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الثالثاء ٢ أغسطس ٢٠٢٢ محليات

ولي العهد عّزى خادم احلرمني بوفاة األميرة مي األمير عّزى خادم احلرمني بوفاة مي بنت بندر

باإلنابة الشيخ طالل الخالد.
من جهة أخرى، بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس اغناسيو كاسيس 
رئيس االتحاد السويســري الصديق، ضمنها سموه 
خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبالده راجيا 

له وافر الصحة والعافية.
كما بعث ســمو ولي العهد الشــيخ مشعل األحمد 
ببرقيــة تهنئة أخــرى إلى الرئيــس باتريس تالون 
رئيس جمهورية بنين الصديقة، ضمنها سموه خالص 
تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبالده، راجيا له وافر 

الصحة والعافية.

نواف األحمد، حفظه اهللا ورعاه، ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
اغناسيو كاســيس رئيس االحتاد السويسري الصديق، 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولالحتاد 

السويسري وشعبه الصديق كل التقدم واالزدهار. 
كما بعث صاحب الســمو األمير الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس باتريس تالون رئيس جمهورية 
بنني الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيــد الوطني لبالده، متمنيا ســموه له موفور الصحة 
والعافية وجلمهورية بنني وشــعبها الصديق كل التقدم 

واالزدهار.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، حفظه اهللا، ببرقية تعزية إلى 
أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك 
ســلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك 
المملكة العربية الســعودية الشقيقة، 
ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق 
مواســاته بوفاة المغفور لها بإذن اهللا 
تعالى صاحبة السمو األميرة مي بنت 
بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود، 
مبتهال ســموه إلى الباري جل وعال أن 
يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح 

جناته. 
من جهة أخرى، بعث سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد، حفظه اهللا، ببرقية 
تعزية إلى الرئيس جوزيف بايدن رئيس 
الواليات المتحدة األميركية الصديقة، 
ضمنها سموه حفظه اهللا خالص تعازيه 
وصادق مواساته بضحايا الفيضانات 
جــراء األمطــار الغزيرة التــي وقعت 
علــى والية «كنتاكي»، متمنيا ســموه 

للمصابين الشفاء العاجل. 
إلــى ذلك، بعث ســمو ولــي العهد 
الشــيخ مشــعل األحمد ببرقية تعزية 
إلــى الرئيس د. عــارف علوي رئيس 
جمهورية باكستان اإلسالمية الصديقة، 
ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق 
مواســاته بضحايــا الفيضانات جراء 
األمطــار الغزيــرة التــي هطلــت على 

مقاطعتي «بلوشســتان» و«خيبر بختونخوا»، ســائال 
ســموه البــاري جل وعــال أن يتغمد الضحايا بواســع 
رحمته ويسكنهم فســيح جناته ويمن على المصابين 

بالشفاء العاجل.
ولي العهد استقبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع

من جهة اخرى، اســتقبل سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد، في قصر بيان صباح أمس سمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف.
واستقبل سموه في قصر بيان صباح أمس نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية 

بعث صاحب الســمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، حفظه اهللا ورعاه، ببرقية 
تعزية إلى أخيه خادم احلرمني الشريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك 
اململكة العربية السعودية الشقيقة، عبر 
فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق 
مواســاته بوفاة املغفور لهــا بإذن اهللا 
تعالى صاحبة الســمو األميرة مي بنت 
بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود، 
ســائال سموه املولى تعالى أن يتغمدها 
بواســع رحمته ويسكنها فسيح جناته 
وأن يلهم األســرة املالكة الكرمية جميل 

الصبر وحسن العزاء. 
من جهة أخرى، بعث صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، ببرقية تعزية 
إلى الرئيــس جوزيف آر. بايدن رئيس 
الواليات املتحدة األميركية الصديقة، عبر 
فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق 
مواســاته بضحايــا الفيضانــات جراء 
األمطار الغزيرة التي هطلت على والية 
«كنتاكي» وأسفرت عن سقوط العشرات 
من الضحايا واملصابني وتدمير للممتلكات 
واملرافق العامة، راجيا سموه للمصابني 
سرعة الشفاء والعافية، وآمال سموه أن 
يتمكن املسؤولون في البلد الصديق من 

جتاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية. 
كما بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس 

د.عارف علــوي رئيس جمهورية باكســتان اإلســالمية 
الصديقة، عبر فيها ســموه عــن خالص تعازيه وصادق 
مواساته بضحايا الفيضانات جراء األمطار الغزيرة التي 
هطلت على مقاطعتي «بلوشستان» و«خيبر بختونخوا»، 
سائال سموه، رعاه اهللا الباري جل وعال، أن يتغمد الضحايا 
بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ومين على املصابني 
بســرعة الشــفاء ومتام العافية، وأن يتمكن املسؤولون 
في البلد الصديق من جتاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

صاحب السمو هّنأ رئيسي سويسرا وبنني بأعيادهما الوطنية

من جهة اخرى، بعث صاحب الســمو األمير الشــيخ 

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

مركز إطفاء مؤقت في «املطالع» لتغطية احلوادث والبالغات
قام رئيس قوة اإلطفاء العام الفريق خالد املكراد 
صبــاح أمس بافتتاح مركز إطفــاء مؤقت في مدينة 
املطالع، وذلك لتغطية االستجابة للحوادث والبالغات 

في املدينة واملناطق احمليطة فيها.
وأوضحت إدارة العالقات العامة واالعالم أن هناك 
خططا تتبعها قوة اإلطفاء العام بافتتاح مراكز جديدة 
تزامنا مع إنشــاء املدن واملناطــق اجلديدة بالكويت 
لتقليص فترة االستجابة للوصول الى مكان احلادث 
عبر توزيع مراكز اإلطفاء على جميع احملافظات، وقد 
مت افتتاح هذا املركز املؤقت الذي جهز بأحدث اآلليات 
واملعدات حلني االنتهاء من إنشــاء املراكز الرئيسية 
التابعــة للمدينة لتحقيق األمــن املجتمعي وحماية 

لألرواح واملمتلكات.
حضر االفتتاح نائب الرئيس لقطاع املكافحة اللواء 
جمال بدر ناصر ومدير إدارة إطفاء املراكز الشمالية 

الفريق خالد املكراد يستمع إلى شرح ملهام املركز املؤقتالعقيد علي بن رضا.

٥٠ مجندًا يؤدون خدمتهم العسكرية لدى قطاع املرور

انطالقا من مبدأ التعاون املشترك 
في تبادل اخلبرات وتقدمي الدعم بني 
املؤسســات العسكرية قام اجليش 
الكويتــي ممثــال بهيئــة اخلدمــة 

الوطنية العســكرية بتكليف عدد 
٥٠ مجنــدا من الدفعــة ٤٩، بتأدية 
خدمتهــم العاملة العســكرية لدى 
وزارة الداخلية «قطاع شؤون املرور 

والعمليات»، وذلك للعمل امليداني 
كمراقبني للحركة املرورية في غرفة 

التحكم املركزي.
حيث تأتي هذه املبادرة إليصال 

املجنديــن ألعلــى املســتويات من 
املهارة واجلاهزية مبختلف املجاالت 
العسكرية في سبيل خدمة ورفعة 

الوطن.

