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احلظر مستمر حتى نهاية رمضان.. ومراجعة القرار وفق الوضع الوبائي 
مجلس الوزراء حثَّ املواطنني واملقيمني كافة إلى عدم التهاون وحتّمل املسؤولية املجتمعية واملسارعة بأخذ اللقاح املضاد لڤيروس كورونا 

عقد مجلس الوزراء اجتماعه 
األســبوعي بعد ظهر أمس في 
قصر الســيف برئاســة سمو 
الشــيخ صباح اخلالد رئيس 
مجلس الوزراء وبعد االجتماع 
صرح وزير اخلارجية ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
الشــيخ د.أحمد ناصر احملمد 

مبا يلي:
أحاط سمو رئيس مجلس 
الوزراء املجلس علما في مستهل 
أعماله بفحوى االتصال الهاتفي 
الذي تلقاه من وزير خارجية 
روســيا االحتاديــة ســيرغي 
الڤروڤ والذي تناول العالقات 
الثنائيــة املتميزة بني البلدين 
الصديقني واملوضوعات األخرى 

ذات االهتمام املشترك.
ثم استمع مجلس الوزراء 
إلى شــرح قدمه وزير الصحة 
الشيخ د.باسل الصباح حول 
تطورات الوضع الوبائي جراء 
جائحــة (كوفيــد - ١٩) علــى 

علــى املستشــفيات وإشــغال 
العنايــة املركزة واجتياز هذه 

اجلائحة بإذن اهللا.
ثم تدارس مجلس الوزراء 
توصيــات اللجنــة الوزاريــة 
لطوارئ كورونا وقرر مجلس 

الوزراء اآلتي:
أوال:

١ - االســتمرار في تطبيق 
حظر التجول اجلزئي في البالد 
اعتبارا من مساء يوم اخلميس 
املوافــق ٢٠٢١/٤/٢٢ بــدءا من 
الساعة السابعة مساء وحتى 
الســاعة اخلامســة من صباح 
اليوم التالي، وذلك حتى نهاية 
شــهر رمضان املبارك وسوف 
تتــم مراجعــة هذا القــرار في 
حينه وبعد إعادة تقييم الوضع 

الوبائي في البالد.
٢ - تكليف اجلهات املعنية 

وشــركة مستشفيات الضمان 
الصحي بشأن التعاون املشترك 
لتشــغيل منظومــة شــركة 
مستشفيات الضمان الصحي 
على أكمل وجه وحتقيق الهدف 
املنشود من إنشائها بالسرعة 
املمكنة مبا ينعكس إيجابا على 
اخلدمــات الصحيــة في البالد 

واملساهمة في تطويرها.
ثــم بحث مجلــس الوزراء 
الشــؤون السياسية في ضوء 
التقاريــر املتعلقــة مبجمــل 
التطورات الراهنة في الساحة 
السياســية علــى الصعيدين 
العربي والدولي وبهذا الصدد 
عبر مجلس الوزراء عن إدانته 
واستنكاره الشديدين للهجوم 
الــذي اســتهدف مطــار أربيل 
الدولــي فــي إقليم كردســتان 
العراقي وكذلك حلادث التفجير 

- كل في مجال اختصاصه - 
بتنفيذ ما جاء بالقرار.

ومــن جانــب آخــر، أحيط 
مجلس الوزراء علما بتوصية 
جلنــة الشــؤون االقتصاديــة 
بشــأن التقريــر الثاني للجنة 
العليــا للطاقــة فــي الكويــت 
«اســتراتيجية الكويــت ألمن 
الطاقــة املســتدامة (الوثيقــة 
البيضــاء)» وقد أثنى املجلس 
علــى اجلهود املبذولة من قبل 
اجلهات املعنية في سبيل توفير 
طاقة نظيفة ومتجددة مبا يحقق 
أهداف التنمية املستدامة وفق 

رؤية الكويت ٢٠٣٥.
كما تدارس مجلس الوزراء 
توصية اللجنة بشــأن شركة 
مستشفيات الضمان الصحي 
وأحيــط علمــا باإلجــراءات 
التنسيقية بني وزارة الصحة 

