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يف فندق هيلتون املنقف )اخليمة امللكية(
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الهيموجلوبني هو املادة األكبر داخل كريات الدم احلمراء 

وهي التي حتمل األكسجني إلى جميع أجزاء اجلسم كما 

لكريات  األحمر  اللون  يعطي  الذي  هو  الهيموجلوبني  أن 

الدم احلمراء– ما هي نسبة الهيموجلوبني الطبيعي في دم 

الرجل؟

130 – 170 جرام لكل لتر
100 - 120 جرام لكل لتر
170-190 جرام لكل لتر

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل زيارته إلى احلركة الدستورية في ديوان د.ناصر الصانع بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد  والشيخ مشعل األحمد والشيخ احمد الفهد ويبدو د.صالح العجيري ود.ناصر الصانع ود.بدر الناشي ود.جاسم الياسني ود.جمعان احلربش ومحمد الدالل وم.محمد العليم وعدد من احلضور

عل�ى  الس�مو  صاح�ب  ح�رص  عالي�ًا  نثم�ن  الصان�ع: 
التواص�ل م�ع أبنائ�ه والتأكي�د عل�ى روح التواصل بين الش�عب

الحركة الدستورية استقبلت األمير في ديوان الصانع

لفتة أبوية من صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد

مبارك الدويلة والشيخ ماجد احلمود وم.محمد العليم والشيخ أحمد الفهد

الكويتي بقيادته.
 وأوض���ح د.الصانع في ختام 
التي س���ادت  الزيارة عن األجواء 
ه���ذا اللقاء أنها كانت من رحم هذا 
الشهر الكرمي حيث أشاد احلضور 
باملبادرة الكرمية لسموه في تبني 
حملة إغاثة عاجلة ملساعدة منكوبي 
باكستان مبضاعفة التبرع واملساهمة 
في تسيير عدد من الرحالت لنقل 
اإلعانات وتوجيهات سموه لقيام 
الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية 
بتبني حملة واسعة للجمهور بدعم 
من وزارات الدولة املختلفة ومبادرة 
أسرة اخلير بتقدمي تبرعها السخي 
مبا يعكس أصال���ة اخلير في هذا 
املجتمع الطي���ب كما أنها تأتي في 
سياق العديد من املبادرات خلدمة 
قضايا األمتني العربية واإلسالمية 
وهو ما منح الكويت وجها مشرقا 

في احملافل الدولية واإلنسانية.
إلى إشادة   وأش���ار د.الصانع 
احلضور بالنهج التنموي الذي بدأت 
بوادره تظهر في الساحة الكويتية 
وبرغم ما ي���دور حوله من حوار 
وخالف أحيانا إال أن انشغال املجتمع 
الكويتي بهموم التنمية وتفاصيل 
آلياتها وسياساتها هو أمر محمود 

افتقدناه منذ فترة.

د.جمعان احلربش وأعضاء املكتب 
العامة للحركة  السياسي واألمانة 
ونوابها الس���ابقون ف���ي الفصول 

التشريعية السابقة.
ورافق صاحب السمو األمير في 
زيارته سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد ونائب رئيس احلرس الوطني 
الشيخ مشعل األحمد ونائب رئيس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ أحمد 

الفهد.
حضر اللقاء كل من د.جاس���م 
الياسني واألمني العام السابق د.بدر 
الناش���ي والنواب السابقني مبارك 
الدويل���ة وعبدالعزيز الش���ايجي 
ومبارك صنيدح والنائب والوزير 
الس���ابق م.محمد العليم واحملامي 
محمد الدالل واألكادمييني د.صالح 
الكندري  العبد اجلادر ود.يعقوب 
ود.عثمان اخلضر ود.أحمد الهولي 
ود.عبداهلل الش���يخ ود.حمد املطر 

ود.وليد الوهيب.
ه���ذا، وعبر أمني ع���ام احلركة 
د.ناص���ر الصانع عن تقديره لهذه 
الزيارة الكرمية والتي تأتي كعادة 
سنوية، حيث يحرص سموه على 
االلتقاء بأبنائ���ه تأكيدا على روح 
التواصل التي جتمع أبناء الشعب 

أسامة أبوالسعود
اس���تقبلت احلركة الدستورية 
اإلس���المية صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد، في ديوان 
أمني عام احلركة د.ناصر الصانع 
مبنطقة الروضة مساء أمس األول، 
وقد كان في استقبال سموه بجانب 
األمني العام للحركة كل من النائب  صاحب السمو في حديث باسم مع د.صالح العجيري

الدعيج: مبادرات 
صاحب السمو 
اإلنسانية تصب

في خدمة الوطن
شكرت مبرة خير الكويت 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحم���د على تبرع 
سموه السخي العادة ترميم 
وتأهيل دار الطفولة. جاء ذلك 
في بيان لرئيسة مجلس ادارة 
املبرة الشيخة فريال الدعيج، 
وفيما يلي نص البيان: قال 
اهلل تعال���ى )وق���ل اعملوا 
فسيرى اهلل عملكم ورسوله 

واملؤمنني( ڈ.
باسمي ونيابة عن اعضاء 
مجلس االدارة وأسرة مبرة 
خير الكويت وباسم اليتامى 
من أبن���اء الكوي���ت نتقدم 
بالش���كر من مقام صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد على مبادرته الكرمية 
بتبرعه وأمره باعادة ترميم 
وتأهيل دار الطفولة التابعة 
لوزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل وتكليفه ملبرة خير 
الكويت باالشراف على هذا 
العمل االنس���اني واخليري 
وغير املستغرب على سموه 
الذي عودنا دائما على مثل 
ه���ذه االعمال واملب���ادرات 
االنسانية اجلليلة والكبيرة 
والتي تصب في خدمة الوطن 
واملواطن واملقيم على هذه 
االرض الطيبة، داعني املولى 
عز وجل ان يجعلها في ميزان 
حسناته، ونعاهد سموه نحن 
اسرة مبرة خير الكويت بأننا 
سنكون دائما وأبدا في خدمة 
بالدنا الغالية الكويت جنودا 
جاهزين لكل أمر س���اٍم من 
لدن صاحب الس���مو األمير 
الش���يخ صب���اح األحمد.. 
وحفظ الكويت وشعبها من 

كل مكروه.


