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صاحب السمو عزَّى رئيس باكستان بوفاة الرئيس األسبق ممنون حسني

األمير عّزى الرئيس األملاني بضحايا 
فيضانات والية «نورد راين فستفاليا»

بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد ببرقيــة تعزية إلى الرئيس د.فرانك 
فالتــر شــتاينماير رئيس جمهوريــة أملانيا 
االحتاديــة الصديقــة عبر فيها ســموه عن 
خالــص تعازيه وصادق مواســاته بضحايا 
الفيضانــات التي غمــرت والية «نورد راين 
فســتفاليا» جراء األمطار الغزيرة وأسفرت 
عن ســقوط العديد من الضحايا واملصابني 
وتدميــر للمرافق العامة واملمتلكات، متمنيا 
ســموه للمصابني سرعة الشفاء وأن يتمكن 
املسؤولون في البلد الصديق من جتاوز آثار 

هذه الكارثة الطبيعية.
كما بعث ســمو نائب األمير وولي العهد 
الشــيخ مشــعل األحمد ببرقيــة تعزية إلى 
د.فرانك فالتر شــتاينماير رئيس جمهورية 
أملانيا االحتادية الصديقة ضمنها سموه خالص 
تعازيه وصادق مواساته بضحايا الفيضانات 
التي غمــرت والية «نورد راين فســتفاليا» 
جراء األمطار الغزيرة، راجيا سموه للمصابني 

الشفاء العاجل.

كما بعث ســمو رئيس مجلــس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد ببرقية تعزية مماثلة.
كما بعث صاحب الســمو األمير الشــيخ 
نــواف األحمــد ببرقية تعزية إلــى الرئيس 
د.عــارف علوي رئيس جمهورية باكســتان 
اإلســالمية الصديقــة، عبر فيها ســموه عن 
خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس 
جمهورية باكستان اإلسالمية األسبق ممنون 
حسني، سائال سموه رعاه اهللا املولى تعالى 
أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وراجيا 
ألسرته وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث ســمو نائــب األمير وولــي العهد 
الشــيخ مشــعل األحمد ببرقيــة تعزية إلى 
الرئيس د.عــارف علوي رئيــس جمهورية 
باكستان اإلسالمية الصديقة، ضمنها سموه 
خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس 
جمهورية باكستان اإلسالمية األسبق ممنون 
حسني، متمنيا ألسرته وذويه جميل الصبر.

كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس 
مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

الكويت تفتتح جسرًا جويًا لنقل مساعدات 
طبية إلى تونس ملكافحة «كورونا»

تونــس - (كونــا): وصلت طائــرة إغاثة 
كويتية إلى مطــار (العوينة) بتونس محملة 
باملعدات واألجهزة الطبية في أول رحلة جلسر 
جــوي من الكويــت إلى تونس لتقــدمي الدعم 
واملســاندة للشعب التونســي الشقيق. وقال 
سفيرنا لدى تونس علي الظفيري في تصريح 
لـ«كونا» وتلفزيــون الكويت ان هذه الطائرة 
احململة باملســاعدات الطبية تأتي بتوجيهات 
من صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
وتفتتح جســرا جويا ســيصل تباعا لتونس 
فــي األيام القليلــة املقبلة محمال مبســاعدات 
طبيــة. وأضاف الظفيري: «نؤكد على وقوفنا 
إلى جانب تونس قيادة وشــعبا لتجاوز هذه 
اجلائحة ونتمنى أن يتجاوز التونسيون هذه 
الظــروف الصحية الصعبة بدعــم أصدقائهم 
العرب والشعب الكويتي». من جهتها، اعتبرت 
مديرة ديوان الرئاسة التونسية نادية عكاشة 
في تصريح مماثل أن «هذا املد التضامني مهم 
جدا لتونس التي تتوجه بكل الشكر والتقدير 
للدول الصديقة والشقيقة ومنها الكويت التي 
افتتحت اليوم اخلميس جسرا جويا ملد تونس 
مبســاعدات طبية واســطوانات األوكســجني 
ملكافحة ڤيــروس (كورونــا)». وأوضحت ان 
«هذه املساعدات الكويتية ستمكن تونس من 

