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وزير الدفاع  يهنئ سمو ولي العهد مبرور 
13 عامًا على توليه والية العهد

هنأ النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
ناصر صباح األح��م��د سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف األحمد 
مبناسبة م��رور 13 عاما على تولي سموه والي��ة العهد ونيله 
ثقة سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد.   وقال الشيخ ناصر 
الصباح في بيان أمس األربعاء بهذه املناسبة “أتقدم باسمي 
ونيابة عن منتسبي وزارة الدفاع إلى مقام سموكم الكرمي بأسمى 
آيات التهاني وأجمل التبريكات مبناسبة مرور 13 عاما على 
تولي سموكم والية العهد والثقة الغالية التي حظيتم بها من 

صاحب السمو أمير البالد.   
ودعا املولى عز وجل “أن مين على سموكم بنعمتي الصحة 
والعافية ملواصلة مسيرة اخلير والعطاء كما نعاهد سموكم بأننا 
على الوالء والوفاء وحمل األمانة باقون في احملافظة على أمن 

واستقرار بلدنا العزيز”.
وأضاف الشيخ ناصر الصباح: “أدعو الله بأن يدمي نعمتي 
األمن واألمان على دولتنا العزيزة في ظل القيادة احلكيمة لقائد 
الشيخ ناصر صباح األحمدمسيرتنا صاحب السمو أمير البالد القائد األعلى للقوات املسلحة.

»الصحة« تنفي وجود حاالت إصابة 
بشرية بإنفلونزا الطيور في البالد

قالت الوكيل املساعد لشؤون 
الصحة العامة ب��وزارة الصحة 
ال��ك��وي��ت��ي��ة ال��دك��ت��ورة م��اج��دة 
ال��ق��ط��ان إن���ه مت االن��ت��ه��اء من 
إج����راءات ال��ط��وارئ واملراقبة 
الوقائية ملكافحة مرض انفلونزا 
الطيور حيث تبني أن ليس هناك 
أي حالة انتقال أو ظهور للمرض 

بني البشر في البالد.
وقالت القطان في تصريح 
صحفي أم���س: إن ال��ق��ط��اع بدأ 
اج��راءات��ه الوقائية ف��ور تلقيه 
أنباء عن ح��دوث اص��اب��ات بني 
ال��ط��ي��ور ل��ف��ي��روس )ان��ف��ل��ون��زا 
ال��ط��ي��ور H5N8( ف��ي س��وق 
ال��ط��ي��ور مبنطقة ال���ري وعمل 

االجراءات الالزمة.
وأض���اف���ت ال��ق��ط��ان أن���ه مت 
تشكيل ث��الث ف��رق وقائية من 
أط���ب���اء وم��ف��ت��ش��ني ع��ل��ى م���دار 
األي����ام ألداء مهامها بسرعة 
االستقصاء الوبائي للواقعة 
وزي����ارة م��وق��ع س��وق الطيور 
اضافة إل��ى التنسيق مع ادارة 
الصحة احليوانية في الهيئة 
ال��ع��ام��ة ل���ل���زراع���ة وال���ث���روة 
ال��س��م��ك��ي��ة.وأف��ادت ب��أن الفرق 
قامت بحصر ومراقبة وفحص 
مخالطي الطيور النافقة في 
السوق وعددهم 75 شخصا ومت 
التأكد من سالمتهم حتى انتهاء 

فترة املراقبة الصحية.

وأش���ارت إل��ى أن��ه مت تفعيل 
نظام الترصد الوبائي النشط 
وك���ش���وف ال��ت��ب��ل��ي��غ ال��ي��وم��ي��ة 
باملستشفيات واملراكز الصحية 
واالط��الع على 42 كشف يومي 
من تلك اجلهات والتوصل إلى 
ثمان حاالت مشتبه بها مضيفة 
أنه مت تتبع تلك احل��االت خالل 
التحريات الوبائية امليدانية 
الدقيقة والفحوصات املخبرية 
وت��ب��ني ان��ه��ا ليست ان��ف��ل��ون��زا 
ال��ط��ي��ور ب��ل أم���راض موسمية 
م���ع���ت���ادة. ون���وه���ت إل����ى أن��ه 
مت خ��الل ف��ت��رة ال��ط��وارئ عقد 
اجتماعات مع اللجان املختصة 
ملناقشة أه��م املستجدات لهذا 
املرض حيث مت حتديث استمارة 

