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األمير تلقى رسائل تعزية من رئيس غانا
وأمير موناكو ورئيس جمهورية القمر السابق

تلقى صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد رسالة تعزية من الرئيس نانا أدو 
دانكو أكوفــو أدو رئيس جمهورية غانا 
الصديقة أعــرب فيها عن خالص تعازيه 
وتعازي حكومة وشــعب جمهورية غانا 
لســموه بوفاة املغفور له بإذن اهللا تعالى 
سمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد 

طيب اهللا ثراه.
هذا وقد بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد برسالة جوابية ضمنها بالغ 
شكره وتقديره على ما عبر عنه فخامته من 
صادق التعازي واملواساة بهذا املصاب اجللل، 

متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية.
هذا وتلقى صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد رسالة تعزية من صاحب السمو 
األمير ألبيرت الثاني أمير موناكو الصديقة 
أعرب فيها عن خالص التعازي واملواساة 
لسموه وللشعب الكويتي بوفاة سمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد، طيب اهللا ثراه، 
مشيدا باملناقب الكرمية لسموه، رحمه اهللا، 
وبإسهاماته في التسوية السلمية للنزاعات 
اإلقليمية ومتمنيا لسموه، رعاه اهللا، وللشعب 

الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.
هذا وقد بعث صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد برسالة جوابية ضمنها 
خالص شكره وتقديره على ما عبر سموه 
من تعازي ومواســاة بهذا املصاب اجللل، 

متمنيا سموه له وافر الصحة والعافية.
وتلقى صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد رسالة تعزية من د.إكليل ظنني رئيس 
جمهورية القمر املتحدة السابق أعرب فيها 
عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسموه 
بوفاة املغفور له بإذن اهللا تعالى سمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد، طيب اهللا ثراه.
كمــا عبر عن خالص تهانيه لســموه 
مبناسبة توليه مقاليد احلكم، متمنيا لسموه 

دوام التوفيق والسداد.
هذا وقد بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد برسالة جوابية ضمنها بالغ 
شــكره وتقديره على ما عبر عنه فخامته 
من صادق التعازي واملواساة بهذا املصاب 
اجللل وعلى ما أعرب عنه من تهنئة مبناسبة 
تولي سموه مقاليد احلكم، متمنيا سموه له 

موفور الصحة والعافية.

األمير تلقى املزيد من برقيات التهاني: تعزيز التعاون مع مختلف الدول
تلقــى صاحــب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد برقية تهنئة 
من د.أجنيــال ميركل املستشــارة 
االحتادية جلمهورية أملانيا االحتادية 
الصديقــة أعربت فيها عن خالص 
التهنئة لســموه مبناســبة توليه 
مقاليد احلكم متمنية لســموه كل 
التوفيق والســداد لقيادة مسيرة 

اخلير والنماء في الكويت.
هذا، وقد بعث صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد ببرقية 
جوابية أعرب فيها عن خالص شكره 
وتقديره على ما عبرت عنه من طيب 
املشاعر وصادق التمنيات، متمنيا 
سموه رعاه اهللا لها موفور الصحة 
والعافية وللبلد الصديق املزيد من 

الرقي واالزدهار.
كما تلقى صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد برقية تهنئة 
من الرئيس د.حسن روحاني رئيس 
اجلمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة 
الصديقــة أعرب فيهــا عن خالص 
التهنئة لســموه مبناســبة توليه 
مقاليــد احلكم مؤكدا فيها احلرص 
علــى اســتمرار تطويــر وتعزيــز 
العالقــات بني البلديــن الصديقني 
كما ضمنها فخامته خالص متنياته 
لسموه بالتوفيق والسداد وللشعب 

الكويتي العزة والرفعة.
هذا، وقد بعث صاحب الســمو 

األمير الشيخ نواف األحمد، حفظه 
اهللا ورعاه، ببرقية جوابية أعرب 
فيها عن خالص شكره وتقديره على 
ما عبر عنه من فيض املشاعر مشيدا 
سموه بالعالقات الطيبة بني الكويت 
واجلمهورية اإلســالمية اإليرانية 
الصديقة ومتمنيا سموه له موفور 
الصحــة والعافية وللبلد الصديق 

