العدد ( )3714االثنين  22أبريل 2019

3

محليات

www.alshahedkw.com

هنأت الرفاعي كونه أول طبيب كويتي
ينال زمالة مؤسسة الجراحة األميركية

القيادة السياسية عزت رئيس سريالنكا
بضحايا االنفجارات في كولومبو

• صاحب السمو مستقبالً الشيخ ناصر الصباح

•  ...وخالل لقائه عيسى الكندري

سموه تلقى تهنئة من مسؤولة أممية بمناسبة تكريم البنك الدولي

األمير استقبل رئيس الوزراء باإلنابة والكندري وعدداً من الشخصيات
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد ،بق�رص
بيان �أم�س رئي�س جمل�س الأمة بالإنابة عي�سى الكندري.
كما ا�ستقبل �سموه ،رئي�س جمل�س ال��وزراء بالإنابة وزير
الدفاع ال�شيخ نا�رص ال�صباح.
وا�ستقبل �سموه ،وزي��ر الإع�لام وزي��ر الدولة ل�ش�ؤون
ال�شباب حممد اجل�بري وك�لا م��ن نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير الإعالم الفل�سطيني نبيل �أبو ردينة ،ووزير
الإع�لام ب�سلطنة عمان د.عبداملنعم احل�سني ،ووزير
�ش�ؤون الإعالم بالبحرين علي الرميحي ،والأمني العام
امل�ساعد رئي�س قطاع الإعالم واالت�صال باجلامعة العربية
ال�سفري د.بدر الدين عاليل ،وذلك مبنا�سبة م�شاركتهم
يف امللتقى الإعالمي العربي بدورته ال�ساد�سة ع�رشة
واملنعقد بالكويت.

ح�رض املقابلة وزير �ش�ؤون الديوان الأم�يري ال�شيخ علي
اجلراح.
�إلى ذلك ،تلقى �صاحب ال�سمو ،ر�سالة تهنئة من د.روال د�شتي،
وكيلة الأمني العام والأمينة التنفيذية للجنة الأمم املتحدة
االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا «الأ�سكوا» �أعربت فيها
عن خال�ص تهانيها مبنا�سبة تكرمي �سموه من قبل البنك الدويل
تقديرا لدور �سموه يف دعم التنمية االقت�صادية واالجتماعية على
امل�ستوى العربي والدويل ،م�ؤكدة �أن هذا التكرمي امل�ستحق �إمنا
يج�سد تقدير وعرفان املجتمع الدويل بالرعاية الكرمية التي
يوليها �سموه للمبادرات االن�سانية لدعم حركة التنمية والبناء
على امل�ستويني االقليمي وال��دويل ودعم اجلهود وامل�ساعي
احلثيثة لتعزيز الأمن وال�سالم� ،سائلة املولى تعالى �أن يحفظ
�سموه ويدمي عليه موفور ال�صحة والعافية ويبقيه ذخرا وقائدا

للوطن العزيز و�شعبه الكرمي.
هذا وقد بعث �سمو �أمري البالد ،بر�سالة �شكر جوابية �إلى
د.روال د�شتي� ،ضمنها �سموه خال�ص تقديره و�شكره على ما
عربت عنه من طيب امل�شاعر و�صادق الدعوات ،م�ؤكدا �سموه
�أن هذا التكرمي الذي هو حمل االعتزاز �إمنا هو تكرمي للكويت
ولل�شعب الكويتي الكرمي وبرهان على ما يحظى به الوطن
العزيز من مكانة مرموقة لدى املجتمع الدويل كونه �سباقا
لتبني ودعم املبادرات الهادفة الى حتقيق متطلبات التنمية
امل�ستدامة يف خمتلف دول العامل ودعم اجلهود الإن�سانية
لتخفيف معاناة املنكوبني ج��راء احل��روب وال�رصاعات
والكوارث الطبيعية ،مبتهال �سموه �إلى املولى تعالى �أن
يوفق اجلميع لكل ما فيه خدمة الوطن العزيز ورفع رايته
يف خمتلف املحافل الإقليمية والدولية.

