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النائب األول حضر حفل إفطار القوة البرية:

ولي العهد لسفرائنا الجدد بالخارج:رجال قواتنا المسلحة البواسل يتمتعون بروح معنوية عالية
 كونوا خير سفراء في تمثيل بالدكم

سموه التقى رئيس الوزراء والنائب األول ومحمد الصباح

استقبل سمو ولي العهد الش���يخ نواف األحمد في ديوانه 
بقصر السيف صباح أمس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد.
كما استقبل س���موه في ديوانه بقصر السيف صباح أمس 
النائ���ب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الش���يخ 

جابر املبارك.
حضر املقابلة الش���يخ مبارك الفيصل رئيس ديوان سمو 

ولي العهد.
كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد في ديوانه 
بقصر السيف صباح أمس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الش���يخ د.محمد الصباح وبرفقته كل من الس���فير 
حمد بورحمة وذلك مبناس���بة تعيينه س���فيرا للكويت لدى 
جمهورية السنغال الصديقة، والسفير أمين محمد العدساني 
وذلك مبناسبة تعيينه سفيرا للكويت لدى جمهورية التشيك 
الصديقة، والسفير احمد سالم الوهيب وذلك مبناسبة تعيينه 
سفيرا للكويت لدى جمهورية اثيوبيا الصديقة، والسفير نواف 
عبدالعزيز العنزي وذلك مبناسبة تعيينه سفيرا للكويت لدى 
جمهورية باكس���تان الصديقة، والسفير رائد عبداهلل الرفاعي 
وذلك مبناسبة تعيينه سفيرا للكويت لدى جمهورية اليونان 
الصديقة، والس���فير عبداهلل جمعة الشرهان وذلك مبناسبة 
تعيينه س���فيرا للكويت لدى جمهورية زميبابوي الصديقة، 
والسفير عدنان عبداهلل األحمد وذلك مبناسبة تعيينه سفيرا 
للكويت لدى جمهورية موريتانيا الش���قيقة، والسفير طارق 
خالد احلمد وذلك مبناس���بة تعيينه قنصال عاما للكويت لدى 
دبي بدولة االمارات العربية املتحدة الشقيقة، والسفير جنيب 

عبدالرحمن البدر وذلك مبناسبة تعيينه قنصال عاما للكويت 
لدى جمهورية ڤيتنام الصديقة، والسفير سامي عبدالعزيز احلمد 

وذلك مبناسبة تعيينه قنصال عاما للكويت لدى ميالنو.
وقد متنى س���موه لهم التوفيق والنجاح في عملهم والعمل 
على تعزيز العالقات وآفاق توس���يع اطر التعاون في مختلف 
املجاالت مبا يس���هم في توثيق هذه العالق���ات وتنميتها وان 
يكونوا خير س���فراء في متثيل بالدهم في تلك الدول املعينني 
بها طبقا لتوجيهات القيادة احلكيمة لصاحب الس���مو األمير 

الشيخ صباح األحمد.
وقد شكر نائب رئيس مجلس الوزراء سموه على توجيهاته، 
مؤكدا له التزام جميع السفراء بتمثيلهم لبالدهم على أكمل وجه 

والعمل على تعزيز عمق العالقات بني الكويت ودول العالم.
كما اعرب السفراء عن اعتزازهم بالثقة التي نالوها وبتوجيهات 
سموه، مؤكدين أنها ستكون نبراسا لهم في عملهم اجلديد داعني 

اهلل عز وجل ان يوفقهم فى اداء عملهم.
كما استقبل سموه في ديوانه بقصر السيف كال من الشيخ 
احمد النواف وبرفقته رئيس نادي برشلونة االسباني خوان 
البورت���ا ونائب رئيس النادي وخالد الروضان رئيس اللجنة 
العليا املنظمة لدورة الروضان الرمضانية وذلك مبناسبة زيارته 

للبالد للمشاركة في احتفالية الدورة الرمضانية.
كما اس���تقبل س���موه مختار منطقة الدوحة ناصر الهبيدة 
وخالد ناصر الهبيدة حيث أهديا لس���موه درعا تذكارية وقد 

شكرهما سموه، متمنيا لهما التوفيق والسداد.
كما اس���تقبل س���موه في ديوانه بقصر الس���يف عددا من 

املواطنني.

