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محليات

االثنني  ٥يونيو ٢٠١٧

«الهيئة اخليرية» تدشن «إفطار الصائم» لالجئني السوريني باألردن
عمان ـ كونا :دشنت «الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية» مشروع «افطار الصائم» إلغاثة
الشرائح األقل فقرا والالجئني السوريني مبختلف احملافظات األردنية.
وستباشر الهيئة بالتعاون مع اجلمعيات احمللية األردنية توزيع أكثر من  1800طرد غذائي
تضم  12صنفا من املواد الغذائية األساسية كاألرز والسكر والعدس والتمر والزيت وغيرها
من املواد التي حتتاجها األسر في شهر رمضان.

آلخر األخبار احمللية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/Local

األمير استقبل ولي العهد والغامن واملبارك واخلالد

صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد مستقبال مرزوق الغامن

اســتقبل صاحب الســمو
األمير الشــيخ صباح األحمد
بقصر بيان صباح امس سمو
ولي العهد الشيخ نواف األحمد.
كما استقبل سموه بقصر
بيــان صبــاح امــس رئيــس
مجلس األمة مرزوق الغامن.
واســتقبل ســموه ســمو
رئيس مجلس الوزراء الشيخ
جابر املبارك.
كما استقبل سموه بقصر
بيــان صبــاح امــس النائب
األول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير اخلارجية الشيخ صباح
اخلالد.

صاحب السمو خالل استقباله سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك

ولي العهد استقبل الغامن واملبارك و 4وزراء

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ خالد اجلراح

استقبل سمو ولي العهد
الشيخ نواف األحمد بقصر
بيــان صباح أمــس رئيس
مجلس األمة مرزوق الغامن.
كما اســتقبل سمو ولي
العهد ســمو رئيس مجلس

الوزراء الشيخ جابر املبارك .
واستقبل سموه النائب
األول لرئيس مجلس الوزراء
ووزيــر اخلارجية الشــيخ
صباح اخلالد.
واستقبل سمو ولي العهد

سمو ولي العهد خالل استقباله الشيخ محمد العبد اهلل

بقصر بيان صباح امس نائب
رئيس مجلس الوزراء ووزير
الدفاع الشيخ محمد اخلالد.
واســتقبل سموه بقصر
بيــان صبــاح امــس نائب
رئيس مجلس الوزراء ووزير

الداخلية الشيخ خالد اجلراح.
كما اســتقبل سمو ولي
العهد وزير الدولة لشؤون
مجلــس الــوزراء ووزيــر
اإلعالم بالوكالة الشيخ محمد
العبداهلل.

رئيس األركان التقى قائد القوات األميركية الوسطى

اخلالد بحث التعاون العسكري مع أميركا
صاحب السمو االمير مستقبال الشيخ صباح اخلالد

اجلاراهلل ينفي صحة قائمة

بتنقالت رؤساء البعثات الديبلوماسية

تعليقا على ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل
االجتماعي عن قائمة تتضمن حركة تنقالت بني
رؤساء البعثات الديبلوماسية الكويتية نفى نائب
وزير اخلارجية خالد اجلاراهلل نفيا قاطعا صحة
هذه القائمة املزعومة مبا تضمنته من أســماء
ودول منقولني اليها رؤساء البعثات.
وأوضح اجلاراهلل في تصريح صحافي أن
«تــداول مثل هذه املعلومات املغلوطة يشــكل

إحراجا كبيــرا للكويت مع عواصم الدول التي
تضمنتها القائمة وجتاوزا لألعراف واألصول
املرعية واملتبعة في هذا الشأن فضال عما ميثله
من إرباك خلطط الوزارة ونهجها في هذا الصدد».
وأكد على ضرورة حتــري الدقة في نقل
مثل هذه األنباء حتى ال تضطر الوزارة آســفة
الى اتخاذ اإلجراءات القانونية املناسبة ضد من
ينشر مثل هذه القائمة.

خالد اجلاراهلل

الشيخ محمد اخلالد يتوسط احلضور أثناء االجتماع

بحث نائب رئيس مجلس
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ
محمد اخلالد مع قائد القوات
األميركية الوسطى الفريق
أول جوزيــف ل.فوتــال
التعاون املشترك.
وقالت وزارة الدفاع في
بيان صحافي :ان اللقاء بني
اجلانبني تطرق الى عدد من
املوضوعــات واألمور ذات
االهتمام املشــترك السيما
املتعلقة باجلوانب العسكرية
وسبل تطويرها وتعزيزها
بني البلدين الصديقني.
حضــر اللقــاء رئيــس
األركان العامــة للجيــش
الفريق الركن محمد اخلضر
ونائــب رئيــس األركان
العامــة للجيــش الفريــق
الركــن عبــداهلل النــواف
ورئيــس هيئــة التســليح
والتجهيــز اللــواء الركــن
أحمد العميري وآمر القوة
البرية اللــواء الركن خالد
صالح الصباح وآمر القوة
اجلوية اللواء الركن طيار
عبــداهلل الفودري ورئيس
هيئــة مكتــب نائب رئيس

