الديوان األميري ينقل تهاني سمو األمير إلى املواطنني واملقيمني بعيد األضحى
نقل الديوان األميري إلى األخوة املواطنني وإلى املقيمني
في وطننا العزيز تهاني صاحب السمو أمير البالد الشيخ
نواف األحمد بعيد األضحى املبارك ومتنياته لهم أن يكون
عيدا ً ينعم فيه اجلميع باحملبة والهناء واألمن واألمان.
ويغتنم الديوان األميري هذه املناسبة املباركة ليرفع إلى
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صاحب السمو أمير البالد ،وإلى سمو ولي العهد ،وإلى سمو
رئيس مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه
املناسبة.
كما يهنئ سموه املواطنني واملقيمني بعيد األضحى املبارك
جعله الله عيدا ً سعيدا ً على األمتني العربية واإلسالمية

في جميع أقطارها ويضرع إلى الله عز وجل أن يعيده على
العالم أجمع بالطمأنينة واألم��ن وأن يحفظ دولة الكويت
وشعبها من كل س��وء وم��ك��روه وي��دمي عليها نعمة األمن
واألم���ان في ظل قيادتنا احلكيمة والرشيدة والله ولي
التوفيق.
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أمير البالد يتلقى رسالة تهنئة من ولي العهد مبناسبة عودة سموه إلى أرض الوطن

سمو األمير يحيي مستقبليه

سمو ولي العهد مرحبا ً بسمو األمير لدى عودته

تلقى صاحب السمو أمير البالد الشيخ
ن��واف األحمد ،رسالة تهنئة من أخيه سمو
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ،مبناسبة
عودة سموه إلى أرض الوطن العزيز ،وذلك
بعد إجراء الفحوصات الطبية املعتادة والتي
تكللت بفضل من الله تعالى ومنته بالنجاح
وقضاء إج��ازة خاصة ه��ذا نصها”:حضرة
صاحب السمو الشيخ نواف األحمد اجلابر
ال��ص��ب��اح حفظه ال��ل��ه ورع���اه أم��ي��ر البالد
املفدى السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،
يسعدني أن أرف��ع إلى مقام سموكم الكرمي
(حفظكم الله ورعاكم) أسمى آيات التهاني
والتبريكات مبناسبة عودتكم امليمونة إلى
أرض الوطن وعلى ما أفاء الله به على سموكم

بالنتائج الطيبة للفحوصات االعتيادية التي
أجريتموها وتكللت بفضل من الله بالنجاح
كما يسعدني أن أغتنم ه��ذه املناسبة التي
أثلجت صدورنا وأهل الكويت األوفياء جميعا
لنتوجه إلى الله تعالى بأن يحيط سموكم
(حفظكم الله ورعاكم) بكرمي عنايته وعظيم
رعايته وأن يسبغ على سموكم الصحة
والعافية الستكمال مسيرة اخلير والتنمية.
وأسأل املولى جلت قدرته أن يدميكم فخرا ً
وع��زا ً للوطن وأن يدمي على وطننا العزيز
األمن واالستقرار ويحقق له املزيد من التقدم
وال��رخ��اء ف��ي ظ��ل ق��ي��ادة سموكم الرشيدة
(حفظكم الله ورعاكم).
وقد بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ

ن��واف األحمد ،برسالة شكر جوابية ألخيه
سمو ول��ي العهد الشيخ مشعل األح��م��د،
ضمنها سموه خالص شكره على ما عبر عنه
سموه م��ن تهنئة ب��ع��ودة سموه إل��ى أرض
الوطن الغالي وعلى ما أبداه سموه من طيب
املشاعر ومن ص��ادق الدعاء بهذه املناسبة،
مبتهالً سموه ،إلى الباري جل وعال أن يوفق
اجلميع لكل م��ا فيه خير وخ��دم��ة ورفعة
ش��أن ال��وط��ن العزيز وي��س��دد خطى أبناء
الوطن لالرتقاء مبسيرته التنموية نحو آفاق
التقدم والرقي واالزدهار وحتقيق التطلعات
واألهداف الطموحة التي تسمو مبكانة الوطن
احلبيب في العلياء وأن يدمي على سموه وافر
الصحة والعافية.

