
وقعت الهيئة العامة لشؤون 
القصر والهيئة العامة لشؤون 
ذوي اإلع��اق��ة ال��ي��وم اخلميس 
بروتوكول تعاون للربط اآللي 
ب��ني الهيئتني لتسهيل تبادل 
البيانات واملعلومات اخلاصة 

بالقصر واملشمولني برعايتهما.
وأكد املدير العام ل� )شؤون 
القصر( باإلنابة حمد البرجس 
ف��ي ت��ص��ري��ح ص��ح��ف��ي ح��رص 
الهيئة على التعاون مع هيئة 
)ذوي اإلع��اق��ة( وتذليل جميع 
التحديات إلجناح هذا املشروع 
واحل���رص على م��واك��ب��ة خطة 

الدولة في التحول الرقمي.
وأض�������اف ال���ب���رج���س، أن 
تعليمات مجلس ال��وزراء بشأن 
التحول الرقمي “جعلتنا من 
أوائ�����ل اجل���ه���ات ال��ت��ي ق��دم��ت 
خدماتها ف��ي تطبيق )سهل( 
احلكومي اإللكتروني ب� 30 خدمة 
على أن تتم زيادتها خالل الفترة 
املقبلة سعيا لتيسير خدمات 
املشمولني ب��رع��اي��ة الهيئة”. 
م��ن جانبها قالت امل��دي��ر العام 

لهيئة )ذوي اإلعاقة( بالتكليف 
ه��ن��ادي املبيلش ف��ي تصريح 
مماثل إن هذا التعاون من شأنه 
املساهمة في تطوير آلية تقدمي 
اخلدمات املقررة لذوي اإلعاقة 
عبر الربط اإللكتروني لتسهيل 
حصول هيئة شؤون القصر على 
البيانات اخل��اص��ة للقصر من 

ذوي اإلعاقة.
وأض��اف��ت املبيلش، أن هذا 
العمل امل��ش��ت��رك سيعمل على 
تنظيم جميع اخلدمات املتعلقة 
بالرواتب الشهرية والبدالت 

إضافة إلى األجهزة التعويضية 
امل���س���ت���ح���ق���ة، م���وض���ح���ة أن 
البروتوكول يعتبر التزاماً بني 
الهيئتني باحملافظة على سرية 
امل��ع��ل��وم��ات وع���دم كشفها ألي 
طرف آخر أو أي جهة رسمية أو 
غير رسمية س��واء داخ��ل البالد 
أو خارجها إال بناء على حكم 
ق��ض��ائ��ي أو بطلب رس��م��ي من 
اجل��ه��ات القضائية املختصة 
أو وفق أحكام القانون رقم 20 
لسنة 2014 في شأن املعامالت 

اإللكترونية.
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اإلعاقة«   و»ذوي  القّصر«  »شؤون  بني  تعاون  بروتوكول 

حمد البرجس و هنادي املبيلش يوقعان البروتوكول
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M1A2K سموه زار ميدان »األديرع« واطلع على مترين نفذته القوة البرية بالدبابة اجلديدة 

اخلالد: قيادتنا احلكيمة حريصة على جاهزية املنظومة العسكرية ألي طارئ

سمو الشيخ صباح اخلالد يستمع لشرح على اآلليات العسكرية

ق��ام سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس 
مجلس ال��وزراء، أم��س، بزيارة إلى ميدان 
األدي��رع التابع للقوة البرية في اجليش 
الكويتي. ورافق سموه خالل الزيارة نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
حمد جابر العلي الصباح ووزير اخلارجية 
ووزي��ر ال��دول��ة لشؤون مجلس ال���وزراء، 
الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد، ووزير 

الداخلية الشيخ ثامر العلي.
وك��ان في استقبال سموه لدى وصوله 
رئيس األركان العامة للجيش الفريق الركن 
الشيخ خالد صالح الصباح ونائب رئيس 
األرك��ان العامة للجيش الفريق الركن فهد 
عبدالرحمن الناصر وع��دد من كبار قادة 

اجليش الكويتي.
واطلع سموه على مترين نفذته القوة 
البرية بالدبابة اجلديدة M1A2K التابعة 
للقوة كما استمع إل��ى ش��رح مفصل عن 
املواصفات الفنية للدبابة وما تتميز به من 
خصائص فنية وإمكانات قتالية من شأنها 

