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 أقامت سفارة دول��ة الكويت ل��دى سلطنة 
ع��م��ان حفل استقبال األح���د مبناسبة العيد 
الوطني ال56 لالستقالل والذكرى 26 للتحرير 
والذكرى ال 11 لتولي سمو امير البالد الشيخ 
صباح االحمد مقاليد احلكم بحضور كوكبة 
من ال��وزراء والسياسيني العمانيني والسفراء 
اخلليجيني والعرب واالجانب املعتمدين لدى 

السلطنة.
ورفع سفير دولة الكويت لدى سلطنة عمان 
فهد املطيري أسمى آيات التهاني والتبريكات 
إل��ى مقام صاحب السمو أمير ال��ب��الد الشيخ 
صباح االحمد وإل��ى سمو ول��ي العهد الشيخ 
نواف االحمد وسمو الشيخ جابر املبارك رئيس 
مجلس ال��وزراء الكويتي وإلى حكومة الكويت 
وشعبها معربا عن سعادته باإلحتفال بهذه 

املناسبة الوطنية الغالية على الشعب الكويتي.
وأع��رب السفير املطيري في تصريحات ل� 
)كونا( عن اعتزازه وتقديره لزيارة سمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد مؤخرا إلى سلطنة 

عمان مؤكدا ان زي��ارة سموه زادت من تعزيز 
العالقات بني البلدين الشقيقني والتي سيكون 
لها امل���ردود اإلي��ج��اب��ي على صعيد التعاون 
الشامل بني السلطنة ودول��ة الكويت كما أن 
ال��زي��ارة عكست عمق العالقات الثنائية التي 

يحرص البلدان على االرتقاء بها.
كما أشاد السفير املطيري مبا حققته الكويت 
م��ن نهضة عمرانية ورخ���اء ف��ي ظ��ل القيادة 
احلكيمة لسمو األمير وسمو ولي العهد معربا 
عن أمنياته مبزيد من التقدم والرخاء واالزدهار 

للكويت.
وق����د ح��ض��ر احل���ف���ل ع����دد م���ن ال������وزراء 
واملستشارين والوكالء وأعضاء مجلسي الدولة 
وال��ش��ورى العمانيني وال��س��ف��راء اخلليجيني 
والعرب واالجانب املعتمدين لدى سلطنة عمان.

كما حضره جمع من رج��ال االعمال وكبار 
املسؤولني العمانيني من مدنيني وعسكريني 
ورجال الصحافة واالع��الم والطلبة الكويتيني 
الدارسني في جامعة السلطان قابوس والكليات 

بالسلطنة. وف��ي العاصمة املغربية الرباط 
احتفلت السفارة الكويتية بعيدي االستقالل 
التحرير والذكرى احلادية عشرة لتولي سمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم 

بحضور مختلف أطياف املجتمع املغربي.
وأش��اد السفير املغربي السابق ل��دى دولة 
الكويت إدريس الكتاني مبواقف حضرة صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد في دعم 
قضايا اململكة املغربية سياسيا واقتصاديا 

واجتماعيا.
وق���ال ف��ي تصريحات ل )ك��ون��ا( إن ب��الده 
ستبقى مدينة للكويت ولقيادتها احلكيمة 
وإسهاماتها الكبيرة واملتعددة في اجناز ومتويل 
العديد من املشروعات التنموية واالجتماعية 
التي تلبي حاجات فئات واسعة من املجتمع 
املغربي مؤكدا ان العالقات بني البلدين الشقيقني 

ستبقى راسخة وعميقة.
وأوضح أن حضور مختلف أطياف املجتمع 
املغربي احتفاالت السفارة الكويتية باالعياد 

الوطنية دليل على عمق هذه العالقات مؤكدا 
»أن احتفاالت دولة الكويت الشقيقة باألعياد 
الوطنية تعكس التضحيات اجلسام للشعب 
الكويتي وقيادته احلكيمة في التحرير وبناء 
وطن مستقل ينعم باألمن واالستقرار والتقدم 

واالزدهار«. 
 كما أقامت القنصلية العامة لدولة الكويت 
في إم��ارة دب��ي واالم���ارات الشمالية احتفالية 
وطنية مبناسبة العيد الوطني ال�56 الستقالل 
الكويت وال�26 لعيد التحرير والذكرى ال�11 
لتولي سمو أمير البالد الشيخ صباح االحمد 