شارك النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء 
الدفاع الشيخ  ووزير 
جابر املبارك مس���اء 
الق���وة  ام���س األول 
البرية جريا على عادته 
السنوية مأدبة اإلفطار 
الرمضانية املقامة على 
شرفه وبحضور رئيس 
األركان العامة للجيش 
الفريق الركن طيار فهد 
األمير، ونائب رئيس 
األركان العامة للجيش 
الركن أحمد  الفري���ق 
اخلالد وأعضاء مجلس 
الدفاع العسكري وكبار 
قادة اجليش، هذا وقد 
كان في استقباله لدى 
وصول���ه ال���ى قيادة 
القوة البرية مس���اعد 
آمر القوة البرية وعدد 
من قادة القوة البرية، 
حيث تخلل خالل مأدبة 
اإلفطار تبادل األحاديث 
التي س���ادت  الودية 
عليه���ا روح األس���رة 

الواحدة.
وقد أعرب الش���يخ 
جابر املبارك عن سعادته 
وامتنانه بوجوده بني 
ابنائه منتسبي اجليش 
ومش���اركتهم مأدب���ة 
االفطار الس���نوية في 
هذا الش���هر الفضيل، 
مشيدا بالروح املعنوية 
العالية التي يتمتع بها 
رجال قواتنا املسلحة 
البواس���ل، داعيا اهلل 
ان ي���دمي نعمته على 
ه���ذه األرض العزيزة 
على قلوبن���ا، ويعيد 
رمضان كل عام عليها 
وعلى شعبها باخلير 
واليمن والبركات في 
ظل صاحب الس���مو 
القائد األعلى  األمي���ر 
للقوات املسلحة الشيخ 
صباح األحمد، وسمو 
ولي العهد وسمو رئيس 

مجلس الوزراء.

د.ناصر الصانع

الشيخ جابر املبارك يتسلم هدية تذكارية من منتسبي القوة البرية

الشيخ جابر املبارك والفريق فهد األمير والفريق الشيخ أحمد اخلالد خالل عزف السالم الوطني

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ د.محمد الصباح وسفراءنا اجلدد باخلارج

العيسى: »إعانة المرضى« أنفقت 234 ألف دينار 
على 3167 حالة مرضية العامين الماضيين

الصانع: وفد »حدس« أكد لألمير قلق المواطنين
من ممارسات سلبية تهز استقرار ووحدة المجتمع

الحكوم�ة مطالب�ة بتعزي�ز خطواته�ا الخاصة بتقدي�م قانون
خط�ة التنمي�ة والتركي�ز عل�ى التعليم والصحة بش�كل رئيس�ي

كش����ف رئيس اللجنة الطبية بجمعية 
صندوق اعانة املرضى د.ابراهيم العيسى 
عن طرح عدد من املش����اريع الطبية التي 
تتبناها اجلمعية لصالح املرضى املعسرين 
ومنها مشروع مرضى »القلب« الذي تتبناه 
اللجنة والذي يهدف الى انقاذ أكثر من خمسة 
آالف مريض من املرضى املعسرين املصابني 
بأمراض القلب، مشيرا الى ما قدمته اجلمعية 
من مساعدات للحاالت املرضية التي بلغت 
3167 حالة بتكلفة مالية زادت على أكثر من 

234 ألف دينار.
وقال د.العيسى في تصريح صحافي: اننا 
نس����عى من خالل هذه املشاريع الى تقدمي 

الدعم االنساني لهذه الفئة من املرضى الفقراء 
وتخفيف آالمهم ورفع معاناتهم من خالل 
كفالتهم وتوفير احتياجاتهم اخلاصة السيما 
املتطلبات الطبية ملرضى القلب كالقسطرة 
وأجه����زة تنظيم ضرب����ات القلب وأجهزة 
التنفس وتوفير دعاميات للقلوب املصابة 

بجانب األدوية الالزمة وغيرها.
وأوضح د.العيسى ان الصندوق استطاع 
ان يقدم في ال� 5 سنوات املاضية من خالل 
مشروع القلب فقط دعما للمرضى احملتاجني 
لعمليات القسطرة بلغت قيمته 90 ألف دينار 
استفاد منه اكثر من 1444 حالة مرضية، وقدم 
اجهزة تنفس لشريحة اخرى من املرضى زاد 

