
 افتتح وزي���ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون مجلس 
ال��وزراء الشيخ محمد العبدالله مساء أمس 
األول املعرض الدولي التاسع لالختراعات 
ف��ي ال��ش��رق االوس���ط ال���ذي يقيمه ال��ن��ادي 
العلمي الكويتي سنويا حتت رعاية صاحب 

السمو امير البالد الشيخ صباح األحمد.
 واع���رب وزي��ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون مجلس 
الوزراء في كلمة االفتتاح عن الفخر واالعتزاز 
مبعرض االختراعات الدولي الذي يقام حتت 
شعار )لقاء املخترعني باملستثمرين( مؤكدا 
بأنه ب��ات شعلة كويتية مشهود لها في 

العالم.
 وق���ال ال��ش��ي��خ ال��ع��ب��دال��ل��ه ان امل��ع��رض 
في دورت��ه التاسعة لهذا العام جمع كبار 
املخترعني من شتى بقاع العالم على ارض 
الكويت لتبادل االف��ك��ار واخل��ب��رات مشيرا 
ال��ى ان ك��ل دورة ج��دي��دة للمعرض تشهد 
والدة اختراعات وابتكارات جديدة وخالقة 

ملخترعني كويتيني وخليجيني وعرب.
 واشاد بالدور الرائد لهذا املعرض والذي 
يحتل املركز الثاني عامليا بعد معرض جنيف 
لالختراعات وب��دور مركز ب��راءة االختراع 
اخلليجي في تذليل العقبات امام املخترعني 
وتسجيل براءات االختراع اخلليجية والعمل 
على اجناحها من خالل الدعاية والتسويق 

الالزمني حتى ترى النور.
م��ن جهته ق���ال االم���ني ال��ع��ام��ة ملجلس 
ال��ت��ع��اون اخلليجي عبداللطيف الزياني 
ان إحتضان الكويت جلميع االختراعات 
واعطائها ف��رص للمخترعني ي��ؤك��د مدى 
اهتمامها برعايتهم مؤكدا ان هذا املعرض هو 

خير دليل على ذلك.
 وأش��اد الزياني مبستوي االختراعات 
ال��ت��ي ت��الم��س ح��اج��ات املجتمع وتلبيها 
مؤكدا اندفاع الشباب الى االبداع واالبتكار 
وتسخير طاقتهم لتقدمي كافة ما لديهم من 

طاقات واثبات قدرتهم على العطاء.

 اما وكيلة وزارة شؤون الشباب الشيخة 
الزين الصباح فاكدت أن معرض االختراعات 
اب��رز طاقات شبابية كبيرة متتلك الكثير 
م��ن امل��واه��ب مشيرة ال��ى ان امل��ع��رض ضم 
العديد من االختراعات التي تقدم قيمة علمية 

وتستحق تسليط الضوء عليها وتبنيها.
 وق��ال الوكيل املساعد للشؤون املالية 
واالداري���ة في وزارة التجارة والصناعة 
الشيخ منر فهد املالك الصباح ان رعاية سمو 
أمير البالد للمعرض يؤكد دعم سموه ألبنائه 

الشباب عامة واملخترعني خاصة.
 واكد الشيخ منر الصباح ان فئة الشباب 
ب���دول املجلس حتظى باهتمام اصحاب 
السمو واجلاللة واحلكومات مبينا ان وزارة 
التجارة والصناعة لها دور كبير في دعم 

براءات االختراع وامللكية الفكرية بالتعاون 
مع )مركز صباح األحمد للموهبة واالبداع( 

خلدمة الوطن وابنائه.
 م��ن جهته ق��ال ممثل مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي الدكتور سالم العبالني ان 
الهدف االساسي للتعاون املشترك في دعم 
ه��ذا امل��ع��رض ه��و نشر العلوم ب��ني جيلي 
الناشئة والشباب و خلق بيئة خالقة للتفكير 
العلمي لتصبح لدى اجيالنا خلفية علمية 
جتعلها تتخذ قرارا واعيا للنهوض باقتصاد 

