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رئيس الوزراء استقبل

رئيس املجلس األعلى للقضاء

الفارس تفّقدت مستشفى الوالدة اجلديد

انطالق أولى مبادرات جلنة
الصداقة العراقية ـ الكويتية الشعبية

اســتقبل ســمو رئيس مجلس الوزراء الشــيخ صباح اخلالد في قصر السيف أمس 
رئيــس املجلــس األعلى للقضــاء رئيس محكمــة التمييز رئيس احملكمة الدســتورية 

املستشار يوسف املطاوعة.

فرج ناصر

أعلنت وزيرة األشغال العامة ووزيرة 
الدولة لشــؤون اإلســكان د.رنــا الفارس 
عن قيامها بزيارة تفقدية ملشــروع مبنى 
مستشــفى الــوالدة اجلديــد، وذلك ضمن 
سلسلة جوالتها امليدانية الدورية للمشاريع 
اإلنشائية التي تنفذها وزارة األشغال العامة.
وبينــت د.الفارس فــي تصريح لها أن 

مبنى مستشفى الوالدة اجلديد يعتبر أحد 
املشاريع التنموية املهمة  التي تشرف على 
تنفيذها فرق  وزارة األشغال العامة، مشيرة 
إلى أن السعة السريرية للمستشفى اجلديد 
تقدر بـ ٧٨٠ سريرا. وأوضحت د.الفارس 
أن زيارتها موقع املشروع تأتي لتفقد سير 
األعمال وخطوات اإلجناز باملشروع، مؤكدة 
حرصها علــى متابعة اإلجراءات ونســب 
إجناز فرق العمل في هذا الصرح احليوي.

صرح رئيس جلنة الصداقة العراقية ـ 
الكويتية الشــعبية الشريف بالل العبدلي 
عن انطالق اولى فعاليات العمل التطوعي 
بالشــراكة والتعاون مع منظمات املجتمع 
املدني واجلمعيات اخليرية الراعية لالعمال 
التطوعية في الكويت، حيث متت الزيارة 
ملجمع الرعاية االجتماعية واللقاء بالوكيل 
املساعد للرعاية االجتماعية مسلم السبيعي. 
هــذا، ومت االتفــاق على التنســيق الجناح 
املبادرة التطوعية السيما في مجال رعاية 

االيتام وتوفير االم املتطوعة لليتيم، فضال 
عن توفير اطباء متطوعني خلدمة كبار السن 
وزيارتهم حملــل اقامتهم وتقــدمي الرعاية 
الطبية الالزمة لهم. حضر اللقاء مدير ادارة 
العمل التطوعي في الهيئة اخليرية االسالمية 
العاملية عبداهللا العوضي الذي وعد بدوره 
في مد جسور التعاون والتواصل في خدمة 
هذه الشريحة الكرمية مبا يليق باسم الكويت 
كمركز عاملي انساني وبأميرها كقائد للعمل 

االنساني. 

سمو الشيخ صباح اخلالد مستقبال املستشار يوسف املطاوعة

د. رنا الفارس خالل اجلولة

الشريف بالل العبدلي مع مسلم السبيعي واحلضور

٨٠٥ إصابات جديدة بـ «كورونا» وحالتا وفاة

الدعــوة  الســند  وجــدد 
للمواطنني واملقيمني ملداومة 
األخــذ بــكل ســبل الوقاية 
وجتنــب مخالطــة اآلخرين 
واحلــرص علــى تطبيــق 
استراتيجية التباعد البدني .
وكانــت وزارة الصحــة 
أعلنت في وقت سابق اليوم 
شفاء ٥١٦ إصابة خالل الـ ٢٤ 
ساعة املاضية ليبلغ مجموع 
عدد حاالت الشفاء من مرض 

«كوفيد-١٩» ٨١٠٣٧ حالة.

عدد من يتلقى الرعاية الطبية 
في أقســام العنايــة املركزة 
بلــغ ٩٠ حالة ليصبح بذلك 
املجموع الكلي جلميع احلاالت 
التي ثبتت إصابتها مبرض 
«كوفيد-١٩» وما زالت تتلقى 
الرعاية الطبية الالزمة ٨٨٠٤ 
حاالت. وأشــار إلى أن عدد 
املســحات التي مت القيام بها 
خالل الـ ٢٤ ساعة املاضية بلغ 
٤٣٢٤ مسحة ليبلغ مجموع 
الفحوصات ٦٤٨٠٥١ فحصا.

