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  رئيس مجلس األمة يهنئ نظيريه في كولومبيا بالعيد الوطني  
بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن أمس 
السبت ببرقيتي تهنئة إلى كل من رئيس مجلس 

ال��ش��ي��وخ ف��ي جمهورية كولومبيا الصديقة 
إي��رن��ي��س��ت��و ت��وف��ار ورئ��ي��س مجلس ال��ن��واب 

إليخاندرو تشاكون وذلك مبناسبة العيد الوطني 
لبلدهما.
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فريق )الهالل االحمر( خالل توزيع املساعدات على الجئي الروهينغيا في بنغالديش 

سموه اشاد في رسالة الى الرئيس املصري بنجاح البطولة 

األمير يهنئ رئيس اجلزائر بفوز منتخب بالده 
2019 بكأس األمم اإلفريقية 

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األح��م��د اجل��اب��ر الصباح ببرقية 
تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالقادر 
بن صالح رئيس الدولة في اجلمهورية 
اجلزائرية الدميقراطية الشعبية الشقيقة 
أع���رب فيها س��م��وه ع��ن خ��ال��ص تهانيه 
ب��ف��وز املنتخب اجل��زائ��ري ل��ك��رة القدم 
ببطولة كأس األمم األفريقية 2019 التي 
استضافتها جمهورية مصر العربية 
الشقيقة ، مشيدا سموه ب���األداء الرفيع 
واملميز الذي قدمه املنتخب اجلزائري طوال 
منافسات هذه البطولة والذي أهله للفوز 
بكأس البطولة وبالروح الرياضية العالية 
ال��ت��ي حتلت بها ك��اف��ة منتخبات ال��دول 
املشاركة.كما ثمن سموه اجلهود الكبيرة 
التي بذلتها ال��دول��ة املضيفة جمهورية 
مصر العربية الشقيقة واالستعدادات التي 
قامت بها واإلمكانيات التي وفرتها إلجناح 
هذه البطولة مما أسهم في حتقيق أهدافها 

الرياضية املنشودة.
وبعث سمو ول��ي العهد الشيخ نواف 
األحمد اجلابر الصباح ببرقية تهنئة إلى 
أخيه فخامة الرئيس عبدالقادر بن صالح 
رئيس الدولة في اجلمهورية اجلزائرية 
الدميقراطية الشعبية الشقيقة ضمنها 

خالص تهانيه بفوز املنتخب اجلزائري 
لكرة القدم ببطولة كأس األمم األفريقية 
2019 التي استضافتها جمهورية مصر 

العربية الشقيقة.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك 
احلمد الصباح رئيس مجلس ال���وزراء 

ببرقية تهنئة مماثلة
الى ذلك بعث صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األح��م��د اجل��اب��ر الصباح 
ببرقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس 
عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية 
مصر العربية الشقيقة عبر فيها سموه 
ع��ن خالص تهانيه لفخامته وللشعب 
امل��ص��ري الشقيق بنجاح بطولة كأس 
األمم األفريقية 2019 التي استضافتها 

جمهورية مصر العربية الشقيقة.
واشاد سموه باالستعدادات والترتيبات 
التي وفرها البلد الشقيق للفرق املشاركة 
في كافة املالعب واملرافق التي أعدت لهذا 
احل��دث ال��ه��ام وأسهمت ف��ي إجن��اح هذه 
البطولة وحتقيق األه���داف الرياضية 
املنشودة وبالروح الرياضية العالية التي 
حتلت بها كافة الفرق الرياضية وباألداء 

املميز الذي قدمته طوال فترة البطولة.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 

األحمد اجلابر الصباح ببرقية تهنئة إلى 
أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي 
رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة 
ضمنها س��م��وه خ��ال��ص تهانيه بنجاح 
بطولة كأس األمم األفريقية 2019 التي 

استضافتها جمهورية مصر العربية 
الشقيقة.

كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك 
احلمد الصباح رئيس مجلس ال���وزراء 

صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباحببرقية تهنئة مماثلة.

تدشني برنامج القوافل املهنية مبحافظة حضرموت

بنغالديش في  الروهينغيا  الجئي  على  الغذاء  توزيع  في  مستمرة  األحمر«  »الهالل 

املؤسسات الكويتية تواصل نشاطها اإلنساني املتجدد وسط إشادة أوروبية

.. وسموه يهنئ الرئيس 
الكولومبي بالعيد الوطني

بعث سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح ببرقية تهنئة إلى فخامة 
الرئيس إيفان دوكي رئيس جمهورية كولومبيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد 

الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح ببرقية تهنئة إلى فخامة 
الرئيس إيفان دوكي رئيس جمهورية كولومبيا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه 

مبناسبة العيد الوطني البالده متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك احلمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة 

مماثلة. 