أن تتكيف مع مختلف الظروف واملواقف.
كما ق��ام سمو رئيس مجلس ال���وزراء 
بزيارة إلى ل��واء التحرير اآلل��ي السادس 
حيث استمع سموه إل��ى ش��رح موجز عن 
طبيعة املهام والواجبات املنوطة بلواء 

التحرير اآلل��ي وال��ب��رام��ج امل��ع��دة لتأهيل 
وتدريب منتسبيه، ثم اطلع سموه على عدد 
من الوحدات وامليادين الداخلية في اللواء 
تخللها تقدمي ع��روض لآلليات املدرعة 

وعربات القيادة وأسلحة املشاة.
وق��د أق��ام نائب رئيس مجلس ال��وزراء 
ووزير الدفاع، مأدبة غداء على شرف سمو 
رئيس مجلس ال��وزراء وال��وزراء املرافقني 
لسموه حضرها كبار قادة اجليش الكويتي.

وأك��د سمو رئيس مجلس ال���وزراء في 
تصريح للصحفيني، حرص صاحب السمو 
أمير ال��ب��الد الشيخ ن��واف األح��م��د القائد 
األعلى للقوات املسلحة وسمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد على توجيه احلكومة 
لتوفير كل مايحتاجه أبناؤهما في مختلف 
القوات املسلحة سواء البرية أو البحرية 
أو اجلوية وأن تكون املنظومة العسكرية 

في غاية االستعداد واجلاهزية ألي حدث 
طارئ.

وأع���رب س��م��وه ع��ن الفخر واالع��ت��زاز 
باألداء الرائع إلخوانه وأبنائه من منتسبي 
القوات املسلحة بتنفيذ أول مترين للدبابة 
اجل��دي��دة M1A2K وم��ا شاهده في هذه 
الفترة القصيرة التي دخلت فيها اخلدمة من 

حسن األداء والتجهيز على أعلى مستوى.
وق��ال سمو رئيس مجلس ال���وزراء إن 
ما شاهده اليوم “يثلج الصدر وينبئ بأن 
هذا العمل وراءه جهد كبير قام به اإلخوة 
واألبناء في القوات املسلحة” داعيا املولى 
القدير أن يوفقهم في مهمتهم األسمى بخدمة 

بلدهم وحماية وطنهم.
وعن الوضع الصحي في البالد، طمأن 
سموه ب��أن احلالة “مستقرة ولله احلمد 
واملنة لكننا نتابع باهتمام شديد املتحور 

اجلديد )أوميكرون( الذي شغل العالم في 
األي��ام القليلة املاضية ووص��ل إلى بعض 

الدول اخلليجية”.
وأك���د أن دول���ة الكويت ل��م تسجل أي 
إص��اب��ة ب��ه��ذا املتحور اجل��دي��د، مبيناً أن 
التقصي والتتبع من وزارة الصحة قائمان 
كما أن اللجنة العليا لطوارئ كورونا في 
مجلس الوزراء تتابع باهتمام كل التقارير 
م��ن وزارة الصحة ومجلس ال���وزراء في 

حالة استعداد دائم للتعامل مع هذاالوضع.
وأوض���ح س��م��وه أن االح���ت���رازات التي 
اتخذتها دول���ة الكويت مبنع دخ���ول أي 
شخص لم يتلق التطعيم وف��رض مسحة 
أثبتت جناعتها، م��ش��دداً على ض��رورة 
االلتزام والتقيد باالشتراطات الصحية في 

املرحلة املقبلة”.
م��ن جانبه أع��رب نائب رئيس مجلس 

ال��وزراء ووزي��ر الدفاع الشيخ حمد جابر 
العلي عن الفخر واالعتزاز بحضور سمو 
رئيس مجلس ال��وزراء لهذا التمرين “في 
لفتة كرمية وع���ادة حميدة ونهج حسن 
يعكس حرص واهتمام قيادتنا على دعم 
وتشجيع أبنائها م��ن منتسبي ال��ق��وات 
املسلحة تقديرا منها جلهودهم املخلصة 
وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن وطننا 
الغالي وحفظ أمنه واستقراره وسالمة 

أراضيه”.
وعّبر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع باسمه ونيابة عن منتسبي وزارة 
الدفاع من عسكريني ومدنيني عن خالص 
التهاني وأطيب التمنيات مبناسبة جتديد 
الثقة الغالية بسمو الشيخ صباح خالد 
والتي أولتها القيادة السياسية لسموه 
وذل��ك بإعادة تعيينه في منصبه سائلني 

