
alwasat.com.kw

األمير يوجه بدعم معاجلة آثار الهجوم على املسجدين في نيوزيلندا
ق��ال نائب رئيس مجلس ال���وزراء ووزي��ر الدولة 
لشؤون مجلس ال���وزراء أن��س الصالح إن صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد قد أصدر 
توجيهاته الكرمية للجهات املعنية الت��خ��اذ كافة 
اخل��ط��وات ال��الزم��ة لدعم اجل��ه��ود الرامية ملعاجلة 

آثار الهجوم اإلرهابي اآلثم على املصلني األبرياء في 
مسجدين في مدينة )كرايستشيرش( في نيوزيلندا 

مؤخرا.
وأضاف الوزير الصالح في تصريح صحفي  أمس 
أن سموه نوه بوافر التقدير واالرتياح مبا قامت به 

السلطات النيوزيلندية من إجراءات وتدابير إيجابية 
في مواجهة هذا العمل املشني وعلى رأسها السيدة 
جاسيندا أردن رئيسة الوزراء منذ اللحظة األولى لهذا 
احلادث املأساوي األليم والتي تعكس روح التسامح 

احلضاري الذي تؤمن به نيوزيلندا الصديقة.
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استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد بقصر بيان 
صباح أمس رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن. كما استقبل سموه رئيس 

مجلس األمة مرزوق الغامن ورئيس البرملان مبملكة ماليزيا الصديقة الداتو 
محمد عارف مت يوسف والوفد املرافق وذلك مبناسبة زيارته الرسمية 

للبالد. وحضر املقابلة وزير شؤون الديوان األميري الشيخ علي اجلراح. 
واستقبل سموه رئيس املجلس األعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز 

ورئيس احملكمة الدستورية املستشار يوسف املطاوعة. كما استقبل سموه 
رئيس مجلس الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد.

.. وسموه يستقبل املستشار يوسف املطاوعةسمو األمير يستقبل مرزوق الغامن والبرملان املاليزي

استقبل رئيس مجلس الوزراء باألنابة 
ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد، 
في قصر بيان العامر صباح أمس رئيس 
البرملان ململكة ماليزيا الصديقة الداتو 

محمد عارف مت يوسف والوفد املرافق له 
وذلك مبناسبة زيارته للبالد .

 حيث مت خالل اللقاء تبادل األحاديث 
الودية ومناقشة أهم األم��ور واملواضيع 

ذات اإلهتمام املشترك ، مشيداً معاليه 
بعمق ال��ع��الق��ات الثنائية ب��ني البلدين 
الصديقني وحرص الطرفني على تعزيزها 

وتطويرها .

وحضر اللقاء رئيس بعثة الشرف 
ال��ن��ائ��ب علي الدقباسي و سفير دول��ة 
الكويت لدى مملكة ماليزيا الصديقة سعد 

العسعوسي.  

وزير  الصحة  يصدر قرارات بتعديل 
قيمة مراجعة املستشفيات للمقيمني

أص��در وزي��ر الصحة الشيخ الدكتور باسل 
الصباح ق���رارا وزاري���ا بتعديل قيمة مراجعة 
احلوادث واملستشفيات للمقيمني املشمولني بنظام 
الضمان الصحي بالزيادة إلى 10 دنانير كويتية 
)نحو 33 دوالرا أمريكيا( بدال من 5 دنانير )5ر16 

دوالر( التي كانت مقررة عام 2017.
وقالت الوزارة في بيان صحفي أمس األربعاء 
إن هذه الزيادة تأتي لتخفيف العبء عن أقسام 
احل��وادث في املستشفيات وما تعانيه من تكدس 
وازدح��ام ورغبة من ال��وزارة في مراجعة املرضى 
ملراكز الرعاية الصحية التابعني لها واالستفادة 
مما تقدمه من خدمات ورعاية صحية أولية قبل 

توجههم إلى املستشفى الذي يتبعون له.
كما أصدر الشيخ باسل الصباح ق��رارا وزاريا 
بتشكيل جلنة وطنية لصحة امل��راه��ق��ني تعنى 
بوضع استراتيجية وطنية لصحة املراهقني 
برئاسة الوكيل املساعد للتخطيط واجل��ودة في 
ال����وزارة. وتضم اللجنة ف��ي عضويتها مديري 

