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الشنفري: تدشني رحالت «اجلزيرة» إلى صاللة
يدعم العالقات التجارية واالستثمارية املشتركة

احلمود للشباب: قدموا منوذجًا إيجابيًا 
في التحلي باألخالق الرفيعة

أعرب نائب رئيس البعثة 
في الســفارة العمانية لدى 
املفــوض  الوزيــر  البــالد 
هــالل بــن علي الشــنفري 
عن سعادته بتدشني أولى 
رحالت طيران «اجلزيرة» 
إلى مدينة صاللة في سلطنة 
عمان اعتبارا من يوم أمس 
أن  اجلــاري، مضيفــا   ١٦
هذه اخلطوة ســيكون لها 
انعكاسات إيجابية في دعم 
حركــة التبادل الســياحي 
بني البلدين الشقيقني، كما 

تسهم بالشــك في دعم العالقات التجارية 
واالستثمارية بني اجلانبني، ناهيك عن تسهيل 
حركة املواطنني والتي حتظى بأولوية لدى 
األوساط الشعبية في ظل العالقات األسرية 

القدمية بني الشعبني الشقيقني.
وثمن الشــنفري هــذه اخلطوة من قبل 
طيران اجلزيرة والتي تعتبر ترجمة عملية 
لتوجهــات قيادتي البلديــن احلكيمتني في 
إثراء العالقات الثنائية بني البلدين الشقيقني 
وخاصة التجارية واالستثمارية والسياحية 
واالجتماعية وغيرها، في ظل وجود رغبة 

قوية من املواطنني العمانيني 
وإخوانهــم الكويتيــني في 
تبــادل الزيــارات العائلية 
واالســتفادة مــن املقومات 
الســياحية املوجودة لدى 
الشــقيقني وكذلك  البلدين 
التسهيالت االستثمارية التي 
متنحهــا حكومتي البلدين 
الشقيقني للمستثمرين من 

اجلانبني.
نرحــب  إننــا  وقــال: 
بإخواننــا الكويتيــني وكل 
من يرغب في زيارة سلطنة 
عمان، وندعوهم جميعا لزيارة سلطنة عمان 
على مدار العام ومدينة صاللة بشكل خاص 
في فصل اخلريف الذي ميتد من ٢١ يونيو 
إلى ٢١ ســبتمبر من كل عام، حيث ميكنهم 
االستمتاع مبقوماتها الطبيعية التي جتعلها 
وجهــة مفضلــة للكثيرين، نظــرا العتدال 
مناخها واشــتمالها على األماكن السياحية 
واملواقع األثرية القدمية، إضافة إلى املساحات 
اخلضراء الشاسعة املمتدة على سفوح اجلبال 
التي تنحدر منها شالالت املياه العذبة التي 

تسر الناظرين.

دعا املستشار في الديوان 
الشــيخ فيصــل  األميــري 
احلمــود رواد املجمعــات 
التجاريــة خاصة الشــباب 
والنشء بضــرورة االلتزام 
بــاآلداب، وان يكونوا على 
قدر املسؤولية عبر التحلي 
األخالقيــة  بالســلوكيات 
عــن  البعيــدة  احلســنة 
املشــاحنات واملشــاجرات، 
والتــي من شــأنها إفســاد 
مظاهر اآلداب العامة للشعب 
الكويتي الذي عرف باألخالق 

احلميدة ومحافظته على العادات والتقاليد 
األصيلة.

وطالــب احلمــود الشــباب بــأن يقدموا 
منوذجــا ايجابيا في التحلي بضبط النفس 
والتوازن وعدم االجنذاب نحو أي مشكالت، 

فال شــيء يدعو إلى أحداث 
مشــاحنات ومشاجرات بل 
يجب استغالل أوقات الفراغ 
في اكتساب مهارات جديدة 
وميكــن أن يروح فيه الفرد 
عن نفسه مبمارسة الرياضة 
املختلفة والعبادة والتقرب 
إلى اهللا وعمل أشــياء تفيد 
الفــرد واملجتمــع للنهوض 
بالوطن نحو املزيد من التقدم 

واالزدهار.
وأشــار إلــى أهمية دور 
األسرة الرئيسي في توجيه 
الشباب التوجيه الصحيح من خالل تشجيعهم 
واالستماع إلى ما يقولون ومراقبة سلوكهم 
والبحث عن طرق تضعهم في الطريق الصحيح 
مــع ضرورة األخذ بآرائهم في بعض األمور 
واحلفاظ على العادات والتقاليد الكويتية.

