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تدوير جزئي في اإلدارات املركزية للوزارة

الشيخ الدكتور باسل الصباح

د.عبدالله الصانع مديرا إلدارة املسؤولية الطبية.
كما صدر قرار بندب د.سعد الزنكي رئيسا لقسم
الباطنية مبستشفى األميري بدال من د.رجاء دشتي
التي اعتذرت عن املنصب ،وندب د.حصة الكندري
رئيسا ملجلس أقسام طب األطفال بدال من د.عبدالله
الصانع ال��ذي أصبح م��دي��را إلدارة املسؤولية
الطبية.

خالد اجلار الله خالل اجتماعه مع وزير الشؤون اخلارجية الهندي

اجتمع نائب وزير اخلارجية الكويتي
خالد اجل��ارال��ل��ه أم��س األح��د م��ع وزي��ر
الدولة للشؤون اخلارجية الهندي في
مورالي دهاران الذي يقوم بزيارة رسمية
للبالد ومت بحث عدد من أوجه العالقات
الثنائية بني البلدين اضافة إلى تطورات

األوض����اع ع��ل��ى ال��س��اح��ت�ين اإلقليمية
والدولية .وحضر اللقاء مساعد وزير
اخلارجية ل��ش��ؤون آسيا السفير علي
السعيد ونائب مساعد وزير اخلارجية
لشؤون مكتب نائب ال��وزي��ر املستشار
ط�لال الشطي وسفير جمهورية الهند

األحمد :نسعى إلى إشراك مؤسسات املجتمع املدني في احملافظة على البيئة ومواردها

توقيع مذكرة تفاهم بني صندوق حماية
البيئة وبنك الكويت الدولي
أك���د امل��دي��ر ال��ع��ام ورئ��ي��س
مجلس إدارة الهيئة العامة
للبيئة الكويتية الشيخ عبدالله
األحمد أمس األحد سعي الهيئة
إل��ى اش���راك جميع مؤسسات
امل��ج��ت��م��ع امل���دن���ي مبقدمتها
القطاع املصرفي في احملافظة
على البيئة وحماية مواردها
الطبيعية.
وقال الشيخ عبدالله األحمد
في كلمته خ�لال توقيع مذكرة
تفاهم بني صندوق حماية البيئة
التابع للهيئة وب��ن��ك الكويت
الدولي إن املذكرة تهدف لتعزيز
التعاون في مجاالت التوعية
ال��ب��ي��ئ��ي��ة وت���ق���دمي امل��س��اه��ات
املختلفة لتحقيق أهداف صندوق
حماية البيئة في احلفاظ على
البيئة وصون مواردها الطبيعية
ودعم مؤسسات املجتمع املدني.
وأض��اف أن مذكرة التفاهم
تفتح آفاقا للتعاون في حماية
البيئة واحملافظة على مواردها

جانب من مراسم توقيع مذكرة التفاهم

يعود اليوم إلى عقد جلساته بعد انتهاء اإلجازة

املجلس البلدي يناقش
تصميم املرحلة الثالثة
حلديقة الشهيد

يعود املجلس البلدي اليوم
االثنني إل��ى عقد جلساته بعد
انتهاء اإلج��ازة الصيفية حيث
سيناقس ع��ددا م��ن املواضيع
املهمة ومنها اق��ت��راح تصميم
وانشاء وتطوير مشروع حديقة
الشهيد املرحلة الثالثة.
ويتطرق املجلس في جلسته
الرئيسية إل��ى اق��ت��راح بشان
تشجيع أص��ح��اب امل��ش��اري��ع
ال���ص���غ���ي���رة وامل���ت���وس���ط���ة
وسيستمع إلى عدة تقارير حول
زي��ارات األعضاء ملصانع ادارة
النفايات ف��ي ال��ش��ارق��ة ودب��ي
واملشاركة في املؤمتر السنوي
الـ  20للبنك الدولي.
وس��ي��ن��اق��ش ط��ل��ب محافظ
اجل����ه����راء ن���اص���ر احل��ج��رف
بشأن إنشاء مسلخ آخ��ر مواز
للمسلخ املوجود حاليا ألهالي
محافظة اجل��ه��راء واالق��ت��راح
اخلاص بتطوير منطقة أسواق
املباركية.

