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اخليول يصيب  الذي  »الرعام«  من  الكويت  خلو  تعلن  العاملية«  احليوانية  »الصحة  »الزراعة«: 
قالت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
الكويتية: إنها تلقت إعالناً من املنظمة العاملية للصحة 
احليوانية )OIE( يفيد بخلو دول��ة الكويت متاما 
من مرض )الرعام( الذي يصيب احليوانات وخاصة 

اخليول. 
وذكرت الهيئة في بيان ل� )كونا( أمس، أن خلو دولة 

الكويت من مرض )ال��رع��ام( مبثابة إجن��از لها وثمرة 
جيدة جلهود متواصلة خالل الفترة األخيرة.

وأضاف البيان، أن املنظمة العاملية قامت بنشر هذا 
اإلع��الن على موقعها اخل��اص على اإلنترنت باللغة 
االجن��ل��ي��زي��ة وأك���دت عزمها نشر اإلع���الن باللغتني 

الفرنسية واإلسبانية.

وأوض��ح أن مرض )الرعام( من األم��راض اخلطيرة 
التي تهدد ال��ث��روة احليوانية وخاصة اخليول وله 
مسميات أخرى مثل السقاوة أو داء اخليل )باإلجنليزية: 
Glanders( وهو مرض معد يصيب اخليل ويحمل 
 )Burkholderia mallei( امل��رض جرثومة تدعى

تنقله عبر األغذية واملياه امللوثة.
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.. ويبعث ببرقية تعزية إلى رئيس أوكرانيا
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أجرى اتصالني هاتفيني مع الرئيس العراقي السابق ووزير اخلارجية

وزير اخلارجية يؤكد إدانة الكويت 
للتفجيرين اإلرهابيني في »بغداد«

أج����رى وزي����ر اخل��ارج��ي��ة 
الشيخ الدكتور أحمد ناصر 
احملمد، أم��س، اتصاالً هاتفياً 
مع رئيس جمهورية العراق 
الشقيق ال��س��اب��ق، ال��دك��ت��ور 
محمد ف���ؤاد م��ع��ص��وم، ج��دد 
خ��الل��ه إدان���ة دول���ة الكويت 
واس��ت��ن��ك��اره��ا ال��ش��دي��دي��ن 
للتفجيرين االرهابيني اللذين 
ضربا وس��ط بغداد اخلميس 
امل��اض��ي وأس��ف��را ع��ن سقوط 
العشرات من املواطنني األبرياء 
واس��ت��ه��دف��ا أم���ن واس��ت��ق��رار 

العراق الشقيق.
وأك��د الشيخ أحمد ناصر 
احملمد تضامن دول��ة الكويت 
م��ع ك��اف��ة اإلج������راءات التي 
تتخذها جمهورية ال��ع��راق 
الشقيق وتأييدها جلهودها في 
احلفاظ على أمنها واستقرارها 
معربا ع��ن خالص التعازي 
وص���ادق امل��واس��اة إل��ى أسر 
الضحايا ومتنياته للمصابني 

بالشفاء العاجل.
كما أجرى وزير اخلارجية 
الشيخ الدكتور أحمد ناصر 
احملمد، اتصاالً هاتفياً مع وزير 
خارجية جمهورية العراق 
الشقيق ف���ؤاد ح��س��ني، ج��دد 

خ��الل��ه إدان���ة دول���ة الكويت 
واس��ت��ن��ك��اره��ا ال��ش��دي��دي��ن 
للتفجيرين االرهابيني اللذين 
ض���رب���ا وس����ط ب���غ���داد ي��وم 
اخلميس املاضي وأسفرا عن 
سقوط العشرات من املواطنني 
األب����ري����اء واس��ت��ه��دف��ا أم��ن 

واستقرار العراق الشقيق.
وأك��د الشيخ أحمد ناصر 

احملمد تضامن دولة الكويت مع 
كافة اإلج��راءات التي تتخذها 
جمهورية ال��ع��راق الشقيق 
وتأييدها جلهودها في احلفاظ 
على أمنها واستقرارها، معرباً 
عن خالص التعازي وصادق 
امل��واس��اة إل��ى أس��ر الضحايا 
ومتنياته للمصابني بالشفاء 

العاجل.

الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد

تفقد كتيبة حماية املنشآت األولى في وزارة اإلعالم

نائب رئيس »احلرس الوطني« يشدد
 على اليقظة وااللتزام في تأمني املواقع احليوية

أكد الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف األحمد 
نائب رئيس احلرس الوطني على أهمية دور احلرس 
الوطني في تأمني املنشآت واملرافق احليوية في البالد 

للحفاظ على أمنها واستقرارها.  
ونقل نائب رئيس احل��رس الوطني، خ��الل تفقده 

كتيبة حماية املنشآت األولى بلواء احلماية باحلرس 
الوطني املكلفة بتأمني وزارة اإلع��الم حتيات سمو 
الشيخ سالم العلي رئيس احل��رس الوطني، وأشاد 
بدورهم في تأمني وحماية ذلك املوقع احليوي بكل 
كفاءة واقتدار والذي يعكس مدى اجلاهزية والوعي 

األمني . ودعا الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف 
نائب رئيس احل��رس الوطني  إلى اليقظة واالنتباه 
واالل��ت��زام ب���أداء امل��ه��ام ك��ل ف��ي مجاله وأن يتمتعوا 
باليقظة واالنتباه واحلس األمني، وحسن التعامل مع 

اجلمهور.

الشيخ أحمد النواف في لقطة جماعية خالل جولته التفقدية

أمير البالد يبعث يعزي رئيس العراق ورئيس 
مجلس الوزراء بضحايا تفجيري »بغداد«

سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد

بعث صاحب السمو أمير ال��ب��الد الشيخ ن��واف األحمد، 
ببرقيتي تعزية إلى أخيه الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس 
جمهورية العراق الشقيق، وإلى أخيه دولة الرئيس مصطفى 
الكاظمي رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق الشقيق، عبر 
فيهما سموه، عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا 
التفجيرين اللذين وقعا وسط العاصمة بغداد، وأسفرا عن 
سقوط العديد من الضحايا واملصابني، معرباً سموه، عن 
استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذين العملني اللذين 

استهدفا أرواح األبرياء اآلمنني وزعزعة األم��ن واالستقرار 
في البلد الشقيق، مؤكداً سموه، موقف دولة الكويت الرافض 
لإلرهاب بكافة أشكاله وصوره وتأييدها لكل ما يتخذه البلد 
الشقيق من إج���راءات ملواجهة مثل ه��ذه األعمال اإلجرامية، 
سائالً سموه املولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته 

ومغفرته، وأن مين على املصابني بسرعة الشفاء والعافية.
وبعث سمو ول��ي العهد الشيخ مشعل األح��م��د، ببرقيتي 
تعزية إلى أخيه الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية 

العراق الشقيق، وإلى أخيه دولة الرئيس مصطفى الكاظمي 
رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق الشقيق، ضمنهما سموه 
خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجيرين اللذين 
وقعا وسط العاصمة بغداد، وأسفرا عن سقوط العديد من 
الضحايا واملصابني، سائالً سموه، الله تعالى للضحايا املغفرة 

والرحمة وللمصابني سرعة الشفاء والعافية.
كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس الوزراء 

ببرقيتي تعزية مماثلتني.

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
ن��واف األحمد، ببرقية تعزية إلى الرئيس 
ف��الدمي��ي��ر زيلينسكي رئ��ي��س أوك��ران��ي��ا 
ال��ص��دي��ق��ة، ع��ب��ر فيها س��م��وه ع��ن خالص 
تعازيه وص��ادق مواساته لفخامته وألسر 

ضحايا احلريق الذي اندلع داخل دار لرعاية 
املسنني في مدينة خاركوف جنوب شرقي 
أوكرانيا، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا 
واملصابني، راجياً سموه للمصابني سرعة 

الشفاء والعافية.

