
أج��رى وزي��ر اخلارجية الشيخ الدكتور 
أحمد ناصر احملمد أم��س اخلميس اتصاالً 
هاتفياً مع وزير خارجية اجلمهورية اليمنية 
الشقيقة محمد احلضرمي، أعرب خالله عن 
ارتياحه ملخرجات أعمال مؤمتر املانحني لدعم 
الوضع اإلنساني في اليمن الذي عقد الثالثاء 

املاضي عبر تقنية اإلتصال املرئي.
وجدد الشيخ أحمد الناصر خالل االتصال 
ال��ت��زام دول��ة الكويت بالوقوف م��ع وح��دة 

واستقرار اليمن وإعادة األمن إلى ربوعه.
من ناحيته أعرب وزير خارجية اجلمهورية 
اليمنية عن بالغ التقدير لدور دولة الكويت 
وإسهاماتها ألشقائها في اليمن خاصة على 
الصعيد اإلنساني وملساعيها الرامية إلى 
حتقيق األم��ن واالستقرار وتخفيف املعاناة 

اإلنسانية التي يعيشها شعبه الشقيق.
ك��م��ا ت��ن��اول االت��ص��ال مجمل ال��ع��الق��ات 
التاريخية الوثيقة ال��ت��ي ت��رب��ط البلدين 
والشعبني الشقيقني وب��ح��ث سبل تعزيز 
التعاون املشترك نحو مواجهة تداعيات 

تفشي وباء فيروس كورونا املستجد )كوفيد 
19( واحلد من تبعات هذه اجلائحة والتصدي 

لها.
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األمير يعزي خادم احلرمني 

الشريفني بوفاة األمير سعود
 بن عبدالله آل سعود

بعث صاحب السمو أمير 
ال��ب��الد الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تعزية إلى أخيه خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان 
ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز م��ل��ك اململكة 
العربية السعودية الشقيقة 
عبر فيها س��م��وه ع��ن خالص 
ت��ع��ازي��ه وص����ادق م��واس��ات��ه 
ب��وف��اة املغفور ل��ه ب���إذن الله 
تعالى صاحب السمو امللكي 
األمير سعود بن عبدالله بن 
فيصل بن عبدالعزيز، سائال 
سموه املولى تعالى أن يتغمده 
بواسع رحمته ويسكنه فسيح 
جناته وأن يلهم األسرة املالكة 
الكرمية جميل الصبر وحسن 

العزاء.
وب��ع��ث س��م��و ول���ي العهد 
الشيخ ن��واف األحمد ببرقية 
تعزية إلى أخيه خادم احلرمني 
ال��ش��ري��ف��ني امل��ل��ك س��ل��م��ان بن 
عبدالعزيز ملك اململكة العربية 
السعودية الشقيقة ضمنها 
سموه خالص تعازيه وصادق 
م��واس��ات��ه ب��وف��اة امل��غ��ف��ور له 
بإذن الله تعالى صاحب السمو 
امللكي األمير سعود بن عبدالله 
بن فيصل بن عبدالعزيز، سائال 
سموه املولى تعالى أن يتغمده 
بواسع رحمته ويسكنه فسيح 

جناته.
كما بعث سمو الشيخ صباح 

اخلالد رئيس مجلس ال��وزراء 
ببرقية تعزية مماثلة.

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

alwasat.com.kw

رئيس مجلس الوزراء بحث مع نظيره 
اليمني هاتفيًا العالقات الثنائية 

بني البلدين الشقيقني 

خالل اتصال هاتفي مع نظيره اليمني

وزير اخلارجية يجدد التزام الكويت 
بالوقوف مع وحدة واستقرار اليمن 

خالل تفقده مركز »اإلسناد« في »الري« 

45 ألف وصفة طبية  مدير »اإلطفاء«: توصيل 
إلى منازل املرضى منذ نهاية مارس

أكد املدير العام ل��إلدارة العامة لإلطفاء الكويتية 
الفريق خالد املكراد أول أمس أن الفرق التابعة لإلدارة 
املكلفة بإيصال الوصفات الطبية إلى منازل املرضى 
كمساهمة في حتقيق التباعد االجتماعي ملجابهة أزمة 
فيروس كورونا قامت بإيصال 45 ألف وصفة منذ 

