
سفير الكويت في تركيا أولم على شرف رئيس مجلس األمة والوفد املرافق 
أق��ام سفير دول��ة الكويت لدى اجلمهورية 
التركية غسان الزواوي في العاصمة أنقرة أول 
أمس مأدبة عشاء على شرف رئيس مجلس 
األم��ة م��رزوق علي الغامن وال��وف��د البرملاني 
املرافق له وذلك على هامش زيارته الرسمية 

إل��ى تركيا. وح��ض��ر امل��أدب��ة ال��ن��واب أسامة 
الشاهني وعبد الله فهاد العنزي والدكتور 
حمود اخلضير وف��راج العربيد وقنصل عام 
دول���ة ال��ك��وي��ت ف��ي اسطنبول محمد احملمد 
ورئيس بعثة جامعة الدول العربية في أنقرة 

فالح املطيري.
ووصل الرئيس الغامن والوفد املرافق له إلى 
أنقرة في وقت سابق يوم األربعاء في زيارة 
رسمية تستغرق يومني تلبية لدعوة رسمية 

من رئيس البرملان التركي مصطفى شنتوب.

2
سمو األمير يعزي رئيس نيجيريا 

بضحايا انفجار خط أنابيب 
النفط في »الغوس«

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تعزية الى الرئيس محمد بخاري 
رئيس جمهورية نيجيريا االحتادية الصديقة، 
عبر فيها سموه ع��ن خالص تعازيه وص��ادق 
مواساته لفخامته بضحايا انفجار خط أنابيب 
النفط الذي وقع في مدينة الغ��وس، الذي أسفر 
عن سقوط عدد من الضحايا واملصابني وادى 
إلى إخ��الء السكان من مناطقهم وأوق��ع أض��راراً 
وخسائر مادية جسيمة، سائال سموه املولى 
تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم 
فسيح جناته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن 
العزاء وأن مين على املصابني بسرعة الشفاء 

والعافية وعودة النازحني إلى مناطقهم.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تعزية إلى الرئيس محمد بخاري رئيس 
جمهورية نيجيريا االحتادية الصديقة، ضمنها 
سموه خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته 
بضحايا انفجار خط أنابيب النفط ال��ذي وقع 
في مدينة الغ��وس، ال��ذي أسفر عن سقوط عدد 
من الضحايا واملصابني. راجياً سموه الباري 
جل وعال للضحايا الرحمة واملصابني الشفاء 

العاجل.
كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس 

مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة. سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد
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وزير الدفاع يستقبل
 املكراد واحلجرف

استقبل نائب رئيس مجلس ال���وزراء ووزي��ر 
الدفاع الشيخ أحمد املنصور في مكتبه ب��وزارة 
الدفاع ظهر أمس مدير عام اإلدارة العامة لإلطفاء 
الفريق خالد املكراد، حيث مت خالل اللقاء تبادل 
األحاديث الودية وإستعراض أهم القضايا ذات 

اإلهتمام املشترك .
كما استقبل الشيخ أحمد املنصور في وقت الحق 
ظهر أمس محافط اجلهراء ناصر فالح احلجرف 
، حيث جرى خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية 

باإلضافة إلى املواضيع ضمن محور الزيارة .

الشيخ أحمد املنصور يستقبل الفريق خالد املكراد

.. ويستقبل محافط اجلهراء

العفاسي شكر احملسنني على دعمهم ملسيرة البيت اخليرية 

مجلس إدارة »بيت الزكاة« استعرض تنفيذ اخلطة 
2020  /2019 االستراتيجية 

عقد مجلس إدارة بيت الزكاة اجتماعاً  برئاسة 
املستشار د. فهد العفاسي وزي��ر ال��ع��دل ووزي��ر 
األوقاف والشئون اإلسالمية “رئيس مجلس إدارة 

بيت الزكاة “، حيث رحب  الوزير بالسادة أعضاء 
املجلس املوقر وأثنى على جهودهم في النهوض 
مبسيرة بيت الزكاة اخليرية، كما أعرب عن سعادته 