وسيبحث تخصيص محطات
للنقل السياحي وطلب شركة
إدارة املرافق العمومية استغالل
أسطح املباني كمواقف سيارات
متعددة األدوار ألصحاب األفكار
واملشاريع اجلديدة.
وس��ي��ت��ط��رق لطلب وزارة
امل��واص�لات تخصيص موقع
ب���رج ي��ت��ب��ع م���ش���روع امل��رك��ز
الوطني ألنظمة م��رور السفن
( )VTCوال��ب��ح��ث واإلن��ق��اذ
( )SARوال���دالئ���ل املالحية
( )ATNعلى جزيرة عوهه.
كما سيبحث املجلس إنشاء
جسر مشاة مكيف بالدائري
الثاني في شارع خالد املرزوق
وال�����ذي ي��رب��ط ب�ي�ن منطقتي
الشامية وكيفان وسيتطرق
الى وضع مبطئات سرعة على
ال��ش��ارع اجلانبي على طريق
امل��ل��ك ع��ب��د ال��ع��زي��ز وتوسعة
مخرج منطقة السالم على طريق
الشيخ زايد الدائري اخلامس.
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اجلار الله بحث مع وزير الشؤون اخلارجية
الهندي العالقات الثنائية

وزير «الصحة» يحيل قضيتني تتعلقان
بوفاة ثالثة أطفال إلى النيابة
أعلنت وزارة الصحة الكويتية أم��س األح��د
أن وزي��ر الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح
أص��در تعليماته بإحالة قضيتني تتعلقان بوفاة
طفل في أحد مراكز طب األسنان وطفلني في أحد
املستشفيات إلى النيابة العامة ومنع املسؤولني
عن القضيتني من السفر ومزاولة العمل في البالد.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إنه «مت االنتهاء
من التحقيق في مالبسات وفاة طفل في مركز لطب
األس��ن��ان خ�لال تلقيه ال��ع�لاج وإص���دار شهادات
وف��اة لطفلني آخرين عقب حالة إجهاض في أحد
املستشفيات قبل التأكد من وفاتهما».
وأضافت أن «وزير الصحة أحال املوضوعني
للنيابة العامة التخاذ اإلجراءات القانونية متاشيا
مع ما انتهى إليه التحقيق كما أص��در تعليماته
بإلغاء تراخيص األطباء املشتبه بوجود قصور من
جانبهم ومنعهم من مزاولة املهنة في البالد سواء
في القطاعني احلكومي أو األهلي ومخاطبة وزارة
الداخلية ملنعهم من السفر».
من جهة أخرى فقد أجرت وزارة الصحة تدويرا
جزئيا في اإلدارات املركزية واألقسام الطبية شمل
نقل إلهام أكبر لشغل وظيفة مدير إدارة التقييم
والقياس ،وتكليف إميان قامي لشغل وظيفة مدير
إدارة التنمية البشرية وتكليف إبراهيم نذر لشغل
وظيفة مدير إدارة التأمني الصحي.
كما مت تكليف عيد ملفي املطيري لشغل وظيفة
مدير إدارة املشتريات ون��واف الظفيري لشغل
وظيفة مدير ال��ش��ؤون اإلداري���ة مبعهد الكويت
لالختصاصات الطبية ،واستشاري طب األطفال
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الطبيعية وجعلها مسؤولية
مجتمعية مشتركة.
وأوض���ح أن امل��ذك��رة تشمل
أي��ض �اً تشجيع ال��ت��ح��ول نحو
االق��ت��ص��اد األخ��ض��ر والتنمية
املستدامة واالستثمار في مجال
ع��ل��وم وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا البيئة
وتطوير الكوادر الوطنية للعمل
ف��ي ه���ذا امل��ج��ال واالس��ت��ث��م��ار
واملساهمة ف��ي قطاع التربية
البيئية وإنشاء املراكز التعليمية
والتوعية املرتبطة مبجاالت
البيئة.
وبني أن املذكرة املوقعة مدتها
سنة قابلة للتجديد تلقائيا
على  10مواد حتكم العالقة بني
الطرفني وتتضمن مساهمتهما
ف��ي التشجيع واملساهمة في
دعم مؤسسات املجتمع املدني
البيئية الرسمية ومؤسسات
املجتمع العاملة ف��ي مجاالت
غير بيئية نحو حماية البيئة
واحملافظة عليها.

