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سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

ولي العهد استقبل املنصور والفارس والنواف
بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد ببرقيتــي تعزية إلى 
إمبراطور  اإلمبراطــور ناروهيتــو 
اليابان الصديقة وإلى فوميو كيشيدا 
رئيس وزراء اليابان الصديقة عبر 
فيهمــا ســموه عن خالــص تعازيه 
وصــادق مواســاته بوفــاة رئيس 
الوزراء األســبق كايفو توشــيكي، 
مســتذكرا ســموه دوره الفاعل في 
ترســيخ املوقــف املشــرف لليابان 
الصديقــة في مســاندة ودعم احلق 
الكويتي إبان فتــرة الغزو العراقي 

للكويت.

وبعث ســمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد ببرقيتي تعزية إلى 
جاللة اإلمبراطور ناروهيتو إمبراطور 
اليابان الصديقة وإلى فوميو كيشيدا 
رئيس وزراء اليابان الصديقة ضمنها 
ســموه خالــص تعازيــه وصــادق 
مواساته بوفاة رئيس الوزراء األسبق 
كايفو توشيكي، مستذكرا سموه دوره 
الفاعل في ترســيخ املوقف املشرف 
لليابان الصديقة في مساندة ودعم 
احلــق الكويتــي إبان فتــرة الغزو 

العراقي للكويت.
كما بعث ســمو رئيــس مجلس 

الوزراء الشيخ صباح اخلالد ببرقيتي 
تعزية مماثلتني.

الى ذلك، استقبل سمو ولي العهد 
الشيخ مشــعل األحمد بقصر بيان 
صبــاح امس نائــب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد 
املنصــور ووكيــل وزارة الداخلية 

الفريق الشيخ فيصل النواف.
كما استقبل سمو ولي العهد بقصر 
بيان صباح امس نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء 
واملــاء والطاقــة املتجــددة د.محمد 

الفارس.

األمير عّزى إمبراطور اليابان ورئيس وزرائها بوفاة رئيس الوزراء األسبق كايفو توشيكي

نائب رئيس البعثة الصيني: حريصون 
على تعريف الشعب الكويتي بالصني

قام نائب رئيس البعثة بسفارة جمهورية 
الصني الشــعبية لدى الكويت ليو شــيانغ 
بدعوة املؤســس والرئيس التنفيذي ملركز 
ريكونسنس للبحوث والدراسات عبدالعزيز 
العنجــري للقاء خــاص في مقر الســفارة 
الصينيــة لتعزيــز التعاون بــني اجلانبني 
لالرتقاء بالعالقات الثنائية إلى مستويات 

أفضل.
وخالل الزيارة قال ليو شيانغ، إن عالقاتنا 
مع دول اخلليج بشكل عام ومع الكويت بشكل 
خــاص متينة، ونرغب في تقدمي املزيد لهم 
للمســاهمة في تعزيز األمن واالستقرار في 
املنطقة التي تشكل أهمية كبرى للعالم كله، 
واضــاف ان العالقات بــني الصني والكويت 
شهدت إجنازات كبيرة في الـ٥٠ عاما املاضية 

بعد إقامة العالقات الديبلوماسية بينهما.
وأضــاف ليو: مع كل تقــارب صيني - 
كويتي، جند من املهم التواصل مع اجلهات 
األكادمييــة والفكريــة في الكويــت ومركز 
ريكونســنس يعتبــر مركــزا نشــيطا وله 

حضور بارز.
ونحن حريصون على تعريف الشــعب 
الكويتي الصديق بالصني وعرض الصورة 

احلقيقية لها.

وقال أسعدني كثيرا مناقشة سبل تعميق 
املعرفــة املتبادلة والصداقــة التقليدية بني 

الشعبني مع عبدالعزيز العنجري.
من جانبه، قال عبدالعزيز العنجري: ان 
«الدافع االقتصادي للصنيـ  الشريك التجاري 
االكبر للمنطقة ـ قد انضم اليه مؤخرا دافع 
سياسي،  فالصني ترى املنطقة كمكان للنشاط 
الديبلوماسي الذي ميكنها من لعب دور اكبر 
في حمايــة مصاحلها التجاريــة املتعاظمة 

