
تنفيذاً للتوجيهات السامية لسمو 
نائب األمير وول��ي العهد الشيخ نواف 
األحمد، وجتسيداً لروح االخوة والتعاون 
املشترك بني البلدين، فقد غ��ادرت صباح 
أم��س طائرتان تابعتان للقوة اجلوية 
الكويتية متوجهتان إل��ى اجلمهورية 
اللبنانية الشقيقة، حيث تعتبر هذه 
ال��رح��ات ض��م��ن اجل��س��ر اجل���وي ال��ذي 
ُخصص لنقل االحتياجات واملساعدات 
الطبية الطارئة وامل��واد الغذائية، وذلك 
لتأمينها للمتضررين جراء حادث االنفجار 

الذي وقع في مرفأ بيروت.
وت��أت��ي ه���ذه ال��رح��ات ب��ال��ت��ع��اون و 
التنسيق مع وزارتي اخلارجية والتجارة 
وجمعية الهال األحمر الكويتي، واجلدير 
ب��ال��ذك��ر أن���ه ق��د مت ش��ح��ن 89 ط��ن من 
اإلحتياجات الطارئة وامل���واد الغذائية 

موزعًة على الطائرتني.
وكانت جمعية الهال األحمر الكويتي 
قد سلمت أول أمس مستشفيات تضررت 
م��ن ج���راء انفجار م��رف��أ ب��ي��روت أجهزة 

ومستلزمات طبية.
وق���ال رئ��ي��س بعثة ال��ه��ال األح��م��ر 
الكويتي في لبنان الدكتور مساعد العنزي 
ل� )كونا(: إن فريق عمل اجلمعية امليداني 
زار خ��م��س مستشفيات م��ت��ض��ررة هي 
)ال��ق��دي��س ج��اورج��ي��وس( و)اللبناني 
اجلعيتاوي( و)ال��وردي��ة( و)الكرنتينا( 
و)املقاصد( واطلع على أوضاعها وسلم 
القائمني عليها األج��ه��زة واملستلزمات 

الطبية مباشرة.  
 وأك��د أهمية دع��م املستشفيات التي 
حلقتها خسائر فادحة بسبب االنفجار 
ملساعدتها على استعادة دورها في عاج 
املصابني من جراء احلادثة االليمة وتوفير 

الرعاية الصحية للمرضى بشكل فوري.
وأش����ار إل���ى ح���رص اجل��م��ع��ي��ة على 
توفير االحتياجات الازمة للمستشفيات 
ب��امل��ع��دات ال��ط��ب��ي��ة وأج���ه���زة التنفس 

واإلنعاش واألس��رة والكراسي املتحركة 
وجتهيزات احلماية والسامة.

واعتبر أن ه��ذه املساعدات من شأنها 
متكني املستشفيات م��ن ت��أدي��ة دوره��ا 
الوطني واالنساني جتاه الشعب اللبناني 
في ه��ذه ال��ظ��روف الصعبة التي تتطلب 
تضافر كل اجلهود واإلمكانيات خلدمة 

الشعب اللبناني الشقيق.   وأعرب العنزي 
عن تضامن الكويت مع الشعب اللبناني 
ف��ي ه��ذه احملنة م��ؤك��دا اس��ت��م��رار الهال 
االحمر الكويتي بتقدمي الدعم لاشقاء في 

لبنان.
من جانبها أش��ادت مديرة مستشفى 
الكرنتينا ال��دك��ت��ورة ك��اري��ن صقر في 

تصريح ل� )كونا( بجهود الهال األحمر 
الكويتي بدعم املستشفيات املتضررة 
مؤكدة ان موقف الكويت معروف دائما 
بدعم لبنان وشعبه.  واعتبرت أن األجهزة 
الطبية التي تسلمتها املستشفى ستساهم 
في عملية اعادة البناء واستقبال املرضى 

خال الفترة املقبلة.  

alwasat.com.kw

الدخول تأشيرة  بشأن  االحتادية«  »غايانا  مع  اتفاقية  توقع  »اخلارجية« 
احتفل في مقر وزارة اخلارجية أمس االثنني بالتوقيع 
على اتفاقية ب��ني دول��ة الكويت وجمهورية غايانا 
االحت��ادي��ة بشأن اإلع��ف��اء املتبادل لتأشيرة الدخول 
املسبقة حلملة اجل���وازات الدبلوماسية واخلاصة 

واخل��دم��ة. وقالت وزارة اخلارجية في بيان: إن��ه مت 
توقيع االتفاقية ع��ن اجل��ان��ب الكويتي نائب وزي��ر 
اخلارجية خالد اجلارالله وع��ن جانب غايانا سفير 
جمهورية غايانا التعاونية لدى دولة الكويت السفير 

