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المعتوق يشيد بروح شيخ األزهر الجديد

 القاه����رة – كونا: عقدت هيئة رئاس����ة املجلس 
اإلس����امي العاملي للدعوة واإلغاث����ة اجتماعها ال� 
57 برئاس����ة ش����يخ األزهر اجلديد د.احمد الطيب 
لتعزيز دور املجلس ف����ي مجالي الدعوة واإلغاثة 
ودعم العمل االغاثي والتأكيد على مبدأ إنس����انية 

اإلغاثة اإلسامية.
وقال رئيس الهيئة اخليرية اإلسامية العاملية 

د.عبداهلل املعتوق في تصريح ل� »كونا« عقب االجتماع 
ان هذا االجتماع يعد األول الذي يترأسه شيخ األزهر 
اجلديد د.احمد الطيب خلفا لرئيس املجلس السابق 

شيخ األزهر الراحل د.محمد سيد طنطاوي.
واضاف املعتوق أنه مت خال االجتماع استعراض 
العديد من البنود املدرجة على جدول أعمال املجلس 
حيث بدأ االجتماع بالتصديق على احملضر السابق 

ومن ثم استعرض رؤساء اللجان املنبثقة عن املجلس 
تقارير جلانهم.

وأش����اد بالروح اجلديدة التي يتحلى بها شيخ 
األزهر إضافة الى اخلطة املستقبلية لرؤى وخطط 
املجلس التي تهدف الى تطوير املجلس والنهوض 
بعمله، معربا عن شكره وتقديره للدعوة التي قام 

بها شيخ األزهر للمشاركة في هذا االجتماع.

7% على »السياحية« و10% على »األولى«
خصم من »الوطنية« لجميع العاملين في »اإلعالم«

االعام، مشيرا الى وجود تذاكر 
مخفضة للعدي���د من االماكن 
الترفيهية في الكويت، وكذلك 
الرحات املخفضة التي تنظمها 
العامة سنويا  العاقات  ادارة 
ملوظفيها ويت���م االعان عنها 
داخل املباني التابعة للوزارة.

واش���ار تركي الى ان ادارة 
الى  العامة تس���عى  العاقات 
توطي���د عاقاتها م���ع العديد 
م���ن اجله���ات واملؤسس���ات 
التي ميك���ن ان تقدم خدماتها 
باس���عار مخفض���ة ملوظفي 
الوزارة واس���رهم واوضح ان 
هناك انشطة متنوعة ستعلن 
عنها ادارة العاقات العامة في 

حينه.

وقت من العام واضاف تركي 
ان هذا اخلصم سيمنح للموظف 
وعائلته بالكامل بعد ابراز هوية 
العمل فقط في اي من مكاتب 
البيع التابعة لشركة اخلطوط 

الوطنية.
واكد تركي ان ادارة العاقات 
العامة تس���عى وبشكل كبير 
الى تق���دمي اي خدمات ميكن 
ان يستفيد منها املوظف الذي 
يعمل في وزارة االعام ايا كان 
مسماه الوظيفي واشار الى ان 
هناك توجيه���ات وتعليمات 
من الشيخ فيصل املالك وكيل 
الوزارة بضرورة العمل لتوفير 
اي خدمات ميكن ان يتمتع بها 
املوظف الذي يعمل في وزارة 

العاقات  ادارة  توصل����ت 
العام����ة بوزارة االع����ام الى 
اتف����اق مع ش����ركة اخلطوط 
الوطنية الكويتية ملنح خصم 
لكل املوظفني العاملني بوزارة 
االعام واسرهم طوال اوقات 
العام وعل����ى جميع الرحات 
والوجهات التي تصلها طائرات 
اخلطوط الوطنية، واكد مدير 
العامة موسى  العاقات  ادارة 
تركي ان ادارة العاقات العامة 
توصل����ت الى خصم قدره %7 
السياحية و%10  الدرجة  على 
على الدرجة األولى من السعر 
املعلن السعار تذاكر الطيران 
في اي وق����ت من أوقات العام 
دون النظ����ر لوقت الذروة او 

