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القيادة السياسية عزت اإلمارات في استشهاد  4جنود باليمن

بعث �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد،
بربقية تعزية �إلى ال�شيخ خليفة بن زايد رئي�س الإمارات،
�أعرب فيها �سموه عن خال�ص تعازيه و�صادق موا�ساته
با�ست�شهاد  4من جنود القوات امل�سلحة البوا�سل وذلك
�أثناء ت�أديتهم ملهمتهم االعتيادية يف حمافظة �شبوة
باليمن �إثر تعر�ض طائرتهم املروحية خللل فني �أدى

�إلى هبوطها ا�ضطراري ًا وارتطامها بالأر�ض� ،سائال �سموه
املولى تعالى �أن يتغمدهم بوا�سع رحمته ومغفرته و�أن
ي�سكنهم ف�سيح جناته و�أن يلهم �أ�رسهم وذويهم جميل
ال�صرب وح�سن العزاء.
وبعث �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد بربقية تعزية
�إلى ال�شيخ خليفة بن زايد� ،ضمنها �سموه خال�ص تعازيه
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و�صادق موا�ساته با�ست�شهاد الأربعة جنود ،مبتهال �سموه
�إلى املولى تعالى �أن يتغمدهم بوا�سع رحمته وي�سكنهم
ف�سيح جناته ويلهم �أ�رسهم وذويهم جميل ال�صرب وح�سن
العزاء.
كما بعث �سمو ال�شيخ جابر املبارك رئي�س جمل�س
الوزراء بربقية تعزية مماثلة.
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محليات

سموه نعى عبدالحسين عبدالرضا وعزى قطر في وفاة الشيخة شريفة بنت إبراهيم

األمير مشيداً بجهود رجال الداخلية :
تميز بالكفاءة والتفاني
عمل دؤوب
ّ
بعث �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد
بربقية �شكر الى نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
الداخلية ال�شيخ خالد اجلراح �أعرب فيها �سموه عن
�شكره وتقديره للجهود املثمرة التي قامت بها اجلهات
الأمنية املخت�صة يف وزارة الداخلية والتي متكنت من
خاللها من القاء القب�ض على  12مطلوبا من املحكوم
عليهم نهائيا �إنفاذا حلكم حمكمة التمييز م�شيدا �سموه
بالعمل امل�ضني وال���د�ؤوب ال��ذي قاموا به والذي
متيز بالكفاءة والتفاين مطالبا �سموه ببذل املزيد
من اجلهود لتعقب كافة املطلوبني للعدالة تطبيقا
للقانون مثمنا �سموه ما �أبداه املواطنون من تعاون
وما �أظهروه من روح وطنية عالية ج�سدت الإخال�ص
والوفاء للوطن العزيز مبتهال �سموه الى املولى جل
وعال ان يحفظ الوطن العزيز ويدمي عليه نعمة الأمن
والرخاء واالزدهار.
وبعث �سمو ويل العهد ال�شيخ ن��واف الأحمد و�سمو
ال�شيخ جابر املبارك رئي�س جمل�س الوزراء بربقيتي
�شكر مماثلتني.
يف �سياق �آخر �أع��رب �صاحب ال�سمو عن بالغ حزنه
وت�أثره لوفاة الفنان الكبري عبداحل�سني عبدالر�ضا،
م�شري ًا �سموه �إلى �أن الوطن قد فقد برحيله �أحد �أعالمه
الكبار يف جمال الفن امل�رسحي كما فقدت ال�ساحة

الفنية املحلية �أح��د رواد وجن��وم امل�رسح الكويتي
واخلليجي والعربي.
وا�ستذكر �سموه الر�سالة الفنية التي حملها هذا الفنان
العمالق وم�سريته الفنية احلافلة بالعطاء الفني
والإب���داع والتي جت��اوزت الأرب��ع�ين عاما وم��ا قدمه
خاللها من �أعمال م�رسحية وفنية متميزة وهادفة
تناولت الأعمال الدرامية والكوميدية كانت و�ستظل
حمل �إعجاب وتقدير اجلميع و�ستبقى باقية ومدر�سة
ملن ي�سري على نهجه يف حبه لوطنه وتفاعله مع
ق�ضاياه مقدرا �سموه دوره الكبري يف النهو�ض باحلركة
والأعمال امل�رسحية وتطويرها يف الكويت وانت�شارها
وت�أثريها خارج حدود الوطن.
و�أكد �سموه �أن الوطن لن ين�سى �أبناءه الأوفياء ممن
�أ�سهموا يف عطائهم وبذلوا جهودهم يف خمتلف املجاالت
وكافة الظروف خلدمة وطنهم ولرقيه ونه�ضته مبتهال
�سموه الى املولى جل وعال �أن يتغمد الفقيد بوا�سع
رحمته ومغفرته و�أن ي�سكنه ف�سيح جناته و�أن يلهم
ا�رسته وذويه وحمبيه جميل ال�صرب وال�سلوان وح�سن
العزاء.
وبعث �صاحب ال�سمو بربقية تعزية الى ا�رسة املغفور
له باذن الله تعالى ابن الكويت عبداحل�سني عبدالر�ضا
عرب فيها �سموه عن خال�ص تعازيه و�صادق موا�ساته