الكويت.
 وبدوره اكد رئيس اللجنة العليا املنظمة 
للمعرض طالل اخلرافي ان الكويت اصبحت 
عاصمة للثقافة والعلم واالختراعات عبر 
هذا املعرض ال��ذي حقق جناحات ملموسة 

واصداء وصلت لشتى بقاع العالم.
 واضاف اخلرافي ان املعرض الذي شهد 
مشاركة 200 مخترع من 36 دول��ة حول 
العالم قدموا 150 اختراعا متنوعا مبينا 
ان الكويت شاركت باختراعات عدة قدمها 
32 مخترع وهو يعكس مدى ثقافة وابداع 

املجتمع.
 م��ن جانبه أش���اد عضو مجلس ادارة 
)مركز صباح األحمد للموهبة واالبداع( إياد 
اخلرافي بالدور الريادي ملركز صباح األحمد 
في احتضان االختراعات وتبنيها وتسويقها 
مؤكدا ان دع��م واستثمار وتنمية القدرات 
البشرية تساهم في بناء قاعدة صلبة للعلوم 
والتكنولوجيا ما ينعكس ايجابا على الدولة 

واملجتمع.
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ال����زي����ن ال���ص���ب���اح: امل����ع����رض أب������رز ط����اق����ات ش��ب��اب��ي��ة ك���ب���ي���رة مت��ت��ل��ك ال��ك��ث��ي��ر م����ن امل���واه���ب 

الشيخ محمد العبدالله يفتتح املعرض بحضور الزياني

خالل افتتاحه بحضور الزياني

العبدالله: املعرض الدولي لالختراعات في الشرق األوسط يجمع كبار املخترعني في العالم

التقى ممثل هيئة االعتماد للشرق األوسط

فواز اخلالد: اجلودة والتميز من أولويات 
»األحمدي« في برامجها وأنشطتها

أك��د محافظ األحمدي الشيخ ف��واز اخلالد 
ان االع��ت��م��اد واجل����ودة مت��ث��الن اول��وي��ة من 
اولويات احملافظة في برامجها وما تتصدى 
له من فعاليات ومهام ويترجم ذلك مشروعها 
التنموي بعيد املدى »محافظتي اجمل« الذي 
يؤكد القناعة بهذه االولوية من خالل احلرص 
على االن��ش��ط��ة على النحو ال���ذي يكفل لها 
مقومات اجلودة واالعتماد والتميز منوها الى 
ان الوصول الى اجل��ودة في اداء وممارسات 
احملافظات في دولة الكويت وفي مختلف دول 
العالم، مشيرا الى ان الدول املتقدمة هي عبارة 

عن محافظات واقاليم ومقاطعات متطورة.
وج��اء ذل��ك خ��الل استقبال احملافظ، ملمثل 
هيئة االعتماد واجل��ودة - الشرق االوس��ط، 
الدكتور صالح العنزي، حيث ثمن اجلهود 
التي تقوم بها هيئة االعتماد واجل��ودة على 
الصعيد العاملي واالقليمي من خالل ممثلياتها 
في منطقة الشرق االوسط، منوها الى األفكار 
املتميزة التي تتصدى لها املمثلية من خالل 
املشروعات التي تسعى الى تنفيذها ومنها 
املشروع التربوي حللول املشاكل التربوية 
مشيرا الى ان هذا املشروع يكتسب اهمية بالغة 
من خالل التصدي ملشاكل التعليم والتربية 
التي متثل اولوية على الساحتني التربوية 
واملجتمعية في دولة الكويت، متمنيا التوفيق 
للدكتور صالح العنزي، مؤكدا استحقاقه لكل 