بعث �صاحب ال�سمو �أمري
ال���ب�ل�اد ال�����ش��ي��خ ���ص��ب��اح
الأحمد ،بربقية تعزية �إلى
رئي�س �رسيالنكا مايرتيباال
�سريي�سينا ،عرب فيها �سموه
عن خال�ص تعازيه و�صادق
موا�ساته له ولأ�رس �ضحايا
االنفجارات التي ا�ستهدفت
كنائ�س وف��ن��ادق وم��راف��ق
يف ال��ع��ا���ص��م��ة كولومبو
و�أ�سفرت عن �سقوط املئات
من ال�ضحايا وامل�صابني،
م�ؤكدا �سموه ا�ستنكار الكويت
ل��ه��ذه الأع��م��ال الإجرامية
وال��ت��ي ت��ت��ن��اف��ى م��ع كافة
ال�رشائع والقيم الإن�سانية،
راج��ي��ا ���س��م��وه لل�ضحايا
الرحمة وللم�صابني �رسعة
ال�����ش��ف��اء وال��ع��اف��ي��ة ،و�أن
يتمكن امل�س�ؤولون يف البلد
ال�صديق من احتواء تداعيات
هذه احلوادث ال�شنيعة.
كما بعث �صاحب ال�سمو،
بر�سالة تهنئة �إلى د.و�ضاح
الرفاعي ،الرئي�س الإقليمي
جلراحة الأورام وكر�سي -
جون ديلون  -لدرا�سة جراحة
الأورام يف م�ست�شفى «ميد

�ستار جورج تاون» اجلامعي
 وا�شنطن� ،أعرب فيها �سموهعن خال�ص تهانيه مبنا�سبة
نيله زمالة «م�ؤ�س�سة اجلراحة
الأمريكية  »ASAك�أول طبيب
كويتي يح�صل على زمالة هذه
امل�ؤ�س�سة الطبية العريقة،
معربا �سموه ع��ن اعتزازه
بتحقيق �أح��د �أب��ن��اء الوطن
هذا الإجناز املتميز ،وم�شيدا
مب�سريته العلمية احلافلة
بالعطاء العلمي املتج�سد
يف �إ�سهاماته وبحوثه القيمة
التي �أث���رت امل��ج��ال الطبي
وحظيت بتقدير كبري من قبل
العديد من امل�ؤ�س�سات الطبية
املتخ�ص�صة ،متمنيا �سموه
له دوام التوفيق يف م�سريته
املهنية والنجاح ملوا�صلة
عطائه امل�شهود يف املجال
الطبي ورف���ع راي���ة الوطن
العزيز يف املحافل الطبية
الإقليمية والدولية.
وبعث �سمو ويل العهد ال�شيخ
نواف الأحمد ،و�سمو ال�شيخ
جابر املبارك ،رئي�س جمل�س
ال�����وزراء ب�برق��ي��ت��ي تهنئة
مماثلتني.

رئيس موريتانيا يصل إلى البالد
اليوم في زيارة رسمية

ي�صل �إلى البالد اليوم رئي�س موريتانيا حممد ولد عبدالعزيز ،والوفد
الر�سمي املرافق له يف زيارة ر�سمية للبالد يجري خاللها مباحثات
ر�سمية مع �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد.

ال ضحايا أو مصابين كويتيين

جراء تفجيرات سريالنكا
• سموه لدى لقائه محمد اجلبري ووزراء إعالم فلسطني وعمان والبحرين