ال��سرة الفقيد م�ستذكرا �سموه فيها مناقب الفقيد
وا�سهاماته البارزة الثراء احلركة الفنية يف الوطن
العزيز عرب تقدميه ع��دد ًا كبري ًا من االعمال الفنية
وامل�رسحية رفيعة امل�ستوى التي ات�سمت بالروح
الوطنية العالية والتي كانت دوما حمل اعجاب وتقدير
اجلميع على ال�صعيد املحلي واخلليجي والعربي �سائال
�سموه الباري جل وعال ان يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته
ومغفرته ويلهم ذويه جميل ال�صرب وح�سن العزاء.
وبعث �سمو ويل العهد ال�شيخ ن��واف الأحمد و�سمو
ال�شيخ جابر املبارك رئي�س جمل�س الوزراء بربقيتي
تعزية مماثلتني.
من جهة �أخرى بعث �صاحب ال�سمو �أمري البالد بربقية
تعزية �إلى �أخيه ال�شيخ متيم بن حمد امري دولة قطر
عرب فيها �سموه عن خال�ص تعازيه و�صادق موا�ساته
بوفاة املغفور لها ب��اذن الله ال�شيخة �رشيفة بنت
ابراهيم حرم املرحوم ال�شيخ جا�سم بن جرب �سائال
�سموه املولى تعالى �أن يتغمدها بوا�سع رحمته
وي�سكنها ف�سيح جناته و�أن يلهم ذويها والأ�رسة احلاكمة
الكرمية جميل ال�صرب وح�سن العزاء.
وبعث �سمو ويل العهد ال�شيخ ن��واف الأحمد و�سمو
ال�شيخ جابر املبارك رئي�س جمل�س الوزراء بربقيتي
تعزية مماثلتني.

• سمو أمير البالد

حركة استثنائية ومكثفة للعديد من الجهات العاملة بالشأن اإلنساني لمساندة المحتاجين

أيادي الكويت الخيرة تسطر أسبوع ًا جديداً من المساعدات

وا�صلت يد اخلري الكويتية ن�شاطها
الذي ال يكل وال ميل لت�صل �إلى كل
املحتاجني يف العامل وال �سيما يف
منطقتنا العربية� ،إذ �شهد الأ�سبوع
املنتهي �أم�س الأول حركة ا�ستثنائية
ومكثفة للعديد من اجلهات الكويتية
العاملة بال�ش�أن الإن�ساين نلخ�صها
بال�سطور التالية.
ونبد�أ من الكويت حيث �أطلقت الهيئة
اخلريية الإ�سالمية العاملية بداية
اال�سبوع املا�ضي حملة «�أ�ضحيتك
خري للعاملني» مل�ساعدة الالجئني
وفقراء امل�سلمني وحمتاجيهم يف
ع�رشات ال��دول التي تعاين ظروفا
ا�ستثنائية مثل �سوريا وفل�سطني
واليمن وال�صومال.
وق���ال رئي�س الهيئة امل�ست�شار
ب��ال��دي��وان الأم��ي�ري وامل�ست�شار
اخلا�ص للأمني العام للأمم املتحدة
ع��ب��دال��ل��ه امل��ع��ت��وق يف ت�رصيح
�صحايف �إن الهيئة اعتادت تد�شني
م�رشوع الأ�ضاحي �سنويا يف العديد
م��ن ال���دول العربية واملجتمعات
الإ�سالمية الفقرية تعزيزا لقيم
الرتاحم والتكافل وتقوية لروابط
املودة واملحبة بني امل�سلمني.
و�أ�ضاف �أن م�رشوع الأ�ضاحي ي�أتي
تزامنا مع قرب حلول عيد الأ�ضحى
املبارك ويهدف �إلى التي�سري على
املتربعني واملح�سنني للت�ضحية
بالإنابة عنهم يوم النحر يف الدولة
التي يحددونها.
و�أو�ضح �أن امل�رشوع ي�أتي ا�ستنادا
�إلى فتاوى الهيئات ال�رشعية بوزارة
الأوقاف وال�ش�ؤون اال�سالمية والهيئة
اخلريية وبيت الزكاة وكبار العلماء
بجواز الذبح خارج البالد لإطعام
فقراء امل�سلمني.
ويف الكويت �أي�ضا قال رئي�س بعثة
جمعية الهالل االحمر �إل��ى اليمن
عبدالرحمن العون الأح��د املا�ضي
ان اجلمعية تنفذ عددا من امل�شاريع
االن�سانية واالغاثية الطبية يف اليمن
�ضمن حزمة م�شاريع مد يد العون
وامل�ساعدة للأ�شقاء اليمنيني يف
�ضوء الظروف االن�سانية ال�صعبة
التي يعانون منها.
و�أو�ضح �أن اجلمعية كانت وال تزال
من �أوائل املنظمات الدولية امللبية
لدعوة امل�ساعدة والدعم الإغاثي
وال�صحي والتنموي لل�شعب اليمني.
و�أ�ضاف العون ال��ذي ي�شغل �أي�ضا
من�صب املدير العام للجمعية �أن