جتاوز أزمتهــا الصحية وتعكس في احلقيقة 
مكانتها بني أشقائها وأصدقائها من الدول ولها 
وقع كبير في نفوس كل التونسيني خالل هذا 
الظرف الصحي الدقيق». وذكرت في هذا الصدد 
«نحن ال نتحدث عن مســاعدات طبية فقط بل 
عن جســر جوي لنقل األوكسجني من الكويت 
إلى تونس.. وهذه فرصة للتعبير عن الشكر 
واالمتنان من الرئيس التونســي قيس سعيد 
لسمو أمير الكويت وسمو ولي العهد وكل القيادة 
الكويتية». في السياق ذاته، توجه وزير الصحة 
التونســي فوزي املهدي بالشــكر الى الكويت 
الشقيقة قيادة وشعبا على تضامنها مع تونس 
في هذه الظروف الصعبة في ظل انتشار جائحة 
(كورونا) «التي وإن أنهكت قوانا إال أننا ال نزال 
متأكدين من االنتصار عليها وجتاوزها بفضل 
التعاون الدولي وخاصة مع الشعب الكويتي 
الشقيق الذي أمدنا بكميات مهمة من اسطوانات 
األوكسيجني». وأكد املهدي في تصريح مماثل 
أن إطالق جســر جوي لتوفير إمدادات كبيرة 
من األوكســجني هو ما حتتاجــه فعال تونس 
حاليا عالوة على املعدات واملستلزمات الطبية 
األخرى، مضيفا ان «هذا التضامن العربي الكبير 
مع تونس يثلج صدورنا وسننتصر في حربنا 

على (كورونا) بهذا الدعم».

طائرة اإلغاثة محملة باملعدات واألجهزة الطبية ملساعدة البلد الشقيق تونس

أ القيادة بالعيد «بيت الزكاة» هنَّ
مبناســبة حلــول عيــد 
األضحــى املبارك، تقدم مدير 
عام بيت الزكاة د.ماجد العازمي 
نيابة عن جميع العاملني في 
البيــت بأطيــب تهانيــه إلى 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد وإلى سمو ولي 
العهد الشــيخ مشعل األحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد، مبناسبة 
حلول عيد األضحى السعيد، 
شــاكرا لســموهم رعايتهــم 
الكرمية وتوجيهاتهم السديدة 

للبيت، كما تقدم بالتهنئة إلى الشعب الكويتي 
وإلى املقيمني على هذه األرض الطيبة على دعمهم 
للبيت من خــالل تقدمي تبرعاتهــم وزكواتهم 
مما مكنه من مواصلة عمله في توصيل الزكاة 
ملستحقيها وتنفيذ املشاريع اخليرية واإلنسانية 
داخل الكويت وخارجها واملساهمة في دفع مسيرة 
التنمية والبناء في بلدنا العزيز الكويت. وقال 
العازمي ان بيت الزكاة يحرص باستمرار على 
سنة ذبح األضاحي جريا على عادته السنوية 

كل عيد أضحــى، والتي تعد 
شــعيرة عظيمة من شــعائر 
اإلسالم تطبيقها فيه تقربا إلى 
اهللا وشكرا له، وسعى البيت 
لتسهيل وتيسير هذه السنة 
وتخفيف مشقتها وعبئها على 
املضحي بالبحث عن أضحية 
وذبحها وتوزيع حلومها على 
الســر املســتحقة للمساعدة 
داخل الكويت وخارجها. وقد 
نفذ البيت مشروع األضاحي 
هــذا العــام داخــل الكويــت 
بالتعاون مع احدى شــركات 
املواشي احمللية، إضافة إلى خارج الكويت في 
عدد من الدول األفريقية واآلسيوية بالتعاون 
مع الهيئات اخليرية املعتمدة لدى بيت الزكاة 
في هذه الدول بالتنســيق مع سفارات الكويت 
فيها، حيث يتم ذبح وتقطيع اللحوم وتعبئتها 
وتخزينها وفق املعايير وجودة وسالمة األغذية 
وعلى الطريقة اإلسالمية، وتوصيل األضاحي 
إلى األسر املتعففة والفقيرة ولأليتام واملساكني 

داخل  الكويت وخارجها.

