حملة «الكويت إلى جانبكم» تواصل مشروع توزيع السلة الغذائية في «سقطرى» اليمنية
واص��ل��ت حملة (الكويت إل��ى جانبكم)
مشروع توزيع السلة الغذائية مبناطق
مختلفة م��ن ج��زي��رة (س��ق��ط��رى) اليمنية
للحد من معاناة الناس وتلبية احتياجاتهم
للغذاء بالتزامن مع األعاصير التي ضربت
األرخ��ب��ي��ل م��ؤخ��را وذل���ك ضمن مشاريع
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كويتية أخرى.
وقالت احلملة في بيان صحفي االثنني
انها وزعت  1500سلة غذائية على السكان
املتضررين بسبب إعصار (ماكونو) وهو
املشروع الثالث خ�لال أق��ل من أسبوع في
اجلزيرة املنكوبة.
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وذك��رت ان��ه ال��ى جانب مشاريع الغذاء
سبق حلملة (الكويت الى جانبكم) خالل
األسابيع القليلة املاضية أن نفذت مشروع
اإلي��واء الذي استهدف السكان الذين فقدوا
منازلهم بسبب اإلعصار املصاحب لألمطار
والفيضانات وأعطتهم الفرش واألغطية

ومستلزمات اإليواء األخرى.
من جانبه أشاد وكيل محافظة (سقطرى)
صالح سعد بجهود دول��ة الكويت في هذه
الظروف التي مير بها اليمن عموما وجزيرة
سقطرى خصوصا والتي تضررت كثيرا
جراء اعصار (ماكونو) الذي ضربها مؤخرا.

alwasat.com.kw

Wednesday 13th June 2018 - 12 th year - Issue No.3210

سموه تسلم شهادة غينيس لألرقام القياسية ألكبر ملصق بالعالم باسم «صباح العز»

أمير البالد يستقبل احملمد وناصر الصباح واجلبوري
سمو األمير هنأ رئيسي أميركا وكوريا
الشمالية بنجاح اجتماعهما في سنغافورة
بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد ببرقيتي تهنئة إلى الرئيس دونالد ترامب
رئيس الواليات املتحدة األمريكية الصديقة وإلى
امل��ارش��ال كيم جونغ أون رئيس ح��زب العمل
الكوري ورئيس جلنة شؤون الدولة جلمهورية
كوريا الدميوقراطية الشعبية الصديقة القائد
األعلى للجيش الشعبي ال��ك��وري ،أع��رب فيها
سموه عن خالص التهنئة بنجاح القمة التي
جمعت فخامتهما في سنغافورة وماحتقق خاللها
من التوقيع على بيان مشترك تاريخي تضمن
أسس حتقيق عالقات سالم دائمة بني بلديهما
وضمان األمن والسالم في شبه اجلزيرة الكورية
موكدا سموه على أن ه��ذه اخلطوة التاريخية
الهامة ستسهم في إزالة التوترات التي شهدتها
تلك املنطقة لسنوات طويلة ،آمال سموه أن يتم
نزع السالح النووي ليس في تلك املنطقة وحدها
وإمن��ا إيجاد عالم خالي من األسلحة النووية

أمير البالد يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور سليم اجلبوري

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد بقصر السيف صباح أم��س سمو الشيخ
ناصر احملمد.
كما استقبل سموه النائب األول لرئيس مجلس
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد.

واستقبل سموه رئيس مجلس إدارة شركة
الصفاة لالستثمار عبدالله التركيت ونائب رئيس
مجلس اإلدارة فهد املخيزمي حيث أه��دوا سموه
شهادة غينيس ل�لأرق��ام القياسية ألكبر ملصق
بالعالم باسم (ص��ب��اح ال��ع��ز) والشاعر سعود

نضاد املطيري واحلاصل على املركز الثاني في
مسابقة امللك عبدالعزيز وس��ارة طالب الربيعة
حيث أه��دت سموه كتاب حمل عنوان (تصنيف
األورام السرطانية الدبقية الدماغية) لتكون
أول عربية حتقق ه��ذا اإلجن��از والدكتور ناصر

 ..وسموه يتسلم شهادة غينيس لألرقام القياسية ألكبر ملصق بالعالم باسم «صباح العز»

ولي العهد يستقبل احملمد وناصر الصباح

سمو ولي العهد مستقبالً سمو الشيخ ناصر احملمد

خميس املطيري حيث أهدى سموه دراسة بعنوان
(الكويت ودبلوماسية الوساطة) والباحث الفلكي
ع��ادل حسن السعدون حيث أه��دى سموه كتاب
حمل ع��ن��وان (م��وس��وع��ة األوائ����ل الكويتية) و
ط�لال سعود السهلي حيث أه��دى سموه كتاب

األمر الذي سيساعد على حتقيق األمن والسالم
الدوليني والتركيز على التنمية األقتصادية
املستدامة لكافة دول وشعوب العالم ،متمنيا
سموه لفخامتهما موفور الصحة والسعادة.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد
ببرقيتي تهنئة إل��ى الرئيس دون��ال��د ترامب
رئيس ال��والي��ات املتحدة األمريكية الصديقة
وإلى املارشال كيم جونغ أون رئيس حزب العمل
الكوري ورئيس جلنة شؤون الدولة جلمهورية
كوريا الدميوقراطية الشعبية الصديقة القائد
األعلى للجيش الشعبي الكوري ضمنهما خالص
التهنئة بنجاح القمة التي جمعتهما وما أسفرت
عنه من توقيع على البيان املشترك التاريخي
متمنيا س��م��وه لفخامتهما م��وف��ور الصحة
والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس
مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