التقصي ال��وب��ائ��ي وتوزيعها 
ع��ل��ى ك��اف��ة امل��ن��اط��ق الصحية 
اضافة إلى توزيع وطباعة 20 
قرصا مدمجا بكافة اإلرش��ادات 
التعلمية ال��ص��ادرة م��ن إدارة 

الصحة العامة لهذا املرض.
وأش���ارت إل��ى أن��ه مت توفير 
األدوي����ة ال��الزم��ة ك��امل��ض��ادات 
الفيروسية على جميع املراكز 
الوقائية مبا يكفي حوالي 4500 
شخص موضحة أن املخزون 
االستراتيجي من العقار املتوفر 
في املستودعات الطبية يكفي 
ملدة تتراوح بني أربعة إلى ستة 
أش��ه��ر. وأك���دت القطان حرص 
القطاع على زي��ادة الفحوصات 
املخبرية في مختبرات الصحة 
العامة للمنجات املبردة للطيور 
وال��دواج��ن قبل توزيعها على 
األس���واق للتأكد م��ن سالمتها 
اض��اف��ة ال���ى ف��ح��ص منتجات 

الطيور والدواجن.
وأش����ارت إل��ى أن املنتجات 
امل���ب���ردة ل��ل��دواج��ن وال��ط��ي��ور 
املوجودة باألسواق ال تشكل أي 
خطر على املواطنني واملقيمني 
داعية اياهم لعدم االقتراب من 
الطيور النافقة ح��ال وجودها 
وفي ظهور أي أعراض مشابهة 
ملرض انفلونزا الطيور وابالغ 
األطباء البيطريني عنها لعمل 

االجراءات الالزمة.

د.ماجدة القطان

باسل الصباح: مسيرة سمو ولي العهد
عامرة باإلجنازات والعطاء

أكد وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل 
الصباح أن مسيرة سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد عامرة باإلجنازات والعطاء 
وتشهد بنقاء سريرة سموه وصفاء قلبه 
ومدى محبته للكويت ومواطنيها وحرصه 

عليهم ورعايته ملصاحلهم.
وأضاف الشيخ الدكتور باسل الصباح 
في بيان مبناسبة الذكرى ال13 لتولي 
سمو الشيخ ن��واف األحمد والي��ة العهد 
التي توافق أمس األربعاء أن سمو ولي 
العهد كان وما يزال منوذجا يحتذى على 
كل الصعد الوطنية مما رسخ محبته في 
قلوب شعبه فامتألت نفوسهم بالرضا 

وقرت عيونهم وارتاحت ضمائرهم.

وأكد أن دور سمو ولي العهد املشهود 
“إلى جانب صاحب السمو أمير البالد 
في حفظ استقرار الوطن وأمانه فخر لنا 
ولكل عربي يأمل من قيادته أن تعمل دائما 

لضمان مستقبله”.
وش��دد على أن سمو ولي العهد سعى 
منذ ب��دء عمله بالشأن العام لكي تكون 
الكويت واح��ة أم��ن وأم���ان فحافظ على 
وح��دة أبنائها واجتهد ليجنبها املخاطر 
بكل أنواعها ونشر ثقافة احملبة والوفاق 

وعزز املواطنة في النفوس.
وتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات 
إل��ى سمو ول��ي العهد “مبناسبة م��رور 
13 عاما على تشرفكم بنيل ثقة صاحب 

السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
لتولي منصب ولي العهد راجيا من الله 
أن يبقيكم سندا وعضدا وناصحا أمينا 
ألخيكم سمو األمير وأن يدميكم عزا وذخرا 
للكويت وشعبها الوفي”. ودع��ا الشيخ 
باسل الصباح الله تعالى أن يرعى جهود 
سمو ولي العهد ويثبت خطاه على طريق 
التنمية الشاملة “في ظل القيادة احلكيمة 
لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البالد 
لتواصلوا مسيرة البناء والعطاء وأن يعيد 
علينا وعليكم هذه املناسبة السعيدة وأنتم 
ترفلون بثياب الصحة والعافية مشمولني 
مبحبة شعبكم الوفي ومؤازرته لكم في 