كلفته  10ماليين دينار ومساحته  4670متراً

«األشغال» :إنجاز مبنى إدارة نزع الملكية
كتب �أحمد يون�س:
�أعلنت وزارة الأ�شغال �إجناز م�رشوع
مبنى �إدارة نزع امللكية للمنفعة
العامة وجهاز الـ « »BOTيف منطقة
جنوب ال�رسة.
وقالت املتحدثة الر�سمية با�سم
«الأ�شغال» مديرة �إدارة التخطيط
�إمي����ان ال��ع��م��ر� ،إن����ه مت �إجن���از
امل�رشوع خالل املدة املحددة ومت
ا�ستالمه من املقاول املنفذ بح�ضور
اجلهة امل�ستفيدة للمبنى «وزارة
املالية».
و�أو�ضحت �أن التكلفة االجمالية
لإن�شاء املبنى بلغت ح��وايل 10
ماليني دينار ،يف حني تبلغ م�ساحة
املوقع  4670مرتا مربعا يف حني
م�ساحة البناء  14418مرتا مربعا.
وذكرت �أن املبنى يتكون من ثالثة
��سرادي��ب وع����شرة �أدوار ليخدم
الإدارات التابعة للجهة امل�ستفيدة
ومنها �إدارة ال�����ش ��ؤون املالية
والإدارية و�إدارة ال�ش�ؤون القانونية

و�إدارة الت�سويات العقارية.
وبينت �أنه متت مراعاة ا�ستحداث
الهيكل التنظيمي للجهة بتوفري
م�ساحات للتو�سعة امل�ستقبلية
باملبنى يف حني يحتوي امل�رشوع
على م�رسح ي�سع � 100شخ�ص وقاعة
تدريب وقاعات اجتماعات متعددة
اال�ستخدامات.
وق��ال��ت العمر �إن امل����شروع يعد
�أول م�رشوع حكومي من املباين
اخل����ضراء وح��ا���ص��ل على �شهادة
تقييم من منظمة اال�ستدامة القطرية
� GSASإذ من �ش�أنه امل�ساهمة يف
توفري ا�ستهالك الطاقة عرب الأنظمة
امل�ستخدمة فيه.
وذكرت من تلك الأنظمة نظام Gray
 Water Systemويعنى ب�إعادة
تدوير املياه امل�ستخدمة للري
ودورات املياه �إ�ضافة �إل��ى نظام
 Solar Systemالذي ي�سهم بتوفري
نحو  %12من الأحمال الكهربائية
املطلوبة لت�شغيل املبنى عرب
الطاقة ال�شم�سية.

وزير اإلعالم الفلسطيني يشيد بدعم
األمير للقضية الفلسطينية

�أ�شاد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الإع�لام الفل�سطيني
نبيل �أبوردينة ،بدعم �سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد،
للق�ضية الفل�سطينية.
وقال �أبوردينة على هام�ش ح�ضوره جل�سات امللتقى الإعالمي
العربي الـ« 16نعتز بدور الكويت الوطني واالقليمي وال نن�سى
�أن حركة فتح كانت لها بدايات عظيمة يف هذا البلد امل�ضياف
وا�ستمرت العالقة التاريخية بني ال�شعب الفل�سطيني والكويتي
عرب الع�صور واالن لدينا كل الثقة واالعتزاز بالدور الكويتي
خا�صة ان الكويت ع�ضو يف جمل�س الأمن».
و�أو�ضح �أن الق�ضية الفل�سطينية تتعر�ض حاليا ملخاطر كبرية
مما يتطلب املزيد من بذل اجلهود واحلاجة الى حراك عربي
�سيا�سي على امل�ستوى العربي والدويل ،الفتا �إلى �أن هناك
م�ؤامرة تتعر�ض لها االمة العربية ال�ضعافها وانهاكها وبالتايل
تتخلى عن مقد�ساتها .وبني �أن احلكومة الفل�سطينية �ستتحرك
على كافة اجلبهات العربية والدولية للدفاع عن حقوقنا «ولن
ن�سمح مل�ؤامرة �صفقة القرن ان متر» كما «لن نقبل ب�أمريكا
و�سيط ًا وحيد ًا دون �رشكاء من العرب والدوليني».
وذكر �أن «�صفقة القرن اعتربت القد�س خارج العملية ال�سيا�سية
ال�سلمية اذ انه بدون القد�س ال دولة فل�سطينية وال �سالم وال
ا�ستقرار وال امن ولن نقبل بالتوطني وال اقتطاع اي جزء من
االرا�ضي العربية».
و�أ�شار �إلى �أن «امل�ؤامرة على فل�سطني والدول العربية تزداد
يوما بعد يوم ولذلك البد من الوقوف �صفا واحدا ملواجهة هذا
التحدي اخلطري وهذا االنهيار الكامل يف ال�سيا�سة الدولية».