حمل عنوان (شهداء مركز الصامتة) و فايز عبيد
السعيدي والطفل خالد فايز السعيدي حيث أهدى
سموه مشاريعه اخليرية الصغيرة باسم (قائد
اإلنسانية).
كما استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ

صباح األحمد بقصر دسمان مساء االثنني وبحضور
سمو ولي العهد الشيخ نواف رئيس مجلس النواب
العراقي الدكتور سليم اجلبوري وذلك مبناسبة
زيارته للبالد .وحضر اللقاء رئيس مجلس األمة
باإلنابة عيسى الكندري.

أمير البالد يستقبل الطفل خالد السعيدي حيث أهدى سموه مشاريعه اخليرية الصغيرة باسم قائد اإلنسانية

املبارك يستقبل مشاري
املطيري الفائز مبسابقة براءة
االختراعات في جنيف

سمو الشيخ جابر املبارك مستقبال الدكتور مشاري املطيري

استقبل سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء
في قصر السيف أمس الدكتور مشاري املطيري وذلك مبناسبة
حصوله على املركز األول في مسابقة ب��راءة االختراعات
العاملية في جنيف.

رئيس مجلس األمة باإلنابة يستقبل
رئيس مجلس النواب العراقي

عيسى الكندري لدى استقباله الدكتور سليم اجلبوري

وصل إلى البالد أول أمس االثنني رئيس مجلس
ال��ن��واب العراقي الدكتور سليم اجل��ب��وري والوفد
املرافق له.

وذك���رت شبكة (ال��دس��ت��ور) اإلخ��ب��اري��ة ف��ي بيان
صحفي أنه كان في استقبال اجلبوري على أرض املطار
رئيس مجلس األمة باإلنابة عيسى الكندري.

وزير اإلعالم يؤكد دعم املبادرات والرؤى لتذليل الصعاب أمام «املكفوفني»
 ..وسموه يستقبل الشيخ ناصر صباح األحمد

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد
بقصر السيف صباح أم��س سمو الشيخ ناصر
احملمد.

واستقبل سمو ولي العهد النائب األول لرئيس
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح
األحمد.

أكد وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون
الشباب الكويتي محمد اجلبري أول أمس
االثنني أن (اإلع�ل�ام) تدعم بكل ق��وة كافة
امل��ب��ادرات وامل��ق��ت��رح��ات وال����رؤى اجل��ادة
للقطاع اخلاص لتذليل الصعاب أمام شريحة
املكفوفني «الغالية من أبناء الوطن».
ج��اء ذل��ك ف��ي ب��ي��ان صحفي ص���ادر عن
وزارة االع�لام خالل مأدبة سحور للوزير
اجل��ب��ري م��ع رئ��ي��س جمعية املكفوفني
الكويتية الفي العازمي ضمت مجموعة من

ذوي اإلعاقة البصرية (املكفوفني) بأحد
املطاعم التي بادرت بطباعة قوائم الطعام
بطريقة (برايل) وذلك للتسهيل عليهم في
طلب طعامهم دون تدخل شخص آخر.
وق��ال الوزير اجلبري ان ال��وزارة تدعم
اقتراح جمعية املكفوفني الكويتية لتشجيع
وج��ذب املطاعم لتوفير نسخة م��ن قوائم
ال��ط��ع��ام اخل��اص��ة بها مطبوعة بطريقة
(برايل) مؤكدا بأنها ستظل شريكا أصيال
جلمعية املكفوفني وداعما اساسيا في كافة

اجلهود لتذليل الصعاب التي تواجه ذوي
اإلعاقة البصرية.
ولفت الى أن تناول طعام السحور في
هذا املطعم الذي بادر بطباعة قوائم الطعام
بطريقة (ب��راي��ل) يأتي دعما للمبادرات
اجل����ادة ل��ت��ذل��ي��ل ال��ص��ع��اب ال��ت��ي ت��واج��ه
املكفوفني في كافة املجاالت ومن بينها قطاع
املطاعم .واشار الى ان احتفال وزارة االعالم
م��ؤخ��را بتدشني تقنية ال��وص��ف الصوتي
بالتعاون مع جمعية املكفوفني الكويتية

ميثل انطالقة جادة نحو مزيد من التكامل
والتعاون والتنسيق مع جمعية املكفوفني
واجل��ه��ات األخ��رى من مؤسسات املجتمع
امل��دن��ي للعمل على مواكبة ك��ل جديد في
اخلدمات املقدمة لفئة اإلعاقة البصرية على
احدث املستويات العاملية.
وبني الوزير اجلبري أنه سيتم تسخير
امكانيات وزارة اإلع�لام و وزارة الدولة
لشؤون الشباب واملجلس الوطني للثقافة
والفنون واالداب خلدمة اجلمعية وطلباتها.