دعاهم إلى االبتعاد عن املظاهر السلبية واملشاجرات

هالل بن علي الشنفري

الشيخ فيصل احلمود

ترقية ضباط وضباط صف في «احلرس»
أعلــن مديــر مديرية 
التوجيه املعنوي املتحدث 
الرســمي فــي احلــرس 
الوطني العقيد د.جدعان 
فاضل جدعان أن مجلس 
الدفاع األعلى اعتمد ترقية 
عدد مــن ضباط احلرس 
الوطني مــن رتبة مالزم 

أول إلى عقيد.
وقــال العقيد جدعان 
إنه بتوجيهات من سمو 
رئيس احلــرس الوطني 
الشيخ سالم العلي، أصدر 
وكيــل احلــرس الوطني 
الفريــق الركن م.هاشــم 
عبدالرزاق الرفاعي قرارا 
بترقية عــدد من ضباط 

الصــف واألفــراد فــي مختلــف قطاعــات 
احلــرس الوطني. وأكــد وكيل احلرس أن 
الترقيــات تأتي انطالقــا من حرص قيادة 
احلرس الوطني على منح منتسبي احلرس 
الوطني حقوقهم في الترقية من خالل املدة 

الزمنية للبقــاء في الرتبة، واســتيفائهم 
جميع الشــروط القانونيــة، وذلك بهدف 
تطويــر األداء في مختلــف القطاعات، مبا 
يضمن االرتقاء مبنظومة العمل العسكرية 

واإلدارية والفنية.

من رتبة مالزم أول إلى عقيد

سمو الشيخ سالم العلي

الالفي: اعتماد أول عالج ناجع ملرض الثعلبة املستعصية
صرحت رئيسة مجلس أقسام األمراض 
اجللدية د.أطالل الالفي باعتماد أول عالج 
ناجــع Baricitinib لعالج مــرض الثعلبة 
املســتعصية والشــاملة لدى البالغني من 
 ،FDA قبــل هيئة الدواء والغذاء األميركية
وذلــك األيام املاضية، بعــد اجتياز الدواء 
االختبارات الســريرية في جميع مراحلها 

الثالثة.
وأضافــت الالفي في تصريح صحافي 

أن العالج اجلديد عبــارة عن عقار يؤخذ 
عــن طريق الفم مما يشــكل طفرة نوعية 
في عالج هذا املرض الذي لطاملا استعصى 
معه العالج مع وجود خيارات عالجية لم 
يحصل أي منها على مصادقة هيئة الدواء 
والغــذاء األميركية، متطلعة إلى أن يكون 
هــذا الدواء بشــرى ملرضــى الثعلبة على 
أن يتم تســجيله قريبا في وزارة الصحة 
الكويتية ليتســنى عالج هؤالء املرضى، 

فوزارة الصحة الكويتية تسعى دائما لتوفير 
أحدث طرق العالج املعتمدة عامليا جلميع 
املرضى مواطني وقاطني بلد اخلير الكويت.
وتعد الثعلبة مرضا مناعيا غير معد، 
يحــدث في مختلــف األعمــار إال أنه أكثر 
شيوعا في سن يتراوح بني ١٥ و٢٩ عاما، 
ويتباين من شــخص آلخر، وهو يتسبب 
في تساقط الشعر من فروة الرأس، وأماكن 

د.أطالل الالفيأخرى من اجلسم.

الطوالة: تعزيز توعية األطباء باجلوانب القانونية
عبدالكرمي العبداهللا

عقدت اجلمعية الطبية الكويتية اجتماعا 
مع «الروابط الطبية التخصصية» ملناقشة 
شؤون الروابط واللوائح التنظيمية اجلديدة 
اخلاصة بالروابــط التخصصية، بحضور 
رئيس جهاز املســؤولية الطبية د.سلمان 
الصبــاح. ومتت مناقشــة اآللية واخلطط 
التي ستقوم بها الروابط خالل الفترة املقبلة 
وسبل دعم نشــاطات الروابط، كما مت في 
االجتماع التعريف بجهاز املسؤولية الطبية 
وأهداف واملهام املنوط به. وكشــف رئيس 
اجلمعيــة الطبيــة د.إبراهيــم الطوالة عن 

وجود تعاون مستقبلي بني اجلمعية الطبية 
وجهاز املســؤولية الطبية لتوعية األطباء 
باجلهاز واملهام املنوطة به وتنظيم ورش 
عمل مســتقبلية لألطباء تختص باجلانب 

القانوني الطبي.
بدوره، أشاد األمني العام للجمعية الطبية 
ومســؤول شــؤون الروابط د.بدر الهندي 
مبا حققته الروابط خالل الفترة القصيرة 
املاضية، حيث مت تنظيم العديد من املؤمترات 
وورش العمل خالل فترات قصيرة وقياسية
وكشف د.بدر الهندي عن نية اجلمعية 
تنظيم لقاءات دورية للروابط التخصصية 

جانب من االجتماعملناقشة املستجدات اخلاصة بالروابط.