سمو األمير يتلقى اتصا ًال من سلطان عُ مان
للتهنئة بعيد األضحى املبارك

تلقى صاحب السمو أمير البالد الشيخ ن��واف األحمد،
صباح أم��س ،ات��ص��االً هاتفياً م��ن أخيه صاحب اجلاللة
السلطان هيثم بن طارق املعظم سلطان عُ مان الشقيقة ،أعرب
خالله عن خالص تهانيه وصادق متنياته لسموه مبناسبة
ال املولى تعالى أن
قرب حلول عيد األضحى املبارك ،سائ ً
يعيده على البلدين والشعبني الشقيقني واألم��ة العربية
واإلسالمية بوافر اخلير واليمن والبركات ،وأن يدمي على
سموه موفور الصحة والعافية ويحقق لدولة الكويت كل

«البترول الوطنية» تكافح «كورونا»
بتطعيم  10آالف موظف في يوم واحد

جانب من حملة التطعيم

أط��ل��ق��ت ش��رك��ة ال��ب��ت��رول الوطنية
الكويتية أم���س ،حملة للتطعيم ضد
فيروس كورونا (كوفيد  )19هي األكبر
م��ن ن��وع��ه��ا ع��ل��ى م��س��ت��وى امل��ؤس��س��ات
والشركات العاملة في دولة الكويت.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات
املساندة في الشركة عبدالعزيز الدعيج
لـ (كونا) :إن هذه احلملة تنفذ بالتعاون
مع وزارة الصحة وم��ن املنتظر أن يتم
خاللها تطعيم قرابة  10آالف موظف من
العاملني في الشركة والشركات املتعاقدة
معها خالل  12ساعة.
وأش��ار إلى أن احلملة تعكس حرص
(ال��ب��ت��رول الوطنية) على دع��م جهود
ال��دول��ة مب��واج��ه��ة ان��ت��ش��ار ه��ذا ال��وب��اء
وسعيها للحد من مخاطر انتشاره في

أوساط املجتمع.
وأك��د أن تطعيم هذا العدد الكبير في
يوم واحد يعد إجنازا ما كان ليتحقق لوال
تضافر جهود الشركة ووزارة الصحة
التي تستحق الثناء نظير التسهيالت
الكبيرة التي قدمتها سواء من خالل توفير
اللقاحات أو توفير الطواقم الصحية
العاملة والتي لها كل التحية والتقدير.
وأوض��ح الدعيج أن التحدي األب��رز
متثل في القدرة على جتميع ه��ذا العدد
الكبير م��ن األش��خ��اص ألخ��ذ اللقاح في
يوم واح��د وفي مكان واح��د ،مشيرا ً إلى
أنه مت اختيار مركز إسناد وتدريب األمن
واالطفاء التابع للشركة كموقع للتطعيم
ن��ظ��را ً إلت��س��اع مساحته وم��ا ي��وف��ره من
جتهيزات متطورة وخاصة ما يتعلق

منها باشتراطات األمن والسالمة.
وأش���اد بحسن التنظيم والترتيب
لعملية التطعيم وهو ما جعلها تتم بيسر
وسهولة رغ��م اإلق��ب��ال الشديد م��ن قبل
املوظفني على أخذ اللقاح ،داعياً اجلميع
إل��ى االل��ت��زام ب��االش��ت��راط��ات الصحية
والتحلي بالصبر واحلرص للوصول إلى
بر األمان.
من جانبه ،أك��د كبير أطباء الشركة
الدكتور عبداحملسن الكندري في تصريح
مماثل لـ (كونا) أنه مت التنسيق مع وزارة
الصحة إلرسال فريق طبي مكون من 100
ممرض وممرضة إلجناز عملية التطعيم
في غضون  12ساعة تبدأ في الساعة
الثامنة صباحا ً وتنتهي في الثامنة مساء
وذلك من خالل تقسيم العمل بشكل منظم