مستقبال.
وأضاف العنجري: «هناك نقاط مشتركة 
عديدة قد تســاعد فــي تعميق العالقات مع 
الصــني. وممــا مييز الصــني انهــا تتجنب 
التدخل املباشر في مناطق الصراع السياسي 
والعسكري. وميكن شرح آلية تطور الدور 
الصيني فــي املنطقة من خــالل األولويات 
االقتصاديــة واحتياجــات الصــني للطاقة، 
حيث تسعى أن تكون شــركاتها األبرز في 
املنطقة خالل السنوات القادمة. وعمل مزيد 
من البحوث والدراسات والندوات ذات الصلة 
مبستقبل العالقات الصينية باملنطقة عموما 

والكويت خصوصا مهم جدا لنا باملركز».
حضر اللقاء ايضا تشاو جيوتشي ملحق 

الشؤون اإلعالمية بالسفارة.

خالل استقباله الرئيس التنفيذي ملركز ريكونسنس للبحوث

نائب رئيس البعثة بسفارة الصني ليو شيانغ مستقبال عبدالعزيز العنجري

وزير الصحة أوصى ببحث مطالبات «العالج الطبيعي»
عبدالكرمي العبداهللا

اســتقبل وزير الصحة 
د.خالــد الســعيد جمعيــة 
الطبيعي ملناقشــة  العالج 
أهــم القضايا التــي تواجه 

املهنة والعاملني بها.
وقالت رئيسة اجلمعية 
هناء اخلميس في تصريح 
الوزير استمع  صحافي إن 
ملطالب األعضاء والتي متثلت 
بأهــم القضايا التي تخص 
مهنــة العــالج الطبيعــي، 
كاشفة عن توصيات وزير 
الصحــة بتشــكيل جلنــة 
تنســيقية مشــتركة بــني 
اجلمعية والــوزارة لبحث 
جميــع األمــور واملطالبات 
التــي تقدمــت بهــا جمعية 
العــالج الطبيعــي والتــي 
مــن ضمنهــا «التوصيــف 
الوظيفــي للمهنــة» كونها 

في ديــوان اخلدمة املدنية، 
فضال عن الســماح للجمع 
بــني القطاعــني احلكومــي 

الى االعتراف بشهادة «دكتور 
عــالج طبيعــي»، وحفــظ 
احلقوق األدبيــة واإلدارية 
املهنــة بالدرجة  ملمارســي 
األولى، فضال عن تشــجيع 
الفئات املجتمعية املختلفة 
فــي االلتحــاق بتخصــص 
العــالج الطبيعي من خالل 
مواكبــة التطورات العاملية 

واإلقليمية.
وبينت اخلميس أن من 
املطالب التي ســيتم بحثها 
في اللجنة املزمع تشكيلها 
القانــون  قريبــا مناقشــة 
اخلــاص مبزاولــة مهنــة 
العــالج الطبيعي، والعديد 
من املطالبات التي تصب في 
مصلحــة املهنة وممتهنيها 
مثل الكادر املالي والوظيفي 
واإلداري وغيرها، ما ينعكس 
إيجابيا على جودة اخلدمات 

العالجية املقدمة.

واخلاص، وإعادة النظر في 
شروط تراخيص العيادات 
واملراكز اخلاصة، باإلضافة 

منها التوصيف الوظيفي وصياغة قانون مزاولة املهنة واالعتراف بشهادة «دكتور عالج طبيعي»

الوزير د.خالد السعيد خالل اللقاء مع هناء اخلميس

ضمن الفئــة الفنية، بينما 
يندرج توصيفها الصحيح 
ضمن الوظائف التخصصية 

وصول اجلرعة التعزيزية من أكسفورد إلى الكويت
٥١٤٧ إصابة جديدة بـ«كورونا» وشفاء ٣٢٠٣ .. وحالة وفاة

عبدالكرمي العبداهللا

وصلــت أمــس شــحنة جديــدة مــن لقاح 
«استرازينيكا - اكسفورد» إلى الكويت قادمة 
من أوروبا لتغطيــة اجلرعة «التعزيزية» ملن 
تلقى جرعتني من اللقــاح. هذا وأعلنت وزارة 
الصحة تسجيل ٥١٤٧ إصابة جديدة بڤيروس 
كورونا املســتجد (كوفيد-١٩) في الســاعات 
الـ٢٤ املاضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد احلاالت 
املسجلة في البالد إلى ٤٧٠٤٧٨. وقال املتحدث 
باسم «الصحة» د.عبداهللا السند لـ «كونا» إنه 
مت تســجيل ٣٢٠٣ حاالت شــفاء ليرتفع بذلك 
إجمالــي عدد املتعافني إلــى ٤٢٤٦٤٥، مبينا أن 