لدى دولة الكويت ك .جيفا ساغار والوفد
املرافق .واجتمع اجلارالله في وقت الحق
مع سفير الواليات املتحدة األمريكية لدى
دول��ة الكويت لورانس سيلفرمان ومت
خالل اللقاء بحث عدد من أوجه العالقات
الثنائية بني البلدين اضافة الى تطورات

«الشبكة الكويتية» ترصد
زلزا ًال شمال كبد وجنوب اجلهراء

صورة توضح موقع الزالزال

أعلنت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد
ال���زالزل مبعهد الكويت لألبحاث العلمية أن
الشبكة سجلت أم��س األح��د زل��زاال بقوة 1ر3
على مقياس ريختر شمال منطقة كبد وجنوب
اجل��ه��راء .وق���ال م��دي��ر ب��رن��ام��ج دع��م متخذي

القرار واملشرف على الشبكة الدكتور عبدالله
العنزي إن هذا الزلزال حدث في متام الساعة
 43:34:06صباحا بتوقيت الكويت على عمق
ستة كيلومترات في باطن األرض وشعر به
بعض املواطنني واملقيمني في منطقة اجلهراء.

ترأس اجلانب الكويتي في اجلولة اخلامسة من املشاورات السياسية بني البلدين

اخلبيزي :هولندا تشكل وجهة رئيسية
الستثمارات الكويت احلكومية واخلاصة
أش���اد م��س��اع��د وزي���ر اخل��ارج��ي��ة
الكويتي لشؤون أوروبا السفير وليد
اخلبيزي بالشراكة التجارية الناجحة
ب�ين الكويت وه��ول��ن��دا ال���ذي جعلها
حتتل ص���دارة ال��ش��رك��اء التجاريني
للكويت من بني دول االحتاد األوروبي
لعام .2018
وقال اخلبيزي لـ (كونا) أمس األحد
مبناسبة عقد اجل��ول��ة اخلامسة من
امل��ش��اورات السياسية ب�ين الكويت
وهولندا على مستوى كبار املسؤولني
ف��ي وزارت���ي اخلارجية ف��ي البلدين
الصديقني بالهاي يوم اجلمعة املاضي
إن ه��ول��ن��دا تشكل وج��ه��ة رئيسية
الستثمارات الكويت سواء احلكومية
أو اخل��اص��ة .وأض����اف أن الطرفني
اتفقا على إق��ام��ة منتدى اقتصادي
يضم كبريات املؤسسات االقتصادية
ال��ف��اع��ل��ة وال��ق��ط��اع اخل���اص ف��ي كال
البلدين الستعراض آفاق التعاون في
هذا القطاع املهم.
وأوض��ح أن االجتماع جرى خالله
ال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى ال��ت��م��ي��ز ال���ذي يسود
العالقات الثنائية املمتدة ألكثر من
 55عاما كما تناول سبل توثيق عرى
التعاون الثنائي على مختلف الصعد
والتأكيد على أهمية استمرار التنسيق
في احملافل الدولية ومواصلة الزيارات
رفيعة املستوى بني اجلانبني وكان
آخرها زي��ارة وزي��ر خارجية هولندا
ستيف بلوك للكويت في شهر ديسمبر
من العام املاضي.
وذك����ر اخل��ب��ي��زي أن اجل��ان��ب�ين
رحبا مبستوى التعاون العسكري
والتنسيق ال��ق��ائ��م ب�ين امل��ؤس��س��ات
العسكرية بكال اجلانبني.
ولفت إلى جاذبية السوق النفطي
ف��ي ه��ول��ن��دا وال����ذي استقطب معه
استثمارات وإلى وجود القطاع النفطي

األوض����اع ع��ل��ى ال��س��اح��ت�ين االقليمية
والدولية .وحضر اللقاء نائب مساعد
وزي��ر اخلارجية ل��ش��ؤون األمريكيتني
املستشار صالح احل��داد ونائب مساعد
وزي��ر اخلارجية ل��ش��ؤون مكتب نائب
الوزير املستشار طالل الشطي.