واصلت املؤسسات والهيئات الكويتية 
نشاطها املتجدد في مد يد املساعدة لالجئني 
والنازحني واحملتاجني باملنطقة وسط إشادة 
أوروبية بجهودها اإلنسانية السيما جتاه 

الالجئني.
وجاء ذلك على لسان املمثلة العليا لالحتاد 
األوروب���ي للشؤون اخلارجية والسياسية 
واألمنية ونائبة رئيس املفوضية األوروبية 
فيديريكا موغيريني التي أكدت في مقابلة مع 
وكالة األنباء الكويتية )كونا( قبيل زيارة 
قامت بها للكويت األسبوع املاضي ان االحتاد 
االوروب��ي والكويت كانا وال ي��زاالن من بني 
اقوى املؤيدين لالجئني السوريني في األردن 

ولبنان واالطفال في اليمن
وأش��ارت موغيريني في هذا السياق الى 
عمل االحت��اد االوروب���ي جنبا ال��ى جنب مع 
الكويت منذ ان��دالع احل��رب في اليمن فضال 
عن مشاركتهما في رئاسة املؤمتر الدولي 
إلع��ادة اعمار العراق ومساهمتهما في انقاذ 
وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني 

الفلسطينيني )اونروا( من أزمتها املالية.
وتركزت املساعدات اإلنسانية التي قدمتها 
املؤسسات الكويتية خالل األسبوع املاضي 
على ع��الج املرضى ودع��م النساء واألطفال 
وال��ش��ب��اب ف��ي اليمن وت��وزي��ع امل��س��اع��دات 
اإلغاثية على الالجئني في بنغالديش إضافة 
الى مساندة جهود مكافحة اجل��وع وتنظيم 
م��ش��روع ل��أض��اح��ي ل��الج��ئ��ني وال��ن��ازح��ني 
مبناسبة قرب حلول عيد األضحى املبارك الى 

جانب ترميم منازل ألسر محتاجة.
وف��ي التفاصيل وقعت احلكومة اليمنية 
على اتفاقية ت��ع��اون م��ع )جمعية الرحمة 
العاملية( الكويتية لتنفيذ حملة )أطفال 
اليمن( التي تهدف لعالج 100 ألف طفل دون 

سن اخلامسة من سوء التغذية احلاد بتكلفة 
إجمالية تقدر مبليون دوالر.

وم��ن امل��ق��رر ان تستمر احلملة مل��دة عام 
في سبع محافظات مينية هي )حضرموت( 
و)ت��ع��ز( و)ع����دن( و)حل���ج( و)احل��دي��دة( 
و)صنعاء( و)ذم���ار( وتأتي ام��ت��دادا حلملة 

)الكويت بجانبكم( املستمرة منذ سنوات.
وعبر وكيل وزارة الصحة اليمنية لقطاع 
التخطيط الدكتور أحمد الكمال في تصريح 
صحفي خ��الل م��راس��م التوقيع ع��ن تقديره 
العميق باسم احلكومة والشعب اليمني 
جلهود أشقائهم في الكويت أميرا وحكومة 
وشعبا ودعمهم السخي ال��ه��ادف إلنعاش 

وتعافي القطاع الصحي في اليمن.
وأش��ار أن أع��داد األطفال املصابني بسوء 
التغذية تزايد بشكل ملحوظ خالل السنوات 
املاضية نتيجة األوضاع السيئة التي تعيشها 
البالد مبديا استعداد وزارة الصحة اليمنية 
لتقدمي جميع التسهيالت وتذليل الصعوبات 

لضمان جناح هذه احلملة بالشكل املطلوب.
ك��م��ا اف��ت��ت��ح ال��وك��ي��ل امل��س��اع��د حملافظة 
)حضرموت( هشام السعيدي املخيم الطبي 
اجلراحي الثاني مبستشفى )القطن( العام 
بتمويل من )مجموعة االمتياز االستثمارية( 
الكويتية ع��ب��ر )جمعية ص��ن��دوق رع��اي��ة 

املرضى( الكويتية.
وأشاد السعيدي في تصريح صحفي خالل 
االفتتاح باملبادرات االنسانية للجمعيات 
اإلغاثية واخليرية وفاعلي اخلير بالكويت 
مشيرا الى ما متثله هذه املخيمات من أهمية 
كبيرة في ظل االوضاع االقتصادية الصعبة 
التي مي��ر بها اليمن وإلسهامها ف��ي تعزيز 

