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في كلمة ألقاها خالل الجلسة العامة للمجلس الفيدرالي الروسي

الغانم :الكويت وروسيا ترتبطان بعالقات
صداقة متميزة
�أك��د رئي�س جمل�س الأم��ة مرزوق
ال��غ��امن� ،أن ال��ك��وي��ت ورو�سيا
ترتبطان بعالقات �صداقة متميزة
و�أوا�رص ثقة متبادلة الفتا الى ان
م�ستوى تلك العالقات يحتاج الى
مزيد من التطور لت�صل الى عالقات
�رشاكة وتكامل.
وق���ال �إن ال��ع�لاق��ات الكويتية
الرو�سية التي د�شنت عام 1963
جاءت يف �أوج فرتة احلرب الباردة
ويف ظل �أج��واء ال حتتمل الق�سمة
على اثنني «ف�أنت �إما يف الغرب �أو
ال�رشق» يف �إ�شارة الى �صعوبة تلك
اخلطوة الكويتية �آنذاك.
جاء ذلك يف كلمة �ألقاها الغامن يف
اجلل�سة العامة للمجل�س الفيدرايل
الرو�سي «الغرفة الأعلى للربملان
الرو�سي» وذلك مبنا�سبة الزيارة
الر�سمية التي يقوم بها الغامن
والوفد املرافق له حاليا ملو�سكو
تلبية لدعوة من رئي�سة املجل�س
الفيدرايل فالنتينا ماتفيينكو.
وقال «منذ ذاك اليوم عندما بد�أت
العالقات الدبلوما�سية الرو�سية
الكويتية وحتى هذه اللحظة و�إلى
�أن ي�شاء الله ظلت الكويت ورو�سيا
ترتبطان بعالقات �صداقة متميزة
و�أوا�رص ثقة متبادلة».
و�أ�ضاف «نحن من جهتنا نعرتف
بان م�ستوى تلك العالقات يحتاج
الى مزيد من التطور لت�صل الى
عالقات �رشاكة وتكامل وهذا هو
واجبنا اليوم كربملانات وممثلني
لل�شعبني الرو�سي والكويتي».
وقال الغامن «زيارتنا هذه نوليها
�أهمية ق�صوى يف تد�شني عالقات
�أكرث متانة ور�سوخا و�أنا ال �أحتدث
عن عالقات �سيا�سية واقت�صادية
وعالقات تتعلق بالتن�سيق يف جمال

• مرزوق الغامن متحدثا ً خالل اجللسة

الطاقة فقط بل �أحتدث عن عالقات
ثقافية وفنية و�أكادميية وريا�ضية
وغريها لأننا نريد �أن ن�ستفيد من
قوى رو�سيا الناعمة من جامعاتها
وكياناتها العلمية والتعليمية من
م�ؤ�س�ساتها الريا�ضية وال�شبابية
من بناها التحتية ثقافيا وفنيا».
وق��ال «�أن���ا على ثقة تامة ب�أن
الأف�ضل قادم بيننا انطالقا من �إدراك
اجلانبني لأهمية عالقاتنا الثنائية
واميانا بحر�ص قيادتينا الرئي�س
فالدميري بوتني و�سمو �أمري البالد
ال�شيخ �صباح الأحمد ،على الأخذ
بالعالقات الكويتية الرو�سية
الى جماالت �أرحب و�أو�سع لت�صبح
منوذجا يحتذى».
وت��ط��رق ال��غ��امن يف كلمته الى

التوا�صل التاريخي بني العرب
وامل�سلمني من جهة وبني الرو�س
م��ن جهة اخ��رى قائال «ال �شيء
يف�صل بني الف�ضاءين الإ�سالمي
والرو�سي بل �إن مناطق التداخل
اجلغرايف والتاريخي والثقايف
بينهما مت�شابكة الى حد ي�صعب
معه ان تر�سم حدوده بدقة».
وا�ستدرك الغامن «ولكن مع هذا
يظل ال�س�ؤال مل��اذا كانت هناك
على ال��دوام حواجز وقلة اندماج
وتفهم عن بعد و�صور متخيلة غري
دقيقة بني اجلانبني عن ال�رشق
الأ�سطوري اخلرايف املرتع بق�ص�ص
ال�صحراء وال�سحر والعجائب وعن
رو�سيا اجلليدية اخلالية من �أي
روح؟».