عدده����م عن 46 حالة زادت تكلفتها عن 38 
الف دينار، فيما كان عدد احلاالت املرضية 
الت����ي وفر لها الصن����دوق دعاميات للقلب 
اكثر م����ن 90 حال����ة زادت تكلفتها عن 48 

الف دينار.
ودعا العيس����ى الى التكاتف لدعم هذه 
الفئات التي تكالب عليها الفقر واملرض مما 
يجعلها في حالة نفس����ية يرثى لها، وقال: 
ان العم����ل على دعم مثل هذه احلاالت عمل 
انساني دعت اليه الشريعة االسالمية وحثت 
عليه جميع الشرائع السماوية انطالقا من 
قوله تعالى: )ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس 

جميعا(.

وشدد الوفد على ان احلكومة 
مطالبة بتعزيز خطواتها اخلاصة 
بتق����دمي قانون خط����ة التنمية 
والتركيز على بعدين هامني من 
أبعاد التنمية في املرحلة القادمة 
التعليم  وبش����كل عملي وهما 

والصحة بشكل رئيسي.
كما أشار د.ناصر الصانع أمني 
عام احلركة الى تقديره وتقدير 
أعضاء احلركة لصاحب السمو 
األمير وسمو ولي العهد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء على حسن 
االس����تقبال واملباركة بالشهر 
الفضي����ل والتهنئ����ة ومتنيات 
التوفيق لالختيار ملنصب األمني 
العام اجلديد للحركة الدستورية 
اإلسالمية سائلني اهلل سبحانه 
وتعالى ان يبارك للجميع وان 
الكويت وش����عبها  يحفظ اهلل 
وان ينع����م عليها بدوام اخلير 

والبركة.

بخطوات عملية وشفافة وسريعة 
باجتاه عدد من القضايا التي تهم 
املواطنني وعلى وجه اخلصوص 
وباء انفلونزا اخلنازير وكذلك 
تبعات املشكلة األخيرة في محطة 
الص����رف الصحي ف����ي منطقة 

مشرف والوضع البيئي.

ولي العهد ال����ى تأكيد املعاني 
والتوجيهات الس����امية ألهمية 
الوحدة الوطنية والوقوف ضد 
كل ما من ش����أنه شق الوحدة 
الوطنية وضرب مكونات املجتمع 
وتقسيمه الى حضر وبدو وسنة 
وش����يعة وإثارة البغضاء بني 
نس����يجه املتماسك، وأكد الوفد 
لسموه قلق الكثير من املواطنني 
املمارسات السلبية  من بعض 
التي من شأنها ان تهز استقرار 
املجتمع وتساهم في خلق أجواء 
غير إيجابية بني أبناء املجتمع 

الواحد.
وتشرف الوفد بااللتقاء بسمو 
رئيس مجلس ال����وزراء حيث 
أكد الوفد أهمية تعزيز الوحدة 
الوطنية وإيقاف صور اخلالف 
والشقاق وما من شأنه متزيق 
حلمة املجتمع الكويتي، كما أكد 
الوفد ض����رورة قيام احلكومة 

الع���ام للحركة  قال األمني 
الدستورية اإلسالمية )حدس( 
د.ناصر الصانع انه تش���رف 
وأعضاء احلركة د.بدر الناشي 
العلي���م والنائب  وم.محم���د 
د.جمعان احلربش ومحمد الدالل 
مبقابلة صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد وكذلك 
سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد وكذلك س���مو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر  مجلس 
احملمد حيث قام الوفد بتقدمي 
تهانيه لصاحب السمو األمير 
وسمو ولي عهده وسمو رئيس 
مجلس الوزراء مبناسبة حلول 
شهر رمضان املبارك ومتنياته 
للجمي���ع بالصح���ة والعافية 
والقب���ول من اهلل س���بحانه 

وتعالي.
واش����ار الوفد في لقائه مع 
صاحب الس����مو األمير وسمو 

كشف عن مشاريع طبية لصالح المرضى المعسرين

استقبله صاحب السمو وولي العهد ورئيس الوزراء


