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األربعاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢ محليات

ممثل األمير عاد إلى البالد قادمًا من اململكة املتحدة 
بعد تقدمي واجب العزاء بوفاة امللكة إليزابيث الثانية

مساواة اجلزء األول من البورد الكويتي باملاجستير والدبلوم

بحفــظ اهللا ورعايته، عاد ممثل صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد سمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد والوفد الرســمي املرافق لسموه إلى 
أرض الوطن قادما من اململكة املتحدة لتقدمي واجب 
العزاء بوفاة صاحبة اجلاللة امللكة إليزابيث الثانية 
ملكة اململكــة املتحدة لبريطانيــا العظمى وإيرلندا 

الشمالية الصديقة.
وكان في استقبال سموه على أرض املطار سمو 
الشيخ ناصر احملمد ورئيس ديوان سمو ولي العهد 
الشيخ أحمد العبداهللا وسمو الشيخ صباح اخلالد 
ورئيس مجلس الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع ووزير 

الداخلية بالوكالة الشيخ طالل اخلالد ووزير شؤون 
الديــوان األميــري الشــيخ محمد العبــداهللا وكبار 
املسؤولني بالدولة وسفيرة اململكة املتحدة لبريطانيا 
العظمى وإيرلندا الشمالية لدى البالد بليندا لويس.

ورافق سموه وفد رسمي ضم كال من الفريق أول 
متقاعد الشــيخ فيصل النواف وكبار املسؤولني في 

ديوان سمو ولي العهد.
رافقت سموه السالمة في احلل والترحال.

 من جانب آخر، بعث ســمو ولي العهد الشــيخ 
مشعل األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس محمد بازوم 
رئيــس جمهورية النيجر الصديقة، ضمنها ســموه 

خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات 
جراء األمطار الغزيرة التي اجتاحت منطقة الساحل 
وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا واملصابني 
وتدمير للممتلكات واملرافق العامة، ســائال ســموه 
الباري جل وعال أن يتغمد الضحايا بواســع رحمته 

وأن مين على املصابني بسرعة الشفاء. 
كما بعث ســمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
ببرقيــة تهنئة إلــى الرئيس د.جــورج فيال رئيس 
جمهوريــة مالطا الصديقة، ضمنها ســموه خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، راجيا لفخامته 

وافر الصحة والعافية.

حنان عبداملعبود

أصدر وزير الصحة  د.خالد السعيد قرارا وزاريا  
مبســاواة احلاصلــني على اجلــزء األول من البورد 
الكويتي، مع احلاصلني على املاجســتير والدبلوم، 
مما يتيح لهم حق احلصول على الترقية املستحقة.  
ويأتــي صدور القرار على ضــوء ما انتهت إليه 
اللجنــة العليا اخلاصة مبزاولي مهنة الطب واملهن 
املســاعدة لها وحقوق املرضى واملنشآت الصحية، 
كما جاء القرار في إطار حرص الوزارة على احملافظة 
على الكفاءات الوطنية وتشجيعها، وتقليل احلاجة 
الستقدام كوادر طبية من اخلارج، ومنح احلاصلني  
على اجلزء األول من البورد الكويتي احلصول على 

الترقية املستحقة.

من جانب آخر، وجه وزير الصحة د. خالد السعيد 
اجلهــات املعنيــة للبدء باملرحلــة الثانية من خطة 

تشغيل مستشفى الفروانية اجلديد.
جاء ذلك خالل جولة قام بها على أقسام املستشفى 
اجلديد ملتابعــة خطة التشــغيل التدريجي يرافقه 

وكيل الوزارة د.مصطفى رضا.
وقالت الوزارة في بيان صحافي ان الوزير السعيد 
اطلع خالل اجلولة على مســتوى اخلدمات الطبية 
والعالجية التي تقدم للمرضى في األجنحة واألدوار 
واملسؤوليات احملددة للفرق الطبية واستمع الى شرح 
مفصل حول تفعيل النظام اإللكتروني وإدارة االتصال 
باملستشفى وكفاءة التشغيل اخلاصة بهذا الشأن.