غيره.
واشار موسى تركي الى انه 
من حق كل املوظفني العاملني 

الدرجة األولى  واس���رهم من 
دون حتديد اي عدد من األوالد 
التمت���ع بهذا اخلص���م في اي 

فيصل المالك يوجه بتوفير أي خدمات يمكن أن يتمتع بها الموظفون

الشيخ فيصل املالك

أحمد الشرمي

علي النخيالن

سعود الرومي

موسى تركي

إجراء اختبار للدم )أنور الكندري( طالب يتبرع بدمه  

املستشار راشد احلماد مستقبال أحمد ستيومو

الحماد وستيومو بحثا أوجه التعاون
اإلسالمي المشترك بين الكويت وأوغندا

اس����تقبل نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون القانونية ووزير 
العدل ووزير األوقاف والش����ؤون 
اإلسامية املستشار راشد احلماد في 
مكتبه باألمانة العامة لألوقاف رئيس 
البعثة الديبلوماسية في السفارة 
األوغندية في الرياض أحمد ستيومو 
ومت بحث أوجه التعاون اإلسامي 
املشترك وتطوير سبل دعم العاقات 

الثنائية ب����ني البلدين الصديقني. 
وصرح رئيس البعثة األوغندية: ان 
الكويت وأوغندا تربطهما عاقات 
قدمية والهدف األساسي من الزيارة 
هو تنشيط العاقات الثنائية بني 
الكويت وحكومة جمهورية أوغندا. 
وأضاف: انني بصفتي رئيسا للبعثة 
األوغندية أتقدم بالشكر والتقدير 
حلكومة الكويت وللمستشار احلماد 

ملا كان له من دور بارز في العمل على 
تقدمي املساعدات وتوطيد العاقات 

مع مسلمي أوغندا.
ومن جانبه، أكد املستشار احلماد 
الكويت حريص����ة على تقدمي  ان 
جميع الدعم للمشاريع االسامية 
في جمهورية أوغندا واحلرص على 
توطيد العاقات الثنائية بني البلدين 

الصديقني.

العبد الرزاق: »عيش الحياة وامنح الحياة« نداء إلنسانيتنا

ولكن األمر مختل���ف مع األعداد 
الكبيرة من املتطوعني الذين معنا، 
وكنا نعتمد على أن الناس ترانا 
بالصدفة، ولكن العام يختلف األمر 
بوجود أكثر من 35 متطوعا من 
الشباب هدفهم ضم املزيد لنادي 
25، وهم ملتزمون بالتبرع بالدم 
على األقل 25 م���رة، ويحاولون 
الناس الستقطابهم  الى  احلديث 
وحثهم على التبرع بالدم، ولذلك 
نتوقع توافد أعداد كبيرة، كذلك 
عب���ر مواكبة احل���دث بالوجود 
اننا محظوظون  اإلعامي، حيث 
بالتواجد اإلعامي الذي يقف الى 
جانبنا دائما ويساهم في إيصال 
رسالتنا بشكل أس���رع ونتوقع 
أن تكون هناك اس���تجابة طيبة، 
خاصة أن الناس سيحضرون إلينا 
ويسألوننا عن كيفية املشاركة، 

وعن احلمل���ة األخيرة قالت 
نظمنا نفس هذه احلملة قبل ثاث 
سنوات عام 2007، وكنا متواجدين 
باألڤني���وز ومجمع���ات جتارية 
أخرى، وكانت هناك اس���تجابة 
ممت���ازة، وكنا بدأن���ا باحلمات 
آنذاك بسبب نقص املخزون، وحني 
بدأنا باحلمات بدأنا أيضا بسد 
النقص بص���ورة كبيرة، لدرجة 
أنه في إحدى احلمات جمعنا 150 
متبرعا في مجمع األڤنيوز خال 
3 ساعات، وهو رقم كبير جدا في 