الشيخ طالل اخلالد ورئيس األركان الفريق الركن خالد صالح الصباح مع الفائزين في املسابقة

اخلالد: نهتم مبسابقات القرآن ترجمة للتوجيهات السامية
عبدالهادي العجمي

برعايــة وحضــور نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشــيخ طــالل اخلالد 
أقيــم صباح أمس فــي نادي 
ضبــاط اجليش حفــل تكرمي 
الفائزين مبسابقة القرآن الكرمي 
وجتويده وتالوته للعسكريني 
العاملني واملتقاعدين بوزارة 
الدفــاع والداخليــة واحلرس 
الوطني وقــوة اإلطفاء العام 
والتي نظمتها مديرية التوجيه 
العامة  املعنــوي والعالقــات 
باجليش بالتعاون مع وزارة 

األوقاف.
بدأت فعاليات حفل التكرمي 
بتالوة آيات من الذكر احلكيم 
تلتهــا كلمــة ملديــر التوجيه 
العامة  املعنــوي والعالقــات 
باجليش الكويتي العقيد الركن 
بحــري محمد أبــل العوضي 
أعــرب فيهــا عــن ســعادته 
الكرميــة واالهتمام  بالرعاية 
الكبير الــذي القته مســابقة 
القرآن الكرمي لهذا العام من قبل 
نائــب رئيس مجلس الوزراء 

بتوزيع الشــهادات واجلوائز 
علــى املشــاركني باملســابقة، 
كمــا هنأهم فــي كلمة له على 
فوزهم ومتيزهــم معربا عن 
فخــره واعتزازه بتواجده مع 
العاملني واملتقاعدين  إخوانه 
من منتســبي وزارتي الدفاع 
الوطني  والداخلية واحلرس 
وقــوة اإلطفاء العــام في هذه 
املسابقة، والتي تعنى بالقرآن 
وأهلــه والذين هــم أهل اهللا 
وخاصته بحفظهم لكتاب اهللا 
عز وجل، وتدبر آياته والعمل 

اهللا عــز وجل وتقــدمي كافة 
أشكال الرعاية لهم، واستكماال 
مــن وزارة الدفاع لتوجيهات 
القيادة السياسية في هذا املجال 
والتي تتوج سنويا من خالل 
تنظيم جائزة الكويت الدولية 

حلفظ القرآن الكرمي.
وفــي اخلتام عبــر اخلالد 
عن شــكره وتقديره ملديرية 
التوجيه املعنوي والعالقات 
العامة واللجــان املنظمة من 
وزارة األوقاف على ما بذلوه من 
جهود أثمرت االحتفال بتكرمي 
هذه الكوكبة املتميزة من حفظة 
كتــاب اهللا، والذين أوصاهم 
بتقــوى اهللا وإخــالص النية 
في القول والعمل، وحثهم على 
مواصلة طلب العلم واإلقبال 
على القرآن واإلكثار من تالوته 
وتفهم معانيه والتأدب بآدابه 
والسير على منهج احلق الذي 

يقربهم إلى اهللا عز وجل.
حضر حفل التكرمي رئيس 
األركان العامة للجيش الفريق 
الركــن خالد صالــح الصباح 
وعــدد مــن الضبــاط القــادة 

باجليش الكويتي.

مبا جاء به، والتخلق بأخالقه، 
فقد كان خلق نبينا الكرمي ژ 

القرآن.
كما أكد في كلمته أن وزارة 
الدفاع حترص على االهتمام 
مبثل هذه املسابقات املباركة، 
ترجمة للتوجيهات الســامية 
لصاحب الســمو أميــر البالد 
القائد األعلى للقوات املسلحة 
الشــيخ نواف األحمد، وسمو 
ولي عهده األمني الشيخ مشعل 
األحمد، حفظهم اهللا ورعاهم، 
بدعم وتشــجيع حفظة كتاب 

كرم الفائزين بها وأوصاهم بتقوى اهللا وإخالص النية في القول والعمل وحثهم على مواصلة طلب العلم

ووزيــر الدفاع الشــيخ طالل 
اخلالد والتوجيهات واملتابعة 
الدائمة لرئيس األركان العامة 
للجيش الفريــق الركن خالد 
صالح الصباح، والتي أسهمت 
بدورها في جنــاح إقامة هذه 
املسابقة وخلق أجواء تنافسية 
مشجعة على حفظ كتاب اهللا 
وترسيخ مبادئ ديننا احلنيف 
وغرس القيم األخالقية النبيلة 

في نفوس املشاركني فيها.
بعد ذلك قام نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع 