وكان وزير الصحة دشن الشهر املاضي املرحلة 
التشغيلية األولى للمستشفى الذي ميثل إضافة نوعية 

للمنظومة الصحية ضمن التوسع في تقدمي اخلدمات 
الصحية في البالد وحتسني مستوى جودتها تنفيذا 
ملرتكزات خطة التنمية ورؤية (كويت جديدة ٢٠٣٥).

ويعتبر هذا املستشفى من بني أكبر مناذج اخلدمة 
الصحية املتكاملة في البالد التي تتســق مع أحدث 
املواصفات العاملية املراعية حلقوق وسالمة املرضى 
وخصوصياتهــم ومزود بأحــدث األجهزة وأكثرها 

تطورا.
وأقيم املستشفى على مساحة ٤٢٣ ألف متر مربع 
ويتكون من ٥ مبان رئيســية وهي املبنى الرئيسي 
والعيادات اخلارجية ومبنى األسنان ومبنى اخلدمات 
ومبنى مواقف الســيارات الــذي يتكون من ٧ أدوار 
بطاقة ١٤٠٠ ســيارة، اضافة الى جسر معلق يربط 

مواقف السيارات باملستشفى.

سموه عّزى رئيس النيجر بضحايا الفيضانات وهنّأ رئيس مالطا بالعيد الوطني

وزير الصحة وّجه للبدء باملرحلة الثانية من التشغيل التدريجي ملستشفى الفروانية اجلديد

ممثل صـاحب السمو األمير الشيـخ نواف األحمـد سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد لدى 
عودته إلى البالد

وزير الصحة د.خالد السعيد خالل جولته في مستشفى الفروانية اجلديد

ســمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد لدى وصوله وفي استقباله سمو الشيخ ناصر احملمـــد 
وسمو الشيخ صباح اخلالد والشيخ طالل اخلالد والشيخ محمد العبداهللا

د. خالد السعيد خالل اجلولة

مصادر لـ «األنباء»: «الصحة» تقوم بحصر 
عامليها من املقيمني بصورة غير قانونية

مركز الكويت للسرطان ُيوجه العائدين
من اخلارج إلى مستشفيات مناطقهم

حنان عبد املعبود

كشفت مصادر مطلعة لـ«األنباء» عن ان وكيل وزارة الصحة د. مصطفى 
رضا وجه كتابا إلى مديري املناطق الصحية يطلب فيه اعداد كشوفات جلميع 
العاملني لدى الوزارة على بند املكافآت من فئة املقيمني بصورة غير قانونية، 
على ان تتضمن صورة عــن بطاقاتهم الصادرة من اجلهاز املركزي ملعاجلة 
اوضاع املقيمني بصورة غير قانونية سواء بطاقة مراجعة او معاق او بطاقة 
ضمان صحي، وارســالها الى الوزارة مبكتب عقود االستعانة التابع للوكيل 
املساعد للشــؤون اإلدارية. وحدد الوكيل موعدا أقصاه ١٠ أيام اي مع نهاية 
الشهر اجلاري، مبينا انه حال التأخير ستكون اجلهة مسؤولة عن هذا التأخير.

حنان عبداملعبود

يقوم مركز الكويت ملكافحة السرطان مؤخرا بتوجيه املرضى املبتعثني 
للعالج في اخلارج حني عودتهم إلى البالد للمستشفى العام التابع ملناطقهم 

السكنية.
وأوضحت مديــرة املركز د.هديل املطوع في كتــاب وجهته إلى مدير 
إدارة العالج باخلارج، وحصلت «األنباء» على نسخة منه أن مركز الكويت 
ملكافحة السرطان مركز تخصصي وبسعة سريرية محدودة، ولهذا يجب 
مراجعة املستشفى العام، مضيفة أنه ميكن للفريق املعالج باملستشفى طلب 

استشارة من أطباء املركز عند احلاجة.

