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سموه هنأ ماليزيا وترينيداد وتوباغو وقيرغيزيا بأعيادهم الوطنية

األمير معزي ًا أسرتي السوارج والعازمي:

صادق مواساتنا بهذا المصاب الجلل
بعث �صاحب ال�سمو �أم�ير البالد ال�شيخ
�صباح الأحمد بربقية تعزية �إل��ى كل من
�أ�رسة املغفور له ب�إذن الله تعالى الطالب
�ضابط هديب ال�سوارج و�إلى �أ�رسة املغفور
له ب�إذن الله تعالى الطالب �ضابط فالح
ال��ع��ازم��ي �ضمن دفعة  46يف كلية علي
ال�صباح الع�سكرية �أعرب فيهما �سموه عن
خال�ص تعازيه و���ص��ادق موا�ساته بهذا
امل�صاب اجللل� ،سائال �سموه املولى تعالى
�أن يتغمدهما بوا�سع رحمته وي�سكنهما ف�سيح
جناته و�أن يلهم �أ�رستيهما جميل ال�صرب
وح�سن العزاء.
وبعث �سمو نائب الأمري ويل العهد ال�شيخ
ن��واف الأحمد بربقية تعزية �إل��ى كل من
�أ�رسة املغفور له ب�إذن الله تعالى الطالب

• �سمو �أمري البالد

لجنة على أعلى مستوى تدرس االستفادة من الفرص المتاحة لصفقات السالح

العنزي :التعاون العسكري مع تركيا
يشهد تطوراً كبيراً
ق��ال م�ساعد �آم��ر �سالح اال�شارة
باجلي�ش العميد رك���ن حممد
العنزي �إن التعاون الع�سكري
بني الكويت وتركيا ي�شهد تطورا
كبريا يف خمتلف املجاالت �سواء
بالتدريب �أو تبادل املعلومات
�إ�ضافة الى الأمن ال�سيرباين.
و�أ�شاد العميد العنزي يف ت�رصيح
لل�صحافيني على هام�ش م�شاركته
باحلفل ال��ذي �أقامته ال�سفارة
الرتكية ل��دى ال��ب�لاد مبنا�سبة
«عيد الن�رص» بتقدم تركيا يف
هذا اجلانب م�ؤكدا �أن «اال�صدقاء
االت����راك ال يبخلون يف تقدمي
امل�ساعدة يف �أي جانب من جوانب
التعاون».
وب�س�ؤاله عن �صفقات ال�سالح
بني البلدين �أو���ض��ح «�أن هناك
جلنة كويتية  -تركية على �أعلى
م�ستوى ت��در���س اال�ستفادة من

• العميد حممد العنزي وال�سفرية الرتكية يقطعان كعكة االحتفال

الفر�ص املتاحة يف جميع جماالت
التعاون».
وذكر يف ال�سياق ذاته �أن تركيا

تتمتع مبوقع ا�سرتاتيجي وثقل يف
املنطقة ما يخولها �أن تلعب دورا
مهم ًا يف �إحداث التوازن فيها.

�ضابط هديب ال�سوارج و�إلى �أ�رسة املغفور
له ب�إذن الله تعالى الطالب �ضابط فالح
ال��ع��ازم��ي �ضمن دفعة  46يف كلية علي
ال�صباح الع�سكرية �ضمنهما �سموه خال�ص
تعازيه و�صادق موا�ساته بهذا امل�صاب
الأليم ،مبتهال �سموه �إلى املولى تعالى �أن
يتغمدهما بوا�سع رحمته وي�سكنهما ف�سيح
جناته �أن يلهم �أ�رستيهما جميل ال�صرب
وح�سن العزاء.
كما بعث �سمو ال�شيخ جابر املبارك رئي�س
جمل�س الوزراء بربقيتي تعزية مماثلتني.
من جهة �أخرى ،بعث �صاحب ال�سمو �أمري
البالد ال�شيخ �صباح الأحمد بربقية تهنئة
�إل��ى امللك ال�سلطان حممد اخلام�س ابن
ال�سلطان �إ�سماعيل برتا ملك ماليزيا عرب

لبالده ،متمنيا �سموه له موفور ال�صحة
والعافية وللبلد ال�صديق دوام التقدم
واالزدهار.
وبعث �سمو نائب الأمري ويل العهد ال�شيخ
ن��واف الأحمد بربقيات تهنئة �إل��ى امللك
ال�سلطان حممد اخلام�س اب��ن ال�سلطان
�إ�سماعيل برتا ملك ماليزيا و�إلى باوال مي
ويكي�س رئي�سة جمهورية ترينيداد وتوباغو
و�إلى الرئي�س �سورونباي جينبيكوف رئي�س
اجلمهورية القريغيزية عرب فيها �سموه عن
خال�ص تهانيه مبنا�سبة الأعياد الوطنية
لبالدهم راجيا �سموه لهم موفور ال�صحة
والعافية.
كما بعث �سمو ال�شيخ جابر املبارك رئي�س
جمل�س الوزراء بربقيات تهنئة مماثلة.