وزير الدفاع هنأ األمير بفوز الكويت
مبقعد غير دائم في مجلس األمن
بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير
الدفاع الشيخ محمد اخلالد ببرقية تهنئة
إلى صاحب السمو األمير الشيخ صباح
األحمــد وببرقية أخرى إلى نائب رئيس
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ
صباح اخلالد مبناسبة فوز الكويت مبقعد
غير دائم مبجلس األمــن الدولي لعامي
 2018و.2019
وأشاد الشيخ محمد اخلالد في برقيتيه
مجلس الوزراء ووزير الدفاع
اللواء الركن وليد السردي
وســفير الواليــات املتحدة
األميركيــة لــدى الكويــت
لورنس سيلفرمان.
بدوره ،اســتقبل رئيس
األركان العامــة للجيــش
الفريق الركن محمد اخلضر
مبكتبه صباح قائد القوات
األميركية الوسطى الفريق
أول جوزيــف ل .فوتــال

وفق بيان لوزارة الدفاع بتوجيهات صاحب
الســمو األمير الشيخ صباح األحمد التي
«أثمرت هذا الفــوز التاريخي الذي ميثل
جناحا للديبلوماســية الكويتية اخلارجية
ويعزز مكانتها على األصعدة احمللية والعربية
والدولية».
وأشاد بجهود منتسبي وزارة اخلارجية
الكويتية التي تكللت بفوز الكويت مبقعد
غير دائم في مجلس األمن.

يرافقــه ســعادة ســفير
الواليات املتحدة األميركية
لدى الكويت السيد لورنس
ســيلفرمان والوفد املرافق
لهم ،وذلك مبناسبة زيارته
للبالد ،حيث مت خالل اللقاء
تبــادل األحاديــث الوديــة
ومناقشــة أهــم األمــور
واملواضيــع ذات االهتمــام
املشترك ،الســيما املتعلقة
باجلوانب العسكرية.

حضــر االجتماع نائب
رئيــس األركان العامــة
للجيــش الفريــق الركــن
عبــداهلل النــواف ورئيس
هيئة التســليح والتجهيز
اللــواء الركــن أحمــد
عبدالوهاب العميري وآمر
القوة البريــة اللواء الركن
خالــد صالح الصباح وآمر
القوة اجلوية اللواء الركن
طيار عبداهلل يعقوب.

«فوزية السلطان للتأهيل الصحي» تطلق برنامج ًا
تدريبيا ً إكلينيكيا ً لطلبة الدراسات العليا
أطلقت مؤسســة فوزية
السلطان للتأهيل الصحي
برنامجا تدريبيا إكلينيكيا
لطلبــة الدراســات العليــا
بهــدف تطويــر املهــارات
العمليــة وتعزيــز املعرفة
اإلكلينيكية لدى اخصائيي
العالج الطبيعي واضطرابات
النطــق في القطاع الصحي
بالكويت.
وقالت مديرة املؤسســة
د .إلهام احلمدان في تصريح
نقله بيــان للمؤسســة ان
برنامج (سلسلة املمارسات
العمليــة) الــذي ينظــم
بالتعــاون املشــترك مــع
اجلمعية الكويتية ملساعدة
الطلبــة يهدف الــى توفير
فــرص التعليــم املســتمر
والتدريــب املهنــي لألطباء
احملليــن املتخصصني في
مجال العالج الطبيعي وعالج
النطق.
وأضافــت ان البرنامــج
يشــمل  12دورة تدريبيــة
مجانية تعقد على مدار العام
وتغطي مجموعة واسعة من
املوضوعــات التي يشــرف
على إدارتهــا عدد كبير من
اخصائيي العالج الطبيعي
فــي مؤسســة (كاميــرون
بيرنز).

طلبة الدراسات العليا املشاركون في التدريب

وأوضحــت ان العــاج
الطبيعــي يعــد مثــل أي
مجال آخر في قطاع الرعاية
الصحية يستمر في التطور
والنمــو بوتيرة ســريعة،
مؤكدة ان التدريب االكلينيكي
للخريجني اصبح ذا أهمية
أكبــر من أي وقت مضى ما
يضمــن تعريفهــم بأحدث
ما توصلت إليــه التقنيات
واملعلومــات العلمية لرفع
مستويات اخلدمة وحتقيق
نتائج أفضل للمرضى.
وذكــرت احلمــدان ان

البرنامج يتضمن ورش عمل
ودورات تدريبية الخصائيي
العــاج الطبيعي والتأهيل
منها ثالثة برامج هي :كيفية
تشخيص آالم الظهر والركب
وتأهيــل املريــض بالعالج
الطبي وكيفية تشــخيص
وعالج أمراض النســاء إلى
جانــب تشــخيص أمراض
اجلهاز العصبي لدى الكبار
والصغار وطرق عالجها.
وأكدت حرص مؤسسة
فوزيــة الســلطان للتأهيل
الصحي على االستثمار في

مجال التعليم املستمر ليس
ملوظفيهــا فقــط بل جلميع
العاملني في املجتمع الطبي
احمللي.
وأفادت بــان من أهداف
املؤسســة ،كونهــا منظمة
غير ربحية متخصصة في
الرعايــة الصحيــة ،متكني
األطبــاء فــي الكويــت من
االستزادة من املعرفة والعلم
وتشجيعهم على املمارسة
املتخصصــة القائمــة على
األدلة إلى جانب تطوير قطاع
الرعاية الصحية في البالد.