خدمات املرافق الصحية بالدولة.
ويستهدف املخيم ال��ذي تنفذه )جمعية 

احلكمة اليمانية( فرع )حضرموت( بالتعاون 
مع )مؤسسة غراس التنموية( معاينة أكثر 
من 100 حالة واج���راء 70 عملية جراحية 

حتى 22 يوليو اجلاري.
وب��دأت بالعاصمة اليمنية املؤقتة عدن 
كذلك أعمال جتهيز قسمي ط��وارئ النساء 
وال���والدة واألط��ف��ال مبستشفى )الصداقة( 
التعليمي ال��ع��ام بتمويل م��ن نساء مسجد 

السالم الصباح بالكويت
وذكرت )مؤسسة ينابيع اخلير( اليمنية 
املنفذة للمشروع في بيان أن املشروع يهدف 
لتعزيز الطاقة االستيعابية لقسمي طوارئ 
النساء وال��والدة واألطفال وحتسني مستوى 
اخل���دم���ات ال��ص��ح��ي��ة وال��ط��ب��ي��ة ف��ي م��راف��ق 
املستشفى عبر تزويدها بعدد من األجهزة 

واألدوات واملعدات الطبية واملخبرية.
وف��ي اليمن أي��ض��ا دش��ن وك��ي��ل محافظة 
)شبوة( عبدالقوي ملروق برنامج )القوافل 
املهنية( لشباب وفتيات احملافظة بتمويل من 
)جمعية الشيخ عبدالله النوري اخليرية( 

الكويتية.
ويستهدف البرنامج ال��ذي يستمر ملدة 
شهرين بناء القدرات املهنية حلوالي تسعني 
شابا وشابة من محافظة )شبوة( ويشمل 
خمس دورات مهنية خاصة بصيانة ولف 
احملركات واحملركات الكهربائية واخلياطة 

والتطريز وصناعة البخور والكوافير.
وثمن مل��روق الدعم »الكبير« ال��ذي تقدمه 
الكويت حكومة وشعبا في دعم هذه املشاريع 
النوعية »املتميزة« مشيرا الى أهمية التكوين 
املهني في حياة الشباب واملجتمع ودوره في 
تأسيس النهضة االقتصادية للشعوب وبناء 

قواعد تطورها الصناعي والتقني.
ك��م��ا دش���ن���ت )ج��م��ع��ي��ة رع���اي���ة ط��ال��ب 

العلم( مبدينة )سيئون( التابعة حملافظة 
)حضرموت( برنامج )قوافل التأهيل املهني( 
الذي يستمر لشهرين ويستهدف تأهيل 80 
متدربا في أربع دورات مهنية تشمل إصالح 
ولف احملركات وصيانة اجلوالت والتكييف 

والتبريد وبرمجة وصيانة احلاسوب.
بدوره قال املدير التنفيذي ل)جمعية رعاية 
طالب العلم( وسيم ربيحان إن البرنامج 
ي��ه��دف بشكل إج��م��ال��ي لتأهيل 375 شابا 
وش��اب��ة ف��ي محافظات )ع���دن( و)ش��ب��وة( 

و)حضرموت(.
على ج��ان��ب آخ��ر أعلنت جمعية الهالل 
األح��م��ر الكويتي ع��ن ت��وزي��ع 2300 سلة 
غذائية وصحية على الجئي الروهينغيا في 

بنغالديش.
وقال نائب رئيس مجلس ادارة اجلمعية 
ورئيس وفد اجلمعية امليداني الى بنغالديش 
أن���ور احل��س��اوي ف��ي تصريح ل)ك��ون��ا( إن 
املساعدات التي قدمتها اجلمعية وزعت على 
أسر الالجئني مبعدل طرد غذائي لكل أسرة 
مؤلفة من خمسة أفراد يكفيها فترة أسبوعني 
وذل��ك بحضور وت��ع��اون من جمعية الهالل 

االحمر في بنغالديش.
وأشار الى زيارة الوفد امليداني الى البيوت 
املجهزة واملتكاملة التي سلمت لصالح الجئي 
الروهينغيا مبنطقة )ك��وك��س ب����ازار( في 
بنغالديش واالط���الع على أح��وال الالجئني 
كما تفقد املستشفى امليداني الذي ساهم فيه 
كل من الهالل األحمر ب��دول الكويت وقطر 
وبنغالديش مؤكدا أهمية عالقة الشراكة 
االستراتيجية بالوقوف إلى جانب الضعفاء 

واملنكوبني في كل مكان.
وف���ي إط���ار آخ���ر أع��ل��ن��ت جمعية ال��ه��الل 
االحمر الكويتي عن تنظيم مشروع األضاحي 

