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صاحب السمو هنأ رئيسة اليونان بالعيد الوطني

«التراث»: جناح تنفيذ «عموم اإلطعام» 

بعــث صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا 
ورعاه، ببرقية تهنئة إلى الرئيسة 
إيكاتريني ساكيالروبولو رئيسة 
جمهورية اليونان الصديقة عبر 

فيها ســموه عــن خالص تهانيه 
بمناسبة العيد الوطني لبالدها، 
متمنيا ســموه لها دوام الصحة 
والعافيــة وللبلــد الصديــق كل 

التقدم واالزدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمــد ببرقيــة تهنئة 
إلى رئيســة اليونان إيكاتريني 
ســاكيالروبولو، ضمنها سموه 
خالــص تهانيه بمناســبة العيد 

الوطني لبالدها، متمنيا ســموه 
لها موفور الصحة والعافية.

كما بعث سمو رئيس مجلس 
الــوزراء الشــيخ صبــاح الخالد 

ببرقية تهنئة مماثلة.

أفادت إحياء التراث اإلسالمي بنجاح تنفيذ 
مصرف عموم اإلطعام والذي استفادت منه 
سبع فئات من خالل اجلمعية. وفي تصريح له 
قال نواف الصانعـ  مدير التنسيق واملتابعة 
فــي إحياء التراث اإلســالمي اننــا نعمل مع 
األمانة العامة لألوقاف لتنفيذ مصرف عموم 
اإلطعام بشــراكة خيريــة واجتماعية رائدة 
لتقدم مساهمات فاعلة في املجتمع وخصوصا 

األسر احملتاجة داخل الكويت.
واضــاف ان اجلمعيــة لديهــا نظام عمل 
إلكتروني ملتابعة احلاالت ودراستها، ولديها 
اإلمكانات املناسبة واخلبرة إلجناح مثل هذه 
املشاريع، وعن الفئات التي استهدفها املشروع 

قال الصانع: جعلنا االولوية للحاالت املستمرة 
من ضعفاء الدخل واأليتام واألرامل واملطلقات 
وذوي االحتياجــات اخلاصــة واجلاليــات 
والعمال، واملســاعدات املقدمــة لهذه الفئات 
تكون عبارة عن كوبونات شــرائية من احد 
األسواق او املوالت الكبيرة يتم توزيعها من 
خالل ٢٦ نقطة توزيع موزعة على احملافظات 
الست بحيث يقوم املستفيد بشراء حاجاته 
بنفسه حسب رغبته الشــخصية. وأوضح 
نواف الصانع ـ مدير التنسيق واملتابعة في 
اجلمعيــة أن هذا األمر مت االتفــاق عليه مع 
األمانــة العامة لألوقاف في إطار العمل على 

تنفيذ مصرف عموم اإلطعام.

اجلمعية نفذته بالتعاون مع «أمانة األوقاف»

الكويت تزود إقليم كردستان العراق 
مبواد مختبرية لفحص «كورونا»

«الكويتية لإلغاثة»: ٥٨٤ أسرة استفادت 
من «مصرف العشيات» خالل ٢٠٢٠

أربيــل ـ «كونا»: أعلنــت منظمة الصحة 
العاملية أن الكويت زودت وزارة الصحة بإقليم 
كردســتان العراق بحقائب فحص مختبرية 
مســاهمة منها فــي جهود مواجهــة جائحة 

ڤيروس (كورونا املستجد ـ كوفيد- ١٩).
وذكرت املنظمة في بيان لها أمس أن الكويت 
أرســلت شــحنة ضمت ٩٠٥٠ حقيبة فحص 
مختبري و٩٠٥٠ واســطة نقل ڤيروسي إلى 
إقليم كردســتان وتســلمتها وزارة الصحة 

باإلقليم.
وأضاف البيان أن هذه الشحنة ستساعد 
في زيادة عمليات فحص الڤيروس مع ارتفاع 
عــدد احلاالت املبلغ عنها حاليــا في العراق 

واإلقليم.
وعبــرت املنظمة عن شــكرها وتقديرها 
للكويت على املساهمة في تأمني هذه الشحنة.