كل التقدم واالزدهار. 
وتلقــى صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد رسالة تهنئة 
من أخيه الرئيس قيس سعيد رئيس 
اجلمهورية التونسية الشقيقة أعرب 
فيها عــن خالص تهانيــه وتهاني 
الشــعب التونسي لســموه حفظه 
اهللا مبناسبة توليه مقاليد احلكم 
مؤكــدا فيها احلرص علــى تعزيز 
أواصر العالقات األخوية والتاريخية 
التي جتمع الكويــت واجلمهورية 
التونســية الشــقيقة، كما ضمنها 
فخامته خالص متنياته لسموه رعاه 
اهللا بدوام التوفيق والسداد لقيادة 
مسيرة اخلير والنماء في الكويت.
هذا، وقد بعث صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد برسالة 
جوابيــة له أعــرب فيها عــن بالغ 
شــكره وتقديره علــى ما عبر عنه 
من طيب املشــاعر، مشــيدا سموه 
بالعالقــات الوطيــدة التــي جتمع 
التونســية  الكويــت واجلمهورية 

الشــقيقة ومؤكدا ســموه احلرص 
على االرتقاء بأطر التعاون املشترك 
بينهما في مختلف املجاالت إلى آفاق 
أرحب، ومتمنيا ســموه رعاه اهللا 
له موفور الصحة والعافية وللبلد 
الشقيق املزيد من التقدم واالزدهار.
وتلقــى صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد رسالة تهنئة 
من راشد خريجي الغنوشي رئيس 
مجلس نواب الشعب في اجلمهورية 
التونسية الشقيقة أعرب فيها عن 
خالص التهنئة لســموه مبناسبة 
توليه مقاليد احلكم متمنيا لسموه 
كل التوفيق والسداد لقيادة مسيرة 

اخلير والنماء في الكويت.
هذا، وقد بعث صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد برسالة 
جوابية أعرب فيها عن خالص شكره 
وتقديره على ما عبر عنه من طيب 
املشاعر وصادق التمنيات، متمنيا 
ســموه ملعاليــه موفــور الصحــة 
والعافية وللجمهورية التونســية 
الشقيقة املزيد من التقدم واالزدهار.
وتلقــى صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد رسالة تهنئة 
من السلطان محمد اخلامس سلطان 
والية كلنتان في ماليزيا الصديقة 
أعرب فيها عن خالص تهانيه لسموه 
مبناسبة توليه مقاليد احلكم متمنيا 

لسموه دوام التوفيق والسداد.

هذا، وقد بعث صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد برسالة 
جوابية له أعرب فيها عن بالغ شكره 
وتقديره على ما عبر عنه من طيب 
املشــاعر مبناســبة توليــه مقاليد 
احلكم، متمنيا ســموه لــه موفور 

الصحة والعافية.
وتلقــى صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد رسالة تهنئة 
مــن ســوجا يوشــيهيدي رئيــس 
أعــرب  اليابــان الصديقــة  وزراء 
فيها عــن خالص التهنئة لســموه 
مبناســبة توليــه مقاليــد احلكم، 
مؤكدا فيها احلرص على اســتمرار 
تطوير وتعزيز العالقات املتميزة 
بني البلدين الصديقني كما ضمنها 
ســعادته خالص متنياته لســموه 
رعاه اهللا بالتوفيق والسداد لقيادة 
مسيرة اخلير والنماء في الكويت.

هذا، وقد بعث صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد برسالة 
جوابيــة أعــرب فيها عــن خالص 
شــكره وتقديره علــى ما عبر عنه 
من طيب املشاعر وصادق التمنيات، 
مشيدا سموه بالعالقات التاريخية 
والوطيــدة بــني الكويــت واليابان 
الصديقة، ومتمنيا سموه رعاه اهللا 
لسعادته موفور الصحة والعافية 
وللبلــد الصديق املزيــد من الرقي 

واالزدهار.

صاحب السمو تلقى برقيات من ميركل وروحاني والرئيس التونسي والغنوشي وسلطان والية كلنتان ورئيس وزراء اليابان

«األشغال»: إرسال كشوفات مكافآت 
الصفوف األمامية لـ«الديوان»

احلرس: بدء القبول في دورتي «األغرار» و«الفنيني املوسيقيني»

أعلنت الرئاســة العامــة للحرس 
الوطني عن فتح باب القبول لطلبات 
دفعــات جديــدة لاللتحــاق بدورتــي 
املتطوعــني «األغــرار» واملتطوعــني 

«الفنيني املوسيقيني».
ويستمر استقبال طلبات املتقدمني 
حتــى الثامن والعشــرين من الشــهر 
اجلاري في مبنى العقيد الركن فيصل 

اجلريد الستقبال املتطوعني في الرئاسة 
العامة للحرس الوطني مبنطقة الرقعي 
من الساعة السابعة صباحا حتى الثانية 
عشــرة ظهرا، أو التســجيل من خالل 
املوقــع اإللكتروني للحــرس الوطني 
www.kng.gov.kw، مع التزام املتقدمني 
باتباع اإلجراءات الصحية االحترازية 

للوقاية من ڤيروس كورونا.