الدعم لتحقيق الهدف املجتمعي املنشود.
ب��دوره قال ممثل هيئة االعتماد واجل��ودة 
في الشرق االوسط الدكتور صالح العنزي ان 
لقاءه باحملافظ كان ثريا حيث تطرق الى بحث 
فرص التعاون مع احملافظة في تنظيم برامج 
ودورات تدريبية متخصصة، كما ملس جتاوبا 
واستعدادا من احملافظ لدعم املشروع املقترح 
حللول املشاكل التربوية بالتنسيق والتعاون 
م��ع ج��ه��ات االخ��ت��ص��اص ف��ي احملافظة وفي 

مقدمتها منطقة األحمدي التعليمية.
واضاف العنزي ان املمثلية تعمل في دولة 

الكويت حتت مسمى شركة ممثلية االعتماد 
واجل��ودة لالستشارات بترخيص من وزارة 
ال��ت��ج��ارة، حيث ب��دأت ف��ي التعاون م��ع عدة 
وزارات وهيئات منها وزارات التربية والعدل 
واالوق��اف والتجارة والهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب وهيئة الزراعة وغيرها 
من اجلهات، منوها ال��ى ان السير في خطني 
م��ت��وازي��ني االول يتعلق ب��اجل��ودة االداري���ة 
وان��ش��اء ع��الم��ة دول��ي��ة مسجلة ف��ي هولندا 
وبلجيكا ولوكسمبورج، والثاني هو املشروع 

التربوي حللول املشاكل التربوية ال��ذي مت 
دراسته ملدة عامني، والذي سيقضي على 12 
مشكلة ب��امل��دارس من بينها العنف الطالبي 
والتسرب الدراسي وافة املخدرات والدروس 

اخلصوصية.
وق��ال العنزي ان��ه التقى ع��دد م��ن قيادي 
وزارة التربية ومسؤولي مكتب اليونسكو 
بالبالد ملناقشة امل��ش��روع ال��ذي سيسهم في 
حل جميع املشاكل التربوية مب��دارس دولة 

الكويت. 

الشيخ فواز اخلالد خالل لقائه الدكتور صالح العنزي
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جانب من املعرض

»شؤون ذوي اإلعاقة« تستعرض 
نشاطاتها مع اجلمعيات واألندية املعنية 

 اس��ت��ع��رض��ت الهيئة العامة 
لشؤون ذوي االعاقة مساء أمس 
األول اب���رز النشاطات احلالية 
واملستقبلية واهم املستجدات في 
مجال عملها وعالقات الهيئة مع 
جمعيات النفع العام وذلك خالل 
ملتقى جمع الهيئة باجلمعيات 

واألندية املعنية بحقوق املعاقني.
وقالت مدير الهيئة العامة لذوي 
االعاقة الدكتورة شفيقة العوضي 
في كلمة خ��الل امللتقى ان الهيئة 
تعكف على ال��ت��وس��ع ف��ي انشاء 
مراكز التدخل املبكر كالقائمة حاليا 
ف��ي ج��ن��وب ال��س��رة والصباحية 
واجل���ه���راء وال��ت��ي تغطي ذوي 
االعاقة من سن الوالدة وحتى سن 

السادسة.
وذك����رت ان م��ش��روع امليكنة 
ي��ج��ري بخطى ث��اب��ت��ة وسريعة 
وسيتم االنتهاء منه خ��الل اشهر 
قليلة »وه���و م��ا سيقضي على 
مدعي االعاقة« من غير املستحقني 
للرعاية مشيرا الى إحالة ثمانية 
ملفات ملدعي االعاقة ال��ى النائب 
العام التخاذ االجراءات القانونية 

جتاههم.
وت��ط��رق��ت ال���ى جتهيز صالة 
استقبال املعاقني في غضون ثالثة 
اس��اب��ي��ع االم���ر ال���ذي يساهم في 
تسهيل عملية دخول وخروج ذوي 