الشيخ الدكتور باسل الصباحالسراء والضراء«.
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»أمانة األوقاف« تشارك في ورشة عمل حول 
مشروع مركز التميز العلمي للوقف باملدينة املنورة

تلبيًة لدعوة البنك اإلسالمي للتنمية 
بجدة ، تشارك األمانة العامة لألوقاف 
ب��ورش��ة عمل حت��ت ع��ن��وان “مشروع 
مركز التميز العلمي للوقف” ، والتي 
انطلقت أعمالها ي��وم أم��س الثالثاء 
في املدينة امل��ن��ورة باململكة العربية 
السعودية وتستمر مل��دة يومني ، وقد 
حظي االفتتاح برعاية صاحب السمو 
امللكي األمير فيصل بن سلمان بن عبد 
العزيز، أمير منطقة املدينة املنورة ، 
وبحضور نخبة من املؤسسات الوقفية 
من داخ��ل اململكة وخارجها واخلبراء 
والعلماء واملهتمني بالعمل الوقفي. 
وتهدف الورشة إلى استعراض نتائج 
املرحلة األولى من دراسة جدوى إنشاء 

املركِز وخطته االستراتيجية
وق��ال األم��ني العام لألمانة العامة 

لألوقاف السيد محمد عبد الله اجلالهمة 
ف��ي ت��ص��ري��ح صحفي : أن مشاركة 
األمانة في الورشة تأتي في إطار تعزيز 
الشراكة وال��ت��ع��اون املثمر م��ع البنك 
اإلسالمي للتنمية وال��ذي توج بإجناز 
عدد من مشاريع الدولة املنسقة جلهود 
الدول اإلسالمية في مجال الوقف على 
مستوى دول العالم اإلسالمي مبوجب 
ق��رار املؤمتر السادس ل��وزراء أوق��اف 
ال��دول اإلسالمية الذي عقد بالعاصمة 
اإلندونيسية جاكرتا عام 1997 ، حيث 
ترعى األمانة ما يقارب 16 مشروعاً 
وق��ف��ي��اً، ومنها م��ش��روع من��اء لتنمية 
املؤسسات الوقفية ومشروع قطاع لنقل 
وتبادل التجارب الوقفية ومشروع مداد 
لنشر وتوزيع وترجمة الكتب في مجال 
ال��وق��ف وم��ش��روع مكنز علوم الوقف 

ومشروع جائزة األمانة للتميز واإلبداع 
الوقفي وغيرها من املشاريع األخرى، 
ك��م��ا أش���ار اجل��اله��م��ة ب���أن امل��ش��ارك��ة 
تأتي ترجمة لسعي األمانة املتواصل 
لالضطالع ب��دوره��ا الفاعل في خدمة 
الوقف ورعايته وحتقيق اهدافه الرامية 
إلى تلبية احتياجات املجتمع وتخفيف 

العبء عن أبنائه.
وأردف اجلالهمة قائالً : أن األمانة 
متتلك أكبر قاعدة معلومات ومعارف 
وب���ي���ان���ات ع���ن ال��ع��م��ل ال��وق��ف��ي في 
املجتمعات اإلس��الم��ي��ة ح��ول العالم 
م��ن خ���الل م��ش��روع ب��ن��ك امل��ع��ل��وم��ات 
الوقفية وه��و أح��د م��ش��اري��ع ال��دول��ة 
املنسقة، ويهدف إلى إبراز ونشر فكرة 
ال��وق��ف على مستوى العالم الدولي 
واإلس���الم���ي وت��وح��ي��د ج��ه��ود العالم 