يوم واحد.
ونحن اآلن ال نعاني من نقص، 
ولكننا آثارنا أال ننتظر حتى يكون 
هناك نقص، وقد جهزنا احلملة 
اخلاصة بالتبرع مبدخل األڤنيوز، 
فيس تو ومعنا 5 ممرضات وفني 
مختبرات وطبيب واداريني ويتم 
أخذ الدم من املتبرع ومن ثم جترى 
عليه الفحوص���ات الازمة ببنك 

الدم.

فان إنسانيتنا بالنهاية هي التي 
ستجمعنا.

وعن األع���داد املتوقع التبرع 
من قبلها بينت أن اليوم هو األول 
النطاق احلملة ونحن مستمرون 
ملدة 7 أسابيع، ومع نهاية احلملة 
س���نعلن األرقام الت���ي تبرعت، 
فم���ن الصعب التكه���ن بها اآلن، 
فمن قبل كنا نتواجد باملجمعات 

باجلامعة مثل قائمة »الوس���ط 
الدميوقراطي« والقائمة »املستقلة«، 
وبهذه املناسبة أقدم الدعوة لكل 
القوائم الطابية باجلامعات بأن 
تشارك معنا، ألننا هنا بعيدين عن 
الفكرية،  السياسة واالختافات 
ونحن مؤمنون بأن التبرع بالدم 
هو قضية إنسانية بالدرجة األولى 
مهما اختلفن���ا أو فرقتنا أفكارنا 

على أخذ كيس���ني من الدم كل 3 
أسابيع من بداية العام األول من 
عمرهم، وس���يرمزون من خال 
التش���كيل إلى ش���كر املتبرعني 
الذين يخدمونه���م باإلضافة إلى 
مجموعات شبابية مثل مجموعة 
»آي كان« ومجموعة جريدة »األمل« 
االلكتروني���ة اخلاصة باملعاقني، 
القوائم الطابية  وشباب بعض 

حنان عبد المعبود
أكدت مراقب اخلدمات الطبية 
والتوجيه في بنك الدم د.رنا العبد 
ال���رزاق، أن التبرع بالدم يحتاج 
إلى تكاتف اجلهود لنشر الوعي 
حول أهميته، وقالت في تصريح 
صحافي عقب بدء أنشطة احلملة 
اجلديدة لبنك الدم للتبرع بالدم 
والتي تتوافق مع إعان »نادي 25 
للتبرع بال���دم« العاملي بالكويت 
كأول دولة تفعله مبنطقة الشرق 
األوسط، »نحن متواجدون اليوم 
في مجمع األڤنيوز إلطاق حملتنا 
بالدم، والتي  الصيفية للتب���رع 
انطلقت اليوم حتت شعار »عيش 
احلياة وامن���ح احلياة« والفكرة 
الت���ي ترتكز عليه���ا احلملة أنه 
خال فت���رة الصيف ينقص عدد 
املتبرعني، بسبب طبيعة الطقس 
والسفر، فأحببنا أن نتواجد في 
األماكن التي بها ازدحام وكثافة في 
فترة الصيف، خاصة املجمعات 
التجاري���ة، للتبرع بالدم، ومعنا 
ش���باب املتطوعني ملساعدتنا في 
اس���تقطاب أكبر عدد من الناس 

للتبرع بالدم.
الي���وم قالت  وعن أنش���طة 
»قبل ب���دء التبرع آثرن���ا إثارة 
اهتمام رواد املجمع عبر تشكيل 
الذين يرتدون  ينفذه املتطوعني 
»تي شيرت« أحمر مكتوب عليه 
»عيش احلياة متنح احلياة« ميثل 
التش���كيل قطرة دم، حيث يقف 
املتطوعون واملرضى واملتبرعون 
لعمل الشكل بأجس���امهم، ومن 
املتوقع أن يش���ارك في التشكيل 
حوالي 200 ش���خص وهم طاقم 
من العاملني ببنك الدم واملتطوعني 
أعضاء نادي 25 الشبابي، ورابطة 
مرضى الثاسيميا، وهم املرضى 
الذين تعتمد حياتهم بشكل أساسي 