وت�����س��اءل ال��غ��امن «ك��ي��ف ت�سنى
لأم��ت�ين عظيمتني متجاورتني
�أن تعي�شا غربة الفهم للآخر
وتنظرا لبع�ضهما للأ�سف بالعني
الكولونيالية الغربية التي
اختزلت العرب وامل�سلمني يف
الق�سوة واخل�شونة والإره���اب
والتخلف واختزلت ال��رو���س يف
ال��ب��رودة واالن��ك��ف��اء وغمو�ض
العزلة؟».
و�أ�ضاف «و�س�ؤايل التايل امللحق
ماذا فعلنا نحن كعرب وم�سلمني
م���ن ج��ه��ة وك���رو����س م���ن جهة
�أخرى لننف�ض غبار هذه الغربة
الإن�سانية بيننا؟ وهي باملنا�سبة
غربة افرتا�ضية وغري حقيقية».
وا���س��ت��ط��رد ال��غ��امن «�أق����ول غري
حقيقية لأننا ك�أبناء للح�ضارة
العربية الإ�سالمية وبرغم كل �شيء
ما زال يف وعينا اجلمعي القب�سات
القر�آنية عند بو�شكني و�شهرزاد
عند كور�ساكوف واحلاج مراد عند
تول�ستوي و�آالف الثيمات الإ�سالمية
والعربية والإن�سانية عموما يف
الرتاث الثقايف الرو�سي».
وقال م�ستدركا «ولكن كما يقال
قاتل الله ال�سيا�سة ...ال�سيا�سة
التي �أرادت لنا كعرب وم�سلمني ان
نكون وقودا لعداء دائم وتخا�صم
م�ستمر طيلة فرتة احلرب الباردة
التي كان للجميع �أخطا�ؤه بها يف
مناطق ال�رصاع املختلفة ال�سيا�سة
التي �أرادت ان تقطع كل حبال
الو�صل الإن�ساين بغ�ض النظر عن
وج��ود مناطق اتفاق او اختالف
ال�سيا�سة ال��ت��ي حقنت وعينا
اجلمعي وم��ازال��ت بكل ال�صور
امل�شوهة ع��ن االن�سان وقرينه
الآخر».

استطعنا التغلب على جميع المعوقات والصعوبات

«البلدية» :مستعدون للذهاب إلى بلد المستثمر
إلصدار تراخيص استثماره في الكويت

• أحمد املنفوحي
• جانب من املؤمتر الصحافي

كتب �ضاحي العلي:
�أكد املدير العام لبلدية الكويت �أحمد املنفوحي ،ا�ستعداد البلدية
لل�سفر الى بلد �أي م�ستثمر جاد ،يريد اال�ستثمار يف الكويت بهدف
�إ�صدار الرتاخي�ص الالزمة مل�رشوعه.
وقال يف م�ؤمتر �صحايف ال�ستعرا�ض خدمات البلدية يف هذا الإطار �إن
بلدية الكويت ا�ستطاعت التغلب على جميع املعوقات وال�صعوبات
وعملت على تطويع القانون من �أجل حتقيق هدف وطموح وطني من
�ش�أنه �أن ي�سهم يف حت�سني مناخ اال�ستثمار الداخلي ودعم امل�ستثمرين
الوطنيني و�إي�صال ر�سالة للم�ستثمرين يف اخلارج.

«الخيرية العالمية» تطلق حملتها
الرمضانية تحت شعار «بادر بخيرك»
�أعلن رئي�س الهيئة اخلريية الإ�سالمية
العاملية امل�ست�شار بالديوان الأمريي
د.عبدالله املعتوق ،عن �إطالق حملة
الهيئة الرم�ضانية لهذا العام حتت
�شعار «ب��ادر بخريك» عرب خمتلف
و�سائل الإعالم وموقعها االلكرتوين
واملن�صات االجتماعية.
وقال املعتوق الذي ي�شغل من�صب
امل�ست�شار اخلا�ص للأمني العام
للأمم املتحدة� ،أم�س� ،إن احلملة
ت�ستهدف ح�شد اجلهود الإن�سانية
وح��ث املح�سنني �أف���رادا و�رشكات
للعمل على تلبية احتياجات �رشائح
وا�سعة م��ن الفقراء واملحتاجني
و�ضحايا الأزمات الإن�سانية مبختلف
�أنحاء العامل.
و�أ�ضاف �أن احلملة تتيح �أمام املتربع
العديد من اخل��ي��ارات وامل�شاريع
اخلريية حتت �شعارها الرئي�سي
«بادر بخريك» ومنها بناء امل�ساجد
وحفر االبار وكفالة االيتام و�إغاثة
امل��ر���ض��ى ب��ه��دف تنويع البدائل
و�إعطاء املتربع الفر�صة لالختيار
من بينها.
وح��ول م�رشوع �إفطار ال�صائم دعا
املعتوق �أ�صحاب الأي��ادي البي�ضاء
و�أه��ل البذل والعطاء الى دعم هذا
امل�رشوع املو�سمي ال��ذي �ستنفذه
الهيئة يف  39دول��ة بقارات �آ�سيا
وافريقيا و�أوروب���ا بالتعاون مع