اإلسالمي للنهوض باألوقاف اإلسالمية 
وتنميتها وت��ص��م��ي��م وب��ن��اء ق��واع��د 
ب��ي��ان��ات ق��وي��ة كمحافظ للمعلومات 
واملعارف والبيانات اخلاصة بالعمل 
الوقفية وذل��ك ف��وق قاعدة صلبة من 
التجهيزات التقنية احلديثة فضالً عن 
جمع وربط املعلومات الوقفية في دول 
العالم اإلسالمي في موقع الكتروني 
واح��د متخصص على االنترنت وذلك 
تسهيالً لعملية استرجاعها ومبا يخدم 
املؤسسات الوقفية وإدارة الوقف في 

العالم اإلسالمي.
وفي ختام حديثه، عبر اجلالهمة عن 
شكره وتقديره للبنك اإلسالمي للتنمية 
على مبادرته الطيبة في تنظيم الورشة 
، متمنياً أن حتقق هذه الورشة الهدف 

املنشود منها.

محمد اجلالهمة خالل مشاركته في حفل االفتتاح

تلفزيون الكويت يواكب كافة 
فعاليات األعياد الوطنية

أع��ل��ن وك��ي��ل وزارة اإلع���الم 
امل��س��اع��د ل��ق��ط��اع ال��ت��ل��ف��زي��ون 
مقرر اللجنة الدائمة لالحتفال 
باألعياد واملناسبات الوطنية 
س��ع��ود اخل��ال��دي أن تلفزيون 
دولة الكويت سيواكب وسينقل 
ك��اف��ة ال��ف��ع��ال��ي��ات واألن��ش��ط��ة 
والبرامج التي ستكون متزامنة 
مع احتفاالت العيدين الوطني 
وال��ت��ح��ري��ر، حيث سيطلق بدء 
من بداية األسبوع املقبل دورة 
برامجية متنوعة تتضمن الكثير 
من البرامج والتغطيات، وذلك 
بالتعاون مع قطاعات ال��وزارة 
ف��ي اإلذاع���ة واإلع���الم اخلارجي 
والسياحة واألخ��ب��ار والبرامج 

السياسية والهندسة.
وثمن اخل��ال��دي ف��ي تصريح 
صحفي توجيهات وزير اإلعالم 
ووزي��ر الدولة لشؤون الشباب 
رئيس اللجنة الدائمة لالحتفال 
باألعياد واملناسبات الوطنية 
محمد ن��اص��ر اجل��ب��ري، ووكيل 
وزارة اإلع��الم بالتكليف محمد 
العواش، والتي سيقوم التلفزيون 
خاللها بتسليط ال��ض��وء على 
إب��راز مظاهر الفرحة واالبتهاج 
ب��االع��ي��اد ال��وط��ن��ي��ة، الف��ت��ا إل��ى 
حرص وزارة اإلعالم وتلفزيون 
دول��ة الكويت على تقدمي امل��واد 
البرامجية للمشاهدين احتفاء 
بهذه املناسبات الوطنية العزيزة 
على قلوب املواطنني واملقيمني 
وفق أحددث التقنيات العالية في 

الصوت والصورة.
وأش������ار اخل���ال���دي إل����ى أن 
ال��ت��ل��ف��زي��ون س��ي��ق��دم ع���دد من 
ال��ب��رام��ج التسجيلية واألف���الم 
ال��وث��ائ��ق��ي��ة وال��ف��الش��ات التي 
حت��اك��ي ف��رح��ة ال��ع��ي��د الوطني 
وذك�����رى ع��ي��د ال��ت��ح��ري��ر، إل��ى 
ج��ان��ب أن ه��ن��اك أنشطة سيتم 
التعاون خاللها مع مجموعة من 
ال��وزارات واملؤسسات والهيئات 
احلكومية، إض��اف��ة إل��ى جتيير 
برامج البث املباشر الرئيسية 
في كافة القنوات التلفزيونية، 
ك��م��ا س��ي��ت��م ع���رض ال��س��ه��رات 
الغنائية “عشاق وطن”، التي مت 
إعادة خاللها إحياء أبرز األعمال 
الغنائية الوطنية لكبار الشعراء، 
ومت تسجيلها مؤخرا مبشاركة 
مجموعة من املطربني املخضرمني 

