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السفارة األميركية استهلت حتضيراتها
إلطالق «اكتشف أميركا» برعاية «األنباء»

«األسد املتأهب».. مواجهة احلرب السيبرانية 
بالقدرات العسكرية املتطورة

دارين العلي

بدأت الســفارة األميركية 
لدى البالد التحضير النطالق 
مهرجــان «اكتشــف أميركا» 
الســنوي بعــد توقــف دام 
عامني بسبب إجراءات مواجهة 

جائحة «كورونا».
وفي هذا الصدد، استقبلت 
«األنبــاء»، كشــريك إعالمي 
رئيســي فــي املهرجــان منذ 
عام ٢٠١٣، مستشارة الشؤون 
الثقافيــة واإلعالميــة فــي 
الســفارة كريستي واتكينز، 
ومســاعد مســؤول مكتــب 
العامة كريســتني  الشــؤون 
بوروســكي، بحضــور مدير 
محمــد  الزميــل  التحريــر 
العمــل  احلســيني وطاقــم 
اإلعالمي واإلداري واإلعالني 
اخلــاص باملهرجــان بهــدف 
التنسيق والتعاون لتغطيته 

بأفضل الوسائل.
وقــد تخلــل االجتمــاع 
التعريف بأهم األحداث الذي 
سيشهدها املهرجان لهذا العام 

مجاالت متعددة كالتخطيط 
للحمــالت  والتنفيــذ 
العســكرية مــن خــالل 
االندماج والتكامل في قيادة 
الواجب املشــتركة  قــوة 
اجلنســيات  املتعــددة 
وهيئــات الركــن التابعة 
لها، ويســهم فــي اندماج 
وتكامل اجلهات العسكرية 
مــع اجلهــات احلكوميــة 
واملنظمــات الدوليــة من 
خالل املركز الوطني لألمن 

وإدارة االزمات.
عبدالنــور  وأوضــح 
أن التمريــن يتمثــل فــي 
محاكاة التهديدات الواقعية 
التي  املتعــددة  واملخاطر 
تشهدها املنطقة، والسيما 
احلــروب غيــر النظامية 
الســيبرانية  واحلــرب 
وسبل مواجهتها بالقدرات 
املتطــورة  العســكرية 
التكنولوجية  واألنظمــة 

احلديثة.
وكان متريــن «األســد 
املتأهب ٢٠٠٢» انطلق في 
الرابع من الشهر اجلاري 
مبشــاركة ٢٦ دولــة مــن 
الكويــت وهــو  ضمنهــا 
النسخة العاشرة لسلسلة 
متارين األسد املتأهب التي 
تقام في األردن مبشاركة 

واسعة من دول عدة.

العسكري بني الدول املشاركة.
وقال رئيس الوفد الكويتي 
املشــارك في التمرين العميد 
الركــن محمــد عبدالنور في 
تصريح لـ «كونا» إن التمرين 
إلى تبادل واكتســاب  يهدف 
اخلبــرات العســكرية فــي 

عمان - كونا: أكد مسؤول 
عســكري كويتــي أمــس أن 
اجليش الكويتي يحرص على 
املشــاركة في «مترين األسد 
املتأهــب ٢٠٢٢» املقام حاليا 
في االردن بهدف االســتفادة 
املثمرة لتوسيع أفق التعاون 

ولفت الى أن العودة إلى هذا 
املهرجان بعد انقطاع بسبب 
جائحة «كورونا» متثل أهمية 
كبيرة في تواصل السفارة مع 
عموم الشــعب الكويتي عبر 
نقل هــذه البرامج عن طريق 
جريدة «األنباء» بكافة وسائلها 
ســواء املقروءة او اإلعالنات 
او عبــر املوقــع اإللكتروني 
ووسائل التواصل االجتماعي.

بدورها، أكدت مستشارة 
الشؤون الثقافية واإلعالمية 
في السفارة كريستي واتكينز 

ســيتضمن أنشــطة خاصة 
بالطالب وتعريف باجلامعات 
األميركيــة والتخصصــات 
املطلوبة التي تقدمها بأعلى 
مستويات التصنيف العاملي، 
حيث ســيكون هناك برامج 

خاصة في هذا الشأن.
ولفتت الــى أن املهرجان 
الشــيف  سيشــهد حضــور 
األميركي الفلسطيني األصل 
«الشيف ناصر» الذي سيقدم 
أفضل أنواع الطعام، وسيلقي 
الضــوء على أنــواع الطعام 
األميركــي، مشــيرة الــى أن 
اختيــار هذا الشــيف ضمن 
البرنامــج يعــود  فعاليــات 
للجانب اإلنساني الذي ميثله، 
حيث قام خالل جائحة كورونا 
بطهــو الطعــام فــي مطعمه 
وتوزيعــه للنــاس األكثــر 
تضــررا مــن اجلائحــة ممن 
فقدوا أعمالهم في نيويورك، 
موضحة أنه سيشــكل إثراء 
للمهرجــان بجوالتــه التــي 
سيتحدث فيها عن التحديات 

والفشل واألمل والنجاح.