وقالت إن اإلعالن عن قبول دفعات 
جديدة لاللتحاق باحلرس الوطني يأتي 
في إطــار حرص القيــادة العليا على 
توفير الفرص الوظيفية للشباب، وذلك 
وفق نهج الشفافية واملصداقية بوضع 
آلية تضمن العدالة للجميع في عملية 
القبول بعد اســتيفاء الشــروط التي 
ال بد من توافرهــا في املتقدمني، ومن 

خالل استخدام الوسائل اإللكترونية 
احلديثة بإجراء قرعة علنية الختيار من 
يجتاز الفحوصات الطبية واالختبارات 
التخصصيــة مــن املتقدمــني ليحظى 
باحلصول على شرف الدفاع عن تراب 
الوطن جنبا إلى جنب مع إخوانه في 
احلرس الوطني وزمالء السالح باجليش 

والشرطة وقوة اإلطفاء العام.

قياس الوزن والطول إجراءات احترازية

مذكرة تفاهم بني «التخطيط» و«اليرموك 
الصحية»  لتحقيق الشراكة وتبادل األنشطة

بشرى شعبان 

وّقعت األمانــة العامــة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنميــة أمس مذكرة تفاهم مع 
مدينة اليرموك الصحية بحضور األمني العام 
للمجلس األعلــى للتخطيــط د.خالد مهدي 
ونائب رئيس مدينة اليرموك الصحية هدى 
الدويسان وعضوي املجلس التنفيذي للمدينة 

فريد الفوزان ود.غسان العثمان.
وقــال األمــني العــام للمجلــس األعلى 
للتخطيط د.خالــد مهدي في كلمته خالل 
توقيــع االتفاقية إنها تســعى إلى حتقيق 
الشراكة واملسؤولية املجتمعية للوصول 
إلــى املعاييــر الصحيــة والتنمويــة فــي 
مدينة اليرموك الصحية وتبادل األنشطة 
والفعاليات واملبــادرات احملققة للمعايير 
املطلوبــة ضمــن مبادرة منظمــة الصحة 
العاملية للمدن الصحية وتعزيز جودة رأس 
املال البشري من خالل تعزيز التكنولوجيا 
الرقميــة والتعليــم والصحــة واالهتمام 

باجلوانب البحثية والدراسات والبيانات.
بدورها، قالت نائب رئيس مدينة اليرموك 
الصحية هدى الدويسان إن هذه االتفاقية 
تؤكد العالقة الوطيدة بني املنطقة واألمانة 
العامة وتعزز التعاون املتبادل في املجاالت 
العلمية وتصب في تطوير وتأهيل املنطقة 
بشكل علمي خلدمة املواطنني، مضيفة أن 
الغرض من إنشاء مدينة اليرموك الصحية 
هو االرتقاء باملدن الصحية العاملية الصديقة 

للبيئة وحتقيق التنمية املستدامة.
من جانبه، قال عضو املجلس التنفيذي 
ملدينة اليرموك الصحية د.غسان العثمان إن 
الطرفني يسعيان الى تشكيل جلنة تنسيق 
مشــتركة تعمل على تبادل وجهات النظر 
وتنسيق العمل فيما بينهما من خالل نقاط 
التواصل وقنوات االتصال مبا يحقق األهداف 
املرجوة، مشيرا إلى أن مدينة اليرموك أول 
مدينة صحية في الكويت، حيث مت اعتمادها 
من قبل منظمة الصحة العاملية جراء التزامها 

بتطبيق املعايير الدولية املعتمدة.

(محمد هاشم) د.خالد مهدي وهدى الدويسان 

فرج ناصر

أكد مصدر مســؤول بوزارة األشــغال ان 
الوزارة أرسلت الكشوفات اخلاصة مبكافآت 
الصفــوف األمامية والتي تتــراوح اعدادهم 
ما بــني ١٥٠ و٣٠٠ موظف الى ديوان اخلدمة 
املدنية العتمادها وصرفها للمستحقني لها.

وأضــاف املصــدر ان مكافــآت الصفوف 
األمامية ستشمل كذلك موظفي هيئة الطرق 
والنقــل البري.  وقــال ان الوزارة ارســلت 
الكشوفات بناء على قرارات مجلس الوزراء 
ومتت املوافقة عليها من اللجنة املشكلة بوزارة 
األشغال بهذا اخلصوص وكذلك جلنة شؤون 

موظفي الوزارة والقيادة العليا بالوزارة.