�أكد �سفري الكويت لدى �رسيالنكا
خلف بوظهري ،عدم وجود مواطنني
كويتيني حتى الآن �ضمن ال�ضحايا
واجل���رح���ى ج����راء ال��ت��ف��ج�يرات
الإره��اب��ي��ة ال��ت��ي ا�ستهدفت عدة
كنائ�س وفنادق يف �رسيالنكا.
وق��ال يف بيان �إن ال�سفارة على
توا�صل دائم مع اجلهات املعنية
للت�أكد من ع��دم وج��ود مواطنني
�ضمن ال�ضحايا وامل�صابني.
و�أ���ض��اف �أن �سفارة الكويت لدى
��سري�لان��ك��ا ت��ن��ا���ش��د املواطنني

املوجودين من مقيمني و�سائحني
توخي احليطة واحل��ذر وذلك بعد
وقوع �سل�سلة التفجريات الإرهابية.
وذكر �أن ال�سفارة تدعو املواطنني
�إلى االلتزام بتعليمات ال�سلطات
املحلية ،وت ��ؤك��د حر�صها على
�سالمة املواطنني وا�ستعدادها التام
لتقدمي كافة و�سائل امل�ساعدة من
خالل االت�صال على �أرقام الطوارئ
التالية:
0094767676629 – 0094776655555
.0094773300077-

الكويت تستضيف اجتماعات

المنظمة العربية لـ«الهالل األحمر»
والصليب األحمر ...اليوم

• مبنى إدارة نزع امللكية

خالل ورشة عمل مكتب التربية العربي الخليجي

الكندري :نسعى للوقوف على الجهود المساهمة
في تطوير مادتي العلوم والرياضيات

والريا�ضيات يف ظل املعايري
�أق��ام مكتب الرتبية العربي
وم���ؤ��شرات االداء املحلية
لدول جمل�س التعاون لدول
وال��ع��امل��ي��ة واخ���ت���ب���ارات
اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة ور���ش��ة
القدرات املحلية والعاملية.
عمل لبحث ماهية ونوعية
و�أ�شار الكندري الى ان الفرق
اخل��ي��ارات املتاحة لتطوير
امل�شاركة تناولت باحلوار
مناهج الريا�ضيات والعلوم
بع�ض امل�شاريع واملبادرات
يف الدول الأع�ضاء.
والتجارب القائمة يف دول
وق��ال املدير العام للمكتب
جمل�س التعاون مثل :املناهج
علي القرين يف كلمة بافتتاح
والكتب املوحدة واملناهج
الور�شة :ان املكتب يعلق على
ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى الكفايات
ما �ست�سفر عنه نتائج الور�شة
�أو ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ق��ائ��م على
م��ن ر�ؤى وت��و���ص��ي��ات تفيد
• جانب من ورشة العمل
الكفايات.
يف خططه وبراجمه لتطوير
وخرج امل�شاركون يف الور�شة بتو�صيات �أهمها موا�صلة اجلهود
تعليم وتعلم الريا�ضيات والعلوم.
من جانبه �أو�ضح اخلبري الكويتي د�.أن��ور حممد �أن ح�ضور لدعم و�إث���راء العملية التعليمية يف العلوم والريا�ضيات
حلقات نقا�شية بهذا امل�ستوى يعطي الفر�صة لتبادل ونقل وخا�صة يف ت�أليف وترجمة الكتب ذات االثر يف جمال العلوم
اخلربات من املخت�صني يف دول اخلليج والوقوف على واقع والريا�ضيات ،وكذلك اال�ستفادة من جتارب الدول املتقدمة يف
الربامج التعليمية ور�ؤى املتخ�ص�صني يف عملية �إ�صالح العلوم والريا�ضيات ،م�شيدين بجهود مكتب الرتبية العربي يف
وتطوير املناهج التعليمية .و�أ���ض��اف حممد �أن مثل هذه مبادراته وم�شاريعه اخلدماتية واالثرائية الداعمة للرتبية العلمية
احللقات تتيح الفر�صة من خالل عمل جمموعات من املخت�صني والريا�ضيات .ح�رض الور�شة التي �أقامها املكتب بعد الت�شاور
يف نف�س املجال ،ما يوفر فر�صا للتعاون والعمل اجلماعي مع مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والريا�ضيات
على م�ستوى دول اخلليج .بدوره �أكد اخلبري الكويتي د.علي بجامعة امللك �سعود  20من اخلرباء و�أ�ساتذة اجلامعات بالدول
الكندري ان الغر�ض من الور�شة هو الوقوف على اجلهود التي الأع�ضاء حيث متت مناق�شة مو�ضوعها من خالل جمموعات م�صغرة
بذلت للم�ساهمة يف تطوير �أو حت�سني و�ضع مادتي العلوم من خم�سة �أو �ستة �أع�ضاء ومن ثم متت مناق�شة جماعية.