مقاليد احلكم.
ح��ض��ر االح��ت��ف��ال��ي��ة ع���دد م��ن امل��س��ؤول��ني 
اإلماراتيني رفيعي املستوى على رأسهم وزير 
الدولة للشؤون املالية عبدالله حميد الطاير 
ونائب رئيس شرطة دبي واالمن العام ضاحي 
خلفان متيم وع��دد من قناصل ال��دول الشقيقة 

والصديقة.
ورفع القنصل العام ذياب فرحان الرشيدي 

أسمى آي��ات التهاني والتبريكات إل��ى مقام 
سمو امير البالد الشيخ صباح األحمد وسمو 
ول��ي العهد الشيخ ن��واف األح��م��د واحلكومة 
الرشيدة والشعب الكويتي الكرمي بهذه املناسبة 

السعيدة.
وقال الرشيدي في تصريحات ل� )كونا( إن 
هذه املناسبة تعكس معاني الوفاء والتالحم 

الوطني بني الشعب الكويتي وقيادته الرشيدة.
وأضاف ان الكويت في عهد سمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد حققت إجن��ازات كبيرة 
مبختلف املجاالت وخطت خطوات كبيرة وهامة 
على املستويني العربي والعاملي معربا عن بالغ 
الفخر واالع��ت��زاز باجلهود التي يبذلها سمو 
أمير البالد في سبيل تعزيز الوحدة والتضامن 
العربي واإلسالمي الى جانب بصماته املشهود 
لها في العمل اإلنساني والتي توجت بتسمية 
سموه قائدا للعمل االنساني وتسمية دولة 
الكويت مركزا للعمل االنساني من قبل االمم 

املتحدة.

واش��اد القنصل الرشيدي بعمق الروابط 
التاريخية االخوية بني دولتي الكويت واإلمارات 
العربية املتحدة منوها على اصالتها ومتانتها 

سواء على املستوى الشعبي أو الرسمي.
وتوجه بالشكر اجلزيل للمشاركة الكبيرة 
والواسعة التي قامت بها اجلهات الرسمية 
اإلم��ارات��ي��ة سيما حكومة دب��ي ف��ي احتفاالت 
الكويت بأعيادها الوطنية مؤكدا أن العالقات 
الكويتية - اإلم��ارات��ي��ة »مثال يحتذى به في 

االخوة واحملبة والتعاون الوثيق«.
وشهدت االحتفالية لوحات فنية غنائية 
ق��ام��ت بها ف��رق��ة اجل��ه��راء للفنون الشعبية 
عبرت عن حب الوطن والترابط الوثيق بني 
شعبي وقيادتي الكويت واالم����ارات إضافة 
ال��ى معرض مصاحب تضمن اجنحة لبعض 
اجلهات الكويتية املشاركة مثل وزارة االعالم 
واخل��ط��وط اجل��وي��ة الكويتية وك��ذل��ك لوحة 
للصور التاريخية التي جتمع قيادات البلدين 

الشقيقني.

بحضور كوكبة من الدبلوماسيني

سفارتا الكويت في ُعمان واملغرب احتفلتا باألعياد الوطنية

»الهالل األحمر« توفر املياه في عدة 
قرى صومالية تعاني اجلفاف 

جانب من توزيع املياه
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.. وتشيد بدور اجلمعيات 
الوطنية بدعم العمل اإلنساني 

 اش��ادت جمعية الهالل 
االح��م��ر ال��ك��وي��ت��ي أم��س 
االثنني بالدور الرئيسي 
ال���ذي ت��ؤدي��ه اجلمعيات 
الوطنية اخلليجية في دعم 
العمل االنساني وتوصيل 
املساعدات الى مستحقيها 
السيما في منطقة الشرق 
االوسط التي تشهد ازمات 
وك���وارث ع��دة في الفترة 

احلالية.
 وج������اء ذل�����ك خ���الل 
ورق���ة قدمتها اجلمعية 
ام��ام ورش��ة عمل اقليمية 
ح���ول )ال�����دور امل��س��اع��د 
للجمعيات الوطنية في 
مجال العمل االنساني..
ال���ف���رص وال��ت��ح��دي��ات( 
استعرضت فيها جهودها 
في مجال العمل االنساني 
والتطوعي اثناء االزمات 

االنسانية والكوارث الطبيعية اضافة الى تطبيق القانون الدولي في 
النزاعات املسلحة.