فريق الطوارئ حرر  92مخالفة
إعالن في يوليو املاضي

بلدية «حولي» أزالت
 107تعديات على
أمالك الدولة

أحمد رمضان

وليد اخلبيزي مع مدير إدارة الشرق األوسط بوزارة اخلارجية الهولندية

الكويتي الواسع من خالل وجود املقر
اإلقليمي لشركة البترول الكويتية
العاملية  8Qفي هولندا.
وق���ال إن���ه ع��ل��ى ال��ص��ع��د الثقافي
واألك����ادمي����ي وال��ع��ل��م��ي مت ت��ن��اول
م���وض���وع���ات ال���ت���ع���اون امل��ش��ت��رك
وال��ت��ط��رق إل���ى اس��ت��ض��اف��ة هولندا
ع��ددا من الطلبة الكويتيني املبتعثني
للدراسة في جامعاتها املتقدمة في
حني أعرب اجلانب الكويتي عن تقديره
للتسهيالت ال��ت��ي مت��ن��ح للمرضى
الكويتيني ال��ذي يتلقون عالجهم في
هولندا وأهمية مواصلة تقدمي هذه
التسهيالت لهم وملرافقيهم.
وأفاد بأن املباحثات تناولت مختلف

القضايا اإلقليمية والدولية ومواقف
البلدين منها في حني اتفق اجلانبان
على أهمية م��واص��ل��ة دع��م اجلهود
امل��ب��ذول��ة وامل��س��اع��ي القائمة إلنهاء
مختلف األزم��ات عبر الطرق السلمية
واحل�����وار ك��م��ا اس��ت��ذك��ر اجل��ان��ب��ان
تعاونهما اإليجابي في مجلس األمن
من خالل عضوية البلدين فيه واللتني
تزامنتا في عام .2018
وفي ختام املشاورات ثمن السفير
ال��ك��وي��ت��ي ل���دى اله���اي عبدالرحمن
العتيبي احل���رص امل��ت��ب��ادل م��ن كال
اجل��ان��ب�ين ع��ل��ى اس��ت��م��رار ال��ل��ق��اءات
الثنائية التي تساهم في تبادل وجهات
النظر واملقترحات حول سبل التعاون

في مختلف امللفات الثنائية واإلقليمية.
وأعرب العتيبي في هذا الصدد عن
التقدير ل��دور هولندا ومواقفها من
قضايا الشرق األوسط السيما القضية
الفلسطينية وتأكيدها باستمرار
ال��ت��زام��ه��ا ب��ال��ق��رارات واملرجعيات
ال��دول��ي��ة واالل���ت���زام بحل الدولتني
كأساس لعلمية السالم.
يذكر أن السفير اخلبيزي ترأس
اجلانب الكويتي في امل��ش��اورات في
حني ترأسها عن اجلانب الهولندي
مدير إدارة الشرق األوس��ط ب��وزارة
اخلارجية السفير جيفري فان ليوين
وش��ارك فيها السفير العتيبي ووفدا
البلدين.

كشفت إدارة ال��ع�لاق��ات العامة
ببلدية الكويت عن اإلجن��ازات التي
حققها فريق ال��ط��وارئ بفرع بلدية
محافظة حولي خ�لال شهر يوليو
امل��اض��ي ،مشيرا إل��ى أن احلمالت
امل��ي��دان��ي��ة ال��ت��ي ق���ام ب��ه��ا املفتشني
أسفرت عن إزال��ة  107تعديا على
أمالك الدولة .
وقال رئيس فريق الطوارئ أحمد
رمضان إن املفتشني بالفريق قد قاموا
بتوجيه  53إن���ذارا للتعدي على
ام�لاك الدولة  ,و توجيه  5ان��ذارات
داخ��ل العقار املخالف ،إل��ى جانب
حترير  92مخالفة و مت الصلح ب18
مخالفة بقيمة  1800دينار كويتي،
ورفع  61إعالن مخالف بالشوارع
و امليادين .
وأوض��ح بأنه قد مت التعامل مع
 18شكوي هاتفية و خطية .
ودع���ت إدارة ال��ع�لاق��ات العامة
اجلمهور في حال وج��ود أي شكوى
تتعلق بالبلدية االتصال على اخلط
ال��س��اخ��ن 139أو ال��ت��واص��ل على
حساب البلدية @ kuwmunعبر
مواقع التواصل االجتماعي وسيتم 
اتخاذ اإلج���راءات القانونية حيال
الشكوى على الفور .