الصحة املدرسية والصحة االجتماعية واإلدارة 
املركزية للرعاية الصحية األولية ومدير مركز 
الكويت للصحة النفسية ومدير املركز الوطني 
للمعلومات الصحية ورئيس مجلس أقسام األطفال 
)مقررا(. كما تضم اللجنة أعضاء من خارج الوزارة 
ميثلون وزارات التربية واإلعالم والدولة لشؤون 
الشباب وكلية الطب و)يونسكو( وجمعيات النفع 
العام. وإضافة إلى ذلك أصدر وزير الصحة قرارا 
وزاري��ا بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للوقاية 
والتصدي للسلوك اإلدماني برئاسة الوكيل املساعد 
للتخطيط واجل��ودة. وتضم اللجنة في عضويتها 
الوكيل املساعد للشؤون القانونية في ال��وزارة 
والوكيل املساعد للرقابة الدوائية والغذائية ومدير 

مركز الكويت ملكافحة اإلدمان )مقررا(.
كما تضم اللجنة مدير إدارة الصحة املدرسية 
ومدير مستشفى السجن امل��رك��زي ومدير إدارة 
تفتيش األدوية ومدير إدارة تسجيل األدوية الطبية 

والنباتية ومدير إدارة تعزيز الصحة.
وأيضا تضم اللجنة من خ��ارج وزارة الصحة 
ملستوى ال يقل عن وكيل مساعد من وزارات التربية 
والداخلية واإلع���الم وجامعة الكويت وهيئتي 

الشباب والرياضة واألمانة العامة لألوقاف.
وع��الوة على ذلك أصدر الشيخ باسل الصباح 
قرارا وزاريا بتشكيل جلنة لوضع برنامج للوقاية 
من الوفيات واإلصابات الناجتة عن حوادث الطرق 

برئاسة الوكيل املساعد للشؤون الفنية.
وتضم اللجنة في عضويتها كال من مدير إدارة 
الطوارئ الطبية )مقررا( ومدير مستشفى الرازي 
للعظام وإدارة تعزيز الصحة ومدير مستشفى 
الطب الطبيعي والتأهيل الطبي.كما تضم اللجنة في 
عضويتها مدير املركز الوطني للمعلومات الصحية 
ورئيس مجلس أقسام العظام ومن خارج وزارة 
الصحة ممثلني عن وزارة اإلعالم واإلدارة العامة 

للمرور وجمعية الوقاية من حوادث الطرق.

الشيخ الدكتور باسل الصباح

 أكد محافظ األحمدي الشيخ فواز اخلالد الدور احليوي 
واملهم الذي تؤديه مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والرسالة 
السامية التي تضطلع بها ، منوها إلى أنه يحق للمؤسسة 
أن تفخر برئاسة حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد ملجلس إدارتها ، كون سموه الراعي األول للعلم 
والعلماء في البالد، والفخر ممتد إلى مختلف املراكز التابعة 
لها والتي تشهد تناميا وتعزيزا وتفعيال لدورها املجتمعي 
على اعلى املستويات وتغطي طيف مجاالت العمل واالنتاج 
واالبداع على الساحة الكويتية بل ومتتد لتشمل في البعض 
منها الساحتني العربية والدولية، وخص باالشادة ما تقوم 
به املؤسسة من خالل مركز صباح االحمد للموهبة واالبداع ، 
هذا الصرح الوطني الذي جنح في تثبيت اقدامه على الساحة 