 وقال مدير االدارة القانونية وشؤون املتطوعني والشباب باجلمعية 
الدكتور مساعد العنزي ل� )كونا( ان الورقة تطرقت كذلك الى جهود 
اجلمعية في احل��ث على اص��دار التشريعات والقوانني املنظمة للعمل 

التطوعي واالنساني مبا يخدم تلك الغايات ويحقق االهداف االنسانية.
 ولفت الى حجم التحديات التي تواجه العاملني في احلقل االنساني 
والتطوعي في مناطق االزمات والكوارث واملخاطر ومدى قدرة القانون 

الدولي على حمايتهم.
 واوضح العنزي ان الورقة التي قدمتها جمعية الهالل االحمر ابرزت 
مشروعها الهادف للحد من العنف الطالبي بالتعاون مع وزارة التربية 
الكويتية ومؤسسة البترول الوطنية لتدريب طلبة امل��دارس على العمل 

التطوعي وتثقيفهم ونشر الوعي في هذا املجال.
 ولفت الى دور اجلمعية في تنفيذ توصيات سمو امير البالد الشيخ 
صباح االحمد اجلابر الصباح ملساعدة املناطق املنكوبة اثر النزاعات 
املسحلة والكوارث الطبيعية من خالل وجود املتطوعني وتوزيع املساعدات 

العينية واقامة املشاريع التنموية.
 ويشارك في الورشة التي ينظمها الهالل االحمر القطري بالتعاون مع 
االحتاد الدولي جلمعيات الصليب االحمر والهالل االحمر واللجنة الدولية 
للصليب االحمر خبراء بالعمل االنساني وممثلون عن جمعيات الهالل 

االحمر ومراكز االغاثة واالعمال االنسانية اخلليجية.

الدكتور مساعد العنزي  أعلنت جمعية الهالل األحمر الكويتية أمس 
االث��ن��ني توفير وت��وزي��ع امل��ي��اه ف��ي ع��دد م��ن القرى 
الصومالية التي تعاني اجلفاف ون��درة األمطار 

وشح املياه عبر توفير واستخدام صهاريج املياه.
وقال رئيس مجلس إدارة اجلمعية الدكتور هالل 
الساير ل� )كونا( إن جهود اجلمعية اإلنسانية تعتبر 
من صميم واجباتها جتاه األشقاء في الصومال التي 
تعاني شح املياه جراء اجلفاف مؤكدا أن اجلمعية لن 
تدخر وسعا في سبيل تعزيز برامجها وأنشطتها في 

الصومال.
وأضاف الساير أن وفد اجلمعية اإلغاثي برئاسة 
عبدالرحمن العون يعمل بالتعاون مع هيئة اإلغاثة 
الصومالية على إيصال صهاريج املياه إل��ى عدة 
قرى في الصومال ومنها أقاليم سناج وبري وكركار 

وقروي.
وذكر أن توصيل املياه يأتي للتخفيف من معاناة 
املتضررين من موجة اجلفاف الشديدة التي ضربت 
كثير من األقاليم في الصومال وتهدد حياة املواطنني 
هناك السيما من األسر التي تعيش في مناطق نائية 

مشيرا إلى ان الوضع هناك مرشح للتفاقم.
وأفاد بأن الفريق امليداني جلمعية الهالل األحمر 
الكويتي سيتعرف على األقاليم املتضررة نتيجة 
اجلفاف لتقدمي كافة اشكال العون لهم موضحا أن 
اجلمعية عملت على حفر 15 بئرا في املناطق األكثر 

جفافا في الصومال.
وب��ني الساير أن الكثير من القرى الصومالية 
بحاجة إلى حفر آبار مياه ومواد غذائية مع ضرورة 
ت��ق��دمي امل��س��اع��دات الطبية العاجلة للمواطنني 

الصوماليني.
وأك��د أن »دع��م ومساندة دول��ة الكويت قيادة 
وحكومة وشعبا للمستضعفني أينما كانوا ليس 
جديدا« داعيا املتبرعني إلى تقدمي العون للشعب 

الصومالي الشقيق.
وقال إن »الصومال عانى خالل السنوات املاضية 
حالة جفاف مستمرة نتيجة قلة هطول األمطار 
مما تسبب في تدمير الغطاء النباتي ووضع فئات 
واس��ع��ة م��ن الشعب ف��ي ظ��روف غاية ف��ي احل��رج 
نظرا إلى تعذر احلصول على املقادير الكافية من 
مياه الشرب وتدمير احملاصيل الزراعية ونفوق 