ملشاهدة الڤيديو

حاالت الشفاء من «كورونا» جتاوزت ٩٢٪
حنان عبداملعبود

أعلنت وزارة الصحة عن 
تســجيل ٨٨٦ إصابة جديدة 
مبرض «كوفيد ١٩» خالل الـ 
٢٤ ســاعة املاضية، ليرتفع 
إجمالي عدد احلاالت املسجلة 
إلى ١١٧ ألف و٧١٨ حالة، إلى 
جانــب تســجيل ٤ وفيــات 
جديــدة نتيجــة مضاعفات 
املرض، لترفع إجمالي الوفيات 

إلى ٧١٤ حالة.
وأوضحت «الصحة» أن 
من بني احلــاالت التي ثبتت 
إصابتهــا حــاالت مخالطــة 
حلــاالت تأكــدت إصابتهــا 
وأخرى قيد البحث عن مصدر 
العدوى وفحــص املخالطني 
لهــا، الفتــة الى شــفاء ٥٩٢ 
حالة من املرض خالل الـ ٢٤ 
ساعة املاضية، ليرتفع إجمالي 
حاالت الشفاء من املرض إلى 
١٠٩ آالف و١٩٨ حالة وبنسبة 
٩٢٫٧٪ من إجمالي اإلصابات 

اإلجمالية في البالد.

وأوضحت الوزارة في بيان 
لها أن عدد من يتلقى الرعاية 
الطبيــة في أقســام العناية 
املركزة بلغ ١٣٣ حالة ليصبح 
بذلك املجموع الكلي جلميع 
احلاالت التي ثبتت إصابتها 
مبرض «كوفيد-١٩» ومازالت 
تتلقى الرعاية الطبية الالزمة 

٧٨٠٦ حاالت.

وذكرت الــوزارة أن عدد 
املســحات التــي مت إجراؤها 
خالل الـ ٢٤ ســاعة املاضية 
بلــغ ٧٩٣٥ مســحة ليبلــغ 
مجموع الفحوصات منذ بداية 
اجلائحة حتى اآلن ٨٤٢ ألف 
و١٠٢ فحص مخبري، وبذلك 
تبلغ نسبة اإلصابات اجلديدة 

من املسحات ١١٫١٪.

التعاونيات تنتفض: ال إلسقاط إيجارات الفروع املستثمرة
محمد راتب

أعلــن رئيــس احتــاد 
التعاونيــة  اجلمعيــات 
فهــد الكشــتي إجمــاع ٦٧ 
جمعيــة تعاونيــة علــى 
وزارة  اقتــراح  رفــض 
الشؤون االجتماعية إعفاء 
أصحاب احملال املستثمرة 
من اإليجــارات خالل فترة 
امتناعهم  احلظر، مؤكدين 
عن صرف النسب املخصصة 
للمحافظــني ولصنــدوق 
املشــاريع الوطنية، مؤكدا 
أمـــــوال اجلمعــــيات  أن 
التعاونية هي أموال خاصة
ملســاهمني ال حق ألحد في 

التصرف بها.
وفــي تصريــح خاص
لـــ «األنباء» علــى هامش 
اجتماع اجلمعيات التعاونية 
يوم أمــس األول بناء على 
دعوة االحتاد ملناقشة اقتراح 
الشــؤون، قال الكشتي: إن 

التنازل عنها.
وذكــر أن قــرار مجلس 
بإعفــاء  الــوزراء قضــى 
املســتثمرين مــن نســبة 
الدولــة،  أمــالك  ٣٠٪مــن 
مشيرا إلى أن هذه األموال 
خاصة بالدولــة أما أموال 
املســاهمني فهي خط أحمر 
وال نســمح بالتدخــل بهــا 
ونرفض املقترح باإلسقاط 

الســابقة بقيادة مجموعة 
مــن القانونيــني تتجــاوز 
٣٠ محاميــا وقانونيــا من 
العاملني في مجالس اإلدارات 

في اجلمعيات التعاونية.
أننــا  الكشــتي  وبــني 
نرفــض كذلك دفع نســبة 
٥٪ للمشروعات التعاونية 
الوطنيــة لصالــح وزارة 
الصحــة التــي تســتنزف 
ســنويا أكثــر مــن نصف 
مليون دينار، على أن ندعم 
الصندوق بنسبة ١٪ فقط، 
لكون ما يقدم هو من أموال 
املساهمني، مشددا على أن 
اللجنة القانونية املشــكلة 
ستقوم بتحمل مسؤولياتها 
مباشرة في رفع دعاوى على 
احملافظــني ملعرفــة أوجــه 
صرف األموال واستردادها.