نهاية مارس املاضي حتى يوم أمس األول.
جاء ذلك في بيان صادر عن إدارة العالقات العامة 
واإلعالم ب� )اإلطفاء( على هامش زيارة تفقدية قام بها 
الفريق املكراد إلى مركز )اإلسناد( الكائن في منطقة 

الري.
وبحسب البيان فقد نقل املدير العام لإلطفاء إلى 
رجال )اإلدارة( حتيات وتقدير نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس 
ال��وزراء أنس الصالح على جهودهم وسرعة إجناز 

إيصال الوصفات الطبية إلى منازل املرضى.
وأوض��ح أن الفريق املكراد استمع خالل الزيارة 
إلى شرح قدمه مراقب السالمة والصحة املهنية املقدم 
الدكتور فايز النصار ورئيس الفرق املكلفة بالتوصيل 

من صيدليات منطقة الصباح الصحية املقدم محمد 
املال تناوال خالله آلية عملية فرز وتوزيع األدوي��ة 
املصروفة من صيدليات وزارة الصحة حتى إيصالها 
إل��ى مستحقيها ف��ي منازلهم ف��ي ال��ي��وم نفسه دون 

تأخير.
ووفقا للبيان فقد أعرب الفريق املكراد عن جزيل 
الشكر جلميع الفرق القائمة على هذه املهمة »غير 
السهلة والتي حققت النتائج امل��رج��وة منها« عبر 

املساهمة في احلد من انتشار العدوى.

الفريق خالد املكراد خالل الزيارة التفقدية إلى مركز )اإلسناد( في منطقة الري

تلقى سمو الشيخ صباح اخل��ال��د رئيس مجلس 
ال����وزراء ات��ص��االً هاتفياً م��ن أخ��ي��ه رئ��ي��س وزراء 
اجلمهورية اليمنية الشقيقة الدكتور معني عبدامللك 
سعيد، أع���رب خ��الل��ه ع��ن ب��ال��غ التقدير مل��ا تقدمه 
دول��ة الكويت من دعم إلرس��اء األم��ن واالستقرار في 

اجلمهورية اليمنية.

وج��رى خ��الل االت��ص��ال بحث العالقات الثنائية 
بني البلدين الشقيقني وسبل تعزيزها ومناقشة أبرز 

القضايا الدولية واإلقليمية ذات االهتمام املشترك.
كما ناقش اجلانبان آخر املستجدات حول اإلجراءات 
املتخذة من قبل البلدين الشقيقني ملكافحة انتشار وباء 

سمو الشيخ صباح اخلالدفيروس كورونا املستجد.

الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد

»احلرس الوطني« يسلم جمعية النزهة التعاونية 
ويشكر أهالي املنطقة على تعاونهم

أعلن »احلرس الوطني« عن تسليم جمعية 
النزهة التعاونية بعد أكثر من أسبوعني من 
قيام منتسبيه بتقدمي اخل��دم��ات التعاونية 
لسكان املنطقة.وأكد املعاون للشؤون املالية 
وإدارة امل��وارد العميد ري��اض محمد ط��واري 
أن ال��ق��ي��ادة العليا للحرس الوطني ممثلة 
بسمو الشيخ سالم العلي رئيس احل��رس 
الوطني، والشيخ مشعل األحمد نائب رئيس 
احلرس الوطني، ومبتابعة من وكيل احلرس 
الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي، 
وجهت منذ بداية األزم��ة الصحية بتسخير 
ك��اف��ة إم��ك��ان��ي��ات وق����درات احل���رس الوطني 
خل��دم��ة وزارات وأج��ه��زة ال��دول��ة املختلفة، 
وتنفيذاً لهذه التوجيهات قام رج��ال احلرس 
الوطني بواجبهم في كل املواقع التي تسلموا 
تأمينها وإداراتها، ومن بينها إدارة وتشغيل 
جمعية النزهة التعاونية، بعد توقف العمل 
بها نتيجة إصابة بعض العاملني بفيروس 
كورونا، مشيرا إلى أن كوادر احلرس الوطني 
بذلت جهودا طيبة في تشغيلها، متسلحني 
بالروح الوطنية العالية واخلبرات املكتسبة 
من ال���دورات والبرامج التدريبية التي تقام 
بصورة منتظمة طوال املوسم التدريبي لصقل 
مهاراتهم في مختلف املجاالت، مشيرا إلى أنه 
مت إجناز أكثر من ٤ آالف طلبية، بينها ٣٨٨٤ 
جتهيز عربات وتوصيلها إلى املنازل، و٥٨٧ 

