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الساير: «الهالل األحمر» تسعى إلى إعداد ثروة بشرية 
تسهم في حتقيق أهداف التنمية

ندى أبونصر

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الهالل األحمر 
د.هــالل الســاير ان اجلمعيــة تســعى دائما الى 
بناء اإلنســان وتأهيله لتحقيق أهــداف التنمية 
واحتياجات املجتمع وإعداد ثروة بشرية متميزة.
وقــال الســاير فــي كلمته خالل حفــل تكرمي 
املتفوقني باملراحل الدراسية من أبناء األسر احملتاجة 
واملسجلني في كشــوفات اجلمعية ان الغاية من 
جتمعنــا هو االحتفال بكم فردا فردا، فهنيئا لكم 
وألولياء أمورك فكلنا أمل في قدراتكم وإمكانياتكم 

في حتقيق ما تصبون إليه.
وذكــر ان «الهالل األحمر» تســمو في أهدافها 
خلدمة اإلنسانية والتطور والنماء، بالتناغم مع 
اســتراتيجية الكويت التي أولــت اهتماما كبيرا 
بتنميــة الفرد واملجتمع من خالل تنمية القدرات 

البشرية التي تعتبر محركا ألي تطور، الفتا إلى ان 
املتفوقني هم البناة احلقيقيون للمستقبل والرافد 
العلمي للمجتمع والوطن وعماد تطوره وتقدمه 
والتفوق مسؤولية حتتم االستمرار في اكتساب 
العلــم واملعرفة والتزود بالقيم النبيلة واملبادئ 

السامية ومضاعفة البذل والعطاء.
وأشار إلى ان اجلمعية تتجه إلى تكثيف البرامج 
التي لها عالقة بإعداد أبناء األسر املستفيدة دراسيا 
وثقافيا وتأهيل وتدريب األســر وتوفير وظائف 
لهم، ونســعى الــى إخراج املســتفيد من مرحلة 
إعطائه إلى توظيفه من خالل تأهيله وتدريبه لكي 

يحصل على مكانة مرموقة في املجتمع.
وأعرب عن بالغ الشكر للشركاء الداعمني ملشروع 
التعليم من األمانة العامة لألوقاف، مشــيرا الى 
ان التنسيق اإلستراتيجي بني املانحني واملنفذين 
أمر ضروري لتحقيق أفضل النتائج، لذا كان من 

األهمية تعزيز سبل الشراكة من خالل املشروعات 
اخليرية املختلفة.

وعلى هامش احلفل كرم الساير نائب رئيس 
مجلــس إدارة االحتاد الدولي جلمعيات الصليب 
والهالل األحمر عن منطقة آسيا ودول احمليط الهادئ 
وأمني عام جمعية «الهالل األحمر» مها البرجس.
بدورهــا، قالت مها البرجــس: نحتفل بتكرمي 
أبنائنــا املتفوقني، وجمعية الهــالل األحمر تقدم 
مساعدات للطلبة غير القادرين على دفع الرسوم 
املدرسية وذوي الدخل احملدود من إخوانا الوافدين 
بتمويــل من األمانــة العامة لألوقــاف، كما تقدم 
مساعدات على أصعدة مختلفة أخرى ومنها توفير 
العالج واألدوية وباألخص عالج األمراض املزمنة.

وأوضحت ان التعليم أوكسجني احلياة ألي مجتمع 
أو تقدم ودعمنا للطلبة حافز لهم الستكمال دراستهم 

في املستقبل ونتمنى ان نراهم في أعلى املراكز.

اجلمعية كرَّمت دفعة من الطالب املتفوقني من أبناء األسر املتعففة

د.هالل الساير مصافحا أحد الطلبة املتفوقني (محمد هاشم) د.هالل الساير ومها البرجس مع املتفوقني خالل قطع كيكة االحتفال 

رئيس الوزراء أبرق معزيًا الرئيس األميركي
وهنأ رئيسي الرأس األخضر وڤنزويال

صاحب السمو عّزى الرئيس 
األميركي بضحايا حادث شيكاغو

األمير هنأ رئيسي الرأس األخضر 
وڤنزويال بعيدي بلديهما

ولي العهد عّزى الرئيس 
األميركي  بضحايا حادث شيكاغو

 .. وسموه هنأ رئيسي
الرأس األخضر وڤنزويال 
بالعيد الوطني لبلديهما

بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد، حفظه 
اهللا ورعاه، ببرقية تعزية إلى الرئيس جوزيف ر. بايدن 
رئيس الواليات املتحــدة األميركية الصديقة، عبر فيها 
سموه، حفظه اهللا، عن خالص تعازيه وصادق مواساته 
بضحايا حادث إطالق النار الذي وقع في مدينة شيكاغو 
بوالية إلينوي األميركية والذي أسفر عن سقوط العديد 
من الضحايا واملصابني، راجيا سموه ألسر الضحايا جميل 

الصبر وللمصابني سرعة الشفاء والعافية.

 بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئة إلى الرئيس خوزيه ماريا نيفيس رئيس جمهورية 
الــرأس األخضر الصديقة، عبر فيها ســموه عن خالص 
تهانيه مبناســبة العيد الوطني لبالده متمنيا سموه له 
موفور الصحــة والعافية وجلمهوريــة الرأس األخضر 

وشعبها الصديق كل التقدم واالزدهار. 

كما بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد، 
ببرقية تهنئة إلى الرئيــس نيكوالس مادورو موروس 
رئيس جمهورية ڤنزويال البوليفارية الصديقة، عبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، 
متمنيا ســموه له موفور الصحة والعافية وجلمهورية 
ڤنزويال البوليفارية وشعبها الصديق كل التقدم واالزدهار.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ببرقية 
تعزية إلى الرئيس جوزيف ر. بايدن رئيس الواليات 
املتحدة األميركية الصديقة ضمنها ســموه خالص 
تعازيــه وصادق مواســاته بضحايا حــادث إطالق 
النــار الذي وقع في مدينة شــيكاغو بوالية إلينوي 
األميركية، راجيا سموه ألسر الضحايا جميل الصبر 

وللمصابني الشفاء العاجل. 

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، ببرقية 
تهنئــة إلى الرئيس نيكوالس مادورو موروس رئيس 
جمهورية ڤنزويال البوليفارية الصديقة، ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده راجيا له 

وافر الصحة والعافية.
كما بعث ســمو ولي العهد الشــيخ مشــعل األحمد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس خوزيه ماريا نيفيس رئيس 
جمهوريــة الــرأس األخضر الصديقة، ضمنها ســموه 
خالص تهانيه مبناســبة العيد الوطني لبالده، راجيا 

له وافر الصحة والعافية.

محافظ األحمدي هّنأ القيادة السياسية
بقرب حلول عيد األضحى

الكويت تتعاطف وتتضامن مع الواليات املتحدة  
جراء حادث إطالق النار العشوائي في شيكاغو

توزيع بطاقات «عافية» على املتقاعدين
في ٤٤ مركزًا صحيًا مبختلف املناطق بعد العيد

أعربت وزارة اخلارجية أمس عن تعاطف 
الكويت وتضامنهــا مع الواليات املتحدة 
األميركية الصديقة جراء حادث إطالق النار 
العشــوائي الذي وقع في مدينة شيكاغو 
وأدى إلى مقتل وجرح عدد من األشخاص.

وتتقــدم الكويــت بخالــص التعازي 
وصادق املواســاة إلى الواليــات املتحدة 
األميركية قيادة وحكومة وشعبا وإلى أسر 
الضحايا، معربة عن متنياتها للمصابني 

بالشفاء العاجل.

بداح العنزي

أصدرت وزارة الصحة تعميما إلى جميع 
رؤســاء الرعايــة الصحية األوليــة أفادت 
فيه بأنه ســيتم توزيع بطاقــات «عافية» 
للمتقاعدين من خالل املراكز الصحية التي 
مت اختيارها بعد عطلة عيد األضحى املبارك.
وقالت استشارية طب العائلة باإلدارة 
املركزية للرعاية الصحية األولية د.منيرة 
املطيري إن الشركة املعنية ستقوم بوضع 
«البوث» اخلاص بها متهيدا لتوزيع بطاقات 
«عافية» على املتقاعدين بعد العيد، داعية 
رؤســاء املراكز املعنية إلــى حتديد املكان 
املناسب للشركة لوضع «البوث» حتى يقوم 
موظف التأمني مبهمة تسليم البطاقات مع 
ضرورة تواجــد األمني مــع موظف إداري 
للتدقيق واعتماد مناذج التسليم والكشوفات 

املعدة لذلك.
وشــملت قائمة مراكز الرعاية الصحية 
األولية املعتمدة كنقــاط توزيع ٤٤ مركزا 

