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ممثل األمير شارك في مراسم تنصيب رئيس غواتيماالمحليات
شارك ممثل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، سفيرنا لدى غواتيماال احملال من املكسيك سميح جوهر حيات في مراسم 
تنصيب رئيس غواتيماال املنتخب اجلديد جيمي موراليس. ونقل حيات تهنئة وحتيات صاحب السمو االمير للرئيس موراليس وتطلع 
سموه الى مزيد من التطور واالزدهار والنماء في عالقات البلدين مبا يسهم في حتقيق مصاحلهما في كل املجاالت، كما نقل متنيات 
صاحب السمو االمير لرئيس غواتيماال اجلديد بدوام التوفيق وحتقيق الرخاء لشعبه وبالده. وأكد حيات في بيان بهذه املناسبة أهمية 
توثيق أواصر التعاون املشترك في ضوء العالقات التاريخية التي جتمع بني الكويت وغواتيماال، مشددا كذلك على أهمية تعزيز التعاون 
بني البلدين في جميع املجاالت. من جهته، حّمل رئيس غواتيماال السفير حيات نقل تقديره العميق وشكره البالغ الى صاحب السمو االمير 
على التهنئة الكرمية ومتنياته الصادقة بالصحة والسعادة والتوفيق لسموه، مشيدا باملستوى املمتاز لعالقات التعاون املثمر بني البلدين.

مبناسبة 50 عاماً على إنشائها مبجمع األڤنيوز

»الهالل األحمر« أطلقت معرضها للصور الفوتوغرافية 
وحملة للتبرعات النقدية ملساعدة »مضايا« املنكوبة غداً

لدينا للعمل املستمر إليصال 
كافة املساعدات في كل بقاع 
التي حتتاج  االرض والدول 

املساعدة.
ومن جهته قال خالد الزيد 
مدي���ر ادارة العالقات العامة 
واإلع���الم ف���ي اجلمعية ان 
مس���يرة الهالل االحمر على 
مدى نصف قرن وثقت اليوم 
في صور بهذا املعرض إلبراز 
جهد املؤسسني املتواصل عبر 
األجيال ودورهم الرئيسي في 
إجناح هذه املسيرة احلافلة 

بالعطاء.
الفتا الى ان دور اجلمعية 
اإلغاثي في مساعدة املتضررين 
سواء من الكوارث الطبيعية أو 
من صنع االنسان مهم من خالل 

توثيق هذه املسيرة اليوم.
ومن جهتها أوضحت مدير 
ادارة تنمية املوارد في اجلمعية 
ملى العثمان ان عمل اجلمعية 
اإلنساني على جميع مستويات 
العالم واملع���رض اليوم هو 
مكمل للدور اإلنساني والرائد 
لها من خالل توثيق مسيرة 

حافلة بالعطاء.

الى انهم مستمرون في إيصال 
تلك الرس���الة االنسانية لكل 
بق���اع االرض، داعيا اجلميع 
الى التطوع في اجلمعية والتي 
هي رسالة راقية مكملة للدور 

اإلنساني.
ب���دوره ق���ال د.مس���اعد 
العنزي مدير ادارة املتطوعني 
في جمعية الهالل األحمر ان 
وجودن���ا اليوم ه���و إلبراز 
دور اجلمعية من خالل إقامة 
هذا املع���رض وهو واحد من 
الفعالي���ات التي تق���وم بها 
اجلمعية من خالل احتفالية ال� 
50 عاما على إنشائها، الفتا الى 
ان دور اجلمعية اليوم هو دور 
الكويت من خالل عرض بعض 
الصور املوثقة للمؤسس���ني 
وإبراز دور املتطوعني من خالل 
امليدان داخليا  تواجدهم في 

وخارجيا.
وأضاف: اننا مستمرون في 
تقدمي الدعم واملساعدات سيما 
من خالل وجود رئيس اجلمعية 
الساير ووجوده في  د.هالل 
امليدان وإعطاء املساعدات بيده 
وذلك يعطي انطباعا وحافزا 

يس���تطيعون دفع الرس���وم 
الدراسية. 