فيها �سموه عن خال�ص تهانيه مبنا�سبة
العيد الوطني لبالده متمنيا �سموه له
موفور ال�صحة والعافية وللبلد ال�صديق
دوام التقدم واالزدهار.
كما بعث �صاحب ال�سمو �أمري البالد بربقية
تهنئة �إلى باوال مي ويكي�س رئي�سة جمهورية
ترينيداد وتوباغو عرب فيها �سموه عن
خال�ص تهانيه مبنا�سبة العيد الوطني
لبالدها ،متمنيا �سموه له موفور ال�صحة
والعافية وللبلد ال�صديق دوام التقدم
واالزدهار.
وبعث �سمو �أمري البالد �أي�ض ًا بربقية تهنئة
�إلى الرئي�س �سورونباي جينبيكوف رئي�س
اجلمهورية القريغيزية عرب فيها �سموه
عن خال�ص تهانيه مبنا�سبة العيد الوطني

حثت جميع األطراف على التعاون وتنفيذ أحكام اتفاق كوناكري

الكويت جددت دعمها لجهود حل األزمة السياسية
في «غينيا – بيساو»
ج���ددت الكويت دعمها للجهود
احلا�سمة التي يقوم بها كل من
االحت��اد االفريقي واالم��م املتحدة
واالحت����اد االوروب�����ي وجمموعة
البلدان الناطقة باللغة الربتغالية
وخا�صة املجموعة االقت�صادية
ل��دول غ��رب �أفريقيا حلل االزمة
ال�سيا�سية يف جمهورية غينيا –
بي�ساو.
جاء ذلك يف كلمة الكويت يف جل�سة
جمل�س االمن حول الو�ضع يف غينيا
 بي�ساو التي �ألقاها ع�ضو وفدالكويت الدائم لدى االمم املتحدة
امل�ست�شار طارق البناي حيث رحب
جمددا باخلطوات الفعلية املتخذة
من قبل جميع االط���راف املعنية
لإح��راز تقدم يف تنفيذ اول ثالثة
متطلبات من اتفاق كوناكري.
وق��ال «اننا ن��رى �أن هناك جما ًال
لتحقيق املزيد من التقدم» حاثا
جميع االط�����راف امل��ع��ن��ي��ة على

• طارق البناي

التعاون والعمل ل�ضمان تنفيذ
االحكام املتبقية من االتفاق خالل
الفرتة املقبلة وخا�صة النظر يف
اال�صالحات املطلوبة يف االتفاق
مب��ا يف ذل���ك ا���ص�لاح الد�ستور
الوطني.

وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��االن��ت��خ��اب��ات
الت�رشيعية املزمع عقدها يف �شهر
نوفمرب املقبل قال البناي «نحن
ن�شارك املخاوف التي ا�شار �إليها
االمني العام يف تقريره االخري ازاء
بطء تنفيذ اجلدول الزمني املتفق
عليه حول اال�ستعدادات لالنتخابات
الت�رشيعية ونحث حكومة غينيا -
بي�ساو على تكثيف جهودها ل�ضمان
اجراء االنتخابات يف وقتها وب�شكل
�شفاف وذي م�صداقية».
ورحب بالدعم امل�ستمر الذي يقدمه
مكتب االمم املتحدة املتكامل لبناء
ال�سالم يف غينيا  -بي�ساو للم�ساعدة
يف تي�سري ذل��ك م��ن خ�لال واليته
املن�صو�ص عليها يف القرار .2404
كما رحب البناي بالدعم امل�ستمر
من ال�رشكاء الدوليني فيما يتعلق
بتمويل االن��ت��خ��اب��ات وال �سيما
ال��دع��م امل���ايل ال���ذي تقدمت به
املجموعة االقت�صادية لدول غرب