ناشدت القوائم الطالبية بالجامعات المشاركة بالنادي والتبرع في حملة بنك الدم

الشريم سّلم تهنئة األمير لرئيس منغوليا
بالذكرى الـ 35 إلقامة العالقات بين البلدين

صاحب السمو يتمنى لرئيس وجمهورية 
آيسلندا مزيدًا من األمن واالستقرار والتقدم

النخيالن قدم أوراق اعتماده سفيرًا محااًل لدى آيسلندا

الرومي يؤكد أهمية تعزيز العالقات الثنائية 
بين الكويت واألرجنتين

سفارة أفغانستان: جهود الكويت الخيرية 
تمتد إلى جميع أنحاء العالم

البي����ان زيارة  واس����تذكر 
األمي����ر الراحل الش����يخ جابر 
األحمد رحمه اهلل ملنغوليا في 
أكتوبر 1995 والزيارة التاريخية 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
صب����اح األحم����د ملنغوليا في 
يوليو 2007 وأغسطس 2008 
التي فتحت آفاقا ديبلوماسية 

بني البلدين.
وق���ام الرئي���س املنغولي 
آنذاك ناتسكني باغباند بزيارة 
الكوي���ت ف���ي م���ارس 1998 
 والرئيس املنغولي آنذاك أيضا

نامبرين اينخباير في نوفمبر 
.2007

ونتج عن هذه العاقات فتح 
الكويت  سفارة منغولية لدى 
في ديس����مبر 2009 وس����فارة 
كويتي����ة ل����دى منغوليا في 1 
مارس 2010 وتعتبر أول سفارة 
عربية وخليجية في العاصمة 

املنغولية أوالن باتر.

مبوف����ور الصح����ة والعافي����ة 
وللكوي����ت باملزيد م����ن األمن 

واالستقرار والرقي.
واوضح ان الرئيس جرميسون 
أشاد بعاقات الصداقة الوثيقة 
التي تربط البلدين والتي متثل 
منوذجا يحت����ذى في العاقات 

بني الدول.
النخيان في ختام  واعرب 
تصريحه ل� »كونا« عن تشرفه 
بحمل هذه املسؤولية واالضطاع 
به����ذه املهمة الت����ي أواله إياها 
صاحب الس����مو األمير متعهدا 
بب����ذل جميع اجله����ود خلدمة 
العاق����ات الوثيقة التي جتمع 
الكوي����ت وايس����لندا الصديقة 
والعمل املستمر على تطويرها 

في املجاالت كافة.

الثنائية بني  العاق����ات  بتعزيز 
البلدين الصديقني، وان الواليات 
االرجنتينية حتظى باهتمام خاص 
من قبل القيادة الكويتية، مشيرا 
ال����ى ان الزيارة الرس����مية التي 
قام بها حاكم والية )سانتا في( 
هيرمز بينر ال����ى الكويت مطلع 
هذا االسبوع على رأس وفد رفيع 

املستوى.
وأوضح السفير الرومي ان هذا 
االهتمام جسده استقبال صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
حفظ����ه اهلل ورعاه حلاكم والية 
)سانتا في( الى جانب املباحثات 
املثم����رة التي أجراه����ا مع كبار 

املسؤولني الكويتيني.
وأك����د الروم����ي حلاكم والية 
سالتا ان حكومة الوالية تستطيع 
بإمكانياتها الزراعية والصناعية ان 
تقيم عاقات جتارية واستثمارية 

مباشرة قوية مع الكويت.