وب���ني ان التبرعات التي 
تأت���ي من احلكوم���ة وأبناء 
الشعب تكملة للقيام بالدور 
اإلنس���اني املنوط باجلمعية 
والدعم الالمح���دود من قائد 
االنسانية صاحب السمو األمير 
حتى أصبحنا من افضل عشر 
جمعيات في العالم اجمع، الفتا 

وكشف ان اجلمعية لها عدة 
ادوار داخل الكويت وليست 
مقتصرة عل���ى اخلارج من 
خ���الل دعم اكثر م���ن 4000 
البالد،  أسرة محتاجة داخل 
مشيرا الى دخول اجلمعية في 
عدة مشاريع وأهمها مشروع 
طالب العلم ومساعدة اكثر من 
500 طالب في مختلف مدارس 
الكويت اخلاص���ة والذين ال 

٢٨0 وحدة س���كنية ملساعدة 
املتضررين م���ن الفيضانات 
وبني ان اجلمعية تعتبر من 
اجلمعيات االنسانية الرائدة 
الن���داء جلميع  التي تلب���ي 
النظر عن  الش���عوب بغض 
الدين  او  او اجلن���س  اللون 
ألنن���ا مرتبط���ون مبب���ادئ 
ومواثي���ق اللجن���ة الدولية 

للهالل والصليب االحمر.

للمؤسسني، أن املعرض يحكي 
مسيرة جمعية الهالل االحمر 
الى  منذ تأسيسها عام ١٩٦٦ 
يومنا هذا وتدرجها في مساعدة 
الدول في العالم ووصل عددها 
الى ٨٢ دول���ة آخرها العراق 

واليمن وسورية.
وأضاف أن اجلمعية لديها 
عدة مس���اعدات قائمة سيما 
ف���ي الفلبني من خ���الل بناء 

عبداهلل صاهود 

أعلن نائب رئيس مجلس 
ادارة جمعي���ة الهالل االحمر 
أنور احلس���اوي عن انطالق 
حملة للتبرعات ملصلحة أبناء 
الشعب السوري الشقيق وبلدة 
مضايا من خالل جمع التبرعات 
النقدية لصالح هؤالء املنكوبني 
والتي تبدأ غدا األحد الى يوم 
اخلميس وذلك لش���راء مواد 
أولية تعينهم على صعوبة 
العيش واحلياة هناك سيما 
بعد حص���ار دام ألكثر من ٦ 
أشهر، وذلك سيكون بالتنسيق 
م���ع جلنة الصلي���ب األحمر 
الدولي���ة ألن البلدة املنكوبة 
محاصر فيها اكثر من 4٢ ألف 

شخص يعانون املجاعة.
وأضاف احلساوي، خالل 
افتت���اح مع���رض الص���ور 
الفوتوغرافية جلمعية الهالل 
األحم���ر الكويتية ظهر امس 
وذل���ك في مجم���ع االفنيوز 
مبناسبة مرور خمسني عاما 
على تأسيس اجلمعية والتي 
وثقت مسيرة حافلة بالعطاء 

جولة في املعرضأنور احلساوي متحدثا للزميل عبداهلل صاهود 

عدد من الصور في املعرض توضح مساعدات الهالل األحمر في عدة دولأنور احلساوي ود.مساعد العنزي وخالد الزيد وملى العثمان مع عدد من متطوعي »الهالل األحمر« في املعرض                                           )شانافاس قاسم(

طالبوا بإعادة افتتاحه خلدمة املواطنني واملقيمني في املنطقة

أهالي الفحيحيل يئنون من استمرار إغالق املركز الصحي

اطول؟ مؤكدين أنه آن األوان 
الفتتاح هذا املستوصف، 
مضيفني: »إننا نناشد سمو 
رئي����س مجلس ال����وزراء 
بالنظر ف����ي هذا املوضوع 
كونه يخدم شريحة كبيرة 
من اهالي املنطقة وكلنا امل 
في س����موه«. كما شددوا 
على أن املنطقة ال ينقصها 
فق����ط املركز الصحي فقط 
الكثير  الى  بل هي بحاجة 
م����ن اخلدم����ات االخ����رى 
كالتعامل اجلاد مع ظاهرة 
سكن العزاب التي أصبحت 

ظاهرة تش����كل خطرا على 
االهالي وزحمة االس����واق 
التجارية وخاصة ش����ارع 
مكة. كذلك هن����اك ظاهرة 
وقوف الشاحنات في االماكن 
غير املسموح بها، ولكن كل 
هذه االم����ور ليس اهم من 
اجلانب الصحي الذي حتتاج 