لقطة تذكارية

رئيس مجلس األمة يعزي نظراءه 
في أميركا وباكستان بضحايا الفيضانات

بعث رئيس مجلــس األمة مرزوق علي الغامن ببرقيتي 
تعزية إلى رئيســة مجلس الشــيوخ في الواليات املتحدة 
األميركية كاماال دي هاريس ورئيسة مجلس النواب نانسي 
بيلوســي أعرب فيهما عن خالص العزاء وصادق املواساة 
بضحايا الفيضانات جراء األمطار الغزيرة التي هطلت على 
والية (كنتاكي) وأســفرت عن سقوط العديد من الضحايا 

واملصابني.
كمــا بعث الغامن ببرقيتــي تعزية إلى رئيــس البرملان 
الباكســتاني راجه برويز أشرف ورئيس مجلس الشيوخ 
محمــد صادق ســنجراني أعرب فيهما عــن خالص العزاء 
وصادق املواساة بضحايا الفيضانات جراء األمطار الغزيرة 
التي هطلت على مقاطعتي بلوشســتان وخيبر بختونخوا 

مرزوق الغامنوأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا واملصابني.

بعث ببرقيتي تعزية إلى رئيسي الواليات املتحدة وباكستان بضحايا الفيضانات صاحب السمو عّزى رئيسي الواليات املتحدة وباكستان بضحايا الفيضانات

العازمي: توظيف العمالة الوطنية 
وتسجيل احتياجات الشركات عبر «فخرنا»

بشرى شعبان

أعلن مديــر عام الهيئة 
العاملــة  العامــة للقــوى 
بالتكليف د.مبارك العازمي 
أن الهيئــة تعتــزم إطالق 
حتديــث وتطويــر منصة 
«فخرنا» لتوظيف العمالة 
الوطنية ابتداء من تاريخ 
٧ اجلاري، حيث تخدم تلك 
املنصة الباحثني عن عمل 
وذوي اخلبــرة للحصول 
علــى وظائــف تناســبهم 

بالقطاع اخلاص، مشيرا إلى أن هذه املنصة 
تخدم أيضا شركات القطاع اخلاص وذلك 
بعرض احتياجاتهم الوظيفية من العمالة 
الوطنية مما يساعد الشباب الكويتي على 

التوجــه للقطــاع اخلاص 
لدعم مهاراتهم.

كما أوضح العازمي أن 
هذه املنصة تعمل على تقدمي 
العديد من اخلدمات اخلاصة 
مبكافــأة اخلريجني، وبدل 
البحث عن عمل، والتأمني 
ضــد البطالــة، والفــرص 
الوظيفية، ومعاملة حتديث 
البيانات للباحثني، إضافة 
ملعاملة البحث عن الباحثني 

عن عمل.
وأفــاد د.العازمــي بأن 
الهيئة تسعى نحو املزيد من التطور والعمل 
على حتديث موقعها بشــكل يضمن يسر 
وسهولة التسجيل من خالله وفق متطلبات 

الباحثني وأصحاب العمل واألعمال.

«القوى العاملة» تطلق املنصة تأكيداً ملا انفردت بنشره «األنباء»

د.مبارك العازمي

الرفاعي لـ «األنباء»: برنامج التعليم الطبي في «كيمز» يحصل 
على استمرارية اعتماد MOC من امللكية للجراحني في كندا

عبدالكرمي العبداهللا

أعلن األمــني العام ملعهد 
لالختصاصــات  الكويــت 
الطبية د.فواز الرفاعي عن 
التعليم  حصــول برنامــج 
الطبــي والتطويــر املهنــي 
املستمر (CPD/ CME) على 
املعادلة اجلوهرية لبرنامج 
 MOC اســتمرارية االعتماد
امللكيــة  بالكليــة  اخلــاص 
لألطبــاء اجلراحني في كندا 
ملــدة ٥ ســنوات مــن العام 

احلالي حتى العام ٢٠٢٦.
وذكــر د.الرفاعــي فــي 
«األنبــاء»  لـــ  تصريــح 

لبرنامــج التعليــم الطبــي 
املهني املســتمر  والتطوير 
(CPD/ CME) مــن خــالل 

الكنديــة دون احلاجــة إلى 
املشاركة بشكل إضافي في 
برنامج استمرارية االعتماد 

MOC اخلاص بالكلية.
وأكد على استمرار العمل 
الــدؤوب ملراقبــة التعليــم 
املهني املســتمر  والتطوير 
للوصول إلى أعلى درجات 
اســتمرارية الكفاءة املهنية 
بالتنسيق مع أرقى اجلهات 
املختصة العاملية، مشيدا في 
الوقت ذاته مبراقب التعليم 
والتطوير املهني املستمر في 
املعهد د.فهد الغمالس على 
جهــوده للوصــول إلى هذا 

اإلجناز.

