر للجنة 
اإلدارة والقوى البشرية لدول 
مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية، وذلك لبحث سبل 
التعاون املشــترك وتفعيل 
آلية العمل في مجال اإلدارة 
ضمن إطار موحــد للقوات 
لــدول مجلــس  املســلحة 

التعاون اخلليجي.
وألقى رئيــس االجتماع 
األركان  رئيــس  معــاون 
العامة لهيئة اإلدارة والقوى 
البشرية اللواء الركن د.خالد 
علــي الكندري كلمــة بهذه 
املناســبة رحب من خاللها 
الكــرام، متمنيا  بالضيوف 

األشــقاء فــي دول مجلــس 
التعاون والقيادة العسكرية 

املوحدة.
وفي ختام اجللسة شكر 
اللواء الركن د.خالد الكندري 
األمانة العامة لدول مجلس 

لــدول اخلليــج  التعــاون 
العربية على اجلهود املبذولة 
إلجناح مثل هذه االجتماعات 
الــى توحيد  والتــي تهدف 
وتطويــر مفاهيــم اإلدارة 

والقوى البشرية.

خالل االجتماع الـ ١٤ ملعاوني القوى البشرية

لهم طيب اإلقامة في بلدهم 
الثاني الكويت.

وتأتــي هذه االجتماعات 
ضمن أوجه التعاون املشترك 
لتبــادل الــرؤى واخلبرات 
والتنســيق العســكري بني 

جانب من االجتماع

اللواء الركن د.خالد علي الكندري واملشاركون في االجتماع