حنان عبد املعبود

أعلنــت وزارة الصحــة 
تسجيل ٨٠٥ إصابات جديدة 
مبــرض كورونا املســتجد 
«كوفيــد-١٩» خــالل الـ ٢٤ 
ساعة املاضية ليرتفع بذلك 
إجمالي عدد احلاالت املسجلة 
في البالد إلــى ٩٠٣٨٧ حالة 
في حني مت تســجيل حالتي 
وفاة إثــر إصابتها باملرض 
ليصبح مجموع حاالت الوفاة 
املســجلة حتى اليــوم ٥٤٦ 
حالة. وقال املتحدث الرسمي 
باســم الــوزارة د.عبــداهللا 
الســند إن من بــني احلاالت 
السابقة التي ثبتت إصابتها 
حاالت مخالطة حلاالت تأكدت 
إصابتها وأخرى قيد البحث 
عن مصدر العدوى وفحص 
لهــا. وذكــر أن  املخالطــني 
اإلصابــات توزعت حســب 
املناطــق الصحيــة بواقــع 
٢٢١ حالة في منطقة حولي 
الصحيــة و٢٠١ حالــة فــي 
منطقــة األحمــدي الصحية 
و١٥٥ حالــة فــي منطقــة 
الفروانيــة الصحيــة و١٣٥ 
حالة في منطقــة العاصمة 
الصحية و٩٣ حالة في منطقة 
اجلهــراء الصحية. وبني أن 

نائب األمير استقبل املبارك وعزى الرئيس التونسي

احلرس الوطني بحث تطوير بروتوكول التعاون مع «املوانئ»

استقبل ســمو نائب األمير 
وولي العهد الشيخ نواف األحمد 
بقصر السيف امس سمو الشيخ 

جابر املبارك.
هذا، وبعث سمو نائب األمير 
وولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ببرقية إلى أخيه قيس ســعّيد 
التونســية  رئيس اجلمهورية 
الشــقيقة، أعــرب فيها ســموه 
عن اســتنكار الكويت وإدانتها 
الشديدة للهجوم اإلرهابي الذي 
استهدف دورية أمنية في مدينة 
سوسة شرقي تونس وأسفر عن 
مقتل أحد رجال األمن وإصابة 
آخر، مؤكدا ســموه على موقف 
الكويت الرافــض لهذه األعمال 
اإلرهابية الشنيعة التي تستهدف 
أرواح األبرياء اآلمنني وزعزعة 
األمــن واالســتقرار فــي البلــد 
الشقيق وتتنافى مع كل الشرائع 

واألعراف والقيم اإلنسانية.
كما ضمنها ســموه خالص 
تعازيــه وصــادق مواســاته 
لفخامتــه وألســرة ضحية هذا 

العمل اإلرهابي، ســائال سموه 
املولى تعالى أن يتغمده بواسع 
رحمته وأن ميــن على املصاب 
الشــفاء والعافية وأن  بسرعة 
يحفظ البلد الشقيق من كل سوء 

ومكروه.
كما بعث سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشــيخ صباح اخلالد 
ببرقية تعزية مماثلة. كما بعث 
ســمو نائب األمير وولي العهد 
الشــيخ نواف األحمــد ببرقية 
تهنئــة إلــى الرئيــس جاييــر 
بولســونارو رئيس جمهورية 
البرازيل االحتادية الصديقة عبر 
فيها ســموه عن تهاني صاحب 
الســمو األمير الشــيخ صباح 
األحمــد، حفظــه اهللا ورعــاه، 
وتهاني سموه مبناسبة ذكرى 
العيد الوطني لبــالده، متمنيا 
سموه له موفور الصحة والعافية 
وللبلد الصديق املزيد من التقدم 
واالزدهار. كما بعث سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشــيخ صباح 

اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.

بحث املعاون لإلسناد اإلداري في احلرس الوطني العميد 
م.عصام نايف عصام مع املدير العام ملؤسسة املوانئ الشيخ 
يوسف العبداهللا سبل تفعيل وتطوير بروتوكول التعاون 
املوقع بني اجلانبني ليناسب التطورات احلالية واملستقبلية، 
جاء ذلك خالل زيارة قامت بها جلنة املتابعة واإلشراف على 
تفعيل بروتوكوالت احلرس الوطني إلى مؤسســة املوانئ 

الكويتية.
وأكــد العميد م.عصام نايف أن توجيهات القيادة العليا 
للحرس الوطني تشدد على دعم وإسناد مؤسسة املوانئ في 
األزمات والطوارئ من خالل تســخير كل إمكانيات احلرس 
الوطني وكوادره البشرية املؤهلة، مشيدا بالتعاون القائم 
بني اجلانبني في التدريب والتأهيل من خالل املشــاركة في 

الدورات.
ومت خالل االجتماع بحث عدد من املواضيع ذات االهتمام 
املشترك وآلية إحلاق منتســبي احلرس الوطني بالدورات 
الفنية التي ستقام خالل الفترة املقبلة في مؤسسة املوانئ.
حضــر االجتماع أعضاء جلنة املتابعة واإلشــراف على 

تنفيذ بروتوكوالت احلرس الوطني واجلهات اخلارجية.