املولى عز وج��ل أن يعينه على حمل هذه 
األم��ان��ة والقيام مبسؤولياتها ملواصلة 
مسيرة اخلير واإلص��الح والعطاء لوطننا 

املعطاء.
وق�����ال: إن “وزارة ال���دف���اع وب��دع��م 
وتوجيهات قيادتنا احلكيمة ومتابعة سمو 
رئيس مجلس ال���وزراء الكرمية ماضية 
بعون الله تعالى في تنفيذ خطة التطوير 
والتحديث لقدراتها الدفاعية واالرت��ق��اء 
مب��س��ت��وى وك��ف��اءة منتسبيها القتالية 
لتمكنهم من أداء مهامهم وواجباتهم بكل 

كفاءة واقتدار.
وأض��اف معاليه “ها نحن اليوم نشهد 
تنفيذ ال��رم��اي��ة احل��ي��ة للدبابة اجل��دي��دة 
M1A2K والتي مت تسلمها حديثا لتشكل 
إضافة جديدة ورافداً أساسياً ومهما يعمل 
على زي���ادة حجم ال��ق��درات واإلم��ك��ان��ات 

لوحدات جيشنا الباسل.
وذك���ر أن ح��م��اة ال��وط��ن م��ن منتسبي 
اجليش الكويتي كانوا وما زالوا على العهد 
والوالء والوفاء لوطنهم الغالي ولقائدهم 
األع��ل��ى ولشعبهم ال��وف��ي محافظني على 
قسمهم في العمل والبذل والتضحية والفداء 
ف��ي سبيل حفظ أم��ن ال��ب��الد واستقرارها 

والدفاع عن أرضها وبحرها وسمائها”.

لقطة جماعية مع سمو رئيس مجلس الوزراء

احلالة الصحية في البالد مستقرة.. ونتابع باهتمام شديد املتحور اجلديد »أوميكرون«
الدفاعية لقدراتها  والتحديث  التطوير  خطة  تنفيذ  في  ماضية  ال��وزارة  الدفاع:  وزي��ر 

أكد نائب رئيس اللجنة الرئيسية 
ملراقبة تنفيذ االش��ت��راط��ات املتعلقة 
مبكافحة ان��ت��ش��ار ف��ي��روس ك��ورون��ا 
املستجد )كوفيد 19( امل��دي��ر العام 
لبلدية الكويت أحمد املنفوحي استمرار 
ال��ف��رق امل��ي��دان��ي��ة ال��رق��اب��ي��ة للجهات 
احلكومية املعنية في عملها بتطبيق 
االشتراطات الصحية للمحافظة على 
استقرار الوضح الصحي في البالد 
وس��ط رص��د ح��االت للمتحور اجلديد 

)أوميكرون( في بعض دول العالم.
وق���ال املنفوحي ل��� )ك��ون��ا( عقب 
اج��ت��م��اع اللجنة ف��ي ق��ص��ر السيف 
برئاسته أم���س: إن اللجنة تراقب 
األوضاع اإلقليمية والدولية أثر إعالن 
بعض الدول تسجيل حاالت للمتحور 
اجلديد )أوم��ي��ك��رون( مجددا التأكيد 
على اس��ت��ق��رار ال��وض��ح الصحي في 

البالد.
وأض��اف أن “الوضع الصحي في 
البالد مستقر ومطمئن وفقا لبيانات 
وزارة الصحة خ��الل األي��ام املاضية 
ال��ت��ي أك����دت ق��ل��ة ح����االت اإلص��اب��ة 
ب��ف��ي��روس ك��ورون��ا وخ��ل��و العناية 

امل��رك��زة م��ن احل���االت احل��رج��ة وع��دم 
وج��ود أي ح��االت وف��اة لكن علينا أن 
نكون حذرين وأال نسمح بالتهاون 
في تطبيق االشتراطات الصحية لذا 
ستستمر ال��ف��رق امليدانية الرقابية 
بالعمل للمحافظة على استقرار الوضع 

الصحي في الكويت”.
وأف�������اد ب�����أن ال��ل��ج��ن��ة ات���خ���ذت 

ف��ي اجتماعها أم���س، ع��دة إج���راءات 
بشأن التشديد على ض��رورة تطبيق 
االشتراطات الصحية بهدف احملافظة 
على اس��ت��ق��رار ال��وض��ع الصحي في 
الكويت بعد أن “ملست وج��ود بعض 
التهاون من بعض املجمعات التجاربة 
واحملالت والفنادق على مرتادي هذه 
األم��اك��ن بعدم اش��ت��راط وض��ع الكمام 

