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»كورونا« مواجهة  علي  ملساعدتها   للهند  كويتية  أوكسجني  شحنة  أكبر  وصول  الناجم: 
أعلن سفير دول��ة الكويت لدى الهند جاسم الناجم، 
أم��س، عن وص��ول أكبر شحنة أوكسجني كويتية إلى 
ميناء مومبي للمساعدة في مواجهة فيروس )كورونا( 

املتحور.
وقال السفير الناجم في تصريح ل� )كونا(: إن سفينة 

عسكرية تابعة للبحرية الهندية حتمل على متنها أكثر 
من 7500 إسطوانة أوكسجني طبي وصلت إلى ميناء 
مومبي مقدمة من الكويت، وذلك من أجل دعم الهند في 
مواجهة انتشار الساللة املتحورة من فيروس )كورونا(.

وجدد حرص دولة الكويت على تخفيف املعاناة عن 

الشعب الهندي الصديق في أثناء األزمة الصحية التي 
متر بها البالد.وتعتبر دولة الكويت من أكبر الدول التي 
قدمت األوكسجني الطبي للهند في أثناء آث��ار انتشار 
الساللة اجلديدة من الفيروس املتحور، حيث مت إمداد 

الهند مبئات األطنان من املساعدات جواً وبحراً.
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خاصة زيارة  في  االحتادية  أملانيا  جمهورية  إلى  يتوجه  البالد  أمير 

غادر صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
ن��واف األحمد، ظهر أمس أرض الوطن، 

متوجهاً إلى جمهورية أملانيا االحتادية 
وذل��ك ف��ي زي���ارة خ��اص��ة. وق��د ك��ان في 

وداع س��م��وه، على أرض امل��ط��ار، سمو 
نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل 

األحمد و كبار الشيوخ وسمو الشيخ 
ناصر احملمد وسمو الشيخ صباح اخلالد 

رئيس مجلس ال��وزراء ورئيس مجلس 
األم��ة باإلنابة أحمد خليفة الشحومي 

وكبار املسؤولني بالدولة. رافقت سموه 
السالمة في احلل والترحال.

تسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير كوريا اجلنوبية 

تعزيزها وسبل  الوثيقة  العالقات  البحريني  السفير  مع  بحث  »اخلارجية«  وزير  
احلساوي: اجلمعية تنظم سنويًا مثل هذه األنشطة ملساعدة اآلخرين

»الهالل األحمر«  توزع مالبس ألربعة 
آالف أسرة محتاجة في الكويت 

أعلنت جمعية ال��ه��الل األح��م��ر الكويتية، 
أمس، توزيع مالبس ملصلحة أربعة آالف أسرة 
محتاجة داخ��ل الكويت واملسجلني بكشوفات 
اجلمعية مبناسبة ق��رب حلول عيد األضحى 
املبارك، وحرصاً منها على مالمسة احلاجات 

اإلنسانية واالستجابة الفاعلة معها.
وق��ال نائب رئيس مجلس إدارة اجلمعية 
أن��ور احلساوي ل� )ك��ون��ا(: إن ه��ذه املساعدات 
العينية تأتي ضمن اهتمام اجلمعية مب��د يد 
العون واملساعدة وتلبية احتياجات أفراد األسر 
احملتاجة إلدخال البهجة والسرور على أفرادها 
والتخفيف عنهم وضمن سعي اجلمعية لتقدمي 

كل أشكال الدعم واملساعدة لهم.
وأضاف احلساوي، أن هذا املشروع لتوزيع 
امل��الب��س اجل��دي��دة وم��ن ال��ع��الم��ات التجارية 
“املاركات” املعروفة يتم من خالل اختيار كل 
شخص ما يناسبه من مالبس له وألفراد أسرته 

من أطفال وكبار السن ونساء ورجال.
وأوض��ح أن اجلمعية تنظم سنوياً مثل هذه 

األنشطة وه��ي أح��د املشاريع املوسمية التي 
تنفذها في عيد األضحى واملناسبات األخ��رى 
انطالقاً من رؤية الهالل األحمر الكويتي جلعل 
املناسبات السعيدة ف��ي حياة ال��ن��اس فرصة 