وتوجه الكشتي بالشكر 
والتقدير جلميع اجلمعيات 
التعاونية دون استثناء على 

تلبيتهم لدعوة االحتاد.

جملة وتفصيال.
وكشــف عــن انتفاضة 
تعاونيــة تقضــي باتفاق 
اجلمعيــات علــى ورقــة 
مشتركة فيما بينها تتضمن 
إلــى جانب رفض إســقاط 
اإليجارات عدم صرف نسبة 
الـــ٥٪ اخلاصة باحملافظني 
ورفع دعوى فــي احملكمة 
الدستورية السترداد األموال 

الكشتي لـ«األنباء»: ليس ألحد حق التصرف في أموال املساهمني ولن نتخلى عن املشاريع الوطنية.. لكن لن نقدم أكثر من ١٪ لدعمها

فهد الكشتي خالل االجتماع مع ممثلي التعاونيات

وزارة الشؤون االجتماعية 
اقترحــت علــى اجلمعيات 
إعفــاء احملــال املســتثمرة 
بنسبة ١٠٠٪ من اإليجارات 
املستحقة خالل فترة احلظر 
التي تســبب بهــا ڤيروس 
كورونا املســتجد، ما أثار 
ســخط رؤســاء مجالــس 
أمــواال  لكونهــا  اإلدارات 
للمساهمني وال يحق ألحد 

«احملاسبة» يوّقع بروتوكول تعاون مع «نزاهة» لتعزيز الشفافية
أكد رئيس ديوان احملاسبة 
فيصــل الشــايع أن الكويــت 
حتــرص على تعزيــز مفهوم 
مكافحــة الفســاد مــن خالل 
اعتماد اتفاقيــة األمم املتحدة 
لرفع مدركات الفساد واالرتقاء 
بأداء القطاع احلكومي وإنشاء 
هيئــة متخصصة بهذا املجال 
للحد من انتشار هذه الظاهرة.

جاء ذلك في مداخلة للشايع 
اثناء مشاركة ديوان احملاسبة 
في االجتمــاع الـ١٧ لرؤســاء 
دواويــن املراقبة واحملاســبة 
التعــاون  مجلــس  بــدول 

اخلليجي.
واشار إلى أن الديوان بصدد 
توقيع بروتوكول تعاون مع 
هيئــة مكافحة الفســاد دعما 

لتعزيز مبدأ النزاهة والشفافية 
والتعاون مع مؤسسات الدولة 

وحماية للمال العام.
وأضاف الشايع أن الفساد 
يعد املبدد للثروات واالمكانيات 

وهروب االستثمارات وتدني 
كفاءة اخلدمات ويقضي على 

أي جهود تنموية لالصالح.
وبني أن دول اخلليج العربي 
حتــذو حذو املجتمــع الدولي 
من خالل تعزيــز كل اجلهود 
الفســاد والوقايــة  ملكافحــة 
منه ألنها مســؤولية اجلميع 
من أجهزة رقابية وحكومات 

وهيئات وأفراد.
كما أعرب خالل كلمته عن 
شــكره لألشــقاء في مجلس 
التعاون اخلليجي للمواســاة 
بفقيد األمة العربية سمو األمير 
الراحل الشيخ صباح األحمد، 

طيب اهللا ثراه.
وتقــدم الشــايع بالتهنئة 
لصاحب السمو األمير الشيخ 

واملســتنزف األول للمــوارد 
واملعــوق الرئيســي للتقــدم 
والتطور لكل خطط النهوض 
باألوطان، حيــث إن مظاهره 
اإليــرادات  ســتؤدي لضعف 

نواف األحمد مبناسبة توليه 
مقاليد احلكم بالكويت ولسمو 
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
مبناسبة تزكيته وليا للعهد، 
ســائلني املولى عز وجل لهما 
التوفيــق والســداد ملواصلة 
العطــاء فــي خدمــة الكويت 

وشعبها.
كما تقدم الشايع بالتهنئة 
الى د. نايف احلجرف مبناسبة 
توليــه منصب األمــني العام 
ملجلس التعاون لدول اخلليج 
العربيــة، متمنيــا لــه ولكل 
زمالئه فــي األمانة العامة كل 
التوفيــق والنجــاح فــي أداء 
مهامهم، ومستذكرا بكل التقدير 
والعرفان للجهــود املخلصة 

لسلفه عبداللطيف الزياني.

فيصل الشايع  لدى املشاركة في االجتماع