اإلرهابــي الذي اســتهدف أحد 
األسواق الشعبية شرق بغداد 
والــذي أدى إلى مقتل وإصابة 
عدد مــن األبريــاء، معربا عن 
وقوف الكويت إلى جانب العراق 
الشــقيق وتأييــده فــي كل ما 
يتخذه من إجراءات للحفاظ على 
أمنه واستقراره، كما أكد على 
موقف الكويت املبدئي الثابت 
في رفض وإدانة اإلرهاب بكل 

أشكاله وصوره.
كمــا عبر مجلــس الوزراء 
عن عميق األلم حلادث انقالب 
قطار في محافظــة القليوبية 
العربيــة  بجمهوريــة مصــر 
الشقيقة يوم أمس والذي أسفر 
عن ســقوط عدد من الضحايا 
واملصابــني، معربا عن خالص 
التعــازي واملواســاة للرئيس 
عبدالفتــاح السيســي رئيس 
العربيــة  جمهوريــة مصــر 
الشــقيقة والشــعب املصري 
الشقيق وألسر الضحايا خاصة.

مبارك احلريص والشيخ د.أحمد ناصر احملمد والشيخ د.باسل الصباح سمو الشيخ صباح اخلالد مترئسا اجتماع مجلس الوزراء أمس بحضور عبداهللا الرومي والشيخ حمد جابر العلي

املســتويني العاملــي واحمللي، 
حيث تبني من واقع اإلحصاءات 
ارتفاع أعداد اإلصابات والوفيات 
ونسبة إشغال العناية املركزة 
شــرح  كمــا  باملستشــفيات 
الوقائية  التدابيــر  للمجلــس 
التــي تتخذهــا وزارة الصحة 
لتنفيذ خطة التطعيم في البالد 
حسب اآللية املعتمدة واملراحل 
والفئات املستهدفة واألولويات، 
موضحا أعداد من تلقى اللقاح 

من الكويتيني واملقيمني.
الوزراء  وقد حث مجلــس 
املواطنني واملقيمــني كافة إلى 
عدم التهاون وحتمل املسؤولية 
املجتمعيــة واملســارعة بأخذ 
للفيــروس  املضــاد  اللقــاح 
باعتبــاره الوســيلة الوحيدة 
الوفيــات  معــدالت  لتقليــل 
واإلصابات وتخفيف الضغط 

الكشتي لـ «األنباء»: نتفاوض مع شركات سعودية الستيراد البيض
عاطف رمضان

قال رئيس احتاد اجلمعيات 
التعاونيــة فهد الكشــتي إن 
مبفاوضــات  قــام  االحتــاد 
مع شــركات ســعودية ليتم 
االتفــاق خالل االيــام املقبلة 
على اســتيراد كميات كبيرة 
من بيض املائــدة للجمعيات 
التعاونية مــن خالل االحتاد 
باالسعار التي حتددها وزارة 

التجارة والصناعة.
فــي  الكشــتي  واضــاف 
تصريح لـ «األنباء» انه خالل 

االســبوعني املقبلــني ســيتم 
توفير منتج البيض خاصة ان 
املزارع الكويتية تكون انتجت 
كميات تغطي االسواق احمللية.
الى ان الشحنات  واشــار 
االولى ســوف تدخل الكويت 
خالل االسابيع املقبلة، الستيراد 
من ٤ الى ٥ كونتينرات تقريبا 
فــي االســبوع الواحــد، وان 
الكونتينر الواحد يحوي ١٠٠٠ 
كرتون وذلك حسب الكميات 
التــي يســمح للمزرعة هناك 
بتصديرها. وأضاف الكشتي 
ان االحتاد يتفاوض كذلك مع 

من الشركات املنتجة للبيض 
وانه لديه احلق في االستيراد 
املباشــر في حــال كان هناك 
شح او نقص في اي منتج أو 
سلعة خاصة السلع الرئيسية 
التعاونيــة  وان اجلمعيــات 
تقف بجانــب االحتاد لتوفير 
املنتجات في السوق احمللي.

وأشار الى انه عند وصول 
شحنات البيض سيتم توزيعها 
على اجلمعيات التعاونية في 

مختلف مناطق الكويت.
وقال: توصلنا الى عدد ال 
بأس به من الشركات املنتجة 

لبيض املائدة وسوف نتواصل 
مع شركات اخرى، كذلك هناك 
شــركات كويتيــة حصلــت 
على موافقــة وزارة التجارة 
والصناعة الستيراد البيض من 
اخلارج. وتوقع الكشتي خالل 
االيام املقبلة حل ازمة البيض 
وال يكون هناك نقص في هذا 

املنتج في السوق احمللي.
وزاد: االحتــاد لــن يقــف 
مكتوف االيــدي في حال كان 
هناك شــح في اي صنف من 
االصنــاف الغذائيــة خاصــة 

السلع الرئيسية.