وعدم التأكد من تلقيهم اللقاح املعتمد”.
ودع���ا جميع امل��واط��ن��ني واملقيمني 
إلى االستمرار بااللتزام باالشتراطات 
الصحية بشأن وض��ع الكمام وإب��راز 
شهادة )مناعة( لتلقي اللقاح املعتمد 
والتعاون مع املوظفني في املجمعات 
ال��ت��ج��اري��ة واحمل������الت وال���ف���ن���ادق 
لتسهيل عملية دخولهم لهذه األماكن 
طبقا ل��ق��رارات مجلس ال���وزراء بهذا 
اخل��ص��وص م��ن أج���ل احل��ف��اظ على 

استقرار الوضع الصحي في البالد.
وأش����ار إل���ى أن ال��ف��رق امليدانية 
الرقابية لوزارة الشؤون االجتماعية 
س��ت��ق��وم ب���زي���ارات إل���ى اجلمعيات 
ال��ت��ع��اون��ي��ة وف���رق ال��ه��ي��ئ��ة العامة 
للصناعة س��ت��زور املصانع والفرق 
امليدانية اخلاصة بالبلدية والهيئة 
العامة للغذاء والتغذية والهيئة العامة 
للقوى العاملة ستتواجد في املجمعات 
التجارية واحمل��الت والفنادق للتأكد 
م��ن ال��ت��زام ه��ذه األنشطة التجارية 
وم��رت��ادي��ه��ا بتطبيق االش��ت��راط��ات 
الصحية بغية احملافظة على استقرار 

الوضع الصحي في البالد.

للمحافظة على استقرار الوضع الصحي في البالد 

جلنة االشتراطات: الفرق امليدانية الرقابية 
مستمرة بتطبيق االشتراطات الصحية 

جانب من اجتماع اللجنة

»حّفاظ« أطلقت مشروع »الشتاء الدافيء« 
أط��ل��ق��ت اجل��م��ع��ي��ة اخل��ي��ري��ة  
الكويتية حفاظ مشروع الشتاء 
ال��داف��يء لتقدمي الدعم ألكثر من 
2500 مستفيد ف��ي ع��دة دول. 
وص����رح ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 
إدارة اجلمعية م. أحمد املرشد، أن 
املشروع يزود احملتاجني باإلغاثة 
ال��ش��ت��وي��ة ال��ض��روري��ة وتشمل 
امل��الب��س الشتوية والبطاطني ، 
وم���واد التدفئة ) دي���زل- حطب 
– فحم ( وأي��ض��اً  توفير سالت 
غذائية تشمل طحني وزيت ومواد 

أساسية
وأض���اف: يأتي فصل الشتاء 
من كل عام ليجدد معاناة إخواننا 
احملتاجني إل��ى وس��ائ��ل التدفئة 
في ظل ب��رد ق��ارس يحاصرهم ، 
وبسبب قلة ذات اليد ال يقدرون 
على حماية األط��ف��ال والنساء 
وكبار السن من البرودة الشديدة 

ال��ت��ي جت��م��د األط�����راف وتسبب 
األم��راض وتهدد حياة املرضى ، 
وال ملجأ لهم  من املطر والصقيع ، 

إال البيوت التي يفتقدونها.
وب���نّي امل��رش��د أن ح��ي��اة كثير 
من إخواننا احملتاجني وال سيما 
الالجئني والنازحني السوريني 

ت��زداد صعوبة وتتفاقم معاناة 
اللجوء بسبب ال��ب��رد ال��ق��ارس ،  
وتعاني العائالت واألسر للحفاظ 
على ال���دفء واجل��ف��اف، بعد أن 
َتقلب ال��ري��اح خيامهم  وحت��ول 
األمطار األرض  إل��ى  طني ووحل 
، وه��ن��اك قصص م��ع��ان��اة يندى 
لها اجلبني ال سيما أسر الالجئني 
السوريني في تركيا واألردن وعلى 

احلدود السورية في كل مكان.
ودع����ا امل���رش���د ب���دع���وة أه��ل 
اخلير والعطاء إلى املساهمة في 
م��ش��روع الشتاء ال��داف��ي إلغاثة 
إخوانهم ، وتخفيف املعاناة على 
األطفال األيتام والفقراء وأبناء 
األس��ر املتعففة وأصحاب العوز 
واحل��اج��ات ف��ي ع��دد م��ن ال��دول  
وذلك من خالل التبرع على موقع 
اجلمعية اخليرية الكويتية حفاظ 

على اإلنترنت.