سموه هنأ رئيس البرازيل بالعيد الوطني

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال سمو الشيخ جابر املبارك

الشيخ يوسف العبداهللا خالل اللقاء مع العميد م.عصام نايف عصام

«االحتاد النسائي»: نعتز بتسمية األمير قائدًا للعمل اإلنساني

اخلالد: تكرمي مستحق لقيادة تّوجت مسيرة العمل اإلنساني

الياسني: الكويت سباقة في العمل اإلنساني

أعربــت رئيســة االحتــاد 
الكويتي للجمعيات النسائية 
الشيخة فادية سعد العبداهللا 
عن فخرها واعتزازها بالذكرى 
السادسة لتكرمي صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، 
حفظه اهللا ورعاه، بتســمية 
ســموه قائدا للعمل اإلنساني 
والكويت مركزا للعمل اإلنساني 

من قبل األمم املتحدة.
الشــيخة فادية  وقالــت 
السعد في تصريح صحافي ان 
اختيار صاحب السمو لم يأت 
من فراغ فقد جاء ملســيرته 
الطويلة منــذ أن كان وزيرا 
للخارجية «ونحــن نفتخر 
بهذا التكرمي وعلينا أن نعلم 

هنأ محافظ العاصمة الشيخ 
طالل اخلالد، صاحب الســمو 
األمير الشيخ صباح األحمد - 
حفظه اهللا ورعاه - بالذكرى 
السادسة لتسمية سموه (قائدا 
للعمل اإلنســاني)، وتسمية 
الكويــت (مركزا دوليا للعمل 
اإلنساني)، من قبل هيئة األمم 

املتحدة.
وقــال احملافظ اخلالد، في 
تصريح صحافي بهذه املناسبة 
السعيدة «يشرفني باألصالة 
عن نفسي وعن أهالي محافظة 
العاصمة مواطنني ومقيمني، 
أن ارفع ملقام صاحب السمو، 
السامي أســمى آيات التهاني 

األســرة  الكويــت  أبهــرت 
العاملية  الدولية واملنظمات 
املتخصصة بالعمل اإلنساني، 
مشــيرة الى أن ســموه دأب 

- حفظــه اهللا ورعاه - توج 
بــدوره الريادي في مســيرة 
والغــوث  اخليــري  العمــل 

هنأ عضو مجلــس إدارة الهيئة 
العامــة للشــباب وعضــو املكتــب 
الشــباب  التنفيــذي فــي مجلــس 
العربــي للتنميــة املتكاملــة محمد 
خالد الياسني صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد مبناسبة مرور 
الذكرى السادســة علــى لقب «قائد 
العمل اإلنســاني» وتسمية الكويت 
مركز العمل اإلنساني وتكرمي سموه 
من قبل األمم املتحدة في التاسع من 

سبتمبر من العام ٢٠١٤.
وذكر الياسني أن الكويت بقيادة 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد داعمني للعمل اخليري وقدموا 
املساعدات واملعونات وإنقاذ األرواح 
وتخفيف املعاناة على شعوب العالم، 
هذا الدعم الالمحدود جعل الكويت 
ســباقة لهذا العمل اإلنســاني الذي 

توارثناه من آبائنا وأجدادنا.

وأعرب الياسني عن فرحته الكبيرة 
مبنح صاحب الســمو هــذا اللقب، 
مشــيرا الى ان سموه قدم وسيقدم 
الكثيــر خلدمــة الشــعوب العربية 
والعاملية، ونتمنى من اهللا عز وجل أن 
يدمي علينا نعمة األمن واألمان حتت 
راية صاحب السمو وولي عهده األمني 
حفظهما اهللا، متمنني اهللا تعالى أن 
يشــفي ويعافي سموه، وأن يحفظ 

الكويت وشعبها من كل مكروه.

