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القيادة السياسية أعربت عن األسف
لحريق كاتدرائية نوتردام

بعث �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد ،بربقية �إلى
الرئي�س الفرن�سي �إميانويل ماكرون ،عرب فيها �سموه عن بالغ �أ�سفه
للحريق الذي اندلع يف كاتدرائية نوتردام يف العا�صمة باري�س والذي
�أحلق �أ�رضارا ج�سيمة يف ذلك الأثر العاملي والإن�ساين ،راجيا �سموه
�أن يتمكن امل�س�ؤولون يف البلد ال�صديق من احتواء وتدارك تداعيات
هذا احلدث امل�ؤ�سف.
وبعث �صاحب ال�سمو ،بربقية تهنئة �إلى ملكة الدمنارك مارغريت
الثانية ،عرب فيها �سموه عن خال�ص تهانيه مبنا�سبة العيد الوطني
لبالدها ،متمنيا �سموه لها دوام ال�صحة والعافية ولبالدها كل التقدم
واالزدهار.
وبعث �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد ،و�سمو ال�شيخ جابر
املبارك ،رئي�س جمل�س الوزراء بربقيتي تهنئة مماثلتني.

•  ...وخالل لقائه الشيخة سعاد الصباح

• صاحب السمو مستقبالً سمو الشيخ ناصر احملمد

سموه استقبل ناصر المحمد وسعاد الصباح

الديوان األميري :لجنة وزارية عليا
لتسريع إنجاز المدينة الترفيهية

األمير يشهد حفل ختام جائزة الكويت الدولية
لحفظ القرآن الكريم ...اليوم

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد،
بق�رص بيان �أم�س� ،سمو ال�شيخ نا�رص املحمد.
كما ا�ستقبل �سموه ،ال�شيخة د�.سعاد ال�صباح ،حيث �أهدت
�سموه كتابا حمل عنوان «الكويت يف عهد عبدالله بن �صباح

ال�صباح احلاكم اخلام�س 1866ــ ،»1892وال��ذي يوثق
ويو�ضح العالقة الوثيقة التي جمعت بني �أهل الكويت
حكاما وحمكومني يف تلك الفرتة وحكم الكويت الذي متيز
تاريخيا وات�سم بروح الت�شاور والت�سامح.

من جهة �أخرى ،يتف�ضل �صاحب ال�سمو ،في�شمل برعايته
وح�ضوره حفل ختام جائزة الكويت الدولية حلفظ القر�آن
الكرمي وقراءاته وجتويده بدورتها العا�رشة وذلك يف متام
ال�ساعة العا�رشة من �صباح اليوم ،على م�رسح ق�رص بيان.

ناصر الصباح استقبل رئيس اتحاد نقابة
العاملين بـ «الحكومي»

�رصح م�صدر م�س�ؤول يف الديوان الأمريي ب�أنه بناء على رغبة �سامية من �سمو
�أمري البالد ال�شيخ �صباح االحمد ،فقد مت ت�شكيل جلنة وزارية عليا للقيام ب�أعمال
ت�رسيع وت�صميم و�إن�شاء واجناز املدينة الرتفيهية بهدف �أن توكل تنفيذ �أعمال
هذا امل�رشوع للقطاع اخلا�ص دون �أن يتحمل الديوان االمريي �أي مبالغ مالية �أو
م�رصوفات خا�صة بهذا امل�رشوع.
كما �أ�ضاف امل�صدر �أن م�رشوع �إن�شاء و�إجناز وت�شغيل و�صيانة وا�ستغالل املنطقة
املحيطة مدينة الكويت الريا�ضية يف ن�شاط ريا�ضة املحركات قد مت طرحه
كمزايدة لل�رشكات املحلية املتخ�ص�صة يف هذا املجال ،علما ب�أن االيراد املقدر
هو «خم�سون مليون دينار» ،حيث يعترب ايرادا خلزينة الدولة.
وقد �أفاد امل�صدر ب�أن الديوان الأمريي يخ�ضع جلميع اجلهات الرقابية يف الدولة
وح�سب الإجراءات القانونية املتبعة.

رئيس األركان بحث ومسؤول عسكري
إيطالي الموضوعات المشتركة
كتب حم�سن الهيلم:

بحث رئي�س الأرك���ان العامة للجي�ش
الفريق الركن حممد اخل�رض ،يف مكتبه
�أم�س ،مع نائب دائرة العالقات العامة
اخلارجية يف اجلي�ش االيطايل العميد
ما�سيمو بياجيني ،املو�ضوعات ذات
االهتمام امل�شرتك.
وقالت وزارة الدفاع يف بيان �صحايف �إنه
مت خالل اللقاء تبادل الأحاديث الودية
ومناق�شة �أهم الأمور واملو�ضوعات ذات
االهتمام امل�شرتك ال�سيما املتعلقة
باجلوانب الع�سكرية و�سبل تعزيزها
وتطويرها.ح�رض اللقاء معاون رئي�س
الأركان العامة لهيئة العمليات واخلطط
ال��ل��واء الركن حممد الكندري ومدير
التعاون الع�سكري العميد الركن �أحمد
اخللف وامللحق الع�سكري االيطايل لدى
البالد العقيد فيتو كراكا�س.