م. أحمد املرشد

احتاد اجلمعيات 
واملبرات  اخليرية 

عقد عموميته 
ع��ق��دت اجلمعية العمومية ال��ع��ادي��ة الحت��اد 
اجلمعيات واملبرات اخليرية  مبركز عبدالله السالم 
إلعداد القادة، يوم الثالثاء املاضي بحضور ممثلني 
عن وزارة ال��ش��ؤون وحضور اعضاء اجلمعية 
العمومية عن اجلمعيات واملبرات اخليرية ومت 
اعتماد التقرير املالي واإلداري واملوازنة التقديرية 
لالحتاد وبعد ذلك مت علي هامش اللقاء  برئاسة 
الدكتور عبداحملسن اخلرافي مناقشة املوضوعات 

جانب من اجتماع اللجنةالهامة لالحتاد.

الكندري:»البيئة« حريصة على دعم املشاريع 
املساهمة في خفض االنبعاثات الضارة

أكدت الهيئة العامة للبيئة الكويتية، أمس، حرصها 
على دعم املشاريع التي تسهم في خفض االنبعاثات 
الضارة وامللوثة للبيئة من جميع املصادر الرئيسية 
السيما قطاع النقل البري وذلك بدعم اجلهات املعنية 
في الدولة لسن التشريعات اخلاصة بزيادة أعداد 

السيارات الكهربائية في البالد.
وقالت نائب املدير العام لقطاع ش��ؤون الرقابة 

البيئية في )الهيئة( سميرة الكندري ل� )كونا( في 
افتتاح أول معرض للسيارات الكهربائية )كويت 
خضراء(: إن إقامة هذا املعرض مبادرة طيبة وخطوة 
إيجابية من القطاع اخل��اص للتعاون مع القطاع 
احلكومي لإلسهام باحملافظة على البيئة واالستفادة 
من الطاقة املتجددة والتقليل من االنبعاثات امللوثة 

للبيئة.

»إحياء التراث« تفتتح املخيم الربيعي الثاني حملافظتي »األحمدي« و»مبارك الكبير«
تفتتح جمعية إح��ي��اء ال��ت��راث 
اإلسالمي، مخيمها الربيعي الثاني 
حملافظتي األحمدي ومبارك الكبير، 
وذلك مساء يوم غد السبت بعد صالة 
امل��غ��رب، وستكون أول��ى فعالياته 
محاضرة عامة يلقيها الشيخ جاسم 
العيناتي بعنوان: )فضل الدعوة 
إلى الله( بعد صالة العشاء في مقر 
املخيم ال���ذي سيقام على ال��دائ��ري 

السابع .

ودع��ت اجلمعية اجلمهور الكرمي 
حل��ض��ور فعاليات املخيم ألهمية 
احملاضرات اإلميانية التي ستطرح 
من خالله، والتي يستفيد منها املسلم 

في دينه ودنياه.
وأوضحت اجلمعية بأنها جتتهد 
من خ��الل تنظيم ه��ذه املخيمات في 
تبليغ دي��ن الله – عز وج��ل- ونشر 
رسالة اإلسالم السمحاء باستضافة 
نخبة م��ن علماء األم���ة اإلسالمية 

املعروفني برسوخ علمهم، ويحضرها 
أعداد كبيرة من املواطنني، ويتم فيها 
طرح املواضيع املهمة على الساحة، 

وبيان آراء العلماء بخصوصها .
كما يتم تنظيم العديد من الفعاليات 
واألنشطة على هامش هذه املخيمات 
مثل: مخيم خاص بالنساء، والسوق 
اخل��ي��ري، وطبق اخل��ي��ر، باإلضافة 
للمسابقات الترفيهية والثقافية 

واحملاضرات اخلاصة بالنساء.

علماً بأن إقامة املخيمات الربيعية 
تأتي انطالقاً من اهتمام اجلمعية 
الكبير بالنشاط العلمي والثقافي 
ال��ذي ه��و نشاط ال��دع��وة والتربية 
والتوجيه واإلرشاد، وإبراز التعاليم 
اإلس��الم��ي��ة ال��ش��رع��ي��ة الصحيحة 
بأفضل ص��ورة، وذلك ضمن أهدافها 
العامة بدعوة الناس للتمسك بدين 
ال��ل��ه ت��ع��ال��ى ب��احل��ك��م��ة وامل��وع��ظ��ة 

احلسنة.