مزرعة اخرى في الســعودية 
الستيراد البيض منها. وكشف 
الكشتي عن تفاوض االحتاد 
مع شركات أخرى في االردن 
وتركيــا. وبني ان االحتاد قام 
بتوزيع تعاميم على اجلمعيات 
التعاونيــة تتضمن أســعار 
البيض، على ان يكون ســعر 
كرتون البيض املســتورد ما 
بني دينار و١٥٠ فلسا ودينار 
و٢٠٠ فلــس حســب حجــم 
البيض وجودتــه. ولفت الى 
ان االحتاد ال يقبل الوســطاء 
لذلك قام باالســتيراد املباشر 

فهد الكشتي

رثاء

الفقد.. يا فرج!
y.abdul@alanba.com.kwبقلم: يوسف عبد الرحمن

هادم اللذات كاسر في مذاقه وجترع قدومه دون 
سابق إنذار!

يأتي فجأة ليأخذ األحباب واحدا تلو اآلخر..
من نحزن عليه نعرف أنه لن يعود مهما بكينا..

باألمس القريب غيّب املوت ابني الغالي فرج ناصر.. 
وال راد لقضاء اهللا إال التسليم مبا تعلمنا أن نقوله في 

مثل هذه املواقف (إنا هللا وإنا إليه راجعون).
اهللا يعني الزوجة املكلومة واألبناء املفجوعني واإلخوة 
واألخوات وأهله ومحبيه وزمالءه في احلياة واجلريدة.
فرج إنســان عجيب بسيط ليس في قلبه غلظة، 
ورغم عظم املســؤولية التي كان يتحملها فتراه هنا 
وهناك ينشر البسمة، وإذا (توحد) بكى كالطفل وكثيرا 

ما ُظلم!
أيها املغادر دون وداع كعادتك وطلتك الســريعة 

اسمح لنا إن قصرنا معك 
وإن كنا نحاول دائما أن 
نسترضيك، وتأخذ ما 
الطيب  أيهــا  بخاطرك 

احلبيب!
كل الكلمات واحلروف 
تتبعثــر هنا وهناك على 
الرمضاني) وما  (فراقك 
أصعب العزاء فيمن حتب 

وتقدر!
ما أخافه هو زرعك الذي 
لم يستقم عوده وبحاجة 

الى رعاية واحتضان!
أيها الراحل الذي أوجعنا رحيله في غفلة من الزمن 

حنانيك بنا في هذا الزمن الكوروني!
أمانتك اليوم في منتصف الطريق، وما أحوجهم لك 
أيها الغالي، لكن اهللا خالقنا وخالقهم لن يضيعهم أبدا!
وهكذا عزيز رحل يعجز عزائي أن يصله، ورمبا 
تالمس كلماتنا قلوبا ومشاعر اختصته بالدعاء وفي 

ساعة قبول حتى نطمئن على األيتام اليوم.
رحمك اهللا يا فرج.. فكم هما فرجت عن عباد اهللا، 
وكم ُظلمت في هذه احلياة، وال أتذكر وال أحب أن أتذكر 
سوى ابتسامتك الصافية يا صاحب القلب األبيض.

يا رب.. يا رب.. يا رب وسع مدخله وأكرم نزله 
واجعل قبره روضــة من رياض اجلنة ومنزلته في 

الفردوس األعلى من اجلنة في جنات عدن.
أسأل اهللا العلي القدير أن يلهم ذويه وأهله وصحبه 
الصبر والســلوان، وأن يرحمه ويغفر له ويسكنه 

فسيح جناته.. إنها العبرة ملن يتعظ يا فرج!
فهل اتعظنا؟

يا فرج.. ستظل دوما في ذاكرتنا باخلير نالحق 
روحك الطاهرة بالدعاء الصادق حبا فيك ووفاء لك.. 
فوداعا يا زميلي املغادر في رمضان إلى احلياة الباقية 

يا فرج.. وتسقط دمعة!