وفي مواعيد مت حتديدها بدقة.
ب����دوره ق���ال ع��ض��و جل��ن��ة التطعيم
امليداني ب���وزارة الصحة الدكتور علي
خاجة لـ (كونا) :إن تلبية دعوة (البترول
الوطنية) جاءت في إطار توجه الوزارة
للتوسع في تنفيذ احلمالت امليدانية الفتا ً
إلى أن ال��وزارة دخلت املرحلة اخلامسة
من خطتها بهذا الشأن.
وت��وج��ه خ��اج��ة ب��ال��ش��ك��ر للشركة
وإلدارتها العليا على هذا التنظيم املتميز
وع��ل��ى توفير ال��ك��ش��وف��ات والبيانات
املتكاملة اخل��اص��ة باملطعمني متمنيا
التوفيق للجميع والعودة قريبا مبشيئة
ال��ل��ه إل��ى احل��ي��اة الطبيعية وذل���ك من
خ�لال التطعيم الكفيل بتكوين املناعة
املجتمعية.

التقدم واالزدهار في ظل القيادة احلكيمة لسموه.
وق��د أع���رب س��م��وه ع��ن ب��ال��غ ش��ك��ره جلاللته على هذه
امل��ب��ادرة الكرمية وه��ذا التواصل األخ��وي املجسد ألواص��ر
العالقات التاريخية والوطيدة التي تربط البلدين والشعبني
الشقيقني ،مبادالً جاللته التهاني بهذه املناسبة الفضيلة
ومتمنيا جلاللته موفور الصحة والعافية ولسلطنة عُ مان
الشقيقة وشعبها الكرمي كل التقدم واالزدهار في ظل القيادة
احلكيمة جلاللته.

«الكويتية لألسر املتعففة» تهنئ
القيادة السياسية بعيد األضحى
وتطرح مشروع دينارك يسوى
أع��رب م .ب��در امل��ب��ارك رئيس مجلس إدارة
اجلمعية الكويتية لألسر املتعففة عن خالص
تهنئة اجلمعية وتبريكاتها رئيسا وأعضاء
وطواقم متطوعني وموظفني لصاحب السمو
أمير البالد الشيخ نواف األحمد ،ولسمو ولي
العهد الشيخ مشعل األحمد ،وللحكومة الرشيدة
وأع��ض��اء مجلس األم��ة وس��ائ��ر أب��ن��اء الشعب
الكويتي مبقدم عيد األضحى ،متمنياً وداعياً أن
يحل العيد والكويت وأميرها وشعبها يرفلون
بأثواب الصحة والعافية.
من جهة أخ��رى أعلنت اجلمعية الكويتية
لألسر املتعففة عن إط�لاق مشروعها اجلديد
(دينارك يسوى) بهدف تعزيز دعم ومساعدة
األسر املتعففة واحملتاجة داخل الكويت وتوظيف
إمكاناتها جلعل هذه األسر قادرة على مواجهة
تكاليف احلياة سيما وأن اجلمعية تتخصص في
العمل اخليري داخل الكويت وتوظف كل جهودها
خلدمة هذا الهدف.
في ذل��ك أعلن م .ب��در املبارك رئيس مجلس
اإلدارة بأن اجلمعية وضمن هذا التوجه طرحت
مشروعها اجلديد “ دينارك يسوى” وهو مشروع
يهدف إلى جمع مبلغ بسيط من املتبرعني وهو
دينار واحد فقط عبر وسائل مختلفة من وسائل
التبرع االستقطاع الشهري على أن يتم إنفاقه
بشكل شهري على مشاريع يتم اختيارها مبا
يتناسب مع أهداف اجلمعية في دعم احملتاجني..
وأض��اف بأن اجلمعية ستعمل على توظيف
هذه التبرعات في مشاريع خيرية مختلفة تساعد
األس��ر املتعففة واحملتاجة داخ��ل الكويت كل
حسب شريحته بحيث تغطي هذه التبرعات أكبر
عدد ممكن من احملتاجني وفي مجاالت مختلفة.
وبي املبارك بأنه يقع في فلسفة املشروع ان
نّ
تتنوع هذه املشاريع لتصل إلى أكبر عدد ممكن
من احملتاجني داخ��ل الكويت بحيث تخصص
مدخوالت املشروع في أحد األشهر لإلنفاق منه
على مشاريع التعليم وما يجمع في الشهر املقبل
تنفق إي��رادات��ه على مشاريع السالل الغذائية
والشهر الذي يليه على مشاريع السقيا وهكذا
يتم اجلمع شهـريا لتخصص إيــرادات الشهر
على مشروع بعينه يخدمه ويصب في فائدته ..
ويستمر هذا املشروع ملدة سنة قابلة للتجديد.
وخلص املبارك فكرة املشروع في جمع أكبر
مبلغ ممكن من التبرعات في استقطاع شهري
من األف��راد واحملسنني داخل الكويت من خالل
تبرع قليل جدا وهو الدينار عن الشخص على
أن جتمع احلصيلة (سواء من االستقطاع هذا
عبر الوسائل املتاحة األخرى في وعاء شهري
يخصص ملشروع معني.