الربيع: استحداث مسار وظيفي للشباب في القطاع اإلعالمي

اختتمت الهيئة العامة للشباب برنامج (تأهيل 
الشباب في العمل الصحفي االلكتروني) لتأهيل 
املشاركني ليكونوا اعالميني ميلكون املهنية بنقل 
املعلومة ويســتثمرون وســائل االعالم احلديثة 

لتسويق مشاريع الدولة التنموية.
وقــال مدير عــام الهيئة د.مشــعل الربيع في 
كلمة في احلفــل اخلتامي إن البرنامج الذي أقيم 
بالشــراكة مع نقابة الصحافيني ضمن مشــروع 

(صناع العمل) يعد أحد برامج السياسة الوطنية 
للشــباب واملدرج في اخلطــة االمنائية للكويت 

وبرنامج عمل احلكومة.
وأوضح الربيع ان البرنامج ميثل اســتحداث 
مسار وظيفي للشباب في القطاع االعالمي وتأهيلهم 
الحتياجــات ســوق العمل إذ ميكنهــم من العمل 
الصحافي الشــامل وامتالك ادواتهم واالســتفادة 
مــن تقنيات الذكاء االصطناعي بوســائل االعالم 

التقليدية واحلديثة.
بدوره، أعرب املستشــار في الديوان األميري 
الشيخ فيصل احلمود خالل كلمة ألقاها نيابة عنه 
مدير مكتبه م.علي أكبر عن شكره للقائمني على 
البرنامج واملشاركني لسعيهم وجهدهم ودورهم 
االعالمي خلدمة قضايا املجتمع واملواطنني، داعيا 
للعمل من أجل تعزيز قيم احلب والوفاء والوالء 

للوطن في االعالم.

«هيئة الشباب» اختتمت برنامج «تأهيل الشباب في العمل الصحفي اإللكتروني»

د. مشعل الربيع متوسطا املشاركني في البرنامج

األمير عّزى رئيس النيجر بضحايا الفيضانات

املطيري: ترشيح الكويت لرئاسة جلنة 
تطوير جائزة التميز اإلعالمي العربي

الســمو  بعــث صاحــب 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
ببرقيــة تعزية إلى الرئيس 
محمد بازوم رئيس جمهورية 
النيجر الصديقــة عبر فيها 
ســموه عن خالــص تعازيه 
وصادق مواســاته بضحايا 
الفيضانــات جــراء األمطار 
اجتاحــت  التــي  الغزيــرة 
منطقة الساحل وأسفرت عن 
سقوط العديد من الضحايا 
واملصابني وتدمير للممتلكات 
واملرافق العامة، مبتهال سموه 
إلى املولــى تعالى أن يتغمد 
الضحايــا بواســع رحمتــه 
ومغفرته ومين على املصابني 
بسرعة الشفاء والعافية، آمال 
سموه أن يتمكن املسؤولون 

في البلد الصديق من جتاوز آثار هذه الكارثة 
الطبيعيــة. إلــى ذلك، بعث صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نواف األحمــد ببرقية تهنئة 
إلى الرئيس د.جورج فيال رئيس جمهورية 

القاهرة - كونا: أكــد مدير إدارة اإلعالم 
العربــي بقطاع اإلعــالم اخلارجــي بوزارة 
االعــالم نواف املطيري حرص الكويت على 
دعــم وتعزيز العمــل العربي املشــترك في 
املجاالت كافة الســيما في مجال االعالم مبا 

يخدم التضامن العربي.
وقــال املطيري فــي تصريح لـــ «كونا» 
على هامش ترؤسه وفد الكويت الى اجتماع 
الدورة العادية الـ ٩٧ للجنة الدائمة لإلعالم 
العربي إن االجتماع ركز على عدد من القضايا 
املهمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وكل 
ما يتعلــق بدعمها ونصرتها على الســاحة 
الدوليــة اضافة الــى تســليط الضوء على 
ممارســات االحتالل االســرائيلي ضد ابناء 
الشــعب الفلســطيني. وأضاف ان مشروع 
جدول االعمال تضمن عددا من البنود ومنها 
االستراتيجية االعالمية العربية ومتابعة خطة 
التحــرك االعالمي العربي في اخلارج ودور 
االعالم العربي في التصدي لظاهرة االرهاب.
وبني ان اللجنــة الدائمة لالعالم العربي 
ناقشت ايضا مشروع جدول االعمال وأعدت 

التوصيــات ورفعتها الــى املكتب التنفيذي 
ملجلس وزراء االعالم العرب متهيدا ملناقشتها 
ورفع مشــاريع القرارات الــى الدورة الـ ٥٢

ملجلس وزراء االعالم العرب املقررة بعد غد 
اخلميس للنظر في إقرارها من عدمه.

