«اإلطفاء» تدعو إلى توخي احليطة واحلذر لعدم استقرار احلالة اجلوية
دعت قوة اإلطفاء العام الكويتية أمس ،املواطنني
واملقيمني إلى توخي احليطة واحلذر لعدم استقرار
احلالة اجلوية التي متر بها البالد هذه األيام.
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رئيس املجلس األعلى للقضاء يستقبل
نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرالدفاع

األمير يهنئ وزير الصحة بنجاح
أول عملية زراعة للكبد ملواطنة من
فريق طبي كويتي متكامل
بعث صاحب السمو أمير
ال��ب�لاد الشيخ ن��واف األحمد،
ببرقية تهنئة إلى وزير الصحة
الشيخ الدكتور باسل الصباح،
أع��رب فيها سموه عن خالص
تهانيه ملعاليه بنجاح أول
عملية زراع���ة للكبد ملواطنة
في العقد ال��س��ادس من العمر
م��ن ق��ب��ل ف��ري��ق ط��ب��ي كويتي
متكامل ،كما ضمنها سموه،
خالص تهانيه للفريق الطبي
الكويتي الذي قام بإجراء هذه
العملية وك��ل م��ن ش��ارك بها،
م��ش��ي��دا ً س��م��وه ب��ه��ذا اإلجن���از
الطبي املتميز في مجال زراعة
األعضاء البشرية ،الذي أثبت
بكل اق��ت��دار ك��ف��اءات ال��ك��وادر
الطبية الوطنية التي يفخر بها
الوطن ،راجياً سموه حتقيق
امل���زي���د م���ن ه���ذه اإلجن�����ازات
والنجاحات الطبية ،كما عبر
سموه عن شكره لفريق برنامج
ال��ت��ب��رع ب��األع��ض��اء ،س��ائ�لاً
سموه امل��ول��ى تعالى أن مين
على املواطنة بسرعة الشفاء
والعافية ،وأن يوفق اجلميع
خلدمة ال��وط��ن العزيز ورف��ع
رايته.
وب��ع��ث س��م��و ول���ي العهد
الشيخ مشعل األحمد ،ببرقية
تهنئة لوزير الصحة الشيخ

وق��ال��ت إدارة ال��ع�لاق��ات ال��ع��ام��ة واإلع��ل�ام بـ
“اإلطفاء” في تصريح صحفي :إن جميع مراكز
اإلطفاء رفعت جهوزيتها للتعامل مع أي بالغات

متعلقة باحلالة اجلوية ،داعية إلى االتصال على
هاتف الطوارئ  112لإلبالغ عن احلاالت الطارئة
واحلاالت اإلنسانية.

جانب من اللقاء

استقبل رئيس محكمة التمييز رئيس املجلس األعلى
للقضاء املستشار أحمد العجيل أمس ،نائب رئيس مجلس
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد املنصور مبقر املجلس
األعلى للقضاء.

سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد

الدكتور باسل الصباح ،ضمنها
سموه خالص تهانيه ملعاليه
بنجاح أول عملية زراعة للكبد
ملواطنة في العقد السادس من
العمر من قبل فريق كويتي طبي
متكامل ،كما عبر فيها سموه عن
خالص تهانيه للفريق الطبي
الكويتي الذي قام بإجراء هذه

العملية ،راجياً سموه املولى
جل وعال أن مين على املواطنة
بسرعة الشفاء والعافية ،وأن
يوفق اجلميع خلدمة الوطن
العزيز ورفع رايته.
كما بعث سمو الشيخ صباح
اخلالد رئيس مجلس ال��وزراء
ببرقية تهنئة مماثلة.

وق��ال املجلس األعلى للقضاء في بيان صحفي :إن
وزي��ر الدفاع قدم التهاني والتبريكات مبناسبة تولي
رئيس وأعضاء املجلس مناصبهم اجلديدة ،سائالً املولى
عز وجل لهم دوام التوفيق والسداد لهم في ظل القيادة

احلكيمة لصاحب السمو أمير البالد وولي عهده األمني.
وحضر اللقاء عضوا املجلس األعلى للقضاء نائب رئيس
محكمة التمييز املستشار الدكتور عادل بورسلي ورئيس
احملكمة الكلية املستشار عبد اللطيف الثنيان.