القطعان«.
وب��ني الساير أن السلطات الصومالية املعنية 
واملنظمات اإلنسانية أعلنت وجود حالة إنسانية 
حرجة بسبب اجلفاف وتأخر هطول األمطار مؤكدا 
ضعف اإلمكانات وامل���وارد في ه��ذا البلد الشقيق 

ملواجهة هذه احلالة.
وأش��ار إل��ى أن جمعية الهالل األحمر الكويتية 
كانت ومازالت سباقة وهي أول من لبى النداء لتقدمي 

املساعدات إلى الشعب الصومالي ومد يد العون له.

املؤمتر الثاني للتمريض اخلليجي 
يكرم ممرضتني كويتيتني 

جانب من التكرمي

 كرم املؤمتر الثاني للتمريض اخلليجي 2017 
ممرضتني كويتيتني تقديرا الجنازهما املتواصل 
وعملهما املستمر ف��ي تعزيز اجل��ه��ود اخلليجية 
في مجال تطوير اخلدمات التمريضية في الدول 

اخلليجية.
 ومنح املؤمتر دالل احلجرف وبدرية العازمي 
اللتني تعمالن في وزارة الصحة جائزة )نسيبة بنت 
كعب( التي مت تخصيصها الفضل ممرض وممرضة 
على مستوى دول املجلس تقديرا جلهودهما في 
تطوير اخلدمات الطبية والتمريضية والصحية 

على املستوى اخلليجي.
 واع��رب��ت م��س��اع��دة رئيسة التمريض بقسم 
العمليات في مستشفى اجلهراء دالل احلجرف في 
تصريح ل� )كونا( عن فخرها واعتزازها بهذا التكرمي 
ال��ذي يعبر عن ح��رص دول مجلس التعاون على 

تعزيز منظومة اخلدمات التمريضية.
 وقالت ان هذا التكرمي الذي مينح البرز العاملني 
والعامالت في مجال التمريض بالدول اخلليجية 
يسهم في حتفيز املمرضني واملمرضات على املزيد 
من العطاء للرقي باخلدمات الطبية بصورة عامة 

في دولهم.
 واضافت ان دولة الكويت تولي مهنة التمريض 
اهتماما كبيرا وتشجع املواطنني على االقبال عليها 

ملواكبة التطور الذي تنشده وزارة الصحة.
 من جهتها اعربت رئيس قسم خدمات التمريض 
ب��ادارة الصحية لكبار السن في منطقة االحمدي 
الصحية بدرية العازمي في تصريح مماثل عن 
شكرها للتكرمي ال��ذي حظيت ب��ه م��ن اكبر محفل 

خليجي متخصص في مجال التمريض.
 وقالت ان ذلك يلقي على عاتقها املزيد من املهام 
لالستمرار في تطوير اخل��دم��ات التمريضية في 
ال��ك��وي��ت.  واع��ت��ب��رت حصولها على اجل��ائ��زة من 
محفل طبي خليجي »وسام شرف« متقدمة بالشكر 
الى وزارة الصحة الكويتية على تطوير مهارات 
املمرضني واحلاقهم بالدورات التدريبية املتميزة 

الطالعهم على املستجدات في هذا املجال.
 وحثت العازمي جميع العاملني والعامالت في 
مهنة التمريض بالكويت على االستمرار في بذل 
اجلهود خلدمة مهنة التمريض وتعزيز منظومة 

التمريض في البالد.
 وكان املؤمتر الثاني للتمريض اخلليجي 2017 
قد انطلقت اعماله امس االحد حتت شعار )التمريض 
بني التقدم التقني والبعد االنساني( لبحث آخر 
ال��ت��ط��ورات ف��ي امل��م��ارس��ات التمريضية احلديثة 
وآليات مواجهة التحديات اليومية التي تنتج عن 

استخدام التقنيات احلديثة في قطاع التمريض.

سفير الكويت في املغرب عبداللطيف اليحيا يستقبل املهنئنيجانب من احتفاالت سفارة الكويت في مسقط

معرض للصور التذكاريةجانب من اللوحات الغنائية في دبيالقنصل العام في دبي ذياب الرشيدي يستقبل املهنئني


