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قال رئيس اإلدارة العامة للطيران 
املدني الكويتي الشيخ سلمان احلمود 
إن اجلهات احلكومية في الكويت تبذل 
جهودا مضاعفة في مجال أمن الطيران 

لتعزيز أمن وسالمة املسافرين.
وأض���اف الشيخ سلمان ف��ي كلمة 
باالجتماع األول ملجموعة أمن الطيران 
امل��دن��ي ال��دول��ي والتسهيالت إلقليم 
الشرق األوسط الذي تستضيفه البالد 
أم��س االثنني على م��دى ثالثة أي��ام أن 
)ال��ط��ي��ران امل��دن��ي( ات��خ��ذت ع���ددا من 
اإلج����راءات ال��ض��روري��ة لتعزيز أمن 

الطيران.
وأوض���ح أن االج�����راءات تضمنت 
ت��ش��ك��ي��ل )ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة ألم��ن 
وتسهيالت الطيران( برئاسة إدارة 
الطيران املدني وعضوية ممثلني من 
كبار املسئولني في وزارت��ي الداخلية 
وامل��ال��ي��ة واإلدارة العامة للجمارك 
واإلدارة العامة لالطفاء إضافة إلى 

متخصصني في هذا املجال.
وأشار إلى استحداث إدارتني تتوليان 
ش��ؤون أم��ن الطيران وهما إدارة أمن 
الطيران املدني التابعة لقطاع سالمة 

الطيران والنقل اجلوي وإدارة التنظيم 
األم��ن��ي التابعة لقطاع مطار الكويت 

الدولي.
وذكر أن هذه اإلجراءات تعطي أولوية 
األمن درجة عالية من االهتمام والرعاية 
وكذلك تطبيق االج���راءت األمنية وفق 

املعايير الدولية في املطارات وتأهيل 
العناصر الوطنية املؤهلة في مجال امن 

الطيران.
وأشاد بدور وزارة الداخلية الكويتية 
في تطوير الكثير من اجلوانب األمنية في 
مطار الكويت الدولي وكذلك دور اإلدارة 

العامة للجمارك والشركات العاملة 
األخرى في التسهيل على املسافرين.

وفيما يتعلق باالجتماع باالجتماع 
ال���ذي تستضيفه ال��ب��الد بالتعاون 
مع املنظمة الدولية للطيران املدني 
)االيكاو( أفاد الشيخ سلمان انه يأتي 

انطالقا من إميان الكويت الكامل باهمية 
دع��م املؤسسات واملنظمات الدولية 

املتخصصة في قطاع الطيران املدني.
وقال إن االجتماع يهدف الى تعزيز 
م��ب��ادئ ال��ت��ع��اون امل��ش��ت��رك وت��ب��ادل 
اخلبرات لالرتقاء باملنظومة األمنية في 

املطارات ورفع كفاءة البنية التحتية 
ألمن الطيران.ولفت الى مشاركة نخبة 
من اخل��ب��راء واملتخصصني في مجال 
)أمن الطيران( باالجتماع موضحا انه 
يعد فرصة حقيقية للتطوير وتبادل 
اخلبرات في اجلوانب األمنية.وأعرب 

عن أمله أن ينجح االجتماع في متابعة 
توصيات »وثيقة الرياض وتوصيات 
منظمة الطيران املدني الدولي ووثيقة 

دبي لألمن السيبراني«.
من جانبه قال املدير اإلقليمي ملكتب 
املنظمة الدولية للطيران املدني )إيكاو( 
في الشرق األوسط محمد رحمة في كملة 
مماثلة » نحتاج أن نعمل معا بجدية 
وت��ع��اون ب��ني جميع االج��ه��زة العاملة 
في املطارات العربية ومنطقة الشرق 
األوسط« لتحقق أعلى مستويات األمن 

واألمان في قطاع الطيران.
وأض��اف رحمة أن االجتماع الذي 
يضم 40 خبيرا من مختلف ال��دول في 
الشرق األوس��ط ع��الوة على ع��دد من 
األعضاء في منظمة )األي��ك��او( يهدف 
ال��ى اخل��روج بنقاط واه���داف محددة 
لتحسني بيئة ال��ط��ي��ران ف��ي املنطقة 
العربية والشرق األوسط.واكد سعي 
)اي��ك��او( لتحسني بيئة العمل وجعل 
املنطقة العربية أكثر جذبا في مجال 
اخلدمات والتسهيالت املقدمة في مجال 
الطيران عالوة على االهتمام الكبير في 

تطوير إمكانيات العنصر البشري.