جتهيز عربات وتوصيلها إلى املواقف.
ووج���ه امل��ع��اون للشؤون املالية وإدارة 
امل��وارد الشكر إلى أهالي منطقة النزهة على 
تعاونهم وتفهمهم للظروف واحلالة الطارئة 
التي مت��ر بها اجلمعيات التعاونية وكافة 
أجهزة الدولة، مثمناً اجلهود املبذولة من أطقم 
العمل من اإلداريني واملنتسبني وحرصهم على 
ضمان تدفق املواد الغذائية والسلع األساسية 

لسكان املنطقة بكل سهولة ويسر.
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في ظل اجلهود التي تبذلها 
بلدية الكويت ملجابهة تداعيات 
ف���ي���روس ك���ورون���ا املستجد 
بناًء على القرارات والتعاميم 
التي أصدرها مدير عام بلدية 
ال��ك��وي��ت م.أح���م���د املنفوحي 
تنفيذاً للقرارات التي أصدرها 
مجلس الوزراء املوقر وقرارات 
وزارة الصحة ضمن اإلجراءات 
االح��ت��رازي��ة وال��وق��ائ��ي��ة التي 
اتخذتها البلدية جتنبا النتشار 

فيروس كورونا املستجد ،
ق���ام���ت ال���ف���رق ال��رق��اب��ي��ة 
ف��ي بلدية العاصمة بتعقيم 
1154 حاوية مختلفة األحجام 
ورفعت حمولة 4123م3 من 
امل��خ��ل��ف��ات م��ج��ه��ول��ة امل��ص��در 
وتضع 41ملصق ووج��ه��ت 8 
إنذارات وحررت 20مخالفة و4 

تعهدات .
كما قامت الفرق الرقابية في 
بلدية الفروانية تعقم 2529 
حاوية مختلفة األحجام وترفع 
حمولة 4252م3 من املخلفات 
م��ج��ه��ول��ة امل���ص���در، ورف��ع��ت 
حمولة 4240 م3 من املخلفات 
مجهولة امل��ص��در وت��رف��ع 15 
س��ي��ارة مهملة ووض��ع��ت 70 
ملصق على س��ي��ارات مهملة 
متهيداً لرفعها مبجرد انتهاء 

املدة القانونية للملصقات.
وفي بلدية »مبارك الكبير« 
قامت الفرق الرقابية بتعقيم 
1450 حاوية مختلفة األحجام 
ورفعت حمولة 2261م3 من 

املخلفات مجهولة املصدر.
كما قامت ال��ف��رق الرقابية 
بفرع بلدية مبارك الكبير  خالل 
جولة تفتيشية شملت احملالت 
التي ت��زاول األنشطة املسموح 
بها ب��أس��واق القرين ومنطقة 
صباح السالم للتأكد على مدى 

االلتزام باالشتراطات الصحية 
والوقائية والتنبيه على املطاعم 
وال��ب��ق��االت االل���ت���زام بخدمة 

التوصيل فقط.
وق���ام���ت ال���ف���رق ال��رق��اب��ي��ة 
باجلهراء بتعقيم 2670 حاوية 
مختلفة األحجام ورفعت حمولة 
2785م3 من املخلفات مجهولة 
امل��ص��در ونظفت 17 منطقة، 
ووض���ع���ت 8 م��ل��ص��ق��ات على 
سيارات مهملة متهيداً لرفعها 

مبجرد انتهاء املدة القانونية.

ملجابهة تداعيات فيروس كورونا

تعقيم عدد كبير من احلاويات
 في جميع فروع البلدية

تعقيم احلاويات في الفروانية

عناصر احلرس الوطني يقدمون املساعدات داخل جمعية النزهة

مساعدة األهالي 