نسبة مجموع حاالت الشفاء من مجموع اإلصابات بلغت ٩٠٫٣٪.
وأوضح السند أنه مت تسجيل حالة وفاة جراء اإلصابة ليكون إجمالي عدد 
احلاالت املسجلة ٢٤٧٧ حالة. وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام 
العنايــة املركزة بلــغ ٣٣ حالة، في حني بلغ املجموع الكلي للحاالت التي ثبتت 
إصابتها والتزال تتلقى الرعاية الالزمة ٤٣٣٥٦ ووصل إجمالي عدد احلاالت في 
أجنحة (كوفيد-١٩) إلى ٢٦٦. وأضاف ان عدد املسحات التي مت إجراؤها خالل 
الفترة نفسها بلغ ٣١٧٨٨ ليصبح مجموع الفحوصات ٦٤٧٧٠٦٦، مشيرا إلى أن 

نسبة اإلصابات لعدد هذه املسحات بلغت ١٦٫٢٪.
 (PCR)من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة أن مراكز إجراء مسحات فحص الـ
التابعة لها تســتوعب من يرغب في إجراء الفحص وفق البروتوكالت املعمول 

بها، مشيرة إلى أن تلك املراكز متوافرة في جميع محافظات البالد.
وأوضحت الوزارة في بيان لها ان هذه املراكز تقدم خدماتها مجانا إضافة إلى 
عمل املسحات عبر خدمة السيارات، مشيرة الى قدرتها على زيادة تلك املراكز 
اذا تطلب األمر ذلك. وأوضحت أنه ليس هناك وقف للمسحات التي جتري عن 
طريــق اللعاب بل حصر لعمل فحــص الـ(PCR) بهذه الطريقة حلاالت مرضية 
معينة الســيما أن بقية احلاالت ميكنها إجراء مســحات األنف عبر املؤسســات 

الصحية التابعة للوزارة.

محافظ الفروانية: حتسني وتطوير امللف الصحي 
لرفع كفاءة املستوى املعيشي لسكان احملافظة

اجتمع محافظ الفروانية 
الشــيخ مشــعل اجلابر في 
مكتبه صباح أمس مع مدير 
منطقــة الفروانية الصحية 
الرشــيدي لبحث  د.محمــد 
الوضع الصحي والتشغيلي 
للمرافــق الصحيــة داخــل 

احملافظة.
وتنــاول االجتمــاع عدة 
مواضيــع كان على رأســها 
ضرورة ضمان توفير الرعاية 
الصحية الشاملة واملتكاملة 
الوقائــي  الصعيــد  علــى 
والعالجــي والتأهيلــي مبا 
يتماشى مع افضل املمارسات 
العاملية في االدارة الصحية.
كمــا مت التطــرق خــالل 
االجتماع الى أبرز التحديات 
منطقــة  تواجههــا  التــي 
الفروانية الصحية ورســم 
املناســبة  الطريق  خارطــة 
للتغلب عليها مبا يكفل رفع 
مســتوى اخلدمــات الطبية 

مشــعل اجلابر بأنــه يحمل 
على عاتقه هموم ومطالبات 
سكان احملافظة على الصعيد 
الصحي والذي وعد بالتنسيق 

االجتماع كذلك التطرق إلى 
املشــاريع الهندســية التــي 
يجري تنفيذها في احملافظة 

ونسب االجناز فيها.
هذا، وأفاد اجلابر بأن امللف 
الصحي هو احد امللفات التي 
الفروانية  تســعى محافظة 
لتحسينها وتطويرها بجانب 
العديد مــن امللفات األخرى 
التــي تســهم برفــع كفــاءة 
املســتوى املعيشــي لسكان 

احملافظة.
وفــي نهاية اللقــاء تقدم 
محافــظ الفروانية بشــكره 
الكــوادر  اجلزيــل جلميــع 
الطبية واإلدارية والعاملني 
في مختلف املرافق الصحية، 
مثمنا جهودهم في مواجهة 
جائحة «كورونا» واخلدمات 
الطبيــة املقدمة مــن قبلهم 
وحثهم على مواصلة التعاون 
والتكاتف ملا فيه خير البالد 

وقاطنيها.