وكانت وزارة الصحة بإقليم كردســتان 
العراق قد حذرت في وقت سابق من ارتفاع 
عدد اإلصابات بالڤيروس، إذ أعلن وزير الصحة 
سامان البرزجني في بيان أن معدل اإلصابات 
ارتفــع إلى ١٠٫٣٪ فــي الوقت الذي ال ينبغي 

فيه جتاوز املعدل ٥٪.
وأشار إلى أن الوضع الوبائي في اإلقليم 
أظهــر أن معدل اإلصابــات بلغ ضعفي ما مت 

تســجيله مؤخرا. وقدمــت الكويت معونات 
طبية الشهر املاضي حلكومة إقليم كردستان 
بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية شملت 
إمدادات وأجهزة طبية تزن ١٣ طنا بقيمة مليون 
دوالر باإلضافة إلى معدات احلماية الشخصية 
للعاملني الطبيني ومعدات تشخيص ڤيروس 
«كورونا» ومكثفات األوكسجني وأجهزة فحص 
نســبة األوكسجني وأســرة وأجهزة وحدات 
العناية املركزة وجتهيزات أسرة املستشفيات 
واألثاث الطبي وأجهزة مراقبة املرضى وغيرها.

ومّولت الكويت نشاطات ملنظمة الصحة 
العاملية في مواجهة ڤيروس «كورونا» بالعراق 
خــالل الفترة املاضية بإقليم كردســتان من 
خالل تسليم ست ســيارات إسعاف لوزارة 
الصحة في اإلقليم لتحسني اخلدمات اإلسعافية 
واملنقذة للحياة للسكان والالجئني السوريني 
واملجتمعات املستضيفة في محافظة «اربيل» 
شمالي العراق إضافة إلى ٢٢ طنا من «التقنيات 

الصحية».
كما أطلقت منظمة الصحة العاملية حملة 
توعية واســعة تســتهدف ٨٠٠ ألف شخص 
مبحافظة (السليمانية) بتمويل من الكويت 
للوقاية مــن ڤيروس «كورونــا» واحتوائه 

في احملافظة.

قال مدير عام اجلمعية الكويتية لإلغاثة 
عبدالعزيــز العبيد إن مشــروع «مصرف 
العشيات» خالل العام املاضي ٢٠٢٠ استفادت 
منه ٥٨٤ أسرة متعففة داخل الكويت، مؤكدا 
أن هذا املشروع يعد واحدا من أهم املشاريع 
التي تنفذها اجلمعية داخل الكويت ويتم 

بدعم كرمي من األمانة العامة لألوقاف.
وأوضح العبيد أن القيمة املالية للبطاقات 
تتفاوت ما بني ٣٠ و٦٠ دينارا وذلك حسب 
عــداد أفراد األســرة ودخلهــا االقتصادي، 
بدورها تذهب األســر املســتفيدة للسوق 
وتختار ما يناسبها من املواد الغذائية التي 
تتماشى مع عاداتها وتقاليدها. ويتم توزيع 
املساعدات لألسر بعد االطالع الكامل على 
كافة األوراق الثبوتية التي تؤكد حاجتها 

للدعــم واملســاعدة. ونراعــي خصوصية 
وكرامة األسر املستفيدة.

وحول آلية توزيع املساعدات الشهرية، 
أجاب العبيد: شهد العمل اخليري الكويتي 
تطورا ملحوظا في الفترة املاضية وحرصا 
منــا علــى مراعــاة خصوصيــة وكرامــة 
املســتفيدين وعوائلهم، يتم توزيع املواد 
التموينية من خــالل بطاقات ذكية نودع 
من خاللها املبالغ املستحقة لكل أسرة أول 

كل شهر.
وختامًا، تقدم العبيد بالشــكر اجلزيل 
لألمانة العامة لألوقاف اجلهة الداعمة مثمنا 
دعمها املميز لهذا املشروع اإلنساني، سائال 
املولى جلت قدرته أن يرفع البالء عن الكويت 

وبالد العالم أجمع.