خالل االجتماع األول ملجموعة أمن الطيران املدني الدولي والتسهيالت إلقليم الشرق األوسط 
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جانب من االجتماع

النمش: ننسق مع مجلس األمة إلصدار
مدونة سلوك مهني وأخالقي ألعضائه

»اإلعالم« احتفلت باليوم الوطني السعودي

أك��د رئيس الهيئة العامة ملكافحة الفساد 
الكويتية )نزاهة( املستشار عبدالرحمن النمش 
أم��س االث��ن��ني التنسيق وال��ت��ش��اور م��ع رئيس 
مجلس األمة من أجل العمل على إصدار مدونة 

سلوك مهني وأخالقي ألعضاء املجلس.
وق����ال ال��ن��م��ش ف���ي ت��ص��ري��ح ص��ح��ف��ي إن 
التنسيق مع مجلس األمة الصدار املدونة يأتي 
ف��ي إط��ار استكمال متطلبات إجن��از مشروع 
وثيقة االستراتيجية الوطنية الشاملة للنزاهة 

والشفافية ومكافحة الفساد.
وأش���ار إل��ى اج��ت��م��اع )ن��زاه��ة( م��ع رئيس 
املجلس األعلى للقضاء والنائب العام من أجل 
إعداد مدونة للسلوك املهني واألخالقي للقضاة 

وأعضاء النيابة العامة.
وذك��ر أن إص���دار مثل ه��ذه امل��دون��ات يعزز 

ويرسخ قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد 
الفتا الى استمرار الدولة نحو استكمال املنظومة 
التشريعية واإلجرائية الرامية ملكافحة الفساد 

وتقليل فرص نشؤه واحلد من آثاره.
ول��ف��ت النمش ال��ى أن��ه على صعيد ال��دور 
التشريعي الذي تعنى به الهيئة فقد مت اإلنتهاء 
من وضع الصيغة القانونية لقانون حق اإلطالع 
بعد عرضها على إدارة الفتوى والتشريع 
وإقراره من مجلس الوزراء ليضاف إلى القوانني 
والتشريعات الرامية إلى تعزيز صور النزاهة 

والشفافية.
وب���ني أن م��ش��روع وث��ي��ق��ة االستراتيجية 
الوطنية للنزاهة بلغ مراحله النهائية ومن 
املزمع اإلنتهاء منه قبل نهاية العام اخلالي 
لتبدأ مرحلة تنفيذها وحتقيق أهدافها وصوال 

جلني ثمارها التي من أهمها اإلرتقاء بتصنيف 
الكويت على امل��ؤش��رات الدولية ذات العالقة 
مبكافحة الفساد وحتسني بيئة األعمال والتنمية 

املستدامة.
وأضاف املستشار النمش أن منظومة مكافحة 
الفساد تعد مسؤولية مشتركة وهدف مجتمعي 
من أجله وضعت االستراتيجية الوطنية لتوفر 
ح��ال��ة م��ن تكامل وتضافر وتوحيد اجلهود 
احلكومية واألهلية في إطار يضمن بلوغ أفضل 

النتائح.
وأش��اد بالدعم ال��ذي يوليه مجلس ال��وزراء 
جلهود مكافحة الفساد وحثه جلميع اجلهات 
للتعاون مع الهيئة في مجال إع��داد ومتابعة 
تنفيذ االستراتيجية الوطنية الشاملة للنزاهة 

والشفافية ومكافحة الفساد.

أقامت وزارة اإلعالم يوم أمس األول احتفالية شعبية 
في “كشك مبارك” في أسواق املباركية مبناسبة اليوم 
الوطني الثامن والثمانون للمملكة العربية السعودية، 
بحضور وكيل وزارة اإلع��الم ط��ارق امل��زرم، وحشود 
جماهيرية م��ن امل��واط��ن��ني وأب��ن��اء مجلس التعاون 

اخلليجي واجلاليات العربية واألجنبية.
وبثت االحتفالية على ال��ه��واء للمشاهدين عبر 
شاشة تلفزيون دولة الكويت بدء من الساعة السابعة 
والنصف إلى التاسعة مساء، وقدمها املذيع السعودي 

بدر الفرهود واملذيع سعد اخللف، وتخللها حوارات 
واستضافة شخصيات وتقارير وفقرات متعددة.

وج��اءت االحتفالية بتوجيهات مباشرة من وزير 
اإلع��الم وزي��ر ال��دول��ة لشؤون الشباب محمد ناصر 
اجل��ب��ري، وح���رص وزارة اإلع���الم على إب���راز تلك 
االحتفالية مشاركة من دولة الكويت في اليوم الوطني 
للمملكة العربية السعودية الشقيقة، وتتويجا 
للعالقات األخ��وي��ة ال��ت��ي ت��رب��ط الشعبني الكويتي 

والسعودي.