الكويت قدمت منذ الأزم��ة اليمنية
م�ساعدات كبرية ومتنوعة �شملت
العديد من املحافظات اليمنية الفتا
الى �أنه مت توفري عدد من الكرا�سي
املتحركة والعكازات الطبية التي
وزعت على عدد من الأقاليم اليمنية
وبلغ عددها  1500عكاز و 500كر�سي
متحرك يف �إقليمي �سب�أ واجلنيد.
و�أف���اد ب ��أن اجلمعية �أطلقت حملة
�إن�سانية ب��ع��ن��وان «ج�سد واح��د»
يف حمافظة تعز حيث متت �إقامة
خميمات طبية بلغ عددها  10جمهزة
ال�ستقبال اجلرحى قبل نقلهم �إلى
امل�ست�شفيات يف تعز.
من جهته قال نائب رئي�س جمعية
الهالل الأحمر �أن��ور احل�ساوي� ،إن
نادي املتطوع ال�صغري الذي تنظم
اجلمعية فعالياته لل�سنة اخلام�سة
على ال��ت��وايل يحر�ص على غر�س
مفاهيم العطاء والعمل التطوعي.
و�أ���ض��اف يف كلمته بحفل اختتام
فعاليات النادي التي ا�ستمرت �شهر ًا
كام ًال �أن النادي �ضم هذا العام 140
طفال مت تعليمهم املبادئ ال�سبعة
للحركة الدولية لل�صليب والهالل
الأحمر �إ�ضافة الى �أن�شطة النادي
الرتبوية والرتفيهية مو�ضحا انه
مت ت�سخري كل االمكانات واخلربات
للمتطوعني ال�صغار من قبل خرية
املدربني يف جمال الإ�سعافات الأولية
و���ص��ف��وة املعلمني يف املجاالت
الرتبوية.
و�أ���ش��ار احل�����س��اوي �إل��ى �أن العمل

• جانب من إحدى احلمالت

التطوعي يعك�س رق��ي املجتمع
وي�سهم يف تقوية القيم املجتمعية
وينمي الثقافة التطوعية الإن�سانية
باعتباره من �أه��م �أن���واع الرتابط
الإن�ساين ورم��زا للرقي احل�ضاري
مبينا ان ال��ن��ادي �أ���ض��اف «ب�صمة
جديدة» يف م�سرية الهالل الأحمر
ك��ان��ت رم���زا جل��ي��ل واع���د ومفعم
بالن�شاط.
من جهتها قالت مديرة �إدارة الربامج
وامل�����ش��اري��ع يف الأم��ان��ة العامة
للمنظمة العربية للهالل وال�صليب
االحمر هوازن الزهراين� ،إن الكويت
ه��ي م��رك��ز العمل الإن�����س��اين عرب
تلم�سها معاناة املحتاجني وهي
وطن عرف عنه حب عمل اخلري منذ
قدم التاريخ.
وذك��رت ان ه��ذا الأم��ر �ساعد �أبناء
الكويت على االنخراط يف �أبجديات
العمل اخلريي والتطوعي م�ست�شهدة
بكلمة الأمني العام للمنظمة العربية
للهالل الأح��م��ر وال�صليب الأحمر
�صالح ال�سحيباين ال��ذي ق��ال عن
ال��ك��وي��ت ان��ه��ا «ق��ب��ل��ة املح�سنني
واملو�رسين».
ويف العراق وزعت حملة «الكويت
بجانبكم» التي متولها اجلمعية
الكويتية للإغاثة �ألفي �سلة غذائية
و� 12أل��ف قنينة م��اء على �أه��ايل
اجلانب الأمي��ن من مدينة املو�صل
�شمال العراق.
وقال م�س�ؤول امل�ساعدات الإن�سانية
يف م�ؤ�س�سة ال���ب���ارزاين اخلريية