د.ماجد العازمي

مطران األرمن: الكويت رمز للتعايش بني األديان
تقدم مطران األرمن لدى 
البالد االرشمندريت بدروس 
مانويليان بالتهنئة لصاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، وســمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد، وسمو 
رئيس الوزراء الشيخ صباح 
الكويتي  اخلالد، والشــعب 
مبناســبة عيــد األضحــى 
املبارك، بالنيابة عن اجلالية 
االرمنية في الكويت، معربا 
عن متنياته للشعب الكويتي 
الشقيق بكل اخلير والتقدم 

واالســتقرار. وقــال املطــران مانويليان إن 
عالقات الشــعب الكويتي مــع أبناء اجلالية 
قوية ويســودها الود والتفاهم واحملبة ألن 
طبيعة الشعب الكويتي محب ومضياف وهذا 
يلمسه أبناء اجلالية القائمة من خمسينيات 

القرن املاضي، ومازال يشهد 
إلــى التطور  ثباتــا، الفتــا 
املستمر في العالقات الثنائية 
خالل سنوات عدة، مضيفا أن 
الصداقة القائمة بني البلدين 
تقوم على احلب املتبادل وقال 
إن الكويــت تعــد من الدول 
املتميــزة فــي التعايش بني 

األديان في املنطقة.
وأشــاد املطــران بجهود 
الكويت اإلنسانية واخليرية 
وإســهاماتها  امللحوظــة 
فــي أعمــال اخليــر وتقدمي 
املساعدات للجميع دون أي تفرقة لذلك حصلت 
الكويت على مركز اإلنسانية في العالم، كما 
أشاد املطران باإلجراءات املتخذة في الكويت 
ملواجهة أزمة كورونا ومنع انتشار الڤيروس 

في البالد وتخفيف العواقب السلبية.

االرشمندريت بدروس مانويليان

وزير اخلارجية بحث مع مساعديه إجراءات الوزارة
والبعثات الديبلوماسية باخلارج واملستجدات اإلقليمية والدولية

التقــى وزيــر اخلارجيــة 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمد وبحضور نائب وزير 
اخلارجيــة الســفير مجــدي 
الظفيري بديوان عام الوزارة 
مــع جميــع منتســبي دورة 
الترقيــة من درجة ســكرتير 
أول إلى درجة مستشــار من 
ديبلوماسيي وزارة اخلارجية.

وقدم الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمــد التهنئــة والتبريكات 
ملجتازي الدورة بنجاح واقتدار 
وتبوؤهم هذه الدرجة بوزارة 
اخلارجيــة، متمنيــا لهــم كل 

التوفيق والنجاح.
كما عقــد وزير اخلارجية 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمد وبحضور نائب وزير 
اخلارجيــة الســفير مجــدي 
الظفيــري فــي ديــوان عــام 
الوزارة اجتماعا مع مساعدي 
وزيــر اخلارجيــة. ومت خالل 
االجتماع متابعــة اإلجراءات 
التي تقــوم وزارة اخلارجية 
وجميع البعثات الديبلوماسية 
الكويتيــة فــي  والقنصليــة 
اخلــارج واســتعراض آخــر 
املســتجدات والتطورات على 
الساحتني اإلقليمية والدولية.
مــن جانــب آخر، تســلم 
وزير اخلارجية ووزير الدولة 

نسخة من أوراق اعتماد سفير 
مملكة بوتان املعني لدى الكويت 
شــيتيم تنــزن خــالل اللقاء 
الذي مت في ديوان عام وزارة 