اليه املنطقة. 
من جانب����ه، قال احمد 
الوض����ع ال  إن  عب����داهلل: 
يتحم����ل الس����كوت فيمل 
يتعلق باجلانب الصحي، 
مطالبا بإعادة فتح املركز 
الذي مت االنتهاء  الصحي، 
من أعماله منذ فترة طويلة، 

في أقرب فرصة. 
ومن جهته ربيع الشمري 
استغرب عدم افتتاح املركز 
الصحي رغم جاهزيته من 
قبل املقاول املنفذ، متسائال: 
ما ذنب أبناء املنطقة السيما 
أن هذا موضوع إنساني فهذا 
املركز ال يخ����دم املواطنني 
فقط فهو يش����مل اخواننا 

الوافدين ايضا. 
ق����ال عام����ر  ب����دوره، 
الظفيري: لن نسكت إطالقا 
جتاه ما يحصل وستكون لنا 
وقفه جادة في ذلك والشكر 
للشركة واملقاول املنفذ الذي 
اخ����ذ على عاتق����ه تطوير 
وترميم هذه املنشأة لتقدم 
الهدف املنشود منها وهي 
اجلانب والعمل واخلدمة 

االنسانية. 
أما عبداهلل الهاجري فقال 
إن الذهاب إلى مراكز صحية 
أخ����رى بعيدة عن املنطقة 
سبب لنا عناء ومشقة رغم 
ان مركز املنطقة جاهز، مؤكدا 
أنه في حال ع����دم افتتاح 
القادمة  املركز خالل االيام 
س����نصعد االمر إلى قيادة 
وزارة الصحة حلاجتنا لهذا 

اجلانب الصحي.

يخ���دم االهالي في املنطقة 
باالضافه الى اجلهود الكبيرة 
الذي يبذلها وكيل الوزارة 
بتشغيل هذا املستوصف النه 
في النهاية هو يخدم خدمة 
انس���انية. فعلى الرغم من 
انه مت االنتهاء من جاهزية 
هذا املركز منذ 3 شهور وهو 
يقع في القطاع ٨ في منطقة 
الفحيحيل لم يفتح حتى اآلن 

ليعود إلى العمل. 
هكذا تس����اءل األهالي: 
»متى يتم افتتاح هذا املركز 
الصحي وهل ننتظر وقتا 

فرج ناصر 

أهال���ي منطقة  أجم���ع 
الفحيحيل على أن املنطقة 
العديد من  إل���ى  بحاج���ة 
اخلدمات الرئيس���ية ومن 
أولوي���ات ه���ذه اخلدمات 
اجلانب الصحي الذي يرون 
أنه شبه معدوم في املنطقة 
والذي يفتقده اهالي املنطقة 
بشكل كبير كون الكيان الذي 
ابناء املنطقة بشكل  يخدم 
عام وهو املركز الصحي أغلق 
قبل فترة للترميم ولكن هو 
اآلن جاهز للخدمة وبانتظار 
تشغيله ليؤدي دوره الذي 
أنشئ من أجله وهو خدمة 
الناس في املنطقة من كبار 
السن واألطفال واملعاقني ذلك 
لتوفير الوقت واجلهد بدال 
من مراجعة مراكز صحية 
اخرى تبعد بعض الشيء 

عن منازلهم.
وأضاف���وا أن الرعاي���ة 
الصحي���ة ه���ي م���ن أبرز 
اخلدم���ات التي يحتاجون 
اليها باملنطقة وبشكل يومي، 
ومن ث���م فإن على اجلهات 
املسؤولة ووزارة الصحة 
ان تس���ارع بتزويد املركز 
الصحي باخلدمات الصحية 
التمريضي  الكادر  وتوفير 
والطبي له الستيعاب اإلعداد 
الكبيرة من املرضي املواطنني 
واملقيمني الن هذا املركز أجنز 

خلدمة ابناء املنطقة. 
كما قالوا إنه على رغم 
جاهزية هذا املركز الصحي 
اال انه ال يزال خارج التغطية 
وعندما يسألون عن سبب 
عدم تش���غيل هذه املنشأة 
يفاجأون بأنه وكأن البعض 
يقف���ون ض���د االهالي في 
املنطق���ة عل���ى الرغم من 
توجيهات الوزير الذي طالب 
بإسراع افتتاح املركز مادام 