وأكد املطيري اهتمام الكويت بدعم اللجنة 
املعنية بتطوير جائزة التميز االعالمي العربي 
من خالل تقدمي الدعم املالي لتطوير اجلائزة.

وكشف في هذا الصدد عن ترشيح الكويت 
لرئاسة هذه اللجنة واستضافة اجتماعاتها 
وتطويرها لتقــوم بدورها فــي دعم العمل 

االعالمي العربي املشترك.
من جانبه، أكد نائب رئيس احتاد وكاالت 
االنبــاء العربية املدير العــام لوكالة االنباء 
الكويتيــة (كونا) بالتكليــف محمد املناعي 
أهمية احتــاد وكاالت االنباء العربية (فانا) 
بوصفه مصدرا مزودا رئيسا لألخبار بالدول 
العربية. وقال إن احتاد وكاالت األنباء العربية 
يعــد «إحدى آليات العمــل االعالمي العربي 
املشترك العاملة حتت مظلة منظومة جامعة 
الدول العربية ومجلس وزراء اإلعالم العرب».

مالطا الصديقة عبر فيها ســموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا 
سموه له موفور الصحة والعافية وجلمهورية 
مالطا وشعبها الصديق كل التقدم واالزدهار.

صاحب السمو هنأ رئيس مالطا بالعيد الوطني

أكد احلرص على دعم وتعزيز العمل العربي املشترك في املجاالت كافة

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

الظفيري استقبل السفير العراقي

التقى نائب وزير اخلارجية السفير مجدي الظفيري مع سفير جمهورية العراق لدى 
الكويت املنهل الصافي. ومت خالل اللقاء بحث عدد من أوجه العالقات الثنائية بني البلدين.

السفير مجدي الظفيري مستقبالً السفير العراقي املنهل الصافي

الرومي تفّقد جاهزية املواقع اجلامعية
قام مدير جامعة الكويت 
الرومي  د.يوســف محمــد 
بجولة تفقديــة في كليات 
اجلامعــة، وذلــك لالطالع 
على مــدى جاهزية املواقع 
اجلامعية الســتقبال العام 
اجلديــــــــد ٢٠٢٢ /٢٠٢٣، 
ولتذليل كل الصعوبات أمام 
احتياجات الطلبة وأعضاء 
الهيئــة األكادميية والهيئة 
اإلداريــة وجميــع مرتادي 
اجلامعة. وتضمنت اجلولة 
زيارة ميدانية لعمادة القبول 

والتســجيل لالطالع عن قرب على عملية 
التســجيل والتأكد من اســتكمال اجلداول 
الدراسية اخلاصة بالطلبة، والتعرف على 
املشــكالت التي تواجههم. ثم توجه مدير 
اجلامعة والوفد املرافق له إلى زيارة ملدينة 
صباح السالم اجلامعية والتي انطلقت من 
كلية الهندســة والبترول، وكلية العلوم، 

وكليــة العلــوم احلياتية، وكليــة العلوم 
اإلدارية، وكليــة اآلداب، وكليــة التربية، 
كما متت زيارة املباني الشمالية واملساجد 
واملباني اإلدارية واملركز الثقافي. وجال مدير 
اجلامعة على الفصول الدراسية واملختبرات 
والقاعات املختلفة، فضال عن زيارة مكتب 

التوجيه واإلرشاد في كل كلية.

اطلع على عملية التسجيل وتابع استكمال اجلداول الدراسية

الرومي في حديث مع عدد من الطالبات

الديوان األميري يشكر املعزين بوفاة 
املغفور له الشيخ سعود فاضل الصباح

باسم صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد وأسرة آل الصباح الكرام تقدم الديوان 
األميري بالشــكر اجلزيل الى كافة االخوة 
املواطنني واملقيمني الكرام الذين شــاركوا 
بتقدمي التعازي بوفاة املغفور له الشــيخ 

ســعود فاضل صباح احملمــد الصباح، إذ 
نسأل اهللا تعالى أن يجزيهم خيرا ويحفظهم 
من كل مكروه وندعوه سبحانه وتعالى أن 
يتغمد الفقيد بواســع رحمته وأن يسكنه 
فسيح جناته.(إنا هللا وإنا إليه راجعون).