رئيس األركان يستقبل فريق مشروع صاروخ الفضاء الكويتي

سمو األمير يعزي رئيس
«النيجر» بوفاة الرئيس األسبق
بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد ،ببرقية تعزية إلى الرئيس محمدو
إيسوفو رئيس جمهورية النيجر الصديقة ،عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق
مواساته لفخامته ولشعب النيجر الصديق بوفاة رئيس جمهورية النيجر األسبق تا جنا
ممدو ،راجيا ً سموه له الرحمة وألسرته وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ،ببرقية تعزية إلى فخامة الرئيس محمدو
إيسوفو رئيس جمهورية النيجر الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته
بوفاة رئيس جمهورية النيجر األسبق تا جنا ممدو ،متمنيا ً سموه له الرحمة.
كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

 ..ويعزي رئيس البرازيل بضحايا
حادث االصطدام في «ساو باولو»
بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد ،ببرقية تعزية إلى الرئيس جايير
بولسنارو رئيس جمهورية البرازيل االحتادية الصديقة ،عبر فيها سموه عن خالص تعازيه
وصادق مواساته بضحايا حادث االصطدام املروع الذي وقع في والية ساو باولو ،وأسفر
عن سقوط العشرات من الضحايا واملصابني ،راجياً سموه للضحايا الرحمة وللمصابني
سرعة الشفاء والعافية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ،ببرقية تعزية إلى الرئيس جايير بولسنارو
رئيس جمهورية البرازيل االحتادية الصديقة ،ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق
مواساته بضحايا ح��ادث االصطدام امل��روع ال��ذي وقع في والي��ة ساو باولو ،وأسفر عن
سقوط العشرات من الضحايا واملصابني ،متمنياً سموه للمصابني سرعة الشفاء والعافية
وللضحايا الرحمة.
كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

مركز البحوث التربوية ينظم مؤمتر
التعليم «عن بُعد» االثنني املقبل
ينظم املركز العربي للبحوث التربوية لدول
اخلليج الذي يتخذ من دولة الكويت مقرا له املؤمتر
التربوي الدولي الثاني حتت عنوان (التعليم عن
بعد استجابة جلائحة ك��ورون��ا) برعاية وزي��ر
التربية وزي��ر التعليم العالي الدكتور سعود
احلربي .وقالت وزارة التربية في بيان صحفي
أمس :إن املؤمتر يعقد عبر تقنية االتصال املرئي
عن بعد يومي  30نوفمبر اجل��اري و 1ديسمبر
املقبل ويهدف إلى تقييم التحديات التي فرضتها
جائحة ك��ورون��ا على ق��ط��اع التعليم ومناقشة
البدائل املختلفة التي ميكن م��ن خاللها ألنظمة
التعليم االستجابة لهذه التحديات .وأوضحت
أن امل��ؤمت��ر يبحث كذلك سبل ترشيد سياسات
وممارسات التعليم عن بعد وخصوصا ما يتعلق
منها باحملتوى التعليمي وأساليب التعليم والتقومي
وتقنيات التعليم وتدريب املعلمني وتأكيد حقوق
الفئات الضعيفة والسيما الطلبة ذوي اإلعاقة
واألس��ر ذات الدخل املنخفض في احلصول على
تعليم جيد عن بعد وحتديد اإلج��راءات احلكومية
الكفيلة بضمان هذه احلقوق .وذك��رت أن املؤمتر
يهدف أيضا إلى تقييم آثار جائحة كورونا املستجد

على األدوار التعليمية لألسرة وعالقتها باملدرسة
وبحث سبل مساعدة األسرة على دعم تعلم أطفالها
عن بعد إلى جانب تبادل اخلبرات التربوية بني
الدول األعضاء مبكتب التربية العربي لدول اخلليج
وتعزيز التعاون فيما بينها في مواجهة األزمات
والتعامل مع حاالت الطوارئ في مجال التعليم.
وب��ي��ن��ت أن���ه س��ي��ش��ارك ف��ي امل��ؤمت��ر خ��ب��راء
وأكادمييون واختصاصيون تربويون ذوو اخلبرة
على املستويني العربي والعاملي وممثلو منظمات
إقليمية ودولية معنية بالتعليم والبحث التربوي
ومسؤولون عن التعليم من الدول األعضاء مبكتب
التربية العربي ل��دول اخلليج .ويشمل برنامج
املؤمتر تسع محاضرات يلقيها ع��دد من اخلبراء
واالختصاصيني من ال��دول العربية واألجنبية
تغطي أرب��ع��ة م��ح��اور أساسية تتناول الصيغ
البديلة للتعليم والتعلم في ظل جائحة كورونا
وما بعدها .كما يتناول البرنامج األساليب الفعالة
لتعليم الطلبة وتقومي أدائهم عن بعد وسبل ضمان
العدالة واإلنصاف في احلصول على تعليم جيد عن
بعد إضافة إلى األدوار التعليمية اجلديدة لألسرة
وعالقتها باملدرسة في سياق التعليم عن بعد.