أرسلت إليه شحنة ضمت ٩٠٥٠ حقيبة فحص و٩٠٥٠ واسطة نقل ڤيروسي

العبيد أشار إلى أن املشروع يُنفذ بدعم األمانة العامة لألوقاف

جانب من املساعدات الطبية الكويتية إلقليم كردستان العراق

عبدالعزيز العبيد يوزع الكوبونات للمستفيدين

وزير اخلارجية تسلم نسخة من أوراق سفير اإلمارات

تســلم وزير اخلارجية 
وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمــد نســخة مــن أوراق 
اعتماد سفير دولة اإلمارات 
العربية املتحدة لدى الكويت 
مطر حامــد النيادي، وذلك 
خالل اللقــاء الذي مت أمس 
اخلميس في ديوان عام وزارة 

اخلارجية.
الشــيخ د.أحمد  ومتنى 
ناصر احملمد للسفير النيادي 
التوفيــق فــي مهــام عمله 
املتينة  وللعالقات األخوية 
والوثيقة التي جتمع البلدين 
الشــقيقني املزيد من التقدم 

واالزدهار.
حضر اللقاء نائب وزير 
اخلارجيــة الســفير مجدي 
الظفيــري ومســاعد وزير 
اخلارجية لشــؤون املراسم 
العجران  الســفير ضــاري 
ومســاعد وزيــر اخلارجية 

وزير اخلارجية وزير الدولة 
لشــؤون مجلــس الــوزراء 
ناصــر  د.أحمــد  الشــيخ 
احملمد في ديوان عام وزارة 
اخلارجية صباح أمس سفير 
اجلمهوريــة اإلندونيســية 
الصديقة تري تريات، وذلك 
مبناسبة انتهاء فترة عمله 

وزيــر اخلارجية لشــؤون 
مكتــب وزيــر اخلارجيــة 
اللوغاني  الســفير صالــح 
وزيــر  مســاعد  ونائــب 
اخلارجيــة لشــؤون مكتب 
وزير اخلارجية املستشــار 
أحمد الشرمي وعدد من كبار 
مسؤولي وزارة اخلارجية.

سفيرا لبالده لدى الكويت.
وأشــاد د.الناصر خالل 
الســفير  بجهــود  اللقــاء 
وإســهاماته التي قدمها في 
إطار تعزيز أواصر العالقات 
الثنائية الوثيقة التي تربط 
البلدين والشعبني الصديقني.
اللقــاء مســاعد  حضــر 

استقبل السفير اإلندونيسي مبناسبة انتهاء فترة عمله لدى البالد

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد مستقبال السفير اإلندونيسي تري تريات الشيخ د.أحمد ناصر احملمد يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير اإلماراتي مطر حامد النيادي

وزيــر  مكتــب  لشــؤون 
اخلارجيــة الســفير صالح 
اللوغاني ونائب مساعد وزير 
اخلارجيــة لشــؤون مكتب 
وزير اخلارجية املستشــار 
أحمد الشرمي وعدد من كبار 
مسؤولي وزارة اخلارجية.