الدكتور شمير علي. وحضر مراسم التوقيع مساعد 
وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ل��ش��ؤون امل��راس��م السفير ض��اري 
العجران ومساعد وزير اخلارجية لشؤون مكتب نائب 

الوزيرالسفير أيهم العمر.
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الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي خال كلمته

استأنف احل��رس الوطني دورة املشاة املتقدمة للضباط 
والتي يعقدها معهد تدريب ق��وات احل��رس الوطني بنظام 
التعليم عن بعد وفق اإلج���راءات االحترازية املتبعة بسبب 

فايروس كورونا املستجد ) كوفيد - ١٩ (.
ورح��ب وكيل احل��رس الوطني الفريق ال��رك��ن مهندس 

هاشم الرفاعي في كلمة له من خال االتصال املرئي بالضباط 
املشاركني  في ال���دورة من دول مجلس التعاون اخلليجي 
الشقيقة باإلضافة إلى ضباط من اجليش الكويتي مع إخوانهم 
من ضباط احلرس الوطني، جتسيداً للتعاون وتبادل اخلبرات 

وحتقيق التكامل بني األشقاء.

وأشار إلى أن القيادة العليا في احلرس الوطني تولي أهمية 
كبيرة الستمرار العملية التعليمية والتدريبية باستخدام 
التقنيات التعليمية احلديثة ليواصل رجال احلرس الوطني 
مهامهم في حماية أمن الوطن واستقراره بالتعاون مع زماء 

الساح في اجليش والشرطة واإلدارة العامة لإلطفاء.

للضباط املتقدمة  املشاة  دورة  يستأنف  الوطني«  »احلرس 
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سموه هنأ رئيس اإلكوادور بالعيد الوطني لبالده

أرمينيا  رئيس  من  برقية  يتلقى  األمير  نائب 
األمير سمو  صحة  على  لالطمئنان 

ت��ل��ق��ى س��م��و ن��ائ��ب األم��ي��ر 
وول���ي ال��ع��ه��د ال��ش��ي��خ ن��واف 
األحمد برقية من الرئيس أرمني 
ساركکيسيان رئيس جمهورية 
أرمينيا الصديقة، اطمأن خالها 
على صحة صاحب السمو أمير 
الباد الشيخ صباح األحمد، 
متمنياً لسموه موفور الصحة 

ومتام العافية.
 وقد بعث سمو نائب األمير 
وول���ي ال��ع��ه��د ال��ش��ي��خ ن��واف 
األحمد ببرقية شكر جوابية 
لفخامته أعرب فيها عن شكره 
على ما أب��داه من مشاعر طيبة 
ومت��ن��ي��ات ص���ادق���ة، راج��ي��اً 
سموه لفخامته دوام الصحة 

والعافية.
من جهة أخ��رى بعث سمو 
ن��ائ��ب األم���ي���ر وول����ي العهد 
الشيخ ن��واف األحمد ببرقية 
إل��ى ال��رئ��ي��س لينني مورينو 
رئيس جمهورية اإلك���وادور 
الصديقة، عّبر فيها سموه عن 
تهاني ص��اح��ب السمو أمير 
ال��ب��اد الشيخ صباح األحمد 
وتهاني سموه مبناسبة ذكرى 
العيد الوطني لباده، متمنياً 
سموه لفخامته موفور الصحة 
والعافية وللبلد الصديق املزيد 

من التقدم واالزدهار.
كما بعث سمو الشيخ صباح 

اخلالد رئيس مجلس ال��وزراء 
ببرقية تهنئة مماثلة. 

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد

محافظ »األحمدي« اطلع على 
6200 طالب  حيثيات استئناف 

وطالبة دراستهم  »عن ُبعد«
اطلع محافظ األحمدي الشيخ  فواز اخلالد على 
حيثيات استئناف أعمال الفصل الثاني املُستكمل 
للعام الدراسي 2019 /2020 وذلك للصف الثاني 
عشر بقسميه العلمي واألدب��ي ومبشاركة 6200 

طالب وطالبة من منتسبي مدارس احملافظة.
وأع��رب الشيخ ف��واز عن إرتياحه باإلنطاقة 
املوفقة للدراسة بفضل من الله سبحانه وتعالى 
، ثم باجلهود الكبيرة التي بذلها ط��وال الفترة 
املاضية األخوة الكرام مديرعام منطقة األحمدي 
التعليمية منصور الديحاني ومنتسبو املنطقة 