• التبرعات الكويتية للعراقيني

ا�سماعيل انه «مت اي�صال  60طنا من
املواد الغذائية و� 12ألف قنينة مياه
�رشب الى �أحياء اجلانب الأمين من
مدينة املو�صل» م�شري ًا �إلى �أن �أهايل
تلك املناطق يعانون من نق�ص �شديد
يف املواد الغذائية الأ�سا�سية ب�سبب
الدمار الكبري الذي حلق ب�أحيائهم
جراء العمليات الع�سكرية االخرية.
و�أ���ش��اد بامل�ساعدات املقدمة من
الكويت والتي قال انها غطت �أكرب
عدد من النازحني العراقيني �إ�ضافة
�إلى �إي�صالها للأحياء املحررة من
مدينة املو�صل.
ويف العراق �أي�ض ًا ومببادرة �إن�سانية
كويتية انطلقت يف مدينة �أربيل
ب�إقليم كرد�ستان يوم الأحد املا�ضي
حملة لعالج مدنيني عراقيني برتت
�أطرافهم جراء العمليات الع�سكرية يف
مدينة املو�صل تزامنا مع احتفاالت
العراق بتحرير املدينة التاريخية
من �سيطرة ما ي�سمى تنظيم الدولة
اال�سالمية «داع�ش».
وح����ضر ح��ف��ل ان��ط�لاق امل��ب��ادرة
االن�سانية يف م�ست�شفى الطوارئ وفد
�إعالمي كويتي.
بعد ذلك تفقد �أع�ضاء الوفد اجلناح
اخل��ا���ص ال���ذي �أن�����ش ��أت��ه الكويت
مب�ست�شفى ال���ط���وارئ يف �أرب��ي��ل
حيث كان يف ا�ستقبال الوفد مدير
امل�ست�شفى م��ري��وان �صالح الذي
�أطلعهم على طبيعة �سري العمل.
وتقدم �صالح بال�شكر اجلزيل للكويت
على مبادرتها االن�سانية بعالج

• مشروع ترميم وتأثيث مدارس في اليمن

�ضحايا االرهاب يف املو�صل ،م�ؤكدا
ان املبادرة ج��اءت يف وقت يعاين
الكثري من العراقيني الذين هم ب�أم�س
احلاجة �إلى تركيب �أطراف �صناعية
متكنهم من الت�أقلم مع �إعاقتهم.
وق��ال �إن امل�ست�شفى ك��ان ي�ستقبل
احلاالت من املو�صل �أكرث من طاقته
اال�ستيعابية لدرجة �أن العديد من
املر�ضى وامل�صابني كانوا يتلقون
العالج يف ممرات امل�ست�شفى �إلى �أن
جاءت مبادرة الكويت ب�إن�شاء جناح
خا�ص خفف العبء عن امل�ست�شفى.
م��ن جهتهم �أع���رب �أع�����ض��اء الوفد
الإعالمي عن فخرهم الكبري بالدور
االن�ساين والعمل التطوعي الذي
ت�ؤديه الكويت وجمعياتها اخلريية
يف دع��م ال�شعب العراقي متمنني
ان ت�سهم امل�ساعدات الكويتية يف
تخفيف معاناة اال�شقاء يف العراق.
و�أكدوا حر�ص الكويت على الوقوف
�إلى جانب الأ�شقاء تر�سيخ ًا لثقافة
العمل التطوعي والعطاء الإن�ساين
وتفعيل ال�رشاكة بني امل�ؤ�س�سات
احلكومية والأهلية لتبني مبادرات
�إن�سانية تخدم ال�شعوب العربية.
ويوم االثنني املا�ضي برزت من �أربيل
بالعراق مبادرة كويتية �أخرى حيث
قال مدير مركز الأطراف ال�صناعية
غ�سان الأل��و���س��ي �إن امل��رك��ز ب��د�أ
مببادرة كويتية مبعاجلة النازحني
العراقيني ممن فقدوا �أطرافهم حيث
ي�ستقبل احل��االت املر�ضية مبعدل
ثماين حاالت يومي ًا.