العلمية واالبتكارية على امتداد دولة الكويت.
جاء ذلك خالل استقبال احملافظ مدير عام مركز صباح 
االحمد للموهبة واالبداع الدكتور عمر البناي ، ومدير ادارة 
املوهبة باملركز الدكتور عبدالله السويد ، ورئيس قسم 
العالقات العامة راكان الكدم ، حيث أبدى اخلالد ارتياحه 
للخطوات الوثابة للمركز خالل السنوات املاضية والصدى 
الطيب الذي حققته برامج ومشروعات املركز في خط يتوازى 
مع صياغة عالقات وثيقة مع املؤسسات العلمية االقليمية 
والدولية املعنية باالبتكارات واالختراعات وتنمية املهارات. 
كما ثمن احملافظ اجلهود االعتبارية املخلصة التي يبذلها 
القائمون على املركز من الكفاءات الوطنية املتميزة ألجل 
اكتشاف املوهوبني وتوفير وتهيئة مختلف السبل لرعاية 
مواهبهم واختراعاتهم ومساعدتهم في اخلروج بها الى حيز 
الوجود واستثمار حصاد العقول الكويتية في العديد من 
مجاالت العلم والعمل واالنتاج والتي اثمرت حتقيق ابناء 
وبنات الكويت للعديد من االجن��ازات العلمية في احملافل 
الدولية، مؤكدا االع��ت��زاز ب��األع��داد الكبيرة من املوهوبني 

واملبدعني في محافظة األحمدي في مختلف مجاالت االبداع 
العلمي والفكري وافتخار احملافظة بأبنائها الفائقني، وان 
يدها مم��دودة ملركز صباح االحمد ومختلف املؤسسات من 
أجل تعزيز الدعم والرعاية واالهتمام للشباب والناشئة على 

امتداد احملافظة.
وفي هذا السياق قال مدير عام املركز الدكتور عمر البناي 
إن هناك توجه من مجلس ادارة مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي الفتتاح ورش علمية تكنولوجية تخدم أبنائنا 
وبناتنا في محافظة االحمدي ، ومت طرح هذا التوجه على 
محافظ االحمدي لبحث امكانية ايجاد موقع لهذا الغرض 
الستثمار طاقات ابناء وبنات احملافظة ونشر ثقافة االبتكار 

واالبداع في املجتمع الكويتي حيث أبدى ترحيبا واستعدادا 
تاما لدعم ه��ذا التوجه بالتنسيق مع جهات االختصاص 
الرسمية، موضحاً ان��ه مت افتتاح ورش ف��ي محافظتي 
اجلهراء والعاصمة، كما مت افتتاح أكادميية املوهبة للبنني 
والتحضيرات جارية الفتتاح أكادميية أخ��رى للبنات في 
العام املقبل.   من جانبه أعرب الدكتور عبدالله السويد عن 
سعادته بهذا اللقاء ، منوها الى تسليط الضوء على اخلدمات 
التي ميكن ان تقوم بها ادارة املوهبة باملركز لطلبة مدارس 
االحمدي الفتاً الى وجود برنامج علمي في مجالي العلوم 
والرياضيات مبدرسة سودة بنت مالك في منطقة فهد األحمد 

، لرعاية ابناء االحمدي من املوهوبني واملبدعني.

بحث مع »مركز صباح األحمد« التعاون املشترك 

واملبدعني  املوهوبني  أبنائنا  ورعاية  لدعم  ممدودة  أيدينا  األحمدي:  محافظ 

ريا�ض عواد 

  أشاد السفير املصري بالكويت طارق القوني 
بالتعاون املثمر واجل��اد من السلطات الكويتية 
وما وفرته من تسهيالت تسهم في خروج عملية 
التصويت على التعديالت الدستوريةمتقدمة 

بالشكر لوزارات اخلارجية والداخلية واإلعالم.
   وق��ال السفير القوني في املؤمتر الصحفي 
ال��ذي عقد أم��س  لتوضيح استعدادات السفارة 
بشأن االج���راءات اخلاصة بتصويت املصرينب 
املقيمني بالكويت على التعديالت الدستورية 
ان التصويت سيكون في الفترة من 19 الى 21 
اجلاري مبقر السفارة اعتبارا من التاسعة صباحا 
وحتى التاسعة مساًء.  وأشار إلى أن املشاركة في 
االقتراع حق دستوري وواجب وطني يحفظ امن 
مصر واستقراراها داعيا ابناء اجلالية املصرية 
للمشاركة بكثافة بكل حرية ومبظهر يليق مبكانة 

بلدهم خاصة ان الكثافة التصويتية للناخبني 
في الكويت تعد االعلى على مستوى املصريني 
باخلارج خالل جميع االيتحقاقات السابقة واخرها 
االنتخابات الرئاسية التي سهدت مشاركة 35 ألف 