عامر الظفيريأحمد عبداهلل

مبنى مركز الفحيحيل الصحي اجلديد

ربيع الشمري

مستشفى »جريت أورموند ستريت« 
يعرّف العاملني فيه على الثقافة العربية

أقيمت مؤخراً في مستشفى 
»جري����ت أورموند س����تريت« 
لألطف����ال GOSH ، أحد املراكز 
الطبية الرائدة عامليا في تقدمي 
الرعاي����ة الصحي����ة لألطفال، 
دورة تدريبي����ة للعاملني في 
املستشفى عنوانها »فهم الثقافة 
العربي����ة«، وذل����ك بالتعاون 
مع كلية الدراس����ات الشرقية 
ف����ي جامعة لندن  واالفريقية 
SOAS.وشارك في يوم الدورة 
متحّدث����ان رئيس����يان، وهما 
جوناثان فراير، الكاتب املستقل 
الدراسات  واحملاضر في كلية 
الشرقية واألفريقية في جامعة 
لندن، والذي يعمل أيضا مذيعا 
- بشكل رئيسي- لدى هيئة 
البريطانية وقنوات  اإلذاع����ة 
تلفزيونية في الشرق األوسط. 
ود. العنود الش����ارخ، الباحثة 
في شؤون التركيبة السكانية 
للش����باب من اجلنسني واألمن 
في مجلس التعاون اخلليجي، 
الثقافة،  وتوجهات ازدواجية 
إلى تخّصصها في  وباإلضافة 
قضية املس����اواة بني اجلنسني 
ف����ي العالم العربي، فهي أيضا 
محاض����رة زائ����رة ف����ي كلية 
الدراسات الشرقية واإلفريقية 

في جامعة لندن.
العاملون في املستشفى تعرفوا على السلوكيات الثقافية للمرضى من دول التعاونوف����ي ه����ذه ال����دورة، قّدم 

احلساوي: اجلمعية 
قدمت مساعدات 

لـ 82 دولة 
منذ إنشائها

مشكالت أخرى 
بحاجة إلى حل 
والرعاية الصحية 

األهم

جوناثان فراي����ر للعاملني في 
املستشفى عرضني توضيحيني 
عن اخلليج العربي، حيث بدأ 
مبقدمة مختص����رة عن تاريخ 
وجغرافية املنطقة، ثم حتّدث 
أركان اإلس����الم اخلمسة.  عن 
وأكملت د. الشارخ الدورة من 
إلى  أكثر تفصيال  خالل نظرة 
البني����ة االجتماعي����ة في دول 
التع����اون وتقاليدها،  مجلس 
وخصوصا في الكويت. وحتّدثت 
عن أهمي����ة العائلة، واألعراف 
والتقاليد في املجتمع العربي. 
ثّم بدأت الشارخ نقاشا معرفيا 
مع العاملني في املستشفى تناول 

الفروقات في الرعاية الصحية 
اململكة املتحدة والكويت،  بني 
ومت م����ن خالله استكش����اف 
إمكانية وج����ود توقعات لدى 
املرضى وعائالته����م في دول 
مجلس التع����اون تختلف عن 
توقع����ات نظرائهم في اململكة 
املتحدة، وكيفية التعّرف على 
السلوكيات الثقافية، واألسباب 

الكامنة وراءها.

اشتراط صالحية اجلواز ملدة 6 أشهر 
على األقل للسفر إلى تركيا

إسطنبول � كونا: أكد القنصل العام للكويت 
في إسطنبول محمد احملمد ضرورة تأكد املواطنني 
الكويتيني الراغبني في زيارة تركيا من مدة صالحية 
جواز السفر لستة أشهر كحد أدنى تفاديا ملخالفة 
األنظمة املتعلقة بهذا الشأن. ونبه احملمد في تصريح 
ل�»كونا« عقب مباحثات مع مساعد والي إسطنبول 

لش����ؤون املنافذ احلدودية محمد علي أولوطاش 
املواطنني الكويتيني الراغبني في زيارة تركيا الى 
هذه اإلجراءات اجلدي����دة ألخذها بعني االعتبار. 
وقال القنصل احملمد إن السلطات التركية باتت 
ترفض استقبال أي مسافر إلى أراضيها تقل مدة 

صالحية جواز سفره عن ستة أشهر. 