»الطرق« تفتتح طريقًا خدميًا في 
شارع »اإلسكندرية« ومدخل ومخرج 

في شارع »محمد بن القاسم«

  أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري أمس 
االثنني أنه سيتم األسبوع القادم افتتاح طريق خدمي 
ومخرج م��روري في شارع )اإلسكندرية( ومدخل 

ومخرج مروري في شارع )محمد بن القاسم(.  
 وقال املدير العام للهيئة مهندس أحمد احلصان ل 
)كونا( إن مخرج )االسكندرية( سيفتتح مع طريق 
خدمي سيكون بطول 550 متر وهو موازي لطريق 
اجلهراء وله حارتان مروريتان ويقع املخرج بني 
كلية اآلداب ونادي الكويت الرياضي مبنطقة كيفان.   
واض��اف أن مدخل ش��ارع )محمد اب��ن القاسم( 
يخدم مرتادي الطرق املتجهني الى معاهد )التعليم 

التطبيقي(  وسيكون بطول 100 متر وبعدد ثالثة 
حارات مرورية في كل اجتاه. 

  وأش��ار احلصان الى وج��ود تعاون بني )هيئة 
الطرق( واإلدارة العامة للمرور بشأن االفتتاح 

االسبوع القادم.  
 وك��ان احلصان ق��ال في وق��ت سابق إن الهيئة 
وضعت خطة متكاملة لتنفيد 74 مشروعا لتطوير 
الطرق والبنى التحتية لتسيل احلركة املرورية في 
البالد خالل السنوات املقبلة مشيرا إلى تخصيص 
واعتماد 500 مليون دينار كويتي )نحو 65ر1 مليار 

دوالر( لهذه املشاريع.

مدخل ومخرج مروري في شارع محمد بن القاسم

املستشار عبدالرحمن النمش

طارق املزرم يتوسط فريق العمل

نفذتها إدارة التدقيق ومتابعة اخلدمات 

الشمري: بلدية اجلهراء 
82 مخالفة خالل  حررت 

أغسطس املاضي
كشف إدارة العالقات 
العامة ببلدية الكويت عن 
اجن���ازات ادارة التدقيق 
ومتابعة اخلدمات البلدية 
ل��ف��رع ب��ل��دي��ة محافظة 
اجلهراء لشهر أغسطس 
ح��ي��ث مت ال��ك��ش��ف على  
372محل وحترير82  

مخالفة.
وف����ي ه����ذا ال��س��ي��اق 
أوضح مدير ادارة التدقيق 
ومتابعة اخلدمات البلدية 
م��ح��م��د ال���ش���م���ري ع��ن 
احصائية االدارة لشهر 
أغسطس والتي اشتملت 
الكشف على 372 محل و 

حترير  82مخالفة إعالن برسوم قد بلغت 1900 د.ك
ودع��ت إدارة العالقات العامة اجلمهور في حال وج��ود أي 
شكوى تتعلق بالبلدية بعدم ال��ت��ردد باالتصال على اخلط 
الساخن 139 أو التواصل عبر حساب البلدية مبواقع التوصل 
االجتماعي  @kuwmun وسيتم اتخاذ االج��راءات القانونية 

حيالها على الفور.

بالتعاون مع جمعية القلب الكويتية

مركز صباح األحمد للقلب يطلق حملة »قلبي وقلبك« 

الريس يؤكد أهمية اتفاقية
»مؤسسة البرامجي املشترك« 

اخلليجية مع املهرجان العربي للطفل
أعلن مركز صباح األح��م��د للقلب أمس 
االثنني عن االحتفال باليوم العاملي للقلب 
الذي يقام برعاية من جمعية القلب الكويتية 

خالل الفترة من 27 الى 29 سبتمبر اجلاري.
وأكد رئيس املركز الدكتور محمد اجلارالله 
ف��ي تصريح صحفي سعي م��رك��ز صباح 
األحمد للقلب إلى نشر الثقافة الصحية في 
املجتمع وتقدمي الرعاية املثلى في مجال 
أم���راض القلب مشيرا ال��ى ح��رص املركز 
على املشاركة باستمرار في فعاليات هذا 
اليوم التي تهدف إلى توعية املجتمع وطرح 
املواضيع الفعالة التي تتطرق إل��ى سبل 
التصدي ألم��راض القلب واملخاطر املترتبة 

عليها.
وأوض��ح انه يتم اختيار موضوع محدد 
لكل عام من قبل االحتاد العاملي للقلب ليتم 
التبنيه وتسليط الضوء عليه بشكل مكثف 

من قبل األطباء واملختصني.
وذك��ر أن��ه وق��ع االختيار على موضوع 
“قلبي وقلبك” ليكون عنوان فعالية هذا 
العام حيث سيشجع مركز صباح األحمد 
للقلب بالتعاون مع جمعية القلب الكويتية 

رواد الفعالية على البدء بنمط حياة صحي 
عبر حتديد أهداف تعودهم على هذا النمط.

