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األمير هنّأ ملك البحرين بذكرى توليه مقاليد احلكم: إجنازات تنموية بارزة 
بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمــد ببرقية تهنئة إلــى أخيه جاللة امللك 
حمد بن عيســى بــن ســلمان آل خليفة ملك 
مملكة البحرين الشــقيقة، أعرب فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة الذكرى العشرين 
لتولي جاللته مقاليد احلكم، مشيدا مبا حققته 
مملكة البحرين الشــقيقة في عهد جاللته من 
إجنازات تنموية بارزة شملت مختلف املجاالت، 
متمنيا سموه له موفور الصحة ومتام العافية 
وململكة البحرين الشقيقة وشعبها كل التقدم 

واالزدهار في ظل القيادة احلكيمة له.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ببرقيــة تهنئة إلى أخيه جاللة امللك حمد بن 
عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين 
الشقيقة، ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة 
الذكرى العشرين لتولي جاللته مقاليد احلكم، 
متمنيا له دوام الصحة وموفور العافية وململكة 
البحرين الشــقيقة وشعبها الكرمي املزيد من 

الرقي واالزدهار. كما بعث سمو رئيس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.

وبعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمــد ببرقية تهنئة إلى رئيس اجلمهورية 
اجلزائرية الدميوقراطية الشــعبية الشقيقة 
عبداملجيد تبون عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة فوزه في االنتخابات الرئاسية 
للجمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية 
الشقيقة راجيا سموه له كل التوفيق والسداد، 
مشيدا بالعالقات الوطيدة التي تربط الكويت 
باجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية 
الشقيقة ومتمنيا له موفور الصحة والعافية 

وللبلد الشقيق كل التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئة إلى رئيس اجلمهورية اجلزائرية 
الدميوقراطية الشــعبية الشقيقة عبد املجيد 
تبون ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة 
فــوزه في االنتخابات الرئاســية للجمهورية 

اجلزائرية الدميوقراطية الشــعبية الشقيقة 
متمنيا له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة 

والعافية.
كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح 

اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.
وبعــث صاحــب الســمو األميــر ببرقية 
تهنئة إلى رئيس الوزراء في اململكة املتحدة 
الصديقة بوريس جونسون عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة فوز حزب احملافظني 
باألغلبيــة في االنتخابات البرملانية، مشــيدا 
ســموه بالعالقات التاريخية والراسخة التي 
تربط الكويت باململكة املتحدة الصديقة، مؤكدا 
ســموه على التطلع الدائم واملشترك لتعزيز 
اواصر هذه العالقات واالرتقاء بأطر التعاون 
بني البلدين الصديقني في مختلف املجاالت الى 
آفاق ارحب متمنيا له دوام التوفيق والسداد 

وموفور الصحة والعافية.
وبعث سمو ولي العهد ببرقية تهنئة إلى 

رئيس الوزراء فــي اململكة املتحدة الصديقة 
ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة فوز حزب 
احملافظني باألغلبية في االنتخابات البرملانية.

كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة. 

من جانبه، بعث رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغــامن ببرقيتي تهنئة إلى رئيســة مجلس 
النواب في مملكة البحرين الشــقيقة فوزية 
عبداهلل زينل ورئيس مجلس الشورى علي 
بــن صالح الصالــح، وذلك مبناســبة العيد 

الوطني لبالدهم.
كما بعث الغامن ببرقيتني إلى رئيس املجلس 
الفيدرالــي األملاني دايتمــار وودكي ورئيس 
مجلس النواب وولفغانغ شاوبلي أعرب فيهما 
عن خالص العزاء وصادق املواساة بضحايا 
االنفجــار الذي وقع مببنى ســكني في احدى 
البلدات بوالية ساكســون انهالت وأسفر عن 

مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح.