زاندانشاتر.
البيان فإن هذه  وبحس����ب 
العاقات املتميزة نتاج جهد وعمل 
كبيرين قام بهما املسؤولون في 
البلدين على مختلف املستويات 
خال ال����� 35 عاما املاضية من 
أجل تطوير هذه العاقة الثنائية 

وتوطيدها.

الصحة.
واشار الى ان رئيس ايسلندا 
أعرب من جانب����ه عن حتياته 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد ومتنياته لسموه 

واالستثمارية وسبل تعزيز أوجه 
� االرجنتيني  العرب����ي  التعاون 
بصفة عامة والكويتي � االرجنتيني 

بصفة خاصة.
الى ان السفير  البيان  وأشار 
الروم����ي أوضح حلاك����م والية 
س����التا اهتمام حكوم����ة الكويت 

السفارة  القائم بأعمال  قام 
الكويتية لدى منغوليا باإلنابة 
احمد الش����رمي بتسليم رسالة 
تهنئة من صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد لرئيس 
منغوليا تساخياجني البيجدورج 
مبناسبة الذكرى ال� 35 إلقامة 
الديبلوماس����ية بني  العاقات 
البلدين التي تأسست بتاريخ 

17 يونيو 1975.
وذكر بيان صادر عن سفارتنا 
لدى منغوليا ان القائم باالعمال 
باإلنابة احمد الشرمي سلم رسالة 
التهنئة الى املسؤولني بوزارة 
اخلارجية والتجارة املنغولية 

خال لقائه معهم أمس.
وقام الشرمي ايضا بتسليم 
رسالة تهنئة مماثلة من نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الش����يخ د.محمد  اخلارجي����ة 
الصب����اح لوزي����ر اخلارجية 
والتجارة املنغولي غامبوجاو 

قدم سفيرنا لدى السويد علي 
النخيان أوراق اعتماده سفيرا 

محاال لدى ايسلندا.
وذكر النخيان ل� »كونا« عقب 
تق����دمي أوراق اعتماده لرئيس 
ايسلندا اوالفور جرميسون انه 
نقل حتيات صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد للرئيس 
جرميسون ومتنيات سموه له 
مبوفور الصح����ة وجلمهورية 
ايس����لندا الصديقة باملزيد من 

األمن واالستقرار والتقدم.
واض����اف انه نق����ل لرئيس 
ايس����لندا أيضا حتيات س����مو 
الش����يخ نواف  العه����د  ول����ي 
األحمد وحتيات س����مو رئيس 
مجلس الوزراء الش����يخ ناصر 
احملمد ومتنياتهما له مبوفور 

شدد سفيرنا لدى االرجنتني 
سعود الرومي على أهمية تعزيز 
الكويت  الثنائية بني  العاقات 
ان  الى  واالرجنت���ني، مش���يرا 
الوالي���ات االرجنتينية حتظى 
باهتمام خاص من قبل القيادة 

الكويتية.
جاء ذلك خال حفل عش����اء 
أقامه السفير الرومي على شرف 
حاكم والية »سالتا« خوان مانويل 
اورتورب����اي بحضور الس����فراء 
العرب املعتمدين لدى االرجنتني 
تلبية لدعوة وجهها السفير الرومي 
للحاكم اثن����اء زيارته الى والية 
سالتا مع السفراء العرب في مارس 

املاضي.
وذكر بيان صادر عن سفارتنا 
لدى االرجنتني ان السفير الرومي 
تط����رق م����ع ضيف����ه ال����ى عدة 
موضوع����ات تناول����ت اجلوانب 
السياسية واالقتصادية والتجارية 

 قال القائم باألعمال في سفارة 
أفغانستان لدى الباد سيد نبيل ان 
جهود الكويت اخليرية امتدت إلى 
جميع انحاء العالم من خال تقدمي 
مس����اعداتها الرسمية والشعبية 
في الكثير من املجاالت اإلنسانية 

والتنموية.
ف����ي تصريح  وأش����اد نبيل 
صحافي عقب لقائه رئيس مجلس 
إدارة جمعية الهال األحمر برجس 
البرجس بدور اجلمعية باعتبارها 
الكويت اإلنسانية  اذرع  من أهم 
التي قامت بأدوار إقليمية وعاملية 
كبيرة وفاعلة في مجال اإلغاثة.