مبختلف درجاتهم ومجاالت اختصاصهم .
وأض����اف: م��ن ال��ق��ل��ب أت��وج��ه بتحية إع���زاز 
وتقدير للجميع ، مقرونة بدعواتي لهم بالتوفيق 
، وألبنائي الطلبة والطالبات بالنجاح وحتقيق 
آمالهم وآمال أهلهم ووطنهم فيهم ، ومبشيئة الله 
تعالى نحتفل بهم ومعهم وهم يجنون ثمار جهدهم 
بتحقيقهم النجاح وبتفوق ، ونعيش جميعاً 
أيضاً الفرحة بإكتمال زوال جائحة “كورونا” عن 
كويتنا احلبيبة والعالم أجمع بإذن الله، سائلني 
املولى جل وعا أن يتوج فرحتنا بالعودة املرتقبة 
امليمونة لصاحب السمو أمير الباد سليماً معافى 

إلى أرض الوطن .
م��ن جهته أع���رب م��دي��رع��ام منطقة األح��م��دي 
التعليمية منصور الديحاني ع��ن ب��ال��غ الشكر 
والتقدير حملافظ األح��م��دي الشيخ  ف��واز اخلالد 
على اهتمامه ومتابعته احلثيثة ملختلف مجريات 
العملية التعليمية باحملافظة، مشيراً إلى العديد 
من اإلرش���ادات والتوجيهات املهمة التي وجهها 
للقائمني على املنطقة خال إجتماعه بهم في ديوان 
عام محافظة األحمدي قبل إسبوعني ، والتي كان 
لها أبلغ األثر ميدانياً بعد أن مت إيصالها إلى مدراء 
اإلدارات ومنتسبيها وج��رى ترجمتها على أرض 

الواقع.

ون���وه الديحاني إل��ى ق��ي��ام مسؤولي منطقة 
األح��م��دي التعليمية ب��زي��ارات تفقدية لعدد من 
مدارس املرحلة ، وذلك للوقوف على استعداداتها 
وملتابعة عملية التعليم ع��ن ُبعد ، عبر فصول 
إفتراضية وحسب اجل���داول املُ��ع��دة ووف��ق خطة 

قطاع التعليم العام بوزارة التربية .
مشيداً باجلهود الفائقة ملدراء اإلدارات ومراقبي 
امل��راح��ل التعليمية واملوجهني الفنني  ملسؤولي 
املدارس واملُعلمني ، وجلميع من قاموا على جتهيز 
الصفوف اخلاصة بتدريس املُعلمني واملُعلمات 
عن ُبعد في جميع مدارس املرحلة الثانوية للبنني 

والبنات في املنطقة.

الشيخ  فواز اخلالد

طائرة تابعة للقوة اجلوية حتمل املساعدات الكويتية

متضررة  ملستشفيات  طبية  أجهزة  سلمت  الكويتي«  األحمر  »الهالل 

الكويت تواصل دعم لبنان باملساعدات الطبية و الغذائية

الهال األحمر الكويتي تسلم أجهزة طبية

»الشؤون«: اخلميس املقبل آخر موعد 
الستقبال طلبات  »كويتيون بال رواتب«

أع��ل��ن وك��ي��ل وزارة ال��ش��ؤون االجتماعية 
عبدالعزيز شعيب أم��س االثنني أن آخ��ر موعد 
الستقبال طلبات املواطنني املتضررين من جائحة 
كورونا “كويتيون با رواتب” هو يوم اخلميس 

املقبل، عبر املنصة اإللكترونية اخلاصة بذلك.
ودعا شعيب في تصريح صحفي إلى تقدمي 
الطلبات بالوقت احملدد حتى يتسنى حصر أعداد 
تلك الطلبات وتصنيفها وتزويد كل جهة حكومية 
بالطلبات التي تدخل في اختصاصها ملعاجلتها 

وفقا للقوانني املعمول بها في كل جهة.
وكشف أن املنصة تلقت نحو 4726 طلبا حتى 
أمس، وأن الوزارة شكلت جلنة تضم عدة جهات 
حكومية لبحث هذه الطلبات بعد انتهاء موعد 

تلقي الطلبات.
وأفاد أنه وفي إطار سعي الوزارة لانتهاء من 
بحث جميع احل��االت ووض��ع احللول املناسبة 
لها بالتنسيق مع اجلهات احلكومية ذات الصلة 

بادرت الى إنشاء هذه املنصة.
وأوضح أن املنصة تستقبل طلبات املواطنني 
الذين تضرروا من تعطل إجراءاتهم اإلدارية في 
انهاء إج��راءات التعاقد أو انقطاع بدل البطالة 

أو عدم استكمال إج��راءات التعيني بسبب وقف 
العمل في اجلهات احلكومية ضمن اإلج��راءات 
االحترازية التي اتخذتها الدولة ملواجهة فيروس 

كورونا املستجد.

عبدالعزيز شعيب