املكاتب اخلارجية و 53جهة خريية
معتمدة لدى وزارة اخلارجية.
ولفت �إلى �أن هذا امل�رشوع يهدف �إلى
م�ساعدة الأ�رس املتعففة التي تعاين
وط�أة الفقر يف العامل وخا�صة الدول
املنكوبة وم�ساعدة الأقليات امل�سلمة
ومد ج�سور التعاون مع املجتمعات
الفقرية.
و�أ���ش��ار �إل��ى ان الهيئة ر�أت تنفيذ
م�رشوع �إفطار ال�صائم يف �شكل توزيع
طرود غذائية على الأ�رس مبعدل 21
�ألف طرد طوال �أيام ال�شهر الف�ضيل
وي�شتمل الطرد ال��ذي يكفي �أ�رسة
مكونة من �ستة �أفراد طوال ال�شهر على
كميات منوعة من الغذاء.
وبني �أن الهيئة �ستقدم عرب �رشكائها
وجبات افطار لرواد امل�سجد الأق�صى
بحوايل � 3آالف وجبة متوقعا �أن ي�صل
عدد امل�ستفيدين من هذا امل�رشوع
املو�سمي الى � 130ألف �شخ�ص.
و�أ���ش��ار ال��ى �أن الهيئة �ست�ضطلع
بتد�شني رحلتني خرييتني ملجموعة
من ال�شباب خ�لال ال�شهر الف�ضيل
لتنمية وعيهم بالأو�ضاع الإن�سانية
للفقراء والالجئني عرب املن�صات
وال�شبكات االجتماعية واالط�لاع
على �أحوالهم وظروفهم املعي�شية
ال�صعبة يف هذه املنا�سبة والإ�سهام
يف دعم م�شاريع احلملة من الف�ضاء
امليداين.

محليات

(تصوير فؤاد الشيخ)

و�أ�ضاف �أن البيئة اال�ستثمارية يف البالد �أ�صبحت جاذبة للم�ستثمر
االجنبي نتيجة جناح اجلهود التي بذلتها بلدية الكويت يف �سبيل
حتقيق نقلة نوعية يف تطوير �آلية العمل وميكنة املعامالت.
و�أعرب عن �سعادته بر�ؤية �أهداف وطموحات البلدية تتحقق وت�صبح
واقعا حم�سو�سا ،ي�شيد به امل�ستثمرون �أنف�سهم جراء اجناز معامالتهم
وا�ستخراج تراخي�صهم الالزمة يف يوم واحد.
و�أك��د اهتمام البلدية مبعرفة ردود �أفعال امل�ستثمرين ور�صدها
لال�ستفادة منها بالإ�سهام يف حتقيق ر�ؤية «كويت جديدة ،»2035
وحتقيق الرغبة ال�سامية بتحويل الكويت الى مركز مايل وجتاري يف
املنطقة.

طالب المستجوبين بتحديد الوقائع والموضوعات وليس االتهام دون أدلة

الصالح ق َّدم استيضاح ًا حول محاور
االستجواب
كتب حمد احلمدان:
تقدم نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزي��ر ال��دول��ة ل�����ش��ؤون جمل�س
ال���وزراء �أن�����س ال�صالح بطلب
ا�ستي�ضاح على بع�ض ما ورد يف
حماور اال�ستجواب املقدم له من
قبل النائبني حممد هايف وحممد
املطري.
وق��ال يف كتاب الطلب املوجه
ال���ى رئ��ي�����س جمل�س الأم����ة ان
تفعيل ال��ن��ائ��ب�ين لأدوات��ه��م��ا
الد�ستورية وتقدمي ا�ستجوابهما
يل هو مبثابة ت�أهيل ملمار�سة
ال��دمي��ق��راط��ي��ة ال��ت��ي اق�سمنا
جميع ًا على احرتامها ،ولكون
اال�ستجواب يف حم��اوره الثالثة
مل يت�ضمن وقائع �أو مو�ضوعات
حمددة كما ن�صت عليه املحكمة

• أنس الصالح

الد�ستورية يف تف�سريها للمادتني
 100و 101وحلقي الد�ستوري
مبعرفة كل الوقائع تقدمت بطلب
اال�ستي�ضاح.