مع اجلهــات املعنية إليجاد 
احللول الكفيلة لتنفيذ تلك 
املطالبات وفــق االمكانيات 
املتاحــة بالدولــة، وتنــاول 

اجتمع مع مدير املنطقة الصحية وأكد أهمية توفير الرعاية املتكاملة

الشيخ مشعل اجلابر ود.محمد الرشيدي خالل االجتماع في محافظة الفروانية

املقدمة من منطقة الفروانية 
الصحيــة ومبا يتــالءم مع 
احتياجات سكان احملافظة.

حيــث صــرح الشــيخ 

د.عبداهللا السند

االمتناع عن عقاب ٥ مواطنني و٦ مواطنات 
وحبس ٣ لتلقيهم دعم عمالة بال حق

عبدالكرمي أحمد

أصــدرت محكمة  اجلنايــات أمس حكما 
بدعوى تلقي مبالغ من برنامج إعادة هيكلة 
القــوى العاملة دون وجــه حق، يتهم فيها 
صاحب شــركة مقاوالت ومندوبه وخمسة 

مواطنني وتسع مواطنات.
وقضت احملكمة بحبس صاحب الشركة 
ومندوبه ملدة خمس سنوات عن تهمة تسهيل 
االســتيالء على املال العام، وباالمتناع عن 
النطق بعقاب خمسة مواطنني وست مواطنات 
على أن يقدم كل منهم تعهدا بحسن السير 
والســلوك ملدة ســنتني يلتزم فيها بحسن 
السلوك بكفالة ٥٠٠ دينار، فيما قضت غيابيا 
بحبس ثالث مواطنات ملدة ٣ ســنوات مع 

الشغل والنفاذ عن تهمتي التزوير واالستيالء.
وجاءت الدعــوى بعدما تقــدم صاحب 
الشركة ببالغ ذكر فيه أنه فوجئ بتسجيل 
عدد مــن العمالة على شــركته وتقاضيهم 
أمواال من الدولــة دون حضورهم إلى مقر 
العمــل ومزاولتهم واجباتهم الوظيفية، إال 
أنه وبإحالة الدعوى إلى احملاكمة مت اتهامه 
بتسهيل االستيالء على املال العام وإدانته 
بعقوبة مشــددة باعتباره فاعــال أصليا ال 

شريكا فحسب.
وأحالــت النيابــة العامــة املتهمني إلى 
احملاكمة بعدما أســندت إليهم تهما تتعلق 
بتقاضــي رواتب دعم عمالــة من غير حق 
بعدما ارتكبوا تزويرا بعقود تدعي التحاقهم 

بالعمل في شركات خاصة.

احلبس ٥ سنوات لصاحب الشركة ومندوبه رغم أنهما مبلّغان!

بيت الزكاة استقبل وفد «إيسيسكو»

اســتقبل مدير عام بيت الــزكاة د. ماجد 
ســليمان العازمي في مقره الرئيس بجنوب 
السرة، املدير العام للمنظمة اإلسالمية للتربية 
والعلوم والثقافة (إيسيسكو) د.سالم بن محمد 
املالك والوفد املرافق له، املشرف العام للجان 
واملؤمترات د. أحمد سعيد ولد أباه، والوكيل 
املساعد للشؤون املالية واإلدارية في وزارة 
التربية أ. يوسف علي النجار ورئيس جلنة 
الرقابة املالية مبنظمة إيسيســكو واملشرف 
على الزيارة. ورحب العازمي بالوفد وأثنى 

على جهود املنظمة التي تسعى دائما لتحقيق 
أهدافها السامية في االرتقاء بالفكر والعلوم 
والتربية والثقافة املجتمعية في ظل احلضارة 
اإلسالمية، والبحث كذلك في توسيع أواصر 
التعــاون املشــترك بني الــدول األعضاء في 
املنظمــة، معربا عن ســعادته باختيار بيت 
الزكاة ليكون شــريكا للمنظمــة في أعمالها 
اخليرية ممثال للعمل اخليري الكويتي، بصفته 
هيئة حكومية مستقلة تعنى بفريضة الزكاة 

والعمل اخليري محليا وخارجيا.

د. ماجد العازمي مستقبال د. سالم بن محمد املالك ووفد «اإليسيسكو»