بانضمامه ألسرة املجلس ومتنى لبيت الزكاة كل 
التوفيق والسداد في رسالته اخليرية واإلنسانية 

في املجتمع.
وقد استعرض املجلس تقرير مؤشرات األداء 
وسير العمل في قطاعات البيت املختلفة خالل الربع 
الثالث من عام 2019 ، واحصائيات املستفيدين من 
مساعدات وأنشطة البيت ، واتخذ املجلس حيالها 

التوصيات والقرارات الالزمة .
كما قرر املجلس املوافقة على امليزانية التقديرية 
للزكاة واخليرات للسنة املالية 2020 م املعتمدة من 
جلنة الرقابة والتدقيق، واستعرض املجلس أيضا 
التقارير واملذكرات املرفوعة من اللجان املنبثقة عن 
املجلس حول نتائج أعمالها واتخذ حيالها القرارات 

والتوصيات الالزمة.
كما مت إق���رار بعض ال��ل��وائ��ح اإلداري����ة التي 
تنظم العمل في بيت الزكاة ، واستعرض املجلس 
أيضا تقرير سير العمل في متابعة تنفيذ اخلطة 
االستراتيجية التشغيلية لعام 2020/2019 م ، 

ومؤشرات األداء في تنفيذ اخلطة .
وف��ي اخل��ت��ام وج��ه مجلس إدارة بيت الزكاة 
الشكر والتقدير إل��ى احملسنني ال��ك��رام واجلهات 
الداعمة على تبرعاتهم ودعمهم لتمكني البيت من 
مواصلة مسيرته اخليرية واالنسانية في املجتمع، 
مثنياً على إدارة بيت ال��زك��اة واجل��ه��ود املخلصة 
لعموم موظفيه، ومتنى للجميع املزيد من التوفيق 

والنجاح.

د. فهد العفاسي يترأس اجتماع مجلس إدارة بيت الزكاة

ب��ح��ث رئ��ي��س ج��ه��از األم��ن 
الوطني الكويتي الشيخ ثامر 
العلي أول أم��س م��ع مستشار 
ال��دف��اع األول ل��ش��ؤون الشرق 
األوس����ط ال��ب��ري��ط��ان��ي الفريق 
ال��س��ي��ر ج���ون ل��ورمي��ب��ر أوج��ه 
التعاون وال��ع��الق��ات الثنائية 
التي جتمع البلدين الصديقني 

وسبل تعزيزها وتطويرها.
وق���ال ج��ه��از األم���ن الوطني 
في بيان صحفي إن الشيخ ثامر 
العلياستعرض م��ع الضيف 
البريطاني أهم القضايا املشتركة 
التي تهم البلدين على الساحتني 

اإلقليمية والدولية.
وأض���اف ال��ب��ي��ان أن الشيخ 
ثامر العلي بحث في وقت الحق 
أول أم��س م��ع القائم باألعمال 
ب��س��ف��ارة ال���والي���ات امل��ت��ح��دة 
األمريكية ل��دى الكويت الري 
ميموت التعاون املشترك وأهم 
املواضيع ذات االهتمام املشترك 
التي تهم البلدين الصديقني على 

الساحتني اإلقليمية والدولية.

رئيس »األمي الوطني« بحث مع مسؤول عسكري 
بريطاني ومسؤول بالسفارة األمريكية التعاون املشترك

الشيخ ثامر العلي خالل لقائه الفريق السير جون لورميبر

الكويت تدعو رعاياها بالصني إلى توخي احلذر 
إثر انتشار فيروس »كورونا«

دعت الكويت أمس رعاياها في الصني إلى 
ض��رورة توخي احليطة واحل��ذر إثر انتشار 
فيروس )كورونا اجلديد( في عدد من املدن 

واملقاطعات.
وحثت قنصلية الكويت العامة مبدينة 
ك��وان��زو الصينية ف��ي بيان تلقت )كونا( 
نسخة منه املواطنني الكويتيني املوجودين 
في املدينة واملناطق امل��ج��اورة على اتخاذ 
التدابير واإلجراءات الوقائية.وأوضحت أنه 
يتعني على املواطنني الكويتيني املوجودين 
في املناطق التي ينتشر فيها الفيروس اتخاذ 

