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الصالح وبشارة باركا لـ «األنباء» في عيدها الـ ٤٦: صرح إعالمي شامخ
لدورهــا  منــه  تقديــرا 
اإلعالمي، بارك النائب خليل 
الصالح ألســرة «األنباء» في 
عيدها الـــ ٤٦ ببطاقة تهنئة 
ضمنهــا أطيــب األمنيــات لـ 
«األنبــاء» والقائمــني عليهــا 
والعاملــني فيها بدوام التقدم 
والنجاح واالزدهار، لتبقى كما 
عهدها اجلميع منارة شامخة 

للمنظمــة اإلقليميــة حلماية 
البيئة البحرية د.جاسم بشارة 
بالتهنئة برســالة وجهها إلى 

رئاسة التحرير جاء فيها:
ســعادة األســتاذ يوسف 
خالد املرزوق احملترم رئيس 

حترير جريدة «األنباء»
مبناســبة احتفال جريدة 
بالعيــد  الغــراء  «األنبــاء» 

حقق إسهامات صحافية مميزة 
منذ نشأته حتى اليوم في شتى 
املجاالت السياسية والتنموية 
وما حققتموه بشكل خاص في 
مجال احملافظة على البيئة على 
املستويني الوطني واإلقليمي.
متمنــني لكــم وجلريــدة 
التوفيــق  دوام  «األنبــاء» 

واالزدهار.

السادس واألربعني لصدورها، 
يســرنا أن نبعث لكم ولكافة 
العاملني باجلريدة التهنئة بهذه 
املناســبة اإلعالمية الكبيرة، 
كمــا ننتهــز هــذه املناســبة 
لنعرب لكم عن خالص شكرنا 
وتقديرنا جلهودكم اإلعالمية 
املتميزة، ذلك الصرح الصحافي 
ورود من النائب خليل الصالحواإلعالمي الوطني املتميز الذي  د.جاسم بشارة خليل الصالح

فــي ســماء اإلعــالم الكويتي 
والدفاع عــن مصالح الوطن 
واملواطنــني، مثمنــا دورهــا 
املتميــز فــي طــرح القضايا 
احمللية والعربيــة والدولية 
بأســلوب مهنــي قائــم على 
النزاهة واحليادية وفق نهج 

وطني راسخ.
كذلك تقدم األمني التنفيذي 

«النجاة»: ٢١٤١٤ مستفيدًا
من مخيمات عالج العيون في ٢٠٢١

أعلنت جمعيــة النجاة 
اخليريــة عــن تقريرهــا 
٢٠٢١م،  لعــام  الســنوي 
حتــت  أصدرتــه  والتــي 
شعار «كفيتوا.. ووفيتوا» 
والــذي أكدت فيه شــكرها 
وامتنانها ألهل اخلير على 

هذه اإلجنازات.
وبني التقرير أن اجلمعية 
نفذت ١٠٧٠٧ عمليات عيون 
من خــالل مخيمــات عالج 
مرضى العيون في ١٠ دول 
عربية وإســالمية، استفاد 

منهــا ٢١٤١٤ مســتفيدا، من خــالل تقدمي العــالج والدواء 
والفحوصات الطبية. وأكد رئيس قطاع املوارد والعالقات 
العامة واإلعالم عمر الثويني أن الكويت أصبحت في طليعة 
الدول املانحة، حيث توالت مبادراتها للتخفيف من معاناة 
الشعوب ضحايا الفقر واملرض في مختلف أنحاء العالم، 
وأخذت على عاتقها ترسيخ قواعد التنمية املستدامة لبناء 
اإلنســان وخدمته أينما كان من خالل دعم املشــاريع في 
مختلــف املجاالت التعليميــة والصحية واالجتماعية في 
املجتمعــات الفقيرة ومبا يتوافق مع أهداف األمم املتحدة 

للتنمية املستدامة وخطة الكويت ٢٠٣٥.

عمر الثويني

الراجحي بحث مع سفيري 
مصر وتركيا التعاون الثنائي

اســتقبل وزير الدولة لشؤون مجلس األمة محمد 
عبيد الراجحي سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة 
الســفير أسامة شــلتوت وتبادال أطراف احلديث عن 

العالقات الثنائية بني البلدين.
كما اســتقبل وزير الدولة لشــؤون مجلس األمة 
محمد عبيد الراجحي سفير جمهورية تركيا الصديقة 
السفيرة عائشة كويتاك وتبادال أطراف احلديث عن 

العالقات الثنائية بني البلدين.

محمد الراجحي مستقبال السفير املصري أسامة شلتوت

الوزير الراجحي خالل استقباله السفيرة التركية عائشة كويتاك

سفارتنا لدى األردن تهيب 
باملواطنني توخي احلذر 
من حالة الطقس السيئة

عمانـ  كونا: أهابت سفارتنا لدى األردن أمس بجميع 
املواطنني والطلبة الكويتيني املقيمني في اململكة ألخذ 
احليطة واحلذر من األحوال اجلوية السائدة في البالد.
وحذرت الســفارة في بيان من حالة الطقس التي 
مير بها األردن على فترات أمس، حيث يتوقع هطول 
أمطار غزيرة تؤدي إلى تشــكل الســيول في األودية 
واملناطق املنخفضة وتساقط للثلوج وحدوث حاالت 

جتمد وصقيع في بعض مناطق البالد.
وحــث البيــان على االلتــزام والتقيــد بتعليمات 
الســلطات األردنية التي وجهت إلــى ضرورة تقليل 
احلركة باملركبات والقيادة بأقصى درجات االنضباط 

واحليطة.
ودعت السفارة املواطنني الكويتيني إلى التواصل 
املباشر معها عند طلب املساعدة على اخلط الساخن 

.٠٠٩٦٢٧٩٣٢٠٢٠٢٠

سفيرنا لدى أنقرة بحث مع وزير 
الداخلية التركي العالقات الثنائية

أنقــرةـ  كونــا: بحث ســفيرنا لدى تركيا غســان 
الزواوي مع وزير الداخلية التركي سليمان صويلو 

سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بني البلدين.
وقالت الســفارة الكويتية لدى تركيا في بيان ان 
الزواوي ناقش أيضــا مع صويلو القضايا التي تهم 

املواطنني الكويتيني املتواجدين في تركيا.
كما بحث اجلانبان االســتحقاقات الثنائية املقبلة 
خصوصا فيما يتعلق بالتعاون بني وزارتي الداخلية 

في البلدين.