رؤساء مصر والعراق وموريتانيا هاتفوا ولي العهد لالطمئنان على صحته

تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، 
مســاء أمــس األول، اتصاال هاتفيــا من أخيه 
الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية 
مصر العربية الشــقيقة، اطمــأن خالله على 
صحة ســموه، متمنيا لســموه دوام الصحة 

وموفور العافية.
وقد أعرب سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمــد، عن بالغ شــكره وتقديــره للرئيس 
السيسي على هذه املشاعر األخوية الصادقة 

مثمنــا له هذه البادرة الطيبة متمنيا ســموه 
له موفــور الصحة ودوام العافية وللشــعب 

املصري الشقيق كل رفعة وازدهار.
كما تلقى ســمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمــد، ظهر أمس، اتصــاال هاتفيا من أخيه 
الرئيس د.برهم صالح رئيس جمهورية العراق 
الشقيق، اطمأن خالله على صحة سموه متمنيا 
لسموه دوام الصحة وموفور العافية. وقد أعرب 
سموه عن بالغ شكره وتقديره للرئيس د.برهم 

صالح على هذه املشــاعر األخويــة الصادقة 
مثمنــا له هذه البادرة الطيبة متمنيا ســموه 
له موفــور الصحة ودوام العافية وللشــعب 

العراقي الشقيق كل رفعة وازدهار.
كما تلقى ســمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، حفظــه اهللا، اتصاال هاتفيا من أخيه 
رئيــس اجلمهوريــة اإلســالمية املوريتانية 
الشقيقة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، 
اطمأن خالله على صحة ســموه، حفظه اهللا، 

متمنيا لسموه دوام الصحة وموفور العافية.
وقد أعرب سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد عن بالغ شــكره وتقديره له على هذه 
املشــاعر األخوية الصادقة، مثمنا سموه هذه 
البادرة الطيبة، متمنيا سموه له موفور الصحة 
ودوام العافية وللشــعب املوريتاني الشقيق 

كل رفعة وازدهار.
كما تلقى ســمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمــد، ظهر أمــس، اتصاال هاتفيــا آخر من 

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اجلمهورية 
اليمنية الشقيقة د.رشاد محمد العليمي، اطمأن 
خالله على صحة سموه، متمنيا لسموه دوام 

الصحة وموفور العافية.
وقد أعرب سموه عن بالغ شكره وتقديره 
له على هذه املشــاعر األخوية الصادقة مثمنا 
لفخامته هذه البادرة الطيبة متمنيا سموه له 
موفور الصحة ودوام العافية وللشعب اليمني 

الشقيق كل رفعة وازدهار.

سموه تلقى اتصاالً من رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن وثمن مشاعرهم األخوية الصادقة ومبادراتهم الطيبة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني د.رشاد العليمي الرئيس املوريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الرئيس العراقي د.برهم صالح الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد

رئيس «تيتانوس» : جتربة الكويت تستحق توثيقها عامليًا
رومــاـ  كونــا: قال رئيس ومالك شــركة 
«تيتانــوس» اإليطاليــة الوطنيــة لالنتاج 
السينمائي جيدو لومباردو ان تاريخ الكويت 
االســتثنائي وجتربتها الفريدة في املنطقة 
تســتحق توثيقها عبر انتاج اعالمي عاملي، 
مبديا رغبته في املشاركة في تطوير املنظومة 
اإلعالمية بالكويت عبر الشركة العريقة من 
خالل التعاون مع اجلهات املختصة في الكويت 

بهذا الصدد.
وخالل لقائه بســفيرنا لدى اجلمهورية 
االيطالية الشيخ عزام الصباح، قال لومباردو 
إن تاريخ الكويت بأبعاده الثقافية واحلضارية 

عبر العصور جدير باالهتمام، مشيرا إلى أن 
الشركة االيطالية على استعداد للتعاون مع 
الكويت في نقل التقنيات اإلعالمية األحدث 
في العالم لتوثيق تاريخ الكويت عبر انتاج 
اعالمي ضخم بدءا من التأسيس ووصوال الى 

حتقيق «رؤية الكويت ٢٠٣٥».
من جهته، أكد الشــيخ عزام الصباح أن 
الكويت رائدة على مستوى املنطقة في مجال 
االعالم وان االضطالع مبجال اإلعالم وأهميته 
يتوافق مع اهتمام الدولة الراسخ بدور الثقافة 
والفنون إلبراز معالم مسيرة الكويت مباضيها 

وحاضرها وطريق مستقبلها املشرق.

عزام الصباح أشار إلى ريادة الدولة على مستوى املنطقة في مجال اإلعالم

جيدو لومباردو خالل لقائه السفير الشيخ عزام الصباح