افريقيا خالل قمة املنظمة والبيان
اخل��ت��ام��ي ال�����ص��ادر عنه بتاريخ
 31يوليو .2018
واعرب عن �سعادته بزيادة اجلهود
التي يبذلها مكتب االمم املتحدة
املعني باملخدرات واجلرمية ملنع
االجت���ار ب��امل��خ��درات واجلرمية
املنظمة منذ جتديد والي��ة مكتب
االم���م املتحدة املتكامل لبناء
ال�سالم يف غينيا  -بي�ساو يف �شهر
فرباير املا�ضي.
وا�شار البناي الى ان هذه امل�س�ألة
ال ت��ه��دد ال�سالم واال���س��ت��ق��رار يف
غينيا  -بي�ساو فح�سب بل تهدد
امن املنطقة ككل داعيا مكتب االمم
املتحدة املتكامل لبناء ال�سالم
يف غينيا  -بي�ساو الى اال�ستمرار
بهذا النهج وتقدمي الدعم جلميع
ال�سلطات املعنية يف البالد لبناء
القدرات املحلية من اجل الت�صدي
لهذه االزمة.

نسعى إلى تفعيل الشراكة المجتمعية مع المؤسسات الحكومية

«إعانة المرضى» :وزعنا  794أضحية
على  1000أسرة

• ح�ضور دبلوما�سي

• عبدالرحمن املطيري مع عدد من املشاركني في احلفل

«هيئة الشباب» :نولي ذوي اإلعاقة اهتمام ًا كبيراً
�أكد املدير العام للهيئة العامة لل�شباب عبدالرحمن
املطريي� ،أن الهيئة تويل ال�شباب من ذوي الإعاقة
اهتماما كبريا باعتبارهم فئة فاعلة ومهمة يف
تطوير وتنمية البالد ولهم اجن��ازات كبرية يف
املجاالت الثقافية والريا�ضية واالجتماعية داخليا
وخارجيا.
جاء ذلك عقب ختام املهرجان ال�صيفي الأول لذوي
االعاقة الذي نظمته الهيئة حتت �شعار «انا منكم»
يف مركز �شباب العار�ضية على مدى يومني.
وقال �إن الهيئة حري�صة على تعزيز دور ال�شباب

من ذوي االعاقة وخلق امل�ساحات �أمامهم للإبداع
والتميز ودجمهم باملجتمع حتقيقا ال�سرتاتيجيتها
املتمثلة برعاية كل �رشائح ال�شباب.
وذكر �أن الهيئة تخ�ص�ص العديد من الربامج والور�ش
التدريبية ملتحدي الإعاقة ومنها هذا املهرجان
عالوة على ا�رشاكهم يف امل�شاريع والربامج التي
تنظمها مثل برناجمي «مثمر» و«مكارم» الرتبويني
وتخ�صي�ص زي��ارات للحافلة االبتكارية وغريها
من الربامج معربا عن فخر كل العاملني بالهيئة
بالعمل مع ه�ؤالء ال�شباب املبدعني.

يف �إطار اجلهود املجتمعية التي تقوم
بها ادارة التنمية االجتماعية بجمعية
�صندوق �إعانة املر�ضى ل�صالح ا�رس
املر�ضى ال��ذي��ن تكفلهم اجلمعية
وغريهم نفذت م�رشوعها االجتماعي
«م�رشوع �أ�سعدهم ب�أ�ضحيتك» لأكرث
من � 13سنة على التوايل.
وك�شف مدير االدارة جا�سم الربيع
عن حجم امل�رشوع الذي مت تنفيذه
بناء على االتفاق ال��ذي مت �إبرامه
مع الأمانة العامة للأوقاف والذي
يق�ضي بتوفري الأمانة لـ � 794أ�ضحية
لأ�رس املر�ضى الذين تكفلهم اجلمعية
بجانب املحتاجني من فئات �أخرى
داخل املجتمع.
وث��م��ن ال��رب��ي��ع تفعيل ال�رشاكة
املجتمعية مع م�ؤ�س�سات املجتمع
الر�سمية كوزارات ال�صحة والأوقاف
وال�ش�ؤون �أو الأمانة العامة للأوقاف
وبيت الزكاة ،م�شيدا بدور الأمانة
العامة للأوقاف يف دعم امل�شاريع
االجتماعية للجمعية