والشباب، مشيرا إل��ى التعاون 
خ���الل ال��رب��ط التلفزيوني مع 
قنوات خليجية وعربية بينها 

.mbcالقناة السعودية و
وذك��ر اخلالدي أن هناك عدة 
ب��رام��ج ج��دي��دة ف��ي اخل��ارط��ة 
البرامجية التي سيتم عرضها 
ع��ل��ى ال���ت���وال���ي ف���ي ال��ع��ي��دي��ن 
الوطني والتحرير بينها “تاريخ 
األوبريتات”، البرنامج الوثائقي 
“سمو االجنازات”، برنامج 

“صامدون”.
وأض��اف أنه سيتم استضافة 
شخصيات م��ت��ع��ددة ف��ي كافة 
امل��ج��االت، وب��ث تقارير وأغ��ان 
وطنية تعرض للمرة األول��ى، 
والتي ج��رى إنتاجها خصيصا 
ل��ألع��ي��اد ال��وط��ن��ي��ة، إل��ى جانب 
الفواصل والفالشات املتنوعة، 
الف��ت��ا إل���ى أن ال��ت��ل��ف��زي��ون ق��ام 
بتشكيل ف��رق عمل متخصصة 
ملواكبة احتفاالت األعياد الوطنية 
من املخرجني واملذيعني والفنيني 
وامل���ع���دي���ن، وذل����ك ف���ي م��واق��ع 
متعددة بينها إبراج الكويت، قرية 
يوم البحار، قرية صباح األحمد 
التراثية، أسواق املباركية، املنافذ 
احلدودية في النويصيب واملطار 
الدولي، ساحة الصفاة وغيرها 
م��ن امل��واق��ع، حيث سيتم خالل 
الفترة املسائية النقل على الهواء 
مباشرة بدء من الساعة الواحدة 
ظهرا م��ن االس��ت��ودي��و وامل��واق��ع 

اخلارجية.

سعود اخلالدي

خالل مهرجان تراثي لـ »قيرغيزيا« في كلية اآلداب 

وزير اإلعالم القيرغيزي يدعو املستثمرين الكويتيني لالستثمار في بالده
دعا وزير اإلعالم والسياحة في جمهورية قيرغيزيا 
عظمات جمانكوف املستثمرين الكويتيني إلى زيارة 
ب��الده القتناص ال��ف��رص االستثمارية ف��ي مختلف 
القطاعات السيما املتعلقة بالعقارات وامل��ق��اوالت 

واملعادن والسياحة والزراعة.
ج��اء ذل��ك ف��ي كلمة جلمانكوف خ��الل مهرجان 
التراث الوطني جلمهورية قيرغيزيا الذي استضافته 
كلية االداب بجامعة الكويت أم��س األرب��ع��اء ضمن 

فعاليات االحتفاالت بالذكرى ال25 إلقامة العالقات 
الدبلوماسية ب��ني ال��ب��الد وقيرغيزيا واالحتفاالت 

الوطنية الكويتية.
وأك��د أن ب��الده متتلك العديد م��ن امل��ؤه��الت التي 
جتعلها جاذبة للسياحة على مدار العام إذ متتلك جباال 
شاهقة وأنهار طبيعية وغيرها من املقومات السياحية 
اجلاذبة لألسر والعائالت اخلليجية والعربية فضال 
عن امتالكها للعديد من املواد الغذائية الطبيعية ذات 

اجل��ودة العالية التي يتم تصديرها للعديد من دول 
العالم.

وقال إن قيرغيزيا تعد إحدى الوجهات السياحية 
اجلاذبة خالل السنوات اخلمس االخيرة إذ بلغ عدد 
السائحني لديها خالل العام املاضي نحو ستة ماليني 
بينهم شريحة كبيرة من املواطنني اخلليجيني والعرب 
وذلك “بسبب الطبيعة اخلالبة التي تتمتع بها بالدها 

وكرم الضيافة األصيلة”.