للنازحني والالجئني مبناسبة عيد االضحى 
امل��ب��ارك بالتعاون مع املنظمات االنسانية 

واجلمعيات الوطنية.
وق���ال م��دي��ر ع��ام اجلمعية عبدالرحمن 
ال��ع��ون ف��ي تصريح ل)ك��ون��ا( ان اجلمعية 
ستنظم مشروع األضاحي في كل من البوسنة 
والهرسك واليمن وج��زر القمر وسيراليون 
وليبريا ولالجئني السوريني في كل من لبنان 
واالردن بالتعاون مع اجلمعيات الوطنية 
هناك.كما أعلنت اجلمعية ترميم ع��دد من 
منازل األسر احملتاجة في الكويت سواء بعد 

تعرضها للحريق أو األمطار أو نظرا لقدمها.
وقالت مديرة إدارة املساعدات احمللية في 
اجلمعية مرمي العدساني في تصريح صحفي 
إن املشروع شمل ترميم 10 منازل متضررة 
مشيرة الى استالم كل أسرة أجهزة كهربائية 
وأث���اث منزلي وك��ل م��ا يتعلق مبستلزمات 
البناء وملحقاتها مبينة أن األس��رة التي يتم 
مساعدتها يجب أن تكون مسجلة بكشوفات 
اجلمعية.يأتي ذل��ك ف��ي وق��ت اختتمت فيه 
جمعية الهالل األحمر فعاليات نادي )املتطوع 
الصغير( التي انطلقت في 11 يونيو املاضي 
حتت شعار )جيل بعد جيل خلدمة اإلنسانية( 
واستهدفت الفئات العمرية من 7 سنوات إلى 
12 سنة بهدف غرس ثقافة العمل التوعي في 

نفوس األطفال.
وقال رئيس مجلس إدارة اجلمعية الدكتور 
هالل الساير في تصريح صحفي ان الفعاليات 
ش��ه��دت مشاركة 85 طفال وطفلة أسهمت 
في تدريبهم على املهارات احلياتية وتنمية 
احلس اجلماعي لديهم من أجل خدمة أنفسهم 

وبلدهم.
وذك��ر أن فكرة ال��ن��ادي امل��وج��ه لأطفال 
باعتبارهم ش��ب��اب ال��غ��د وق���ادة املستقبل 

تركز على غرس قيم روح املبادرة والتطوع 
واملواطنة لديهم فضال عن تنمية روح العمل 
امليداني فيما بينهم وإكسابهم املهارات القيادية 
واإلبداعية وفتح آفاق العمل التطوعي أمامهم.

من جانبه أطلق البنك الكويتي للطعام 
واالغاثة مبادرة )عدم إه��دار الطعام( خللق 
حياة ب��ال ج��وع ومساعدة األس��ر احملتاجة 
ال��ف��ق��ي��رة واملتعففة واس��ت��غ��الل األطعمة 
الفائضة مبا يعود بالنفع على جميع الفئات 

في الكويت.
وق��ال املدير العام للبنك سالم احلمر في 
تصريح ل)كونا( ان املبادرة تستهدف توفير 
الطعام واالحتياجات األساسية للمستفيدين 
من خالل منظومة عمل احترافية إضافة إلى 
توعية املجتمع باحلد م��ن إه���دار األطعمة 
واستغالل األطعمة املتبقية وع��دم إهدارها 

ليعود بالنفع على املجتمع ككل.
وف���ي س��ي��اق منفصل أك���د وزي���ر املالية 
الكويتي الدكتور نايف احلجرف دعم الكويت 
لصندوق أوب��ك للتنمية الدولية )اوف��ي��د( 

لتحقيق اهداف التنمية املستدامة.
وأوضح احلجرف في تصريح على هامش 
مشاركته في اجتماع املجلس الوزاري ال40 
لصندوق )أوفيد( ان هذا الدعم »يأتي انسجاما 
مع عقيدة الكويت الدبلوماسية باعتبارها 
مركزا انسانيا واستكماال للتوجيهات السامية 
لقائد العمل االنساني سمو امير البالد الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح وسمو ولي 
العهد الشيخ نواف االحمد اجلابر الصباح«.
وأسست ال��دول األع��ض��اء في منظمة ال��دول 
امل��ص��درة للنفط )أوب���ك( ص��ن��دوق )أوف��ي��د( 
ومقره فيينا عام 1976 بهدف محاربة الفقر 
واجلوع ودعم الدول الفقيرة والنامية من غير 

األعضاء باملنظمة.

حضرموت في  متدربا   80 لتأهيل  شهرين  ملدة  املهني  التأهيل  قوافل  برنامج  دشنت  العلم  طالب  رعاية  جمعية 