عــز وجل أن مين على أميرنا 
ووالدنــا مبوفــور الصحــة 
والعافيــة ويعــود الى أرض 
الوطن ساملا وان يشفيه شفاء 

ال يغادر سقما».
وتقدمــت الشــيخة فادية 
بالتهنئة بهذه الذكرى العظيمة 
لسمو نائب األمير وولي العهد 
الشــيخ نواف األحمد، حفظه 
اهللا، داعية اهللا العلي القدير أن 
يسدد خطاه ويدمي على الكويت 
وشعبها نعمة األمن واألمان في 

ظل قيادتها احلكيمة.
كما هنــأت بهــذه الذكرى 
الكويت وشعبها، معربة عن 
األمــل فــي املزيد مــن التقدم 

للكويت احلبيبة.

امللهم واملوجه ملسيرة العمل 
اإلنساني في الكويت».

وختــم اخلالد، تصريحه، 
مبتهــال إلى املولــى جل وعال 
أن يحفــظ صاحــب الســمو 
األمير الشــيخ صباح األحمد 
وأن يعجل بشــفائه شــفاء ال 
يغادر سقما، وأن يلبسه ثوب 
الصحة والعافيــة دوما، وأن 
يرده ســاملا غامنــا إلى أرض 
الوطن، وأن يحفــظ الكويت 
ترفل فــي ثوب العز والرخاء 
حتــت قيادة صاحب الســمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، 
وسمو نائب األمير وولي العهد 

الشيخ نواف األحمد.

عبــر العديد مــن الفعاليات 
علــى جعل الكويــت الدولة 
السباقة إلى العمل اخليري 
اإلنســاني وتقدمي املبادرات 
اإلنســانية العامليــة لتكون 
الرائدة في استضافة األنشطة 
واملؤمتــرات املعنية بالعمل 
اإلنساني التي حرص سموه 

على رعايتها.
وأشارت الى سعي سموه 
الدائم إلى تعزيز ودعم األعمال 
اخليريــة واإلنســانية داخل 
الكويــت وخارجهــا ما جعله 
يســتحق لقــب قائــد العمــل 

اإلنساني بجدارة.
وقالت «اننا في هذا اليوم 
نرفع أكفنا بالدعاء إلى الباري 

اإلنساني عبر التاريخ، ثقافة 
العمل التطوعي في الكويت، 
حتــى أصبح العمــل اخليري 
واإلنســاني ركيزة من ركائز 

السياسة اخلارجية للبالد».
وأوضــح أن «هذا التكرمي 
األممــي املســتحق لصاحــب 
الســمو لم يأت مــن فراغ بل 
جــاء تقديرا وعرفانــا لقيادة 
واعية اتســمت بدور إنساني 
رائــد ومبــادرات ســامية في 
دعم األوضاع اإلنســانية في 
جميع دول العالــم احملتاجة 
أن  موضحــا  للمســاعدة»، 
«توجيهات صاحب السمو - 
حفظه اهللا ورعاه - ستظل هي 

أكد أن صاحب السمو دأب عبر العديد من الفعاليات على جعل الكويت الدولة السبّاقة إلى العمل اخليري اإلنساني

محافظ العاصمة هنأ صاحب السمو بالذكرى السادسة لتسمية سموه قائداً للعمل اإلنساني

الشيخة فادية السعد

الشيخ طالل اخلالد

األجيال القادمة أننا نستمد 
إنسانيتنا من عقيدة راسخة 
جبل عليها أهل الكويت بنيت 
على نشــر احملبة ومساعدة 
احملتاجني وسنستمر بجهود 
قائدنا حامل لواء اإلنسانية 

لنستكمل مسيرة العطاء».
أن  وأضافــت «يســعدنا 
نستذكر مع أهل الكويت تلك 
اللحظات التاريخية التي كرم 
فيها أميرنا وقائدنا بلقب هو 
األبرز من نوعه تقديرا وعرفانا 
بالدور املهم الذي انتهجه في 
دعم مســيرة العمل اإلنساني 

واخليري».
ولفتــت إلى أنــه بفضل 
توجيهات ســموه وجهوده 

والتبريــكات بهــذه الذكــرى 
الغالية على نفوسنا مبا حتمله 
مــن تكرمي مشــرف لســموه 
ولوطننــا الغالي الكويت من 
قبل أكبر هيئة أممية في العالم، 
ما يؤكد دور صاحب الســمو 
ومساهمات سموه الراقية في 
تأكيد مكانة الكويت املرموقة 
ودورها اإلنســاني واخليري 

على مستوى العالم أجمع».
وأكــد أن «نيــل صاحــب 
الســمو لهذا التكــرمي األممي 
املرمــوق واألبرز مــن نوعه، 
أصبح مبعثا للفخر واالعتزاز 
لكل كويتي ينتمي لهذا الوطن 
الغالي»، منوها بأن «ســموه 
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