صاحب السمو بعث ببرقيتي تهنئة إلى الرئيس اجلزائري لفوزه في االنتخابات ورئيس وزراء بريطانيا مبناسبة فوز حزب احملافظني باألغلبية في االنتخابات البرملانية

..وعزى ميركل بانفجار »ساكسن انهالت«
بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمــد ببرقية تعزية الى 
مستشارة جمهورية املانيا االحتادية 
الصديقة د.اجنيال ميركل عبر فيها 
سموه عن خالص تعازية وصادق 
الذي  اثر حادث االنفجار  مواساته 
وقع مببنى سكني في والية ساكسن 
ببلدة بالنكينبورغ والذي  انهالت 
أســفر عن مقتل شخص وإصابة 
آخرين راجيا سموه للضحية الرحمة 

وللمصابني سرعة الشفاء.
الشيخ  العهد  وبعث سمو ولي 

الى  نواف األحمد ببرقيــة تعزية 
مستشارة جمهورية أملانيا االحتادية 
الصديقة د.اجنيال ميركل ضمنها 
ســموه خالص تعازيــة وصادق 
الذي  اثر حادث االنفجار  مواساته 
وقع مببنى سكني في والية ساكسن 
ببلدة بالنكينبورغ راجيا سموه رعاه 
اهلل للضحيــة الرحمة وللمصابني 

سرعة الشفاء.
الوزراء  كما بعث سمو رئيس 
الشيخ صباح اخلالد ببرقية تعزية 

مماثلة.

إيطاليا: جهود األمير تسهم في تعزيز السالم اإلقليمي والعاملي

»الرحمة العاملية« تفتتح مركزاً إسالمياً في اجلبل األسود

روما - كونا: ثمنت رئيسة مجلس 
الشــيوخ اإليطالي إليزابيتا كازيلالتي 
اجلهود الرائدة لصاحب الســمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وحكمته في إرساء 
احلوار وتعزيز السالم اإلقليمي والعاملي 

وقيادته للعمل اإلنساني في العالم.
وذكرت سفارتنا لدى إيطاليا في بيان 
لـ »كونا« أمس أن السيناتورة كازيلالتي 
عبرت في لقاء مع سفيرنا بروما الشيخ 
عزام الصباح عن تقديرها وتقدير بالدها 
البالغ لدور الكويت بقيادة صاحب السمو 
في بناء جسور التواصل بني اجلميع.

وقال البيان ان رئيسة مجلس الشيوخ 
التي تشغل ثاني أعلى مناصب الدولة في 

إيطاليا أشادت بالدور املرجعي اإليجابي 
الفاعل الذي تنهض به الكويت في املنطقة 
واإلقليم وحلل أزماتها السياسية املعقدة 
واإلنســانية بفضل مبادراتها السباقة 
والشجاعة لنسج أواصر احلوار وتغليب 

العقالنية.
من جانبه، أكد السفير الشيخ عزام 
الصباح التوافق العميق في السياســة 
اخلارجية للبلدين ورؤيتهما املشتركة 
القائمة على االلتزام باحلوار والســبل 
السياسية والتعاون في إطار التعددية 
والشــرعية الدولية فــي حل اخلالفات 
والصراعــات وبنــاء الســلم والرخــاء 

العامليني.

افتتحــت جمعية الرحمة 
العامليــة مركزا إســالميا في 
اجلبل األسود والذي يتكون 
من أربعــة فصول دراســية 
لتعليم القرآن الكرمي واللغة 
العربية ومســجدين أحدهما 
للنســاء  واآلخــر  للرجــال 
ومتوضأ وممرات وحمامات 
ومواقف للســيارة ويستفيد 
منه أكثر من ٢٠٠٠ شــخص، 
وذلك بحضور رئيس القطاع 
العربي في جمعيــة الرحمة 
العاملية بــدر بو رحمة. وفي 
هــذا الصــدد، قــال بورحمة: 
ان هــذا املركــز  إحــدى ثمار 
عطاء أهل اخلير من الكويت 
التي اكتســبت سمعة عاملية 
طيبة بكونها من أكثر الدول 
نشاطا في مجال العمل اخليري 

واإلنســاني، مشــيرا إلى أن 
املركــز يهدف الى املســاهمة 
في نشــر الثقافة اإلســالمية 
لعمــوم املســلمني، خاصــة 
طــالب اجلامعــات واملدارس 
الثانوية الذين يدرسون في 
املدارس العامة وال يحصلون 