و�أ���ش��اد الألو�سي مببادرة الكويت
االن�سانية مل�ساعدة امل��ئ��ات من
امل�صابني يف املو�صل و�إعادة الأمل
�إليهم وامل�شاركة يف بناء بلدهم
العراق الذي دمره االرهاب.
من جهته قال القن�صل العام للكويت
يف اربيل عمر الكندري� ،إن الكويت
تبذل جهود ًا حثيثة ملد يد العون
وامل�ساعدة للمت�رضرين والنازحني
العراقيني يف اقليم كرد�ستان.
و�أ�ضاف �أن احلملة اجلديدة للكويت
تهدف ملعاجلة مئات العراقيني
الذين تعر�ضوا لإ�صابات بالغة �أدت
�إلى برت �أطرافهم يف املو�صل.
ويف �إط��ار املبادرة تكفلت الكويت
ع�بر اجلمعية الكويتية للإغاثة
بعالج الطفلة �شهد ذات الأع���وام
ال�سبعة بعدما برتت رجلها اليمنى
جراء ق�صف نفذه م�سلحو «داع�ش» يف
املو�صل لتعود الب�سمة على حمياها
برتكيب رجل �صناعية حققت حلما
كان يراودها بامل�شي من جديد.
من جانبه �أع��رب وزي��ر الداخلية
يف حكومة �إقليم كرد�ستان كرمي
�سنجاري عن تقديره البالغ ملبادرة
الكويت الإن�سانية من �أجل ت�أمني
امل��واد الطبية الالزمة �إلى الإقليم
الذي ا�ستقبل م�ساعدات طبية عرب
ج�رس جوي ما �ساهم �إلى حد كبري
يف �سد النق�ص احلا�صل بالأدوية
وامل�ستلزمات الطبية.كما �أطلقت
الكويت اخلمي�س املا�ضي حملة
لتوفري ك�سوة العيد للنازحني

• الكويت توزع كسوة العيد للنازحني العراقيني

العراقيني من خالل توزيع ق�سائم
�رشائية عليهم �ضمن حملة «الكويت
بجانبكم».
وق��ال القن�صل العام للكويت يف
�أرب��ي��ل عمر ال��ك��ن��دري �إن احلملة
التي تنفذها جمعية الهالل االحمر
حتت �إ��شراف القن�صلية ت�أتي من
�أجل م�ساعدة النازحني العراقيني
على �رشاء احتياجات عيد الأ�ضحى
املبارك.
و�أك���د ح��ر���ص ال��ك��وي��ت م��ن خالل
منظماتها اخلريية على تقدمي �شتى
امل�ساعدات للنازحني العراقيني
تنفيذا للمبادرات االن�سانية ل�سمو
�أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد.
و�أ���ض��اف �أن الكويت �ست�ستمر يف
ت��ق��دمي امل�����س��اع��دات الإن�سانية
للنازحني العراقيني �أينما كانوا
ويف �شتى امل��ج��االت ،م�شري ًا �إلى
�أن حملة م�ساعدات الكويت لل�شعب
العراقي ال تقت�رص على امل�ساعدات
الغذائية و�إمن��ا ت�شمل العديد من
اجلوانب منها الرتبوية والطبية
والإيوائية.
من جهته قال من�سق �إدارة الكوارث
والطوارئ بجمعية الهالل الأحمر
حممد العنزي� ،إنه مت توزيع 500
ق�سيمة �رشائية على نازحني عراقيني
من مدينة املو�صل من املقيمني يف
مدينة �أربيل كما جرى توزيع عدد
مماثل من الق�سائم ال�رشائية على
نازحني عراقيني مقيمني يف مدينة
ال�سليمانية �إ�ضافة �إلى نازحني يف
حمافظة الب�رصة ،م�شري ًا �إل��ى �أن
برنامج اجلمعية �سي�ستمر يف تقدمي
امل�ساعدات الإن�سانية للنازحني
العراقيني يف جوانب عدة.
�أما يف اليمن فد�شنت حملة «الكويت
�إل��ى جانبكم» ي��وم الأح��د املا�ضي
ترميم وت�أثيث  30مدر�سة مبحافظة
ال�ضالع جنوب غرب اليمن يف �إطار
امل�شاريع اخلريية والإغاثية التي
تنفذها احلملة مبختلف حمافظات
ال��ي��م��ن .ونقلت احلملة يف بيان
�صحايف عن وكيل حمافظة ال�ضالع
نبيل العفيف قوله ان هذا امل�رشوع
ال���ذي ي�شمل ت�أثيث وترميم 30
مدر�سة يف املحافظة ي�ساعد يف دعم
وا�ستمرار العملية التعليمية م�شدد ًا
على حاجة حمافظة ال�ضالع امللحة
للم�ساعدات التي تقدمها الكويت
ب�سبب ال��دم��ار الهائل ال��ذي حلق
بالبنية التحتية فيها �أثناء احلرب.