وبعث سمو ول��ي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، ببرقية تعزية إلى الرئيس فالدميير 
زيلينسكي رئيس أوكرانيا الصديقة، ضمنها 
سموه خالص تعازيه وص��ادق مواساته 
لفخامته وألسر ضحايا احلريق الذي اندلع 

داخل دار لرعاية املسنني في مدينة خاركوف 
ج��ن��وب ش��رق��ي أوك��ران��ي��ا، راج��ي��اً سموه 

للمصابني سرعة الشفاء والعافية.
كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس 

مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

نائب رئيس احلرس الوطني يستمع إلى شرح عن آلية العمل

»اإلعالم« تنهي املرحلة األولى 
من احللقات النقاشية 

»2026-2021 لـ »إستراتيجية 
أعلن وكيل وزارة اإلعالم املساعد لقطاع التخطيط اإلعالمي 
والتنمية املعرفية محمد بن ناجي، انتهاء املرحلة األول��ى من 
احللقات النقاشية الهادفة إلجناز )إستراتيجية وزارة اإلعالم 

.)2026-2021
وق��ال بن ناجي في تصريح صحفي أم��س: إن العمل على 
بلورة إستراتيجية مهنية وطموحة ل��ل��وزارة تهدف للقيام 
بالدور اإلعالمي على أكمل وجه لتحقيق رؤية )كويت جديدة 
2035( مع متكني الوزارة من ايصال رسالتها مبهنية ومصداقية 

عبر الكوادر الوطنية احملترفة.
وأوضح أن إستراتيجية )اإلع��الم( هي القاعدة التي ترتكز 
عليها لتحقيق األهداف مشددا على ضرورة حتديد املسار الذي 

تسلكه الوزارة في بناء استراتيجيتها.
وذكر أنه مت إقامة 22 حلقة نقاشية بحضور كل قطاعات 
الوزارة ومبا يزيد عن 200 موظف و15 مشاركاً ممن أنيط بهم 
تسهيل مهمة الفريق وط��رح االستفسارات وجمع املعلومات 
إضافة ال��ى مشاركة وك��الء القطاعات وامل���دراء واالشرافيني 

بالوزارة.
وب��ني أن��ه مت مناقشة نقاط القوة والضعف في قطاعات 
ال��وزارة كافة وأهم الفرص والتحديات التي تواجهها، إضافة 
إلى طرح الرؤى واستعراض التطلعات املستقبلية للقطاعات 
املختلفة مبا يواكب برنامج عمل احلكومة ورؤية )كويت جديدة 

.)2035
ولفت بن ناجي إلى أن املرحلة الثانية من احللقات النقاشية 
ستنطلق خ��الل األي��ام القليلة املقبلة مبشاركة وزراء إعالم 
سابقني ومؤسسات املجتمع املدني وأكادمييني ومتخصصني 
وذلك بغية الوصول إلى استراتيجية تشاركية تعكس البعد 
احلضاري للبالد وتلبي تطلعات املجتمع وتسهم في التطوير 

واالرتقاء بإعالم الدولة الرسمي. 

534 إصابة جديدة »الصحة«: 
 بـ »كورونا« وال وفيات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس، تسجيل 
534 إصابة جديدة بفيروس كورونا املستجد 
)كوفيد19-( في الساعات ال� 24 قبل املاضية، 
ليرتفع بذلك إجمالي ع��دد احل���االت املسجلة 
في البالد إلى 160901 حالة، فيما لم تسجل 
أي حالة وف��اة، ليستقر مجموع ح��االت الوفاة 

املسجلة عند 952 حالة.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أن عدد من 
يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية املركزة 
بلغ 50 ح��ال��ة، ليصبح بذلك املجموع الكلي 
للحاالت التي ثبتت إصابتها مبرض بالفيروس 
وما زالت تتلقى الرعاية الطبية الالزمة 6203 

حاالت.