على الثقافة االسالمية، وذلك 
من خالل الدورات واحللقات 
التربويــة وحلقات التحفيظ 
ودروس تعليم اللغة العربية 
التي ينظمها املركز. وأوضح 
بورحمة أن املشروع يهدف الى 
احلفاظ على هوية املسلمني 

التشــتت والذوبــان في  من 
املجتمع األوروبي ومساعدة 
املسلمني على تعليم أبنائهم 
التعليم االســالمي الصحيح 
ونشر الثقافة االسالمية بني 
عمــوم املســلمني مــن خالل 
مطبوعات اجلمعيــة وإزالة 
الصــورة الذهنية الســلبية 
عن االســالم واملسلمني لدى 
الكثير من الشباب ومساعدة 
املســلمني علــى تعلــم اللغة 
العربيــة بصــورة متدرجة 
من خالل برامج اجلمعية في 
ذلك ومساعدة املسلمني على 
تعلم تالوة وحفظ كتاب اهلل 
مــن خالل حلقــات التحفيظ 
التي تنظمها اجلمعية. وقال 
بورحمــة: حتظــى الرحمــة 
العاملية عبر ممثلها في اجلبل 

األســود بعناية واهتمام من 
قبــل املؤسســات الرســمية 
املسؤولة عن العمل االسالمي 
هناك ومن رئيس املشــيخة 
االســالمية والتــي تربطهــا 
بجمعية الرحمة عالقة مميزة 
وتقوم على االحترام املتبادل 
والتعاون املشترك والتنسيق 
التــام، حيث يتــم التواصل 
بشــكل دوري والتنسيق في 
جميــع البرامج واملشــاريع. 
وختم بورحمة تصريحه قائال: 
ان جمهور املتبرعني ميكنهم 
التعــرف أكثر على أنشــطة 
الرحمــة مــن خــالل موقعها 
khaironline. االلكترونــي 
net أو عبــر التواصــل مــع 
خدمة املتبرعني على الهاتف 
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رئيسة مجلس الشيوخ اإليطالي أشادت خالل لقائها سفيرنا في روما بدور الكويت في بناء جسور التواصل بني اجلميع

بدر بورحمة: املشروع من ثمار عطاء أهل اخلير في الكويت ويخدم 2000 شخص

السفير الشيخ عزام الصباح مكرما رئيسة مجلس الشيوخ اإليطالي إليزابيتا كازيلالتي 

بدربورحمة مع األطفال

ولي العهد يرعى امللتقى الوقفي الـ 26
ومؤمتر »الوثيقة اإلسالمية« اليوم

السفير العجمي يتلقى 
التعازي بوفاة والدته

سفارتنا ببغداد تدعو
إلى عدم السفر للعراق

يشــمل ســمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد برعايته امللتقى الوقفي الســادس 
والعشــرين الــذي تنظمه األمانــة العامة 
لألوقاف حتت شــعار »الوقف واملنظمات 
الدولية« وقد أناب سموه وزير العدل ووزير 
األوقاف والشؤون االسالمية ووزير الدولة 
لشؤون البلدية فهد الشعلة حلضور حفل 
االفتتاح الساعة التاسعة والنصف صباح 

اليوم األحد في فندق فورسيزن.
كما يشــمل ســمو ولي العهد برعايته 
مؤمتــر »الوثيقــة اإلســالمية ألخالقيات 
العاملني فــي اخلدمات الصحيــة« والذي 
تنظمه املنظمة اإلســالمية للعلوم الطبية 
وقد أناب سموه وزير الصحة الشيخ د.باسل 
الصبــاح حلضور حفل االفتتاح الســاعة 
التاسعة صباح اليوم في فندق امليلينيوم.

يواصل السفير السابق الفي العجمي في 
تلقي التعازي بوفاة والدته عائشة زايد الفقيه 
العتيبي، أرملــة فالح عبداهلل العجمي والتي 
انتقلت إلى رحمة اهلل وشــيع جثمانها امس 
األول اجلمعة. رحــم اهلل الفقيدة. وخالص 

العزاء للسفير الفي العجمي.