الفريق الركن خالد صالح مستقبالً فريق مشروع صاروخ الفضاء الكويتي

استقبل رئيس األركان العامة للجيش الفريق الركن
خالد صالح الصباح مبكتبه صباح أمس ،فريق مشروع
ص��اروخ الفضاء الكويتي  ) ) KSRال��ذي يتم إجنازه

بسواعد كويتيه شابة ومستمد من رؤية كويت جديده
. 2035
حيث استمع ه خالل اللقاء إلى إيجاز عن املشروع

العدساني :الكويت تكرس
كافة إمكانياتها للعثور على
جميع األسرى واملفقودين
أكد رئيس جلنة
ش�����ؤون األس����رى
وامل���ف���ق���ودي���ن في
وزارة اخلارجية
رب��ي��ع ال��ع��دس��ان��ي
أول أم�������س ،أن
ح���ك���وم���ة دول�����ة
ال��ك��وي��ت حت��رص
دائما على تكريس
ك��اف��ة اإلم��ك��ان��ي��ات
والطاقات للعثور
وال���ت���ع���رف ع��ل��ى
ج��م��ي��ع األس�����رى
وامل��ف��ق��ودي��ن ممن
ثبت إعدامهم أثناء
ال��غ��زو ال��ع��راق��ي،
ربيع العدساني
مضيفا أنها مستمرة
بذلك حتى إحضار آخر رفات.
ونوه العدساني في تصريح للصحفيني على هامش تشييع الشهيد
السابع مشعل إبراهيم يوسف اخلليفي في مقبرة الصليبيخات،
ببطوالت هؤالء األسرى واملفقودين الذين ضحوا بأنفسهم من أجل
الكويت وضربوا مثاال رائعا في الوطنية والفداء وسجلوا أسماءهم
في سجل الشرف والبطولة بعد أن واجهوا املوت بكل شجاعة وبسالة
من أجل الكويت والكويتيني ،متضرعا إلى الباري عز وجل أن يتغمد
الشهداء بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر
والسلوان.
وذكر أنه مت التعرف على  243رفات واملتبقي  359باجمالي 602
من جنسيات مختلفة مؤكدا أن الكويت حترص دائما على التعرف
على كل من اعتقل على أراضيها وتوفير كل اإلمكانيات من أجل ذلك من
خالل اللجنة الثالثية.
وأضاف أن هناك بيان صدر من مجلس األمن الدولي يشيد بدولة
الكويت باالستعراف واإلعالن عن هوالء الشهداء وهذا يسجل للكويت
قيادة وشعبنا.
وتوجه العدساني بالشكر والتقدير لإلدارة العامة لألدلة اجلنائية
بوزارة الداخلية للجهود الكبيرة التي تبذلها والتي تسهم مساهمة
فعالة في حتديد مصير أسرى الكويت من خالل عمليات االستعراف
على الرفات التي يتم استعادتها من العراق برغم الصعوبات التي
تواجه هذه اإلدارة أمام حالة أي رفات في ظل مرور هذه السنوات
الطويلة على عمليات الدفن.

الذي يهدف إلى إنشاء صاروخ شبه مداري يصل مداه
إل��ى الفضاء اخل��ارج��ي ويستخدم في مجال األبحاث
العلمية .

نفذتها إدارة السالمة في «مبارك الكبير»

بوشهري :توجيه  6تنبيهات
لوجود أنقاض ومخلفات بناء
كشفت إدارة العالقات العامة ببلدية الكويت
عن قيام الفريق الرقابي ب��إدارة السالمة بفرع
بلدية محافظة م��ب��ارك الكبير ب��ع��دة ج��والت
ميدانية في عموم احملافظة والتي تهدف للتأكد
من سريان تراخيص التشوين للشركات واحلد
من استغالل أمالك الدولة وعدم وجود أنقاض
في الساحات أم��ام العقارات .وأوضحت مدير
إدارة السالمة ب��ف��رع بلدية محافظة مبارك
الكبير م .ميساء بوشهري بأن اجلولة التي مت
تنفيذها من قبل النوبه ( ج) اسفرت عن توجيه
 6تنبيهات لوجود أنقاض ومخلفات بناء ،فضال
عن حترير  3تقارير فنيه ملواقع مت إزالة األنقاض
فيها.
ودعت بوشهري أصحاب الشركات اإللتزام
بلوائح ونظم البلدية جتنبا للمخالفة والغرامة،
الفتة إلى إن الفريق الرقابي بإدارة السالمة لن
يتهاون في إتخاذ جميع اإلج���راءات القانونية
حيال مخالفة.
ودع���ت إدارة ال��ع�لاق��ات ال��ع��ام��ة املواطنني
االتصال على اخلط الساخن  139أو عبر مواقع

أنقاض أمام العقارات

م .ميساء بوشهري

التوصل االجتماعي لبلدية الكويت @kuwmun
في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية وسيتم
اتخاذ االجراءات القانونية حيالها على الفور.