ناخب.
   واستعرض التسهيالت التي توفرها السفارة 
ومنها التنسيق مع السلطات الكويتية للسماح 
للناخبني باالنتظار في منطقة اجلزيرة اخلضراء 
مع توفير حافالت  لنقل الناخبني من والى السفارة 

وعدد من املتطوعني لتنظيم عملية االنتقال.
   وأوضح أنه مت توفير مظالت وبعض وسائل 
الراحة للناخبني وتخصيص مسار سريع للسيدات 
وكبار السن وذوي االحتياجات اخلاصة فضال 
عن قيام الهالل االحمر الكويتي بتوفير عدد من 

الكراسي املتحركة خلدمة كبار السن وتوفير 
مسعف مبقر السفارة طوال ايام االنتخابات.

   وأش��ار إلى أنه سيقوم عدد من ابناء اجلالية 
بتوفير نحو 50  حافلة لنقل املصريني من عدة 17 
نقطة جتميع في مختلف أنحاء الكويت من والى مقر 
السفارة.    وق��ال: إن لكل مصري احلق في االدالء 
بصوته متى ما ك��ان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات 
الناخبني ويحمل أصل الرقم القومي وال يشترط ان 
تكون سارية او جواز السفر املميكن شرط ان يكون 

ساري الصالحية.
   ودعا السفير املصري كل من يحق له التصويت 
إلى احلضور بكثافة مع االلتزام بالنظم والقوانني 
املعمول بها في الكويت مركدا ان لكل ناخب احلرية 

التامة في التصويت.

السفير املصري: تعاون السلطات الكويتية املثمر 
سيسهم في إجناح استفتاء تعديالت الدستور

أمير البالد يستقبل الغامن ورئيس البرملان املاليزي واملطاوعة وناصر الصباح

ناصر الصباح بحث مع رئيس برملان ماليزيا املواضيع املشتركة

السرطان ملرضى  الناجحة  العالجات  بإيجاد  تسهم  العاملية  الطبية  املؤمترات  الرفاعي: 
أكد الوكيل املساعد لشؤون اخلدمات 
الطبية وامل��س��ان��دة ب����وزارة الصحة 
الدكتور فواز الرفاعي أهمية املؤمترات 
الطبية العاملية وتبادل اخلبرات الطبية 
اليجاد العالجات الناجحة وتطوريها 

ملرضى السرطان.
ج��اء ذل��ك ف��ي كلمة ألقاها الدكتور 
الرفاعي اليوم األربعاء نيابة عن وزير 

الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح 
بافتتاح املؤمتر العاملي الثاني آلخر 
مستجدات س��راط��ان��ات ال��ث��دي والكبد 
والبنكرياس والقنوات امل��راري��ة الذي 

تنظمه وزارة الصحة.
وقال الرفاعي إن االستفادة العلمية 
م��ن امل��ؤمت��رات العاملية ت��أت��ي خلدمة 
امل���رض���ى م��وض��ح��ا أن ه����ذا امل��ؤمت��ر 

ي��س��ت��ع��رض أح����دث ال���ت���ط���ورات في 
تشخيص وع���الج س��رط��ان��ات الثدي 
والكبد والبنكرياس والقنوات املرارية 
وآخر ما توصل إليه الطب احلديث في 

هذا املجال.
وأشار إلى أن مرض السرطان يحتل 
مكانة خطيرة بني األم��راض التي تهدد 
حياة اإلن��س��ان الفتا إل��ى أن��ه مع تزايد 

نسبة اإلصابة به بشكل سريع وملحوظ 
باتت األسرة الطبية تعمل بجد وإخالص 
الستكشاف أحدث ما توصل اليه العلم 

من عالجات متطورة وحديثة.
وأع�����رب ع���ن ش��ك��ره ل��ل��م��ش��ارك��ني 
وامل��س��اه��م��ني ف��ي ت��ق��دمي احمل��اض��رات 
العلمية خاصة مبوضوع املؤمتر وعلى 

رأسهم األطباء من مختلف دول العالم. 

الشيخ فواز يقدم درعا تذكارية للدكتور عمر البناي

السفير املصري طارق القوني