وذكر أن الثقافة مرآة الشعوب وعماد الدول وحتافظ 
على ميزة الشعب وتعتبر كذلك منبع الثروة اإلنسانية 
والثقافة ومن أهم املصادر التي تسهم في تطوير البلد 
وتؤثر على بناء املجتمع القوي ووسيلة قوية لتوحيد 

األمم املختلفة من كل العالم.
وأوض��ح أن التعاون الثقافي بني ب��الده والكويت 
يشكل جسرا في دعم العالقات السياسية واالقتصادية 
والعلمية املشتركة مبينا أن هذه الفعالية تأتي في إطار 

التعاون الثقافي القائم بني البلدين الشقيقني وجتسد 
مستوى العالقات التاريخية بينهما.

من جانبها قالت عميدة كلية االداب في حامعة 
الكويت الدكتورة سعاد عبدالوهاب في كلمة مماثلة 
إن اجلامعة ترتبط مع قرغيزيا بعالقة وطيدة في كل 
املجاالت والسيما على الصعيد الثقافي مشيرة إلى فتح 
باب االلتحاق لطلبة قرغيرستان لدراسة اللغة لعربية 

في جامعة الكويت.

مبرة الشيخ عبدالله املبارك الصباح تواصل دعمها للمشروع

أيتام قرية صباح األحمد في ضيافة القصر األبيض
قام وفد من أيتام قرية الشيخ صباح 
األحمد أمير اإلنسانية في إندونيسيا، 
بزيارة إلى أسرة الشيخ عبدالله مبارك 
الصباح في القصر األبيض حيث كان 
في استقبالهم الشيخ محمد العبد الله 
والشيخ مبارك العبد الله والشيخة 
شيماء العبد ال��ل��ه، وق��د راف��ق األيتام 
ال��رئ��ي��س ال��ع��ام للجمعية الكويتية 
األندونيسية اخليرية واملشرف العام 
على القرية املهندس أحمد محمد الهولي، 
ونائب الرئيس العام للجمعية الكويتية 

األندونيسية  خالد الكندري.
وقدم الوفد الشكر ملبرة الشيخ عبد 
الله املبارك على ما تقدمه من دعم للقرية 
اخليرية في كافة املشاريع املختلفة، 
حيث تضم القرية أكثر من 450 طالباً 
يتلقون فيها التعليم وال��ع��دي��د من 

األنشطة الطالبية.
م��ن ج��ان��ب��ه، ش��ك��ر ال��ش��ي��خ محمد 
العبدالله املهندس أحمد الهولي ونائبه 
خالد الكندري على جهودهما وحرصهما 
واهتمامهما باأليتام خاصة، وبالقرية 
بشكل عام، وكذلك متابعتهما للمشاريع 
في القرية اخليرية، وقد أب��دى الشيخ 
محمد العبدالله كامل استعداده لتلبية 
احتياجات قرية صاحب السمو، وعّبر 
عن رغبته في العمل على تطوير القرية 
من اجلوانب كافة حتى تصبح بصمة 

للكويت وم��ث��االً يحتذى ب��ه. كما اكد 
الشيخ مبارك عبدالله املبارك اعتزازه 
بالقرية التي حتمل اسم رمز الكويت، 
مشيرا ال��ى ان م��ات��ق��وم ب��ه امل��ب��رة من 
دعم للقرية هو تنفيذ لتوصية الشيخ 
عبدالله مبارك الصباح طيب الله ثراه 

في دع��م مشاريع اخلير، وتأكيد على 
حرص الوالدة د. سعاد محمد الصباح 

على ذلك.
يذكر أن وف��د األي��ت��ام ألقى ع��دداً من 
الكلمات املعبرة واألن��اش��ي��د اجلميلة 
وال��ق��ص��ائ��د ال��ش��ع��ري��ة ال��ت��ي عكست 

تعبيرات ال��س��ع��ادة على وجوههم، 
وتضمن اإللقاء قصيدة  شعرية شكر 
فيها أحد األطفال القائمني على املبرة، 
مؤكداً امتنان األيتام وتقديرهم للشيخ 
محمد والشيخ مبارك والشيخة شيماء 

على حسن استقبالهم.

جانب من الزيارة

جانب من ورشة العمل