وطالب بتحديد الوقائع وعنا�رص
االتهام التي ي�س�أل عنها يف ما
ذكر مبحور �سيا�سات احلكومة
اخلاطئة يف ادارة الدولة ،الفتا
الى ان املحور املتعلق ب�سيا�سة
التوظيف وع��دم امل�����س��اواة يف
قبول املتقدمني يف ادارة الفتوى
والت�رشيع مل يحدد ادلة االتهام
وبيانات احل��االت التي يدعي
اال�ستجواب انها ظلمت.
وت�س�أل عما هو املق�صود بالقيام
با�ستثناءات غ�ير قانونية يف
جمل�س اخلدمة املدنية املذكور
يف اال���س��ت��ج��واب م��ط��ال��ب � ًا يف
امل�ستجوبني حتديد الوقائع
واملو�ضوعات التي يتناولها
اال�ستجواب كاتهامات حتى تكون
املناق�شة يف امور عامة ولي�ست
اتهامات مر�سلة دون دليل.

الحاجة ماسة لالستفادة من جهود وعزم الشباب

«البيئة» :تنمية الدولة ال تأتي إال عبر
استدامة الموارد
�أك��د املدير العام ورئي�س جمل�س
ادارة الهيئة العامة للبيئة ال�شيخ
عبدالله الأحمد ،ان املدن امل�ستدامة
خطوة مثلى لتحقيق اهداف التنمية
ولتح�سني حياة الب�رش و�صحة
الأر���ض وحتويل العامل الى مكان
اف�ضل.
وا�ضاف خالل فعالية «مبادرة املدن
امل�ستدامة ودور ال�شباب»� ،إن هذه
املدن قائمة على العمارة اخل�رضاء
وهي الأقل ا�ستهالكا للطاقة واملياه
وقادرة على تدوير نفاياتها.
و�أ�شار �إلى احلاجة املا�سة جلهود
وعزم فئة ال�شباب باعتبارهم الفئة
الأك�بر يف العامل والبالغ عددهم
نحو  1.9مليار لتحقيق هدف كويت
جديدة.
و�أو���ض��ح ان ه��ذه امل��ب��ادرة حازت
على اعجاب ودعم اجلميع لأهدافها
النبيلة واخلالقة والتي يتقدمها
العمل نحو حماية البيئة و�صحة
االن�سان ،مبينا ان التحول نحو
اال�ستدامة مل يعد رفاهية بل اجتاه ًا
حتمي ًا للحفاظ على املوارد املتاحة
وتقليل عبء فاتورة الطاقة وحماية
كوكب الأر�ض.
وت��وق��ع ان تتوافق امل��ب��ادرة مع
اجندة التنمية امل�ستدامة 2030
التي اقرت من قبل اجلمعية العامة
للأمم املتحدة وتت�ضمن حزمة من
الأهداف اجلريئة وتعد ر�ؤية �شاملة
ومتكاملة من �أجل عامل �أف�ضل خا�صة
�أن بناء مدن م�ستدامة كان �أحد اهم
�أهدافها.
واكد �رضورة ح�شد اجلهود والعمل
ملواجهة التغري املناخي وتقلي�ص
ان��ب��ع��اث��ات ال���غ���ازات امل�سببة
لالحتبا�س احل����راري واحل���د من
ا�ستهالك الطاقة واال�ستثمار يف
الطاقات البديلة ،داعيا ال�شباب
للم�شاركة يف هذه املبادرة لتحقيق
التوازن املنا�سب بني ال�رضورات
البيئية واالقت�صادية واالجتماعية
لالرتقاء بنوعية احلياة.
ويف ت�رصيح �صحايف له على هام�ش
الفعالية ق��ال الأح��م��د ،ان هذه
املبادرة تتعاون فيها جمموعة من
اجلهات منها وزارة النفط ووزارة