ت�ست�ضيف جمعية الهالل
الأحمر ،اليوم ،اجتماعات
الهيئة العامة للمنظمة
العربية لل�صليب الأحمر
والهالل الأحمر يف دروتها
الـ  44التي تنظمها املنظمة
العربية للهالل الأحمر
وال�صليب الأحمر برعاية
نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال�شيخ
�صباح اخلالد.
وقال مدير �إدارة العالقات
العامة والإعالم يف جمعية
الهالل الأحمر خالد الزيد،
�إن االجتماع �ست�شارك فيه
اجلمعيات العربية للهالل
• خالد الزيد
الأحمر وال�صليب الأحمر
ومراقبون من االحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل
الأحمر واللجنة الدولية لل�صليب الأحمر وعدد من ال�رشكاء يف العمل
الإن�ساين.
و�أكد الزيد �أن االجتماع �سيناق�ش تطورات الأو�ضاع الإن�سانية يف
الدول التي ت�شهد �أزمات �إن�سانية للعمل على توفري امل�ساعدات
الإن�سانية والإغاثية لهم عرب ال�رشكاء يف العمل الإن�ساين.
و�أ�ضاف �أنه �سيتم ا�ستعرا�ض تقارير كل من مراقبي اللجنة الدولية
لل�صليب الأحمر واالحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل
الأحمر� ،إ�ضافة �إلى تقرير اللجنة الإ�سالمية للهالل الدويل للأو�ضاع
الإن�سانية التي ت�شهدها املنطقة.
وذكر �أنه �ستتم مناق�شة التدابري الت�شغيلية ذات العالقة مبذكرة
التفاهم بني جمعية الهالل الأحمر الفل�سطيني وجمعية «ماجن
ديفيد» ،مبينا �أن الدورة احلالية تهتم بتفا�صيل الأو�ضاع الإن�سانية
امل�ستجدة و�أهمية التن�سيق والرتتيب ملواجهتها.
و�أ�شار �إلى �أن الدورة ت�ستهدف �أي�ضا مناق�شة الأو�ضاع الإن�سانية يف
كل من فل�سطني وال�صومال و�سورية والعراق واليمن وليبيا وجزر
القمر وال�سودان �إ�ضافة �إلى �أو�ضاع النازحني والالجئني.
وبني الزيد �أن الدورة ت�ضم فعاليات م�صاحبة منها افتتاح عدد من
املعار�ض التي تعر�ض جهود اجلمعيات الوطنية العربية و�أن�شطتها
الفعالة يف ميدان العمل الإن�ساين وخدمة املنكوبني� ،إ�ضافة �إلى
تنظيم ور�شة عمل لبناء القدرات االعالمية يف جمال االعالم الإن�ساين
وحملة للتربع بالدم بالتعاون مع بنك الدم.
و�أفاد ب�أن املنظمة العربية للهالل وال�صليب الأحمر �ستكرم عددا
من الذين خدموا العمل االن�ساين بو�سام «�أبوبكر ال�صديق» ومن
�ضمنهم ع�ضو جمل�س الإدارة ال�سابق يف جمعية الهالل الأحمر
الكويتي �سعد الناه�ض تقديرا جلهوده الكبرية ودوره الريادي
يف العمل الإن�ساين.