الكفاءة  مراجعــة برنامــج 
املهنيــة املســتمرة التابــع 
ملراقبــة التعليم والتطوير 
املهني املستمر باملعهد لتحديد 
مدى إمكانية احلصول على 
املعادلة املوضوعية، والتي 
جاءت باملوافقة وهللا احلمد.

وأفاد بأنه يترتب على هذا 
االعتماد انه بإمكان األطباء 
احلاصلني على زمالة الكلية 
امللكية الكندية في الكويت 
التعليم  اســتخدام برنامج 
الطبــي والتطويــر املهنــي 
التابــع للمعهــد  املســتمر 
للحفــاظ علــى عضويتهم 
وزمالتهم في الكلية امللكية 

يستمر ملدة ٥ سنوات حتى العام ٢٠٢٦

شهادة االعتمادد.فواز الرفاعي

أن هــذا جــاء فــي تقييــم 
الكليــة امللكيــة لألطبــاء 
واجلراحني في كندا الدوري 

«الغذاء» تدعم املستشفيات الصديقة للطفل
صرحت منســقة برنامــج تعزيز تغذية 
األمهــات والرضــع وصغــار األطفــال فــي 
الكويت د.منى الصميعي، بأن العالم يحتفل 
باألسبوع العاملي للرضاعة الطبيعية من ١ 
إلى ٧ أغســطس ســنويا، مضيفة أن شعار 
االحتفال لعام ٢٠٢٢ هو «النهوض بالرضاعة 
الطبيعية: نثقــف وندعم»، وهو يهدف إلى 
تسليط الضوء على ضرورة تعريف األمهات 
بالفوائــد التــي ميكن أن جتلبهــا الرضاعة 
الطبيعيــة لصحة ورفاهية األطفال، وكذلك 
اهميــة احلليب الطبيعــي باعتباره مصدرا 

لالستدامة واألمن الغذائي.
وقالت الصميعي: نحن في الهيئة العامة 
للغذاء والتغذية نســعى إلى توافر الرعاية 
التي تركز على مبادرة املستشفيات الصديقة 
للطفل وخدمات رعاية الطفل للحصول على 
سلســلة متواصلة من الرعايــة لرعاية األم 
والطفل لضمان استفادتهم من الدعم والتثقيف 

املســتمر واستشــارات الرضاعة الطبيعية 
املتوافــرة في املستشــفيات احلكومية التي 
تقدم خدمات أمومة وبعض املراكز الصحية 

وبعض املستشفيات اخلاصة.
وذكرت أن األمهات اجلديدات بحاجة إلى 
بيئة داعمة لضمان جناح الرضاعة الطبيعية، 
حيث يعتبر الدعم املبكــر منذ فترة احلمل 
وأثناء الوالدة وما بعدها، باإلضافة إلى دعم 
مــكان العمل من العوامل املهمة لضمان بدء 
الرضاعة الطبيعية واالستمرار بها بنجاح.

وأشــارت الصميعي إلى أنه في الكويت 
يتم إرضاع نحــو ٩٠٪ من األطفال رضاعة 
طبيعيــة حصريــة (فقط حليــب األم) عند 
خروجهم من املستشفيات احلكومية وبعض 
املستشفيات اخلاصة الصديقة لألطفال. ومع 
ذلك، تنخفض هذه النسبة بشكل ملحوظ بعد 
نحو ٦ أسابيع من الوالدة، وعند عمر ستة 

أشهر لتصل إلى ٨ أو ١٠٪ فقط!

الصميعي أكدت أن احلليب الطبيعي مصدر لالستدامة واألمن الغذائي