بغداد - كونا: جددت سفارتنا لدى بغداد 
دعوتها للمواطنني الكويتيني بعدم السفر الى 
العراق في الوقت الراهن، كما دعت املتواجدين 
هناك الى املغادرة فورا وذلك حفاظا على امنهم 
وســالمتهم في ظل األوضاع التي يشهدها 

العراق حاليا. 

الدعيج: تعاون بني وكاالت األنباء العربية
مسقطـ  كونا: أكد رئيس 
مجلس اإلدارة املدير العام 
لـ »كونــا« ورئيس احتاد 
العربيــة  وكاالت األنبــاء 
»فانا« الشيخ مبارك الدعيج 
امــس الســبت أن احتــاد 
»فانا« قطع شــوطا كبيرا 
من التعاون في العديد من 

املجاالت بخطوات ثابتة.
جاء ذلك في تصريح أدلى 
بــه الدعيج لوكالــة األنباء 
العمانية مبناسبة استضافة 
ســلطنة عمان اليوم االحد 

املؤمتر الـ47 للجمعية العمومية احتاد »فانا« 
الذي يستمر يومني.

وأشار الشيخ مبارك الدعيج إلى ان احتاد 
»فانا« وفــر لوكاالت األنباء العربية أرضية 

صلبة للتعاون والتشــاور 
األفــكار والــرؤى  وتبــادل 
واخلبرات، مؤكدا أن التعاون 
هو معيار رئيســي لنشاط 
االحتاد، وأن أعضاء االحتاد 
يدركــون أهميــة التعــاون 
ويحرصــون على التواصل 
والتشــاور والتنسيق فيما 
بينهم في املجاالت كافة سواء 
من خالل االجتماعات الدورية 
املســتمرة  االتصــاالت  أو 
البروتوكــوالت  أو تنفيــذ 
التي  الثنائية  واالتفاقيــات 
حتقق لنا جميعا فوائد كبيرة من تبادل خبرات 
وأخبار وصــور وغيرها إضافــة إلى تبادل 
الرؤى جتــاه التعامل مع األحداث والقضايا 

اإلقليمية والدولية.

الشيخ مبارك الدعيج

»النجاة اخليرية«: عشرات األسر
استفادت من »البقرة احللوب«

حتــرص جمعية النجاة اخليرية على تنفيذ املشــاريع 
التنموية الرائدة والتي تساهم بدورها في نقل األسر والعوائل 
من العوز واحلاجة إلى العطاء واالنتاج. من هذه املشاريع 
مناحل العســل ومــزارع الدجاج ومراكــب الصيد والبقرة 
احللــوب ومنيحة املاعز واألكشــاك التجارية وعربات نقل 
األمتعة »الركشــا« وغيرها من املشاريع التي تتفاوت تبعا 
لطبيعة الدول. وفي هذا السياق، قال مدير زكاة الفحيحيل 
التابعــة جلمعية النجاة اخليرية إيهاب الدبوس: من خالل 
خبرتنــا الطويلة في العمــل اخليري خلصنا الى أن تنفيذ 
املشاريع اإلنتاجية أحد أهم احللول األساسية للقضاء على 
الفقر، فمهما قدمنا من مســاعدات لألســر فهذه املســاعدات 
تنتهي وتظل حاجة األسر كبيرة، أما من خالل إعطاء األسرة 
مشروعا انتاجيا يتناسب معها فإنه سيساهم بشكل فاعل 
فــي نقلها مــن االنتظار في طابور املســاعدات الطويل إلى 
ميــدان االنتاج والعطاء والعمل والعــزة والكرامة وهذا ما 

تدعمه اجلمعية وبقوة.
وبني أن أحد هذه املشــاريع التنموية مشــروع »البقرة 
احللوب« والذي تنفذه اجلمعية في العديد من الدول واستفادت 
منه عشرات األسر، ونحرص بدورنا على إيصال مساعدات 
أهل الكويت بأنفسنا وتوثيقها ومراعاة كرامة وخصوصية 
األسر، وال ينهي دور اجلمعية عند تسليم األسرة املشروع، 
بل نتابع هذه األسرة ونزورها لنرى ونشاهد مدى التغيرات 

االيجابية التي حققتها من خالل املشروع.

جانب من توزيع املساعدات على املستحقني