عدة تدابير بينها ارتداء الكمام الطبي وعدم 
التواجد في األم��اك��ن املزدحمة إضافة إلى 
اتباع اإلرش���ادات التي يتم إعالنها من قبل 

مجلس الصحة الصيني.
وأضافت القنصلية الكويتية في كوانزو 
ان��ه��ا خ��ص��ص��ت خ��ط��ا س��اخ��ن��ا الس��ت��ق��ب��ال 
اتصاالت واستفسارات املواطنني الكويتيني 
م��ن خ���الل االت���ص���ال ع��ل��ى رق���م ال��ط��وارئ 

.)02038078070(
وكانت اللجنة الوطنية للصحة بالصني 
أعلنت في وق��ت سابق أم��س ارتفاع حاالت 

اإلص��اب��ة ب��االل��ت��ه��اب ال��رئ��وي ال��ن��اجت عن 
فيروس )كورونا اجلديد( إلى 571 شخصا 
في مختلف مناطق ومقاطعات الصني وذلك 

حتى نهاية يوم األربعاء.
وأضافت اللجنة أنه مت اإلب��الغ عن 393 
حالة إصابة مشتبه بها، مبينة أن حاالت 
االلتهاب ال��رئ��وي سببت وف��اة 17 شخصا 
جميعهم في مقاطعة )هوبي( بوسط الصني 
منذ ظهور الفيروس مبدينة )ووهان( مطلع 
يناير اجلاري مشيرة إلى أن أعمار املتوفيني 

تتراوح بني 48 و89 عاماً.

»الهالل األحمر الكويتي« وزعت مساعدات 
إغاثية على متضرري السيول في جيبوتي

قامت جمعية الهالل األحمر 
الكويتي أول أم��س بتوزيع 
م���س���اع���دات إغ���اث���ي���ة ع��ل��ى 
امل��ت��ض��رري��ن ج���راء السيول 
وال��ف��ي��ض��ان��ات ال��ت��ي ضربت 
جيبوتي اخ��ي��را بالتعاون 
م��ع جمعية ال��ه��الل األح��م��ر 

اجليبوتي.
وق��ال مدير ادارة الكوارث 
والطوارئ في اجلمعية يوسف 
املعراج في تصريح ل )كونا( 
إن ال��ف��ري��ق امل��ي��دان��ي التابع 
للجمعية وزع م��واد اغاثية 
ومالبس في منطقة دميارجوا 
وف��ي محافظة صبيحة قرية 
جستير ال��ت��ي تسكنها 400 
أسرة وتقع بني حدود جيبوتي 

والصومال وإثيوبيا.
وأوض����ح امل���ع���راج أن���ه مت 
اختيار األسر احملتاجة بناء عن 
مسح ميداني قامت به جمعية 
الهالل األحمر اجليبوتي التي 
اشرفت على توزيع املساعدات 
اإلن��س��ان��ي��ة ووص��ول��ه��ا إل��ى 

مستحقيها.
وذكر أن سفير دولة الكويت 
لدى جيبوتي يوسف القبندي 
وط��اق��م ال��س��ف��ارة وع���دد من 
املتطوعني ساهموا بتوزيع 
املساعدات التي تأتي في وقت 
م��ن��اس��ب للتخفيف م��ن ح��دة 
معاناة كثير من األهالي نتيجة 
السيول والفيضانات التي 
تسببت ب��دم��ار ف��ي املمتلكات 

والبنية التحتية.
وكانت الكويت أرسلت إلى 
جيبوتي ي��وم السبت املاضي 
ط��ائ��رة حتمل على متنها 18 
طنا م��ن امل��س��اع��دات تتضمن 
كميات م��ن اخل��ي��ام واملالبس 
امل��ت��ن��وع��ة وم��ض��خ��ات م��ي��اه 
وبطانيات وحقائب اسعافات 
أولية إلغاثة املتضررين جراء 
األمطار والسيول التي ضربت 

بالدهم.

فريق جمعية الهالل األحمر الكويتي

جانب من تقدمي املساعدات