• الشيخ عبدالله األحمد مكرما ً إقبال الطيار

ال�شباب وغ�يره��م��ا م��ن اجلهات
التي ت�سعى للم�ضي قدما با�ستدامة
املوارد يف الدولة.
واو�ضح انه ال ميكن تنمية الدولة
اال عرب ا�ستدامة امل���وارد ،مبينا
��ضرورة التوعية يف هذا اجلانب
وت�سليط ال�ضوء على مبادئ االمم
املتحدة اخلا�صة باال�ستدامة.
و�شدد على دعم الهيئة ملثل هذه
املبادرات لزيادة الوعي يف املجتمع
با�ستدامة املوارد وتر�شيد اال�ستهالك
بهدف التنمية امل�ستدامة.
وق��ال ان وزارة الكهرباء واملاء
ت�سعى لتخفي�ض انبعاثاتها وهذا
االمر ممكن يتم عن طريق تخفي�ض
اال�ستهالك ،كما ان القطاع النفطي
اي�ضا ي�سعى لتخفي�ض انبعاثاته
ع��ن ط��ري��ق تركيب الفالتر على
امل��داخ��ن ،ا�ضافة ال��ى م�ساهمة
القطاع ال�صناعي وكذلك االعالم يف
ن�رش الوعي.
وذكر ان هناك تعاونا بني بلدية
ال��ك��وي��ت وال��ه��ي��ئ��ة ل��زي��ادة عدد
احلاويات على ال�شواطئ ،م�شريا
ال��ى تواجد ال�ضباط الق�ضائيني
وع��ن��ا��صر ��شرط��ة البيئة ب�شكل
دائم على هذه ال�شواطئ ملحا�سبة
املعتدين على البيئة واملخالفني
للقانون البيئي.

وفيما يتعلق بظاهرة املد االحمر
قال ال�شيخ عبدالله ان هذه الظاهرة
متكررة عامليا ولي�ست حم�صورة
بالكويت ،م�ؤكدا �أن العمل جار
ل��وق��ف حم��ف��زات ه���ذه الظاهرة
كمجارير االمطار والتعديات.
وم��ن جانبها ق��ال��ت م��دي��ر ادارة
كفاءة الطاقة ب���وزارة الكهرباء
وامل��اء و�صاحبة امل��ب��ادرة اقبال
الطيار ،ان امل��ب��ادرة تهدف الى
رفع الوعي ب�أهمية اجناح مفهوم
املدن امل�ستدامة واي�صال الر�سائل
املطلوبة الى �رشيحة وا�سعة من
ال�شباب واملجتمع للم�ساهمة
بتحويل الكويت الى �صديقة للبيئة
وم�ستدامة.
واكدت الطيار اهمية تكاتف اجلهود
بني دول التعاون لتبادل اخلربات
للحد من الهدر يف الكهرباء واملاء
�شاكرة املعنيني يف هذه الدول على
امل�شاركة باملبادرة.
وا�ضافت ان تطوير املجتمعات مير
عرب ال�شباب وهم امل�ستفيد االكرب
من التكنولوجيا وب�إمكانهم حتقيق
العديد من االجن��ازات يف حال مت
ا�رشاكهم يف التنمية ،منوهة بدور
ال�شباب اخلليجي يف بلورة مفاهيم
التنمية امل�ستدامة وتر�سيخ ابعادها
يف املجتمع.

انطالق الحملة الرمضانية تحت شعار «صدقاتكم أجر وعافية»