املغفور له بإذن اهللا الزميل فرج ناصر 

اإلحصاءات بينت ارتفاع أعداد اإلصابات والوفيات ونسبة إشغال العناية املركزة باملستشفيات

رئيس الوزراء بحث هاتفيًا 
مع وزير اخلارجية الروسي 

سبل تطوير العالقات الثنائية
عواصــم - كونا: تلقى ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد اتصاال 
هاتفيا أمــس االثنني من وزير اخلارجية 
بجمهورية روســيا االحتاديــة الصديقة 
ســيرغي الڤــروڤ، حيث متت اإلشــادة 
بالعالقات املتينــة والوطيدة التي جتمع 
بني البلدين الصديقني والتطلع املشترك 
لتعزيزها في كافة املجاالت وعلى مختلف 

األصعدة.
وقالت وزارة اخلارجية الروســية في 
بيــان ان اجلانبــني بحثا خــالل االتصال 
الهاتفــي العالقات الثنائية بــني البلدين 
وســبل تطويرها، وأكدا الرغبة املشتركة 
في تطوير العالقات بني روسيا ومجلس 
التعاون اخلليجي من خالل تنفيذ مشاريع 
مشــتركة ذات منفعة متبادلة وتســوية 

النزاعات اإلقليمية املختلفة.
وأضاف البيان ان اجلانبني ناقشا خالل 
االتصال بشكل تفصيلي املسائل املتعلقة 
مبواصلة تطوير عالقات الصداقة التقليدية 
الكويتية - الروســية مبا في ذلك تعزيز 
التعــاون الثنائي في املجــاالت التجارية 
واالقتصادية واالستثمارية بني البلدين.

ووفق البيان أكد اجلانبان كذلك أهمية 
احلفاظ على الديناميكية احلالية لتطوير 
العالقات التجارية واستئناف التبادل في 
املجال الثقافي واالنساني ارتباطا مع حتسن 

الظروف الصحية والوبائية.

«اإلغاثة اإلنسانية» توزع «إفطار صائم» بالتعاون مع أمانة «األوقاف»
ليلى الشافعي

تواصــل جمعيــة اإلغاثة 
اإلنســانية توزيــع وجبــات 
إفطار الصائم على احملتاجني 
واملتعففــني بالتعــاون مــع 
األمانــة العامــة لألوقاف في 
مواقــع مختلفة ضمــن إطار 
حملــة «شــركاء باخليــر» 
احلافل باألنشطة والفعاليات 
االجتماعية، كجزء من التزامها 
بدورهــا فــي املجتمــع وذلك 
من منطلق حتقيــق التكافل 
االجتماعي بني مختلف شرائح 
املجتمع واملؤسسات الكبرى 

في الكويت.
وتســتمر حملــة إفطــار 
الصائــم طيلــة أيام الشــهر 
الفضيل بجهود فريق «اإلغاثة 
اإلنســانية» التطوعــي الذي 
يقوم بتوزيع نحو ١٣٠٠ وجبة 
إفطار صائم يوميا حتى نهاية 

شهر رمضان املبارك.
وبهذه املناسبة، قال رئيس 
مجلس إدارة اجلمعية، علي 
احلسينان ان اجلمعية تستعد 
لشهر رمضان بتنظيم مشروع 

ما نطمح لتحقيقه من خالل 
تلك الشراكات املجتمعية بني 
اجلهات واملؤسسات مبا يعود 
بالنفع على املشاريع اخليرية 

التي تقدمها اجلمعية.
وأكد احلسينان انه سيتم 
توزيع ٤٠ ما يقارب ألف وجبة 
صائم خالل هذا الشهر املبارك، 
مشــيرا الــى اننــا ملتزمون 
بتعليمات وتوجيهات وزارة 
االلتزام  الصحــة بضــرورة 

املشاريع اخليرية يعكف حاليا 
على تنفيذها، سواء في الداخل 

وفي اخلارج.
مــن جهتــه، قــال نائــب 
رئيس مجلس إدارة اجلمعية، 
د.سلطان اخلنة، ان التعاون 
مــع األمانة العامــة لألوقاف 
في مشــروع توزيع وجبات 
إفطــار رمضــان يــدل علــى 
دور الشــركة في املسؤولية 
االجتماعيــة جتاه احملتاجني 

واملتعففني خالل هذا الشــهر 
الفضيــل، بغــرض تلبيــة 
احتياجــات األســر املتعففة 
وأصحاب العوز، وخلق حالة 
من التكامل بني أفراد املجتمع 
لسد حاجة احملتاجني، مؤكدا 
ان حملة «إفطار صائم» تأتي 
استكماال للمشاريع اخليرية 
التي تطلقها جمعية اإلغاثة 
اإلنسانية بالتعاون مع األمانة 

العامة لألوقاف مشكورة.