• الفريق الركن محمد اخلضر مع نائب دائرة العالقات العامة في اجليش اإليطالي

الكويت شريك استراتيجي لنا ونرتبط معها بالعديد من المشتركات
• رئيس الوزراء باإلنابة متوسطا ً حسني العازمي ورؤساء النقابات

ا�ستقبل رئي�س جمل�س الوزراء بالإنابة وزير الدفاع ال�شيخ نا�رص ال�صباح،
يف ق�رص بيان العامر م�ساء �أم�س الأول ،رئي�س احتاد نقابات العاملني
بالقطاع احلكومي ح�سني العازمي ور�ؤ�ساء النقابات.

وقالت وزارة الدفاع يف بيان �صحايف �أم�س� ،إنه مت خالل اللقاء تبادل
الأح��ادي��ث ال��ودي��ة ومناق�شة �أه��م الأم���ور واملو�ضوعات �ضمن حمور
الزيارة.

الرفاعي :نتطلع لتعزيز التعاون العسكري
مع الجيش الباكستاني
كتب حم�سن الهيلم:
بحث وكيل احلر�س الوطني الفريق
الركن ها�شم الرفاعي ،يف مكتبه
بالرئا�سة العامة للحر�س مع
رئي�س هيئة الأرك���ان امل�شرتكة
للجي�ش الباك�ستاين الفريق �أول
زب�ير حيات وال��وف��د امل��راف��ق له
�أوج����ه ال��ت��ع��اون امل�����ش�ترك بني
اجلانبني.
وق��ال احل��ر���س الوطني يف بيان
�صحايف �أم�س� ،إن الفريق الرفاعي

رحب بالوفد ونقل �إليه حتيات �سمو
ال�شيخ �سامل العلي ،رئي�س احلر�س
الوطني وال�شيخ م�شعل الأحمد،
نائب رئي�س احلر�س الوطني.
و�أعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون
الع�سكري بني احلر�س الوطني
الكويتي واجلي�ش الباك�ستاين
م��ن خ�ل�ال ال��ع�لاق��ات املتميزة
بني البلدين والعمل على تبادل
اخل�برات وال��زي��ارات وامل�شاركة
يف التمارين والدورات الع�سكرية
والأمنية وفقا لأه���داف الوثيقة

الوطني

اال�سرتاتيجية للحر�س
« 2020الأمن �أوال».
من جانبه �أكد رئي�س هيئة �أركان
اجلي�ش الباك�ستاين �أهمية الزيارة
يف التعرف على احلر�س الوطني
عن كثب وبحث �سبل تبادل اخلربات
لتحقيق اال�ستفادة لكال اجلانبني.
وتخلل اللقاء عر�ض �إيجاز عن �أهم
الأدوار التي ي�ضطلع بها احلر�س
الوطني يف املنظومة الأمنية يف
الكويت و�إ�سناد �أج��ه��زة الدولة
وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين.

ح�رض اللقاء املعاون للعمليات
وال��ت��دري��ب يف احل��ر���س الوطني
اللواء الركن فالح فالح ،ومدير
ديوان نائب رئي�س احلر�س الوطني
ال��ل��واء ج��م��ال ذي���اب وامل��ع��اون
لل�ش�ؤون املالية و�إدارة املوارد
العميد ري��ا���ض ط���واري ومدير
ديوان �سمو رئي�س احلر�س الوطني
العميد ثابت جزاع وقائد احلماية
والتعزيز العميد الركن حمد �أحمد
ومدير مديرية نظم املعلومات
العميد مهند�س نا�رص نا�رص.