«إعانة المرضى» :أنفقنا  6ماليين دينار على  10آالف حالة داخل الكويت في 2018
كتب �أحمد يون�س:
�أع��ل��ن رئي�س جمل�س �إدارة جمعية
�صندوق �إع��ان��ة املر�ضى د.حممد
ال�رشهان� ،أن ال�صندوق �أنفق 5.984
ماليني دينار ،على ع�رشة �آالف و147
حالة مر�ضية يف ع��ام  2018داخل
الكويت.
و�أ�شاد يف كلمة خالل م�ؤمتر �صحايف
مبنا�سبة ان��ط�لاق حملة رم�ضانية
جديدة حتت �شعار «�صدقاتكم �أجر
وعافية» بالدعم اخلريي الالحمدود
من م�ؤ�س�سات الكويت الر�سمية ،مبينا
ان �سمو �أمري البالد الذي تبو�أ مقام
قائد العمل االن�ساين ي�أتي يف مقدمة
املتربعني حيث ا�صبحت الكويت
يف عهد �سموه مركزا للعمل اخلريي
واالن�ساين العاملي.
و�أف��اد ب ��أن امل�ساعدات التي قدمها
ال�صندوق ت�شمل م�صاريف العالج
وتركيب �سماعات طبية وع�لاج عقم
وزراع���ة ن��خ��اع وم�ستلزمات طبية
وكفالة ا�رس مر�ضى �أقعدهم املر�ض
عن طلب الرزق.
واو�ضح ان امل�ساعدات �شملت اي�ضا
�أجهزة نطق و�أجهزة طبية و�أدوية عامة
وكذلك توفري عد�سات طبية ونظارات،
ا�ضافة الى دعم ا�صحاب االمرا�ض الأكرث

• جانب من مؤمتر جمعية صندوق إعانة املرضى

انت�شارا كمر�ضى القلب والتهاب الكبد
الوبائي وت�صلب ال�رشايني والكلى
وال��روم��ات��ي��ود وال�سكر وال�رسطان
والتهاب الأع�صاب والقوقعة.
و�أو����ض���ح �أن الأن�����ش��ط��ة التوعوية
والأن�����ش��ط��ة ال�صحية واملعار�ض
الطبية التي يقيمها ال�صندوق تقدم
فح�ص ال�سكر وال�ضغط يف امل�ساجد
وال�رشكات واملجمعات التجارية
وغريها للمواطنني واملقيمني.

وقال �إن اللجنة اخلارجية بال�صندوق
حتر�ص على ان تتحرك مبظلة ر�سمية
وتن�سيق مع وزارة اخلارجية و�سفارات
الكويت ،م�ؤكدا العمل على حتقيق
�أهداف ال�صندوق الإن�سانية.
وذكر �أن ال�صندوق �أقام  139م�رشوعا
خارجيا يف  21دولة خلدمة اجلرحى
واملر�ضى وامل�صابني زادت تكلفتها
على مليون و� 223ألف دينار.
و�أ�ضاف ان لإدارة الن�شاط اخلارجي يف

ال�صندوق دورا بارزا يف تخفيف حدة
الفقر على الكثري من االخوة يف اليمن
كما خففت وط�أة جراح امل�صابني من
الالجئني ال�سوريني وقدمت لهم دعما
كبريا بعد ان تعاقدت مع م�ست�شفيات
ب���الأردن ولبنان وتركيا وعاجلت
االالف اجلرحى وامل�صابني و�ساهمت
يف توفري �أط��راف �صناعية لكثري من
املحتاجني.
وق��ال ان��ه مت اي�ضا توفري ع�رشات

�سيارات اال�سعاف واقامة مئات من
العيادات امليدانية املتنقلة داخل
�سورية ووزعت االالف من ال�صيدليات
واالدوية ووفرت الكثري من امل�ستلزمات
الطبية للنازحني ال�سوريني.
و�أك���د �أن��ه مت يف ال��وق��ت نف�سه دعم
امل��ر���ض��ى يف ال����دول ال��ف��ق�يرة مثل
ت�شاد والنيجر والهند وبوركينا
فا�سو وباك�ستان وم�رص وبنغالدي�ش
وال�سودان وغريها.
وك�شف ال�رشهان عن عدد من الأن�شطة
والفعاليات الإن�سانية التي يقدمها
ال�صندوق للمر�ضى ال��ف��ق��راء على
�صعيد الأن�شطة الداخلية واخلارجية
يف الكويت وال��دول الإ�سالمية والتي
ت�ستهدف فئة املر�ضى املع�رسين.
وثمن التفاعل االيجابي من العديد من
ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات الكويتية مع
م�شاريع اجلمعية الإن�سانية ووجود
مثل هذه ال�رشكات التي تقدر قيمة
ال�رشاكة االجتماعية وتفعل دورها يف
القيام بواجباتها الإن�سانية.
وا�شار الى الدور الإيجابي والتعاون
الذي تلم�سه اجلمعية من م�ؤ�س�سات
الدولة الر�سمية وعلى ر�أ�سها وزارات
ال�صحة وال�����ش ��ؤون واخل��ارج��ي��ة يف
ت�سهيل ع��م��ل اجلمعية يف خدمة
املجتمع.