أهمية التواصــل مع اإلعالم 
مبختلف أشكاله، الفتة الى أن 
االنفتاح على اإلعالم وتزويده 
باملعلومات هو النهج املتبع 

حاليا في السفارة.
ولفتــت الــى أن مهرجان 
«اكتشــف أميركا» يصب في 
خانة هذا االنفتــاح وتزويد 
اجلمهور واإلعــالم مبعارف 
متنوعة اجتماعية واقتصادية 
وفنيــة وتعليميــة حــول 
الواليات املتحدة وزيادة فرص 

التعاون في شتى املجاالت.
وحتدثت مساعد مسؤول 
العامــة  الشــؤون  مكتــب 
كريســتني بوروســكي عــن 
الــذي  تفاصيــل املهرجــان، 
سيتضمن عدة برامج وأنشطة 
تتنوع بني احملاضرات وورش 
العمل في املجال االقتصادي 
أنشــطة  الــى  باإلضافــة 
إللقاء الضــوء على األطعمة 
واملنتجات األميركية، عدا عن 
احلفــالت التــي تقدمها فرق 

موسيقية أميركية متميزة.
البرنامج  أن  وأوضحــت 

بعد توقف املهرجان لعامني بسبب جائحة «كورونا» ويستمر ملدة ١٠ أيام خالل أكتوبر املقبل

عبدالنور: الكويت حريصة على املشاركة في التمرين

كريستني بوروسكيكريستي واتكينز

مستشــارة الشؤون الثقافية واإلعالمية في السفارة األميركية كريستي واتكينز ومساعد مسؤول مكتب الشؤون العامة كريستني بوروسكي مع مدير التحرير الزميل محمد بسام احلسيني وطاقم 
(هاني الشمري) العمل اإلعالمي اخلاص باملهرجان            

والبرامج اخلاصة واملواضيع 
التــي ســيتم تناولهــا فــي 
املهرجان الذي ينطلق في ٢٠
أكتوبر ويستمر حتى ٢٩ منه.
ورحــب مديــر التحريــر 
محمد احلسيني بوفد السفارة 
األميركية، معتبرا أن الشراكة 
مع «األنباء» استراتيجية في 
تغطية أحداث املهرجان الذي 
بدأ عام ٢٠١٣ ومنذ ذلك احلني 
تفــرد له الصحيفــة حمالت 
خاصــة وصفحــات متنوعة 

ومميزة.

العتل: جناح املرحلة األولى من جتربة التحقق من الشهادات األكادميية للمهندسني عن طريق التدفق املعلوماتي «داتا فلو»

السفير الهندي: النظر باعتماد العمالة قبل قدومها للكويت

عاطف رمضان

أعرب السفير الهندي لدى الكويت 
ســيبي جورج عن ارتياحه لنتيجة 
احملادثــات التــي أجراهــا مع رئيس 
جمعية املهندســني م.فيصــل العتل 
حول آليات االعتماد املهني للمهندسني 
الهنــود فــي اجلمعية، الفتــا إلى أن 
املباحثات بني السفارة واجلمعية لم 
تنقطــع ودورية على مــدى العامني 
املاضيني وحتــى خالل فترة جائحة 

«كورونا».
وأضاف سيبي جورج في لقاء مع 
اإلعالميــني خالل زيارة قام بها أمس 
الى اجلمعية أن املهندسني الهنود هم 
األكثر عددا من هذه الفئة في الكويت 

ويتلقون دعما كبيرا في مجال االعتماد 
من قبل اجلمعية بشكل عام.

وأشــاد الســفير الهنــدي بتوجه 
اجلمعية لزيارة الهند حلل كل املشاكل 
العالقة باالعتماد خالل الفترة القريبة.

وحول التوجهات الكويتية الختبار 
واعتماد العمالة قبل قدومها للكويت، 
قال ســيبي: إن هذا االجراء متبع مع 
أكثر من مهنة ومنها مع املمرضات قبل 
قدومهن إلى الكويت ونحن مستعدون 

لالطالع على هذا التوجه.
من جانبــه، قال رئيــس جمعية 
املهندسني م.فيصل العتل إن املباحثات 
تركــزت علــى تطوير التعــاون بني 
اجلمعية والســفارة الهنديــة، فيما 
يتعلق بتطوير آليات االعتماد املهني 

للمهندسني الهنود في الكويت.
وكشــف العتل عــن االتفاق على 
إرســال وفد جديد مــن اجلمعية الى 
الهند ملقابلة اجلهات املعنية هناك حلل 
االختالف في آليات االعتماد املهني - 
الهندسي في جمهورية الهند، والعمل 
على حل مشاكل هذا االعتماد للعمل 