اخلارجية.
ومتنــى وزيــر اخلارجية 
للســفير اجلديد التوفيق في 
مهام عمله وللعالقات الثنائية 
الوثيقة التــي جتمع البلدين 
الصديقــني املزيد مــن التقدم 

واالزدهار.
كما تسلم وزير اخلارجية 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمد نسخة من أوراق اعتماد 

الســنغال الصديقة عبداألحد 
إمباكي مبناسبة انتهاء فترة 
عملــه ســفيرا لبــالده لــدى 

الكويت.
وأشــاد وزيــر اخلارجية 
خــالل اللقاء بجهود الســفير 
وإســهاماته الكبيرة طيلة الـ 
٣٣ عامــا التــي أمضاهــا فــي 
خدمة وتعزيز أواصر العالقات 
الوثيقة التــي تربط الكويت 
بجمهورية السنغال الصديقة، 
مثنيا على ما حققه الســفير 
إمباكي من إجنازات ملموسة 
وجناحــات متعددة فــي هذا 

اإلطار.

سفير جمهورية قبرص املعني 
لدى الكويت مايكل مافروس، 
وذلك خالل اللقاء الذي مت في 
ديوان عام وزارة اخلارجية.

ومتنــى وزيــر اخلارجية 
للســفير اجلديد التوفيق في 
مهام عمله وللعالقات الثنائية 
الوثيقة التــي جتمع البلدين 
الصديقــني املزيد مــن التقدم 

واالزدهار.
واستقبل وزير اخلارجية 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمد في ديــوان عام وزارة 
اخلارجيــة ســفير جمهورية 

التقى منتسبي دورة الترقية من درجة سكرتير أول إلى مستشار وتسلّم أوراق اعتماد ٣ سفراء ووّدع إمباكي
الشيخ د.أحمد ناصر احملمد خالل اجتماعه مع مساعدي وزير اخلارجية الشيخ د.أحمد ناصر احملمد مكرما سفير السنغال عبداألحد إمباكي

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد يتسلم أوراق اعتماد سفير قيرغيزستان الشيخ د.أحمد ناصر احملمد يتسلم أوراق اعتماد سفير بوتان

لشؤون مجلس الوزراء الشيخ 
د.أحمد ناصر احملمد نسخة من 
أوراق اعتماد سفير اجلمهورية 
القيرغيزية املعني لدى الكويت 
أزمات عمر قاراغولوف خالل 
اللقــاء الذي مت في ديوان عام 
وزارة اخلارجيــة. ومتنــى 
وزيــر اخلارجيــة للســفير 
اجلديد التوفيق في مهام عمله 
وللعالقــات الثنائية الوثيقة 
التي جتمع البلدين الصديقني 
املزيد من التقــدم واالزدهار. 
وتسلم وزير اخلارجية ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
الشــيخ د.أحمد ناصر احملمد 

أكدت األمني العام املساعد 
للوقايــة فــي الهيئــة العامة 
الفســاد (نزاهــة)  ملكافحــة 
م.أبــرار احلمــاد ضــرورة 
تعزيــز املســؤولية الفردية 
جتــاه املجتمع وبنــاء ثقافة 
وطنيــة وإنســانية فــي ظل 
متغيرات الظروف املستجدة 
التي يشهدها العالم في إطار 
جهــود الوقايــة من الفســاد 
وتعزيز النزاهة والشفافية.