م .بدر املبارك

وتطرق املبارك إلى شعار املشروع (دينارك
يسوى) موضحا بأنه يقوم على فلسفة بأن ال
هوان لتبرع مهما صغر فهو في وظيفته املؤملة
يحقق املراد من وراء هذه احلملة وينفذ أهدافها
الرامية لتعزيزطرق التواصل بني أبناء املجتمع
الواحد لتحقيق رضا الله تعالى ويشيع البركة
في املجتمع ويتحقق األمان واألمن املنشودين
في املجتمع.
ون���وه امل��ب��ارك ب��أن التبرع ل��ه��ذا امل��ش��روع
يبدأ من دينار ،مطالباً بأن تقوم األسرة بحث
أبنائها وتعليمهم على التبرع خصوصا بأن
مبلغ التبرع هو فقط دينار واحد وهو ال ميثل
عبئا على أي شخص يهم بالتبرع منوها بأن
قيمة التبرع وهو دينار ال يوازي قيمة كوب من
القهوة.
وعن أه��داف املشروع ،قال املبارك :إننا في
اجلمعية ن��ه��دف إل��ى تقدمي املعونة والدعم
لألسر املتعففة داخل الكويت عبر عدد متنوع
من املشاريع يسد حاجاتهم املختلفة كل حسب
نوع احتياجه وكل في مجال إحتياجه  ..إذ تركز
ه��ذه املشاريع على سد احل��اج��ات األساسية
لألسر املتعففة خصوصا املدرج منها على قوائم
اجلمعية ،يذكر أن في قوائم اجلمعية ما يفوق
ال��ـ  10آالف أس��رة هم بأمس احلاجة لسلسة
مختلفة من االحتياجات سواء كانت غذائية او
متوينية او تعليمية او مادية او صحية وكذا
اجتماعية وغيرها من احلاجات التي تؤرق
هذه األسر .وامتدح أهل الكويت وخيرها قائال
بأن العمل اخليري في الكويت رافد مهم لألمن
املجتمعي ال��ذي يسعى ك��ل العقالء لتثبيته
وتوسيع أضالعه وأدواته فمعلوم بالضرورة
اجل��ه��د ال���ذي تبذله م��ؤس��س��ات اخل��ي��ر داخ��ل
الكويت لتعزيز الروح الوطنية وإب��راز أهمية
التكافل االجتماعي واحلب املتبادل وتسخير
كافة اإلمكانات من أجل توحيد اجلهود الرامية
للوصول إلى مجتمع متكافل وآمن.