من جهة أخرى، استقبل 

الظفيري تلقى اتصاًال من وزير الدولة البريطاني 
لشؤون الشرق األوسط

تلقى نائب وزير اخلارجية مجدي الظفيري 
أمس اتصاال هاتفيا من وزير الدولة البريطاني 
لشؤون الشرق األوسط وشمال أفريقيا جيمس 
كليفرلي، حيث هنأه مبناسبة تسلم مهام منصبه 

اجلديد كنائب لوزير اخلارجية.
كما مت خالل االتصال بحث عدد من أوجه 

العالقات الثنائية بني البلدين واستعراض مسيرة 
اجتماعات مجموعة التوجيه املشتركة الكويتية 
- البريطانية واإلشادة مبا حتقق في إطارها 
للعالقات التاريخيــة بني البلدين الصديقني، 
كما مت بحث تطورات األوضاع على الساحتني 

اإلقليمية والدولية.
مجدي الظفيري

«الكهرباء» تشغل محطة العمرية الرئيسية قبل موسم الذروة

دارين العلي

الكهرباء  جنحــت وزارة 
املتجــددة  واملــاء والطاقــة 
أول مــن أمس في تشــغيل 
محطة التحويل الرئيســية 
«العمرية A» وربطها بالشبكة 
الكهربائية قبل دخول موسم 

الصيف.
وقــال الوكيــل املســاعد 
الكهربائية  النقل  لشــبكات 

باتت احملطة جاهـزة للتحميل 
وإعادتها إلى وضعها السابق.

اجلدير بالذكر أن الوزارة 
تعول بشكل كبير على إجناز 
هــذه احملطــة قبــل دخــول 
موسم الصيف، حيث تقوم 
هــذه احملطة التــي احترقت 
فــي ديســمبر ٢٠١٩ بتغذية 
أجــزاء كبيــرة مــن مناطق 
الــري الصناعيــة والرابية 
الصناعيــة.  والعارضيــة 

بغاز SF٦ الستبدال اخلاليا 
التي أتلفت في احلريق احملطة 
املذكورة، حيــث مت االنتهاء 
من جميع األعمال والتشغيل 

الناجح للمحطة.
وأوضحت الشركة أنه مت 
االنتهــاء من تنفيــذ االتفاق 
وإجناز األعمال املطلوبة من 
توريد وتركيب املعدات في 
وقت قياســي رغــم جائحة 

كورونا.

وفــي الســياق ذاتــه، قالت 
الشركة الوكيل احمللي لشركة 
تشــنت اليكتريك الصينية 
املتخصصــة فــي صناعــة 
املعدات الكهربائية في بيان 
«إن الشركة قامت بناء على 
العقد املبرم مع وزاره الكهرباء 
و املــاء والطاقــة املتجــددة 
بتصميم و صناعة و توريد 
وتركيب ٢٥ خلية كهربائية 
جهد ١٣٢ كيلو فولت معزولة 

احترقت عام ٢٠١٩ وتعول عليها الوزارة لتغطية الطلب في مناطق الري والرابية والعارضية الصناعية

م.مطلــق العتيبــي إنــه مت 
تشغيل احملطة أمس من خالل 
محول القدرة ٣٠٠ ميغا فولت 
أمبيــر بنجاح مع تشــغيل 
الرئيســية  القضبان  جميع 
جهد ١٣٢ كيلو فولت باحملطة 

املذكورة.
انــه مت ربــط  وأوضــح 
احملطــة التي مت تشــغيلها 
أخيرا مع اجلــزء القدمي في 
احملطة «العمرية AE» بعد أن 

«تنمية» تدشن حملتها الثانية ملساعدة الجئي الروهينغيا األحد
ليلى الشافعي

تدشن اجلمعية اخليرية 
العاملية للتنمية والتطوير 
«تنمية اخليرية» يوم األحد 
املقبــل حملتهــا اإلغاثيــة 
الثانيــة ملســاعدة الجئــي 
الروهينغيا حتــت عنوان: 
ـ إغاثــة  «شــريان حيــاة 
ومتكني»، وذلك بالشــراكة 
مع املفوضية السامية لألمم 
الالجئني  املتحدة لشــؤون 
.«give» لدى الكويت ومنصة