وأضافــت احلمــاد، فــي 

بها لفئة األطفال والناشــئة، 
وجتاوز التغيرات السريعة، 
مما يساعدهم على التأقلم مع 
التغيــرات وتقبــل التواصل 

اإلنساني مرة أخرى.
وأوضحت احلماد حرص 
«نزاهة» على التنشئة وبناء 
ثقافــة ترســخ قيــم النزاهة 
والشــفافية كأولويــة ضمن 
وأهدافهــا،  اســتراتيجيتها 
مشــيرة إلى أن املشــاركة في 
النادي الصيفي جاءت من خالل 

وتعزيزها باملجتمع وغرسها 
في نفوس األبناء. باإلضافة إلى 
تبني رسائل وخلق تساؤالت 
للقارئ الصغير حول عدد من 
املفاهيم املواقف التي من املمكن 
أن ميــر بها في حياته وتعمل 
على توجيهه بشــكل صحيح 
نحو التعامل معها مما يساهم 
في تشكيل سلوكيات إيجابية 
ومواقــف ذاتيــة صحيحــة 
متكنه من مواجهة املســتقبل 

وحتدياته.

تقدمي حلقــات قراءة تفاعلية 
إلصدارات الهيئة من القصص 
التوعوية لفئة األطفال، مؤكدة 
أن البنية االجتماعية واملواقف 
التــي يتعــرض لها اإلنســان 
متثل عامل بناء أساســي في 
تكوين الشخصية وبناء الذات 
وحتديد وتوجيه سلوك الفرد 
باملجتمع، ومد جسور فكرية 
مــن الثقــة والفهــم الواضح 
ملثــل تلــك القيــم واملفاهيــم 
التي تســعى الهيئــة لتبنيها 

على هامش فعاليات النادي الصيفي التي تقيمها «لوياك» حتت عنوان «كلنا للكون»

جانب من األنشطة فارعة السقاف وأبرار احلماد مع احلضور

تصريح صحافي، أن «نزاهة» 
وفــي إطــار دعمها املســتمر 
جلهــود ومبــادرات املجتمع 
املدني وتعزيز الشــراكة بني 
جميع األطراف شاركت ممثلة 
بقطــاع الوقاية في أنشــطة 
توعوية وتثقيفية على هامش 
فعاليات النادي الصيفي الذي 
تقيمه مؤسسة «لوياك» حتت 
عنوان «كلنا للكون»، والذي 
إلــى تنمية الشــعور  يهدف 
باالنتماء للبيئــة واالرتباط 

«نزاهة»: مّد جسور التعاون مع كل منظمات املجتمع املدني

 دارين العلي

تشهد بعض املناطق حاليا 
انخفاضا في مستوى الضغوط 
في شــبكة املياه العذبة بسبب 
انخفاض نسبة اإلنتاج مقارنة 
باالســتهالك.  وقالــت مصــادر 
مطلعة في الوزارة في تصريح 
لـ «األنبــاء»، انه عادة ما تقوم 
الوزارة باالســتعانة باملخزون 
االستراتيجي لتغطية االستهالك 
في حــال حــدوث تفــاوت بني 
اإلنتاج واالستهالك، وقد لوحظ 
خالل األســبوع اجلاري زيادة 
االستهالك نســبة إلى اإلنتاج، 
حيث  بلغ حجم اإلنتاج امس ٤٤٦ 
مليون غالون امبراطوري  بينما 
بلغ االستهالك ٤٧٩ مليون غالون 

امبراطوري. ولفتت املصادر إلى 
أن حدوث انخفاض في الضغط 
يعود إلى ذلك، مشــيرة الى أن 
الوزارة حريصــة على إيصال 

خدمة امليــاه العذبة إلى جميع 
املناطق دون استثناء وبالتالي 
فإن انخفاض الضغط ال يعني 
الــوزارة  امليــاه ألن  انقطــاع 

تعوض هذا النقص في اإلنتاج 
عبر املخــزون االســتراتيجي. 
وأكــدت املصادر انــه ال خوف 
على املخزون االستراتيجي،  إذ 

ان الوزارة تقوم بتعويض هذا 
االستخدام خالل أيام الشتاء، كما 
أن لديها خطة لزيادة املخزون 

االستراتيجي في البالد.

انخفاض ضغط املياه في بعض املناطق

االستهالك واإلنتاج خالل اليومني املاضيني

«الكهرباء»: استهالك املياه يفوق اإلنتاج.. 
والوزارة تستعني باملخزون اإلستراتيجي