في الكويت.
وحول التطور في آليات االعتماد 
كشف العتل عن جناح املرحلة األولى 
مــن جتربــة التحقق من الشــهادات 
األكادمييــة للمهندســني عــن طريق 
التدفــق املعلوماتــي «داتا فلو»، مما 
ســيقلل من املدة املطلوبــة العتماد 
الشهادات وتصنيفها املهني، موضحا 
أن هذا التوجه اجلديد الذي تقوم به 

اجلمعية يهدف الى املزيد من التحقق 
وضمان صحة املؤهالت والشهادات 

املقدمة لالعتماد في اجلمعية.
وأكد العتل أن إجراء التحقق من 
الشهادات هو ضمان جودة ويشمل كل 
املهندسني الراغبني بالعمل في الكويت 
ومن كل اجلنسيات، مضيفا أن التحقق 
عبر «داتا فلو» يشــتمل املهندســني 

القدامى وحديثي االنتساب معا.
وأوضح العتل أن املجال مفتوح 
العتمــاد املزيد من جهــات التدقيق 
واالعتماد، مشيرا الى أن تعدد أجهزة 
االعتماد األكادميي في الهند، باإلضافة 
الى اعتمــاد احلكومــة املركزية في 
جمهورية الهند جتعــل املهمة أكثر 

صعوبة.

وفد من الكويت يزور الهند حلّل مشاكل االعتماد املهني

حديث بني السفير الهندي وم. فيصل العتل م.فيصل العتل خالل استقباله السفير الهندي والوفد املرافق

وزير الصحة لرؤساء األقسام الطبية:
االرتقاء باخلدمة ومواكبة أحدث التطورات

حنان عبد املعبود

عقد وزير الصحة د.خالد السعيد اجتماعا 
مع رؤســاء األقسام الطبية في املستشفيات 
واملراكز الطبية التخصصية، بهدف مناقشة 
آليات العمل لألقســام الطبية خالل املرحلة 
املقبلة، وذلك بحضور وكيل الوزارة د.مصطفى 
رضا، ووكيل الشؤون الفنية د.عبدالرحمن 
املطيري، ومدير اإلدارة الفنية د.نوفة الشمري. 
وقد تضمن االجتماع عددا من التوجيهات 
للوزير ووكيل الوزارة فيما يخص االرتقاء 
باخلدمة الطبية، وســبل تقدميها، ومواكبة 
أحــدث التطورات الطبيــة، مع احلفاظ على 
جودة الرعاية الصحية، وفق أفضل املعايير 

العاملية. 
هذا، وقد شهد االجتماع التأكيد على أهمية 
التمسك بأخالقيات املهنة في التعامل مع زمالء 
العمــل، وفي التعامل مــع املرضى وذويهم، 
السيما من ذوي االحتياجات اخلاصة، والعمل 
على تقدمي الرعاية الصحية التي يستحقونها. 
كمــا أكــد االجتمــاع على قــوة املنظومة 
الصحيــة بفضل ما تضمه من كفاءات، وهو 
ما جتسد بوضوح خالل جائحة كوفيد-١٩، مع 

جتديد التأكيد على أن باب العمل واإلبداع في 
املجال الطبي مفتوح للجميع، وأهمية متكني 
الطاقات الشــبابية، وأصحــاب اخلبرات من 
الكفاءات الوطنية، واالستفادة من جتاربهم.

كما مت تقدمي الشــكر والتقدير الى جميع 
رؤساء األقســام الســابقني، مثمنني دورهم 
ومــا قدموه من جهود مخلصــة في االرتقاء 

باخلدمات الصحية.

بحث معهم آليات العمل للمرحلة املقبلة وأكد التمسك بأخالقيات املهنة

د.خالد السعيد ود.مصطفى رضا خالل االجتماع

وزير الصحة د.خالد السعيد متوسطاً رؤساء األقسام الطبية في املستشفيات واملراكز الطبية التخصصية

«إشرافي املركز 
اخلليجي للوقاية» 

عقد اجتماعه السابع 
مبشاركة الكويت

عقد فــي مجلس الصحة 
التعــاون  مجلــس  لــدول 
اخلليجــي في مقــر املجلس 
بالرياض االجتماع الســابع 
للمجلس اإلشــرافي للمركز 
اخلليجي للوقاية من األمراض 
ومكافحتها بحضور د.املنذر 
احلساوي ممثل عن الكويت.
وناقش االجتماع اخلطة 
التنفيذية لعــام ٢٠٢٣ التي 
التنفيذي  الرئيــس  طرحها 
للمركــز د.باســي بانتينني، 
وأهداف وآليات العمل للخطة، 
التــي تصــب جميعهــا في 
صالح الشعوب واملؤسسات 
الصحيــة فــي دول مجلس 

التعاون.