االعاقة.
من جانبه أكد نائب املدير العام 
لقطاع التعليم في الهيئة ماجد 
ال��ص��ال��ح ال��ت��وج��ه ن��ح��و افتتاح 
مراكز تأهيل متخصصة في كافة 
محافظات البالد ملتابعة احلاالت 
عن كثب وجتهيزها بكامل املعدات 
والكوادر االشرافية خلدمة وراحة 

ذوي االعاقة.
وكشف الصالح عن توجه اخر 

الن��ش��اء أن��دي��ة وم��راك��ز رياضية 
مب��واص��ف��ات عاملية خل��دم��ة ذوي 
االعاقة وذلك بالتعاون مع الهيئة 

العامة للرياضة.
واش��ار الى جملة من اخلطوات 
والضوابط التنظيمية في مجال 
القطاع التعليمي السيما ما يتصل 
بتقييم األداء والرقابة على البرامج 
واخلدمات املقدمة واعتماد برامج 
تتناسب م��ع اح��ت��ي��اج��ات س��وق 

العمل.
ك��م��ا ك��ش��ف ع��ن تشكيل ف��رق 
متابعة ل��ل��م��دارس وف���رق اخ��رى 
للزيارات واملقابالت مشيرا الى 
عقوبات اجرائية تصل الى سحب 
تراخيص املؤسسات التعليمية 
غير امللتزمة ب«معايير محددة« 
وتعديل األوض��اع بالنسبة لذوي 

االع���اق���ة. م��ن جانبها اوض��ح��ت 
نائب املدير العام لقطاع اخلدمات 
الطبية ال��دك��ت��ورة ن��ادي��ة اب��ل ان 
اللجان الطبية املعنية انتقلت 
من املستشفيات ال��ى مقر الهيئة 
بهدف التركيز على سرعة اجناز 
م��ع��ام��الت ذوي االع���اق���ة وع��دم 

تشتيت اجلهود.
وق��ال��ت اب���ل ان ال��ل��ج��ان تضم 
68 طبيبا واستشاريا متخصصا 
لفحص احل���االت واع��ط��اء ال��رأي 
العلمي الدقيق بشأنها وتصنيفها 
حسب شدة االعاقة ما بني »شديدة 

ومتوسطة وخفيفة«.
وت��ط��رق��ت ال���ى تفعيل جلنة 
التظلمات وجل��ن��ة اجل���ودة بعد 
االن��ت��ه��اء م��ن ال��ل��ج��ان املختصة 
باعادة التقييم موضحة ان هناك 

فرقا بني اع��ادة التقييم والتدقيق 
حيث ان بعض امللفات ال يوجد 
بها تقارير تثبت حالة املريض 
الصحية مم��ا ي��ف��رض اس��ت��دع��اء 
صاحب العالقة الكمال االوراق 

والفحوصات املطلوبة.
واوضحت ابل أن الهيئة لم تقم 
بتقييم كل احلاالت بل بعضها ممن 
يشوبها بعض الغموض او النقص 
بحيث طلبت من اصحاب العالقة 
مراجعتها الستكمال االج���راءات 

املطلوبة.
وش��ه��د امللتقى االس��ت��م��اع الى 
مقترحات االط��راف املعنية بشأن 
القضايا املتعلقة ب��ذوي االعاقة 
سعيا ال��ى العمل على تطبيقها 
خلدمة هذه الشريحة على الوجه 

االكمل.

الدكتورة شفيقة العوضي خالل ملتقى جمع الهيئة باجلمعيات واألندية املعنية بحقوق املعاقني

الهالل األحمر الكويتي تواصل توزيع مساعدات 
إنسانية على أسر سورية نازحة شرق لبنان 

 واص��ل��ت جمعية ال��ه��الل األح��م��ر 
الكويتي أمس الثالثاء حملتها االنسانية 
بتوزيع مساعدات اغاثية على االسر 

السورية النازحة شرق لبنان.
وذك���ر رئ��ي��س ال��ف��ري��ق امل��ي��دان��ي في 
جمعية الهالل األحمر الكويتي جعفر 
اجلمالي في تصريح ل� )ك��ون��ا( ان��ه مت 
توزيع مالبس وكسوة شتاء على 240 
اس��رة سورية نازحة في مدينة زحلة 