تطبيق القرارات واإلجراءات 
االحترازية املقررة من اجلهات 

الرسمية.
ولفت إلى ان الكويت بلد 
اإلنسانية حرصت كذلك على 
مساعدة إخواننا احملتاجني، 
حيث بحمد اهللا إقامة مشروع 
إفطار الصائم في ١٠ دول مبا 
يقارب ١٠٠ ألف وجبة إفطار 
صائم، مشــيرا الى ان مؤكدا 
ان اجلمعيــة لديها حملة من 

جانب من توزيع وجبات جمعية االغاثة  (محمد هاشم)علي احلسينان و بدر البشر لدى توزيع الوجبات

إفطار الصائم داخل الكويت 
بالتعاون مــع األمانة العامة 
لألوقاف ضمن حملة «شركاء 
باخليــر» احلافل باألنشــطة 
والفعاليات االجتماعية، مثمنا 
تلك الشــراكة مع االخوة في 
األمانة العامة لألوقاف والتي 
بحمــد اهللا حققــت جناحــا 
ملموسا منذ اليوم األول في 
توزيع وجبات اإلفطار على 
الصائمني في شهر اخلير، وهذا 

«بلد اخلير» توزع ٧١١ سلة غذائية على األسر املتعففة
أعلنــت جمعية بلد اخلير 
عن توزيع ٧١١ سلة رمضانية 
علــى األســر املتعففــة داخل 
الكويت بالتعاون مع األمانة 
العامة لألوقاف ضمن مصرف 
إفطار الصائم، وذلك في إطار 
جهود اجلمعية ملساندة جهود 

الدولة في جائحة كورونا.
وفي هذا الصدد، قال املدير 
العام في جمعيــة بلد اخلير 
عثمــان الثوينــي: اجلمعيــة 
حرصت هــذا العام من خالل 
مشــروع إفطار الصائم على 
توفير سلة رمضانية تتوافر 
فيهــا مجموعــة مــن املــواد 
التموينيــة كاألرز والدجــاج 
واملعكرونة واملعلبات وغيرها 
من املواد التي حتتاجها األسر 
للمساهمة في التخفيف عنهم 
من الضغوط املادية، حتقيقا 
لنشر قيم التكافل بني الناس 

من مســاعدة إخواننا للقيام 
بفريضــة الصيــام، وإعانــة 
املتضررين واألسر املتعففة، 
وســد حاجاتهــم عــن طريق 
تبرع احملســنني لهم. وأشاد 
بدور األمانة العامة لألوقاف في 
دعم بعض املبادرات اخليرية 
واإلنســانية التي تقــوم بها 

اجلمعية داخل الكويت، الفتا 
إلــى أن التعاون بني اجلهتني 
مثمر جدا في العديد منها، كما 
أن لدينا مشــاريع مستقبلية 
احتياجــات  مــع  تتماشــى 
املجتمع، وتغير الظروف، كما 
حدث في ظل جائحة كورونا.

وأشار إلى أن األمانة العامة 
لألوقاف تقود شراكة ناجحة 
مع جمعيــة بلد اخلير والتي 
تقــوم بدور كبير فــي تنفيذ 
هذه املبــادرات اخليرية التي 
تعــود بالفائــدة علــى أهلنا 
فــي الكويــت ومنهــا مبادرة 
وغيرهــا  الصائــم  إفطــار 
مــن املشــروعات املوســمية 
إذ  والتنمويــة والتعليميــة، 
حترص اجلمعية على املساهمة 
الفاعلــة في تنميــة املجتمع 
وتلبية احتياجاته في مختلف 
املجاالت اخليرية والدعوية.

جانب من توزيع السالل الغذائية

وقولــه ژ: «من فطر صائما 
كان له مثل أجره، غير أنه ال 
ينقص من أجر الصائم شيئا».
وبــني الثويني انــه ومن 
خالل هــذا املشــروع وغيره 
مــن املشــروعات اخليريــة 
نعبر عن مشــاعرنا األخوية 
التــي حث عليهــا رب البرية 