وقال :بف�ضل الله تعالى مت توزيع
الأ���ض��اح��ي على ق��راب��ة �أل��ف �أ��سرة
بها �أك�ثر م��ن  5000ف��رد م��ن ا�رس
املر�ضى املعوزين الذين �أقعدهم
املر�ض عن طلب الرزق وكنا �سبب
يف ادخ��ال ال����سرور عليهم يف مثل
هذه املنا�سبات وغريهم من الفئات
االخرى.
وبني انه مت تنفيذ م�رشوع الأ�ضاحي من
خالل اجلهات الداعمة للم�رشوع �إ�ضافة
الى تربعات املح�سنني الذين رغبوا
يف ت��وزي��ع �أ�ضاحيهم داخ��ل الديرة
وتكفلت الإدارة بتوزيعها و�إي�صالها
الى امل�ستحقني من هذه الفئة.
و�أو�ضح الربيع �أن اجلمعية تقوم
�سنوي ًا بت�شكيل فريق تنفيذي ي�رشف
على املتعهد بتوريد الأ�ضاحي وفق
ال�رشوط ال�رشعية للأ�ضحية وي�رشف
على عملية الذبح والتكيي�س ومن ثم
ت�سليمها للم�ستحقني.
جدير بالذكر �أن الأم��ان��ة العامة
ل�ل�أوق��اف ق��ام��ت م�شكورة بدعم

• جا�سم الربيع

امل�رشوع بعدد � 794أ�ضحية ا�ستفاد
منها �ألف �أ�رسة بها �أكرث من 4600
�شخ�ص ،وباقي امل�رشوع مت دعمه
م��ن قبل امل��ت�برع�ين واملح�سنني
لبقية اال�رس.
وثمن الربيع دوراالم��ان��ة العامة
لالوقاف على دعمها وتعاونها البناء

مع اجلمعية يف تنفيذ هذا امل�رشوع
كما �شكر كل من �ساهم يف مثل هذه
امل�شاريع اخلريية الإن�سانية التي
ت�صب يف �صالح املر�ضى املعوزين
وا�رسهم.
وقال :نتقدم بجزيل ال�شكر والعرفان
للمح�سنني واملح�سنات .كما ن�شكر
امل��ر���ض��ى ال��ذي��ن �أع��ط��ون��ا فر�صة
لإعانتهم واال�ستفادة من اخلدمات
املقدمة من اجلمعية �سائلني املولى
ع��ز وج��ل �أن ي�شفيهم ويعافيهم
ويلب�سهم لبا�س ال�صحة والعافية،
داعيا املولى عز وجل ان يحفظ بلدنا
الكويت وي��دمي عليها نعمة االمن
واالمان بقيادة �سمو امري البالد قائد
العمل االن�ساين وحكومتنا الر�شيدة
وان يتقبل من اهلها واملقيمني على
ار�ضها هذا االح�سان وان يكون يف
ميزان ح�سناتهم يوم القيامة ،واعدا
باملزيد من امل�شاريع االجتماعية
ال��ه��ادف��ة وال��ن��اف��ع��ة ب��ح��ول الله
وقوته.

محافظ الفروانية :حريصون على تخفيف األعباء
عن األهالي والحد من ارتفاع األسعار
�شاركت حمافظة ال��ف��روان��ي��ة مبهرجان
حتطيم الأ���س��ع��ار ال���ذي �أق��ام��ت��ه جمعية
الرحاب التعاونية بح�ضور ممثل حمافظ
الفروانية ال�شيخ في�صل احلمود ،واملدير
باملحافظة يعقوب البلو�شي ورئي�س
اجلمعية املعني د.ح�سني احلمادي وعدد
من �أع�ضاء اجلمعية.

و�أكد املدير باملحافظة يعقوب البلو�شي
يف كلمته على هام�ش االفتتاح حر�ص ال�شيخ
في�صل احلمود ،على تقدمي كافة �أوجه الدعم
والتعاون مع ر�ؤ�ساء اجلمعيات التعاونية
بجميع مناطق املحافظة من �أجل االرتقاء
بخدماتها والنهو�ض ب�أن�شطتها ،ال�سيما
تخفيف الأع��ب��اء عن الأه���ايل واحل��د من

ارتفاع الأ�سعار.
و�أو�ضح البلو�شي �أهمية العمل التعاوين
ودوره االيجابي يف تنفيذ عدد من امل�شاريع
احليوية ،داعيا اجلميع الى اال�ستفادة من
مزايا خ�صومات املهرجان الكبرية ،مثنيا
يف الوقت ذاته على اجلهود الطيبة للقائمني
على جمعية الرحاب التعاونية.