الذي  وأوض����ح ان االجتماع 
عقد أمس ناقش مواصلة مساعدة 
اجلمعية للشعب األفغاني مثمنا 

التي تضطلع  اجلهود اإلنسانية 
بها اجلمعية في مس����اعدة الدول 
املنكوبة السيما الشعب األفغاني 
الظروف  وحرصها على حتسني 
املعيشية وتوفير احلياة الكرمية 
لهم. وأش����ار الى املساعدات التي 
قدمتها الكويت ومنها مش����روع 
اخلدم����ات االس����عافية وصيانة 
التدفئة في مستش����فى  وحدات 
وبرخان بكاب����ول وترميم ثاثة 
مستش����فيات إضافة ال����ى املواد 
الغذائية والدوائية ملواجهة موجة 

الثلج في عام 2008.
الظروف احلالية  ان  وأضاف 
مواتية لتقدمي مساعدات للشعب 
األفغان����ي وخاص����ة ف����ي مجال 
إع����ادة البنية التحتية وإنش����اء 

املستشفيات ودار لأليتام إضافة 
الى مساعدة األرامل، مشيرا الى 
أهمية املش����اريع التي قامت بها 

اجلمعية في أفغانستان.
وأشاد مبتانة العاقات الكويتية 
- األفغاني����ة التاريخية، معتبرا 
املساعدات الكويتية الرسمية وغير 
الرسمية دليا على عمق العاقة 
بني البلدين معربا عن أمله ان تشهد 
الفترات املقبلة منوا في التعاون 
الثنائي في كل املجاالت. وخال 
االجتماع استعرض البرجس اهم 
األعمال والتحركات اإلنس����انية 
الكويتية إلغاثة ومساعدة الشعب 
االفغاني في مجاالت املساهمات 
احلكومية واملساعدات اإلنسانية 

واالغاثية واملساعدات الطبية. 

نظم مستش��فى الس��يف في وقت سابق حملة 
للتب��رع بال��دم تضامنا م��ع اليوم العامل��ي للتبرع 
بالدم حيث ش��ارك فيها املوظفون واملسؤولون في 

املستشفى وذلك بالتعاون مع بنك الدم.
وقالت نائب الرئيس للش��ركة املتحدة للعالقات 
العامة هند الغربللي ان املستشفى نظم هذه احلملة 
اميانا من��ه مبس��ؤوليته املجتمعية، الفت��ة الى ان 
احلمل��ة جاءت مبنزلة دعوة للجمي��ع للتبرع بالدم 
فقد تنقذ قطرة دم حياة انسان، مشيرة الى ان الدم 
اآلمن هو وقود احلياة في جسم اإلنسان. وأشارت 
الغربللي الى اهمية اليوم العاملي للتبرع بالدم، الفتة 
الى ضرورة التوعية بهذا اليوم في الكويت في ظل 
االحتياج املستمر لبنك الدم الى توفير اعداد كبيرة 
ومناس��بة من اكياس الدم التي تستخدم في الكثير 
من االغراض الصحية سواء في العمليات او في نقل 

الدم للحاالت احلرجة اوقات احلوادث وغيرها.
ودعت الغربللي اجلميع من املواطنني واملقيمني 
الى التبرع بالدم ألن متبرع اليوم قد يكون هو في 

حاجة الى كيس دم في الغد.

بمشاركة مسؤولي وموظفي المستشفى

هند الغربللي

السيف ينظم حملة للتبرع بالدم
تضامناً مع اليوم العالمي