رئيس البرلمان الماليزي :تكريم األمم

المتحدة والبنك الدولي لألمير مستحق
�أك����د رئ��ي�����س جم��ل�����س ال��ن��واب
«ال�ب�رمل���ان» امل��ال��ي��زي حممد
يو�سف� ،أم�س� ،أن تكرمي الأمم
املتحدة والبنك ال��دويل ل�سمو
�أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد
«م�ستحق عن جدارة».
و�أ���ض��اف «بالطبع ي�ستحقهما
�صاحب ال�سمو ...لقد مل�سنا
�أ�شياء طيبة للغاية من الكويت
وه��ذا التقدير رفيع امل�ستوى
يجعلنا �سعداء به».
وقال يو�سف �إن زيارته الر�سمية
احلالية �إل��ى الكويت م��ع وفد
ميثل جمموعة ال�صداقة الكويتية
 املاليزية تهدف �إل��ى لقاءالربملانيني الكويتيني لتبادل
وج��ه��ات النظر ح��ول الق�ضايا
الإقليمية والدولية ذات االهتمام
امل�شرتك.
و�أ�شار �إل��ى لقائه رئي�س جمل�س
الأم��ة م��رزوق الغامن �أم�س الأول
قائالً :نحن مهتمون للغاية مبعرفة
�آل��ي��ات عمل ال�برمل��ان الكويتي
وتبادل الآراء بني برملانيينا،

• محمد يوسف

فيما و�صف جمل�س الأمة الكويتي
ب�أنه «الربملان الأكرث ن�شاطا يف
هذه املنطقة».
و�شدد يو�سف على �أن الكويت �رشيك
ا�سرتاتيجي ملاليزيا ،ما دفع
باجتاه ت�أ�سي�س جمموعة ال�صداقة
املاليزية الكويتية عقب اجتماع
مع �سفري الكويت يف كواالملبور
م�ؤخرا.

وقال رئي�س الربملان املاليزي
«نريد حتريك جمموعة ال�صداقة
والعمل على �سبل تفعيلها قدما».
و�أ�شار �إلى �أن زيارته �إلى الكويت
كانت مقررة يف العام املا�ضي
لكن الربملان املاليزي كان يف
عطلة ذلك الوقت ،م�ضيفا جعلنا
زيارة الكويت �أولوية وهذه هي
الرحلة الأولى �إلى اخلارج عقب
العطلة.
كما �أك��د �أن ماليزيا والكويت
ترتبطان بالعديد من امل�شرتكات،
م�ضيفا ن��ري��د �أن نعمل �سويا
لتحقيق �أجندتنا امل�شرتكة...
لدينا م��وق��ف م�شرتك على حد
�سواء ب�صفتنا ع�ضوين يف االحتاد
الربملاين الدويل ،وب�ش�أن موقف
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب
باالعرتاف ب�سيادة �إ�رسائيل على
م��رت��ف��ع��ات اجل����والن ال�سورية
املحتلة �أك��د يو�سف ق��ائ�لاً :من
ال��وا���ض��ح �أن ه���ذا �أم���ر خاطئ
للغاية ..نحن نعار�ض ذلك دون
حتفظات.

«بنك الطعام» أطلق حملة

«بوقفكم تدوم النعم» للحد من الهدر

• الفريق الركن هاشم الرفاعي مستقبالً الوفد الباكستاني

�أطلق بنك الطعام حملة «بوقفكم تدوم النعم»
للتوعوية بحفظ النعمة من الهدر واحلد من
الفائ�ض من الأطعمة واملحافظة على البيئة
و�صحة الطلبة.
وق��ال مدير البنك �سامل احلمر ،يف ت�رصيح
�صحايف �إن احلملة التي تقام بالتعاون مع
الأم��ان��ة العامة ل�ل�أوق��اف ووزارة الرتبية
وينفذها فريق الأن�شطة التطوعية يف البنك
ت�سعى الى حتفيز املبادرات اخلالقة وتعزيز
بناء قاعدة علمية �صلبة بالتزامن مع خلق
بيئة �صحية ت�شجع االبتكار.
و�أ�ضاف �أن العمل على تو�سيع نطاق الوعي
ال��ع��ام بالعلوم وخلق بيئة تتيح ازده��ار
االبتكار وتعزيز القدرات البحثية والعمل
على حتويل الأفكار اجليدة �إلى واقع ملمو�س،
ما يعزز ن�رش التوعية والثقافة الغذائية يف

الكويت.
و�أو�ضح �أن هذه احلملة ت�ستهدف ن�رش ثقافة
املحافظة على النعمة و�إع����ادة تدويرها
بطريقة �صحيحة التي منها تخ�صي�ص حاويات
جلمع الفائ�ض من الطعام وتقدميه للطيور
واحل��ي��وان��ات والعمل على تقدمي الطعام
الفائ�ض اي�ضا للمحتاجني ،م�شريا �إل��ى �أن
خملفات االطعمة تتجاوز  ٪45من �إجمايل
النفايات بالكويت.
وذكر �أن هذه احلملة تعترب الأولى من نوعها يف
الكويت التي تطلقها جهة خريية بالتعاون مع
م�ؤ�س�سات حكومية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين
بهدف املحافظة على �صحة املجتمع والأبناء
الطلبة ون�رش الوعي والثقافة املجتمعية
للحفاظ على النعمة عرب �رشاء الأطعمة على
قدر احلاجة.