وفي هذا اإلطار قال نائب 
رئيس مجلس اإلدارة املدير 
العــام لـ«تنميــة اخليرية» 
د.ناصر العجمي أن احلملة 
تأتي في إطار التعاون الوثيق 
والشــراكات املجتمعية مع 
الهيئات واملؤسسات اخليرية 

الالجئني، مستهدفة االهتمام 
باإلنسان والعناية به وتوفير 
العون  متطلبات اســتدامة 
بشتى صوره للمتضررين 
واملنكوبــني، وذلك حتقيقا 
لرسالة اجلمعية في تقدمي 
خدمة خيرية نوعية متميزة 
وحتقيــق تنمية مجتمعية 

عاملية.
العجمــي «لقد  وأضاف 
جنحنا في احلملة السابقة 
بفضل اهللا سبحانه وتعالى 
ثــم دعم أهل الكويت الذين 
جبلوا على اخلير والعطاء 
منذ القــدم، داعيا أصحاب 
أفــرادا  البيضــاء  األيــادي 
ومؤسسات إلى فزعة كويتية 
أصيلة تضمد جراح إخواننا 
الروهينغيا الذين جلأوا إلى 
بنغالديش هربا من نير القتل 

يولــدون في مالجــئ غير 
آمنة وصحية، فيما تشــير 
اإلحصائيــات األمميــة الى 
أن مــا يزيــد عــن ٦٠ طفال 
يولد يوميا من الروهينغيا 
ببنغالديش بدون هوية أو 
جنسية يلتحق بها، فضال 
عــن عدم وجــود أي أوراق 
نظامية تســمح مبمارســة 
احلياة وااللتحاق باملدارس 

واملستشفيات.
وأضاف «إذا وضعنا في 
االعتبار أن الروهينغيا هم 
في العموم الالجئون خارج 
ميامنــار ومواطنــون غير 
مرحب بهــم داخل وطنهم، 
فكيف سيكون وضع األطفال 
والنساء وكبار السن وعموم 
النازحني سواء داخل ميامنار 

والالجئني خارجها؟».

والتطهير اإلثني، والذين لم 
تتوقف مآسيهم عند اللجوء 
بل امتد إلــى احلرائق التي 
طوقت مؤخــرا وأتت على 
حياتهــم وما يســترهم من 

العراء».
«إن  العجمــي  وقــال 
الروهينغا  قضية الجئــي 
الشــائكة  القضايــا  مــن 
واملستعصية التي وضعت 
بعض الدول في شرق آسيا 
أمــام مأزق كبيــر ال ميكن 
جتاهلــه، االمر الــذي بات 
يتطلب حلــوال عاجلة لهم 
في ظل استمرار معاناتهم».

وتطــرق الــى األوضاع 
التي يعيشــها  اإلنســانية 
أبنــاء هذه الفئــة املنكوبة، 
حيث ان ما يقارب الـ٧٥٪ من 
أطفال الروهينغيا النازحني 

«give» بالشراكة مع املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ومنصة
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احملليــة والعامليــة الهادفة 
إلــى توفير ظــروف بيئية 
ومعيشية أفضل للمحتاجني 
أبنــاء  واملتضرريــن مــن 
النازحني الروهينغيا، وعلى 
رأســها املفوضية السامية 
لــألمم املتحــدة لشــؤون 

عدد من مسؤولي الوزارة والشركة املنفذة خالل عمليات التشغيل

رئيس الوزراء عّزى محمد بن راشد
أجرى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد اتصاال هاتفيا أمس مع صاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة 
الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 
أعــرب خالله عن خالص التعــازي لوفاة 
املغفور له بإذن اهللا تعالى، ســمو الشيخ 

حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي 
وزير املالية.

وعبر سموه عن صادق مواساته لوفاة 
فقيد دولة اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة، 
داعيا املولى عز وجل أن يتغمده بواســع 
رحمته ورضوانه ويســكنه فسيح جناته 

وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.