شرق لبنان.
وأوض���ح اجل��م��ال��ي ان م��وج��ة البرد 
والصقيع واالمطار التي اجتاحت لبنان 
زادت معاناة النازحني السوريني السيما 
كبار السن واالط��ف��ال معربا ع��ن االم��ل 

في ان تسهم هذه املساعدات في تخفيف 
معاناتهم في ض��وء امل��أس��اة االنسانية 

الكبيرة التي يعيشونها.
وت��ش��ي��ر االح���ص���اءات ال���ى ان ع��دد 
النازحني السوريني في لبنان وصل الى 
اكثر من مليون نازح يتمركز غالبيتهم في 
مناطق البقاع وعكار وطرابلس واملنية 
والضنية في شمال لبنان حيث يقطنون 

مبخيمات عشوائية ومبان مهجورة.
ويقوم العديد من الناشطني من اهل 
اخلير واجلمعيات واملبرات واملؤسسات 
واجل��م��ع��ي��ات االن��س��ان��ي��ة واخل��ي��ري��ة 
الكويتية بتقدمي املساعدات االنسانية 

جانب من توزيع املساعداتمنذ اندالع ازمة النزوح.

»مكافحة الفساد«: »الذمة املالية« 
استحداث كبير بالسياسة التشريعية 

 قال االمني العام باإلنابة للهيئة العامة ملكافحة 
الفساد الكويتية الدكتور محمد بوزبر إن قانون 
انشاء الهيئة واالح��ك��ام اخلاصة بالكشف الذمة 
املالية يعد استحداثا كبيرا في السياسة التشريعية 

للبالد.
وأض��اف بوزبر في كلمة ألقاها أم��س الثالثاء 
بافتتاح ورشة عمل للتعريف بإقرار الذمة املالية 
للمشمولني بالقانون ان الكويت تنفرد في هذا الشأن 

عن معظم دول املنطقة.
وأوض��ح أن نشر الالئحة التنفيذية رقم )30( 
لسنة 2016 في نوفمبر املاضي أفرز عدة آثار أهمها 
بدء الهيئة في تلقي اق��رارات املالية وفحصها من 
خ��الل جل��ان متخصصة مضيفا انها نصت بشكل 
تفصيلي على آليات وسبل استقبال هذه االقرارات 

وفحصها.
وأكد حرص الهيئة على تقدمي الدعم الفني الالزم 

واملساعدة املطلوبة للمشمولني بأحكام القانون 
حسب املادة رقم )2( من القانون ومنها تقدمي ورش 

العمل.
ودعا بوزبر جميع املشمولني في القانون لاللتزام 
بتقدمي اق��رارات الذمة املالية في مواعيدها املقررة 
وتفادي أي عواقب قانونية الفتا الى أن هذه الورشة 
التي تستمر لثالثة أي��ام أع��دت خصيصا لتكون 
فرصة للتعرف على كل األم��ور املتعلقة بقرارات 

الذمة املالية.
وقدم مدير إدارة استالم ومتابعة إقرارات الذمة 
املالية في الهيئة صالح التنيب عرضا خالل الورشة 
عن نشأة الهيئة وأهدافها واختصاصاتها وتعريف 

الذمة املالية والفئات اخلاضعة لتقدمي اإلقرار.
واستعرض التنيب األه��داف املنشودة من تلقي 
اإلقرارات ومواعيد تقدميها وكيفية تداولها وحفظها 

بسرية وأمان داخل الهيئة.

ن��������دع��������م امل����������ش����������روع����������ات امل�����ج�����ت�����م�����ع�����ي�����ة ال�����ت�����ي 
ت���ت���ص���دى ل��ل��م��ش��ك��الت ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وال���ت���رب���وي���ة

جولة في املعرض