بدوره قال رئيس جمعية القلب الكويتية 
فيصل املطوع إن سبب اهتمام اجلمعية 

برعاية هذه الفعالية هو دعم كل اجلهود 
احلكومية ال��رام��ي��ة لالهتمام بالصحة 
العامة وتوفير املعلومات الكافية ألفراد 
املجتمع سعيا خللق وعي فعال مبا يخص 

القلب وصحته.
وبني املطوع أن هناك عدة أنشطة توعوية 
للزائرين أولها معرض لنتائج مسابقة فنية 
قد متت بالتعاون مع مركز )وجهة( للفنون 
وال��ت��ي جمعت ب��ني امل��واه��ب امل��ت��واج��دة في 
الكويت اضافة الى انشطة فحوصات نسبة 
السكر ب��ال��دم وضغط ال��دم وم��ؤش��ر كتلة 

اجلسم.
وأوضح أنه سيتواجد أطباء متخصصون 
من املركز لتقدمي النصائح واالستشارات 
فيما يتعلق ب���اإلرش���ادات الصحية التي 
ميكن اتباعها في احلياة اليومية فضال عن 
وجود ممثلي جمعية القلب الكويتية والذين 
سيقيمون بدورهم تدريبات على عمليات 
االن��ع��اش القلبي من خ��الل حملة “ساعد” 
والتي تعتبر جهد مميز وهادف من اجلمعية 

ملساعدة العامة.
ووجه كل من مركز صباح األحمد للقلب 
وجمعية القلب الكويتية ال��دع��وة العامة 
لزيارة جناح اليوم العاملي للقلب في مجمع 
األفنيوز خالل فترة اجلملة املمتدة على مدار 

ثالث أيام للتعرف على تفاصيل احلملة.

د. محمد اجلارالله و د. فيصل املطوع 

أكد مدير عام مؤسسة اإلنتاج 
ال��ب��رام��ج��ي امل��ش��ت��رك ملجلس 
التعاون ل��دول اخلليج العربية 
ع��ل��ي ال��ري��س أه��م��ي��ة اتفاقية 
الرعاية التى ابرمتها املؤسسة 
مع املهرجان العربي لفنون الطفل 
بإعتبارها نافذة اضافية لنشر 
نتاج املؤسسة وترسيخ مكانتها 

الفنية واالعالمية. 
 وق���ال ال��ري��س ف��ي تصريح 
صحفي أمس االثنني ان املؤسسة 
ق��ام��ت اخ��ي��را بتوقيع اتفاقية 
ت��ع��اون ورع��اي��ة م��ع املهرجان 
العربي لفنون الطفل الذى سيقام 
ضمن فعاليات مونديال القاهرة 
لالذاعة والتلفزيون بالعاصمة 

املصرية في نوفمبر املقبل. 
 وأوض��ح أن ه��ذة االتفاقية ستخول املؤسسة 
املشاركة في هذة االحتفالية املتميزة والتي تعد 
احدى ابرز املنصات واملهرجانات االعالمية والفنية 
في العالم العربي والتي من شأنها منح املؤسسة 
فرص اضافية للتحليق بنتاجاتها الى افاق ارحب 

وابعد عربيا ودوليا.
  وأضاف الريس ان املهرجان الذي سيقام ضمن 

فعاليات مونديال القاهرة لالذاعة 
والتلفزيون يهدف ال��ى حتقيق 
اهداف تربوية وتعليمية في جو 
جديد ملهم لالبداع واخليال من 
أجل تعزيز ثقة الطفل وحثه على 
التفاعل االيجابي مع اآلخرين 
وعرض مواهبهم واالستماع الى 

طموحاتهم وتطلعاتهم. 
 وذك��ر أن املؤسسة ستشارك 
في مسابقات املهرجان بعدد كبير 
م��ن النتاجات اجل��دي��دة اضافة 
الى املشاركة بجناح متخصص 
ميثل نافذة للتعرف على مسيرة 
امل��ؤس��س��ة واح����دث نتاجاتها 

الفنية. 
 وأش���ار ال��ري��س إل��ى أن هذه 
االتفاقية ستمنح املؤسسة تقدمي 
ج��ائ��زة باسمها ضمن ج��وائ��ز امل��ه��رج��ان وتعني 
باالعمال املتميزة اخلاصة بالطفل ب��ذات االبعاد 

التريوية والفنية العالية اجلودة.
وأع���رب ع��ن امله ب��ان تكون ه��ذة االتفاقية مع 
املهرجان العربي لفنون الطفل مبثابة محفز اضافي 
لدعم مسيرة املؤسسة التى تعد مبثابة “البيت 

االعالمي اخلليجي”.

علي الريس

محمد الشمري