جاءت كما يلي:
٭ منطقــة العاصمــة الصحيــة، مراكــز: 

الروضة، على محمد ثنيان الغامن، القيروان، 
شــيخان الفارســي وشــريفة العوضــي، 
خالــد الغنيم، االحقافي، عبداهللا يوســف 
العبدالهــادي، عبداهللا وشــريفة احملري، 
حمــد الصقر التخصصــي، قرطبة، منيرة 
العيار، عبدالرحمن العبداملغني، وبدر خالد 

النفيسي.
٭ منطقة حولي الصحية، مراكز: محمود 
حاجي حيدر، الساملية الغربي، السالم، بيان، 
مشرف، الزهراء، سلوى، وصباح السالم.

٭ منطقــة الفروانيــة الصحيــة، مراكــز: 
عبداهللا املبارك، مناحي العصيمي، العمرية، 
األندلس، الفردوس، صباح الناصر، الرحاب، 

والعارضية اجلنوبي.
٭ منطقــة األحمــدي الصحيــة، مراكــز: 
الصباحية الشرقي، جابر العلي، الرقة، على 
صباح السالم، الظهر، الفحيحيل، املنقف، 
هديــة، صبــاح األحمد الصحــي A، مبارك 
الكبير الغربي، العدان التخصصي، والقرين.

٭ منطقة اجلهراء الصحية: مراكز العيون، 
القصر، ومركز ســعد العبداهللا الصحي - 

قطعة ١٠.

بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صبــاح اخلالد ببرقية تعزية إلى الرئيس 
جوزيف ر. بايدن رئيس الواليات املتحدة 
األميركية الصديقة، ضمنها سموه خالص 
تعازيه وصادق مواســاته بضحايا حادث 
إطالق النار الذي وقع في مدينة شيكاغو 

بوالية إلينوي األميركية.
من جهة أخرى، بعث سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ صباح اخلالد ببرقية تهنئة 
إلى الرئيس خوزيه ماريا نيفيس رئيس 
جمهورية الرأس األخضر الصديقة مبناسبة 

العيد الوطني لبالده.
كما بعث سموه ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
نيكوالس مادورو موروس رئيس جمهورية 
ڤنزويــال البوليڤارية الصديقة مبناســبة 

العيد الوطني لبالده.

هنــأ محافــظ األحمدي 
الشيخ فواز اخلالد صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد بحلول عيد األضحى 
املبارك. وأعرب عن أسمى 
آيات التهاني والتبريكات، 
مقرونــة بأصدق األمنيات 
أن يعيد اهللا سبحانه هذه 
املباركــة وقد  املناســبات 
حتققت اآلمال لكويت اخلير 
واحملبة واإلنسانية ولألمتني 
العربية واإلسالمية، سائال 
املولى عــز وجل مع قدوم 

العيد السعيد أن يحفظ سموه من كل مكروه 
وأن ينعم ســبحانه على ســموه مبوفور 
الصحــة ومتام العافية وطول العمر، وأن 

يدمي علــى كويتنا الغالية 
وجميع مواطنيها واملقيمني 
على ترابهــا الطاهر نعمة 
األمن واألمان واالســتقرار 
والرخاء في ظل قيادة سموه 

احلكيمة.
وتوجه احملافظ بالتهنئة 
باملناســبة إلى ســمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد، 
الــوزراء  وســمو رئيــس 
الشيخ صباح اخلالد بالعيد 
آمــال أن ينعــم  الســعيد، 
املولــى ســبحانه وتعالى 
علــى الكويت احلبيبــة باملزيد من التقدم 
والتطور واالزدهار على الصعد كافة وفي 

مختلف املجاالت.

في املراكز احملددة مبختلف املناطق الصحية

الشيخ فواز اخلالد

محافظ الفروانية استقبل سفير قبرص
اســتقبل محافــظ الفروانية 
الشيخ مشعل اجلابر العبداهللا 
في مكتبه سفير جمهورية قبرص 

لدى الكويت مايكل مافروس.
تناول اللقاء تبادل األحاديث 
الوديــة ومناقشــة األمــور ذات 
االهتمام املشــترك بــني الكويت 

وجمهورية قبرص.
وفي نهاية اللقاء، أعرب الشيخ 
مشعل اجلابر عن متنياته للسفير 
بالتوفيــق والنجــاح فــي املهام 

الشيخ مشعل اجلابر مكرما سفير قبرص مايكل مافروساجلديدة لعمله.