وأضافت أن عدد املسحات التي مت إجراؤها في 
الساعات ال� 24 قبل املاضية، بلغ 8978 مسحة 

ليبلغ مجموع الفحوصات 1455481 فحصاً.
وج���ددت ال��دع��وة إل��ى امل��واط��ن��ني واملقيمني 
ملداومة األخذ بسبل الوقاية كافة وجتنب مخالطة 
اآلخ��ري��ن واحل��رص على تطبيق إستراتيجية 
التباعد ال��ب��دن��ي، موصية ب��زي��ارة حساباتها 
الرسمية واجلهات الرسمية في الدولة لالطالع 
على اإلرش��ادات والتوصيات وكل ما من شأنه 

االسهام في احتواء انتشار الفيروس.
وكانت الوزارة قد أعلنت أمس أسيضاً، شفاء 
439 إصابة في الساعات ال� 24 قبل املاضية، 
ليبلغ مجموع عدد حاالت الشفاء 153746 حالة. 

تطورات مرض فيروس كورونا يوم أمس

املطيري: هدفنا النهوض بجودة احملتوى واجلوانب الفنية  

تلفزيون الكويت يشكل جلان للمشاهدة 
والرقابة والشراء املميز وإعداد الئحة اإلنتاج 

أع��ل��ن وك��ي��ل وزارة اإلع���الم املساعد لقطاع 
التلفزيون تركي املطيري ع��ن تشكيل جلنتي 
“املشاهدة والرقابة التلفزيونية” و”الشراء 
املميز”، وتشكيل فريق عمل لوضع وإعداد الئحة 
اإلنتاج التلفزيوني، الفتا إلى أن تلك اللجان تضم 
نخبة من اخلبرات والكفاءات الوطنية املتخصصة 

في املجال اإلعالمي والفني. 
وذكر املطيري في تصريح صحفي، أن جلنة 
املشاهدة والرقابة ستكون مهمتها تقييم البرامج 
التلفزيونية التي تصلح للعرض في التلفزيون 
من عدمها مبختلف أنواعها ومجاالتها ومن ثم 
املوافقة على عرضها، فضال عن وضع املعايير 
الفنية والتربوية لبرامج الطفل التلفزيونية، 
مشددا على ض��رورة التمسك بالقيم األخالقية 
والتربوية التي جبل عليها أهل الكويت واحترام 

العادات والتقاليد واألعراف الكويتية األصيلة. 
وأض��اف أن جلنة الشراء املميز سينوط بها 
دراس��ة اخلطة السنوية لألعمال التلفزيونية 
واإلذاع���ي���ة واإلخ��ب��اري��ة امل��ط��ل��وب ش��راؤه��ا أو 
استئجارها وف��ق��ا ل��الح��ت��ي��اج، ودراس����ة كافة 
العروض املقدمة، مع تقييم األعمال طبقا للتكلفة 
اإلن��ت��اج��ي��ة وجن��وم��ي��ة املمثلني أو امل��ش��ارك��ني، 
مشيرا إل��ى أن فريق عمل اإلن��ت��اج التلفزيوني 
س��ي��ك��ون معني بشكل م��ب��اش��ر ب��وض��ع الئحة 
اإلنتاج التلفزيوني عبر إنتاج تلفزيون الكويت، 
والنهوض بجودة هذه األعمال من ناحية احملتوى 

واجلوانب الفنية.  
وب��نينّ املطيري إلى أن تنفيذ هذا التوجه جاء 

حرصا م��ن وزارة اإلع���الم على حتقيق التميز 
واجلودة الفنية واإلبداعية لكل البرامج واملواد 
التي تعرض عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت 
مبختلف قنواته سواء في احملتوى أو االنفتاح، 
وبتوجيهات واض��ح��ة م��ن قبل وزي���ر اإلع��الم 
ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن بداح 
املطيري، وال��ت��ي ش��ددت على ض���رورة السعي 
لتحقيق الريادة لتلفزيون الكويت سواء في مجال 
اإلنتاج التلفزيوني أو استقطاب أجود البرامج 

لعرضها عبر شاشاته إلرضاء ذائقة مشاهديه.

تركي املطيري