الغامن هنأ نظيره في الرأس 
األخضر بالعيد الوطني

بعــث رئيس مجلس األمة مــرزوق الغامن ببرقية 
تهنئة إلى رئيس املجلس الوطني في جمهورية الرأس 
األخضر أوســتلينو تافاريس كوريا، وذلك مبناسبة 

العيد الوطني لبلده.

محافظ حولي استقبل
سفيري بريطانيا ومالي

استقبل محافظ حولي علي 
األصفر في مكتبه بديوان عام 
احملافظة أمــس بليندا لويس 
سفيرة اململكة املتحدة الصديقة 
لدى البالد. وقد تناول اللقاء 
بحــث العالقــات التاريخيــة 
املشتركة بني البلدين الصديقني 
وســبل تبــادل اخلبــرات في 
املجاالت ذات االهتمام املشترك.

وأعرب األصفر عن سعادته 
بهــذه الزيارة التــي تزيد من 
التواصل بني الكويت واململكة 
العالقــات  املتحــدة، مؤكــدا 

التاريخيــة التي يتمتع بها البلــدان والتعاون في كل املجاالت 
احليوية.

كما استقبل محافظ حولي سفير جمهورية مالي لدى البالد 
علي ولد أحمد، حيث تناول اللقاء بحث العالقات املشتركة بني 

البلدين وسبل تطويرها في املجاالت ذات االهتمام املشترك.
وأعــرب األصفر عن ســعادته بهذه الزيــارة التي تزيد من 

التواصل بني البلدان الصديقة.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

ملشاهدة الڤيديو

محافظ حولي علي األصفر مستقبال سفيرة اململكة املتحدة بليندا لويس

تعاون كويتي ـ إيراني في مجال
إيقاف زحف الرمال وحماية البيئة

وّقعت الهيئــة العامة للبيئة مع منظمة 
احلفاظ على البيئة اإليرانية مذكرة تعاون 
خاصة في مجال مكافحة العواصف الرملية 
والترابية واحلد منها وإقامة الدراسات التي 
تســهم في وقف زحف العواصــف الترابية 

وإيجاد احللول املناسبة لها.
وقال رئيــس مجلس اإلدارة املدير العام 
للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبداهللا األحمد، 
في تصريح صحافي عقب التوقيع، ان املذكرة 
تهــدف إلى إيجــاد البؤر التــي تتكون منها 
العواصف الترابية والغبار للسيطرة عليها 

واتخاذ اإلجراءات الالزمة للحد منها.
وأوضح األحمد أن العواصف الترابية تأتي 
من أماكن بعيدة وتؤثر ســلبا على شعوب 
املنطقة، مشــيرا إلى أهميــة إيجاد احللول 
املناســبة للحد منها وذلــك عبر العمل على 
زيادة املساحات اخلضراء بالتعاون مع اجلهات 
املختصة واملعنية لتقليل العواصف الترابية.

وأفاد بأن الكويت تسعى الى إقامة املشاريع 
البيئية الهادفة وعمل الدراســات واالبحاث 

املشتركة مع دول املنطقة اضافة الى تبادل 
اخلبرات واالستفادة من جتارب اآلخرين في 
هــذا املجال ومدى امكانيــة نقلها وتطبيقها 
داخل البــالد للحد من العواصــف الترابية 

للوصول الى بيئة صحية أفضل.
من جانبه، قال مساعد رئيس اجلمهورية 
ورئيس منظمة احلفاظ على البيئة اإليرانية 
علي سالجقه في تصريح مماثل، إن املذكرة 
تشــمل مجاالت مختلفــة للتعــاون البيئي 
وتركــز علــى ظاهــرة مكافحــة العواصف 
الترابية والرمليــة والغبار كونها أصبحت 
ظاهرة متكررة في السنوات األخيرة والتي 
تشكل الكثير من األضرار البيئية والصحية 

للشعوب والدول.
وأوضــح أن ايران قامت بعمــل برنامج 
أبحاث موســع يشتمل على خرائط اقليمية 
تبني مصادر العواصف الترابية، مشيرا الى 
اســتعداد بالده التام لتقدميها للكويت ومد 
يد التعاون املشــترك بني اجلانبني ملكافحة 

هذه الظاهرة.

.. ومستقبال سفير مالي علي ولد أحمدالشيخ عبداهللا األحمد ود.علي سالجقه يتبادالن وثيقة مذكرة التفاهم بحضور د. محمد الفارس