إليصال الدعم ومساعدة اآلخرين.
وذك��ر أن املساعدات التي تقدمها اجلمعية 
لألسر احملتاجة داخ��ل الكويت تشمل األرام��ل 
واأليتام واملطلقات وذوي االحتياجات اخلاصة 
واملرضى وكبار السن ومحدودي الدخل “وال 
يسعنا إال أن نغتنم كل الفرص املتاحة لدعم 
الفئات احملتاجة في املجتمع، كما تسعى اجلمعية 
ملزيد من العمل في سبيل إسعاد األسر احملتاجة 

داخل الكويت وتلبية احتياجاتها”.
وب����نينّ أن م��ش��روع ت��وزي��ع امل��الب��س على 
األس��ر احملتاجة يتواصل يوماً بعد آخ��ر لدعم 
احملتاجني داخل الكويت من خالل تبرع بعض 
الشركات اخلاصة بالبالد وهو تعبير صادق 
عن استمرارية منو أواصر العالقة بني اجلمعية 

والقطاع اخلاص لتكون قدوة ومثاال يحتذى.

افتتاح معرض املالبس وتوزيعها على األسر املتعففة في جمعية الهالل األحمر

سمو األمير لدى مغادرته البالد

اإلبراهيم: تهدف إلى متابعة مدى التزام روادها وهواة الصيد 

الكويت  وجون  اجلزر  على  توعية  حمالت  املقبل  األسبوع  تطلق  »البيئة« 
أعلنت الهيئة العامة للبيئة الكويتية 
أم��س، ب��دء حملتها التوعوية على اجلزر 
وجون الكويت األسبوع املقبل لتوعية رواد 
اجل��زر باحملافظة على البيئة والشعاب 
املرجانية وكذلك ال��ث��روات الطبيعية في 

اجلون.
وق��ال��ت م��دي��رة إدارة العالقات العامة 
واإلع����الم بالهيئة، شيخة اإلب��راه��ي��م ل� 
)كونا(: إن احلملة التي حتمل عنوان )جزر 
الكويت حلوة استانس فيها لكن حافظ 
عليها( تأتي تزامناً مع بدء فصل الصيف 
وزي��ادة أع��داد رواد اجل��زر والبحر حلثهم 
على ت��رك امل��ك��ان نظيفاً واحمل��اف��ظ��ة على 

الشعاب املرجانية.
وأض��اف��ت اإلب��راه��ي��م، أن ه��ذه احلمالت 
تهدف إلى متابعة مدى التزام رواد اجلزر 
وه���واة الصيد ف��ي ج��ون الكويت بقانون 
حماية البيئة والوصول إلى أوسع شريحة 
ممكنة من رواد البحر لتوعيتهم بأهمية 
اجلزر الكويتية إلثراء الغطاء املرجاني في 

البالد.
وأوضحت أن احلملة ستتضمن حمالت 
توعية ل���رواد ج��زي��رة )كبر وق���اروه وأم 
امل�����رادم( وج���ون ال��ك��وي��ت وذل���ك ألهمية 
احمل��اف��ظ��ة ع��ل��ى نظافتها وك��ذل��ك التقيد 
بالقوانني السيما ق��ان��ون حماية البيئة 

وال��ت��ش��دي��د على حظر إل��ق��اء القمامة أو 
املخلفات أي��ا ك��ان نوعها إال في احلاويات 

املخصصة لذلك.
وذكرت أن فريق إدارة العالقات العامة 
واالع��الم بالهيئة يعمل على م��دار الساعة 
وف��ي أي��ام العطل وخ���ارج أوق���ات ال��دوام 
الرسمي بهدف توعية اجلمهور بأهمية 
احملافظة على البيئة حتى يصبح ذلك ثقافة 

وسلوكاً مجتمعياً.
وأض��اف��ت أن ال��ف��ري��ق ي��ق��وم ب��زي��ارات 
وج����والت م��ي��دان��ي��ة خ���الل إج����ازة نهاية 
االسبوع لضبط الوضع البيئي في البالد 
والتأكد من االلتزام باملعايير البيئية وعدم 

مخالفتها. ولفتت إلى التنسيق مع بلدية 
الكويت للتأكيد على متابعة تطبيق القانون 
وحماية ونظافة الشواطئ واجلزر الكويتية 
من خالل تكثيف حمالت النظافة والرقابة 
وت��وف��ي��ر احل��اوي��ات بجميع األم��اك��ن مع 
االل��ت��زام بتحديد وتنفيذ آلية جمع ونقل 

املخلفات لألماكن املخصصة لها.
وأشادت اإلبراهيم بجهود االدارة العامة 
خلفر ال��س��واح��ل وتعاونها بتسهيل كل 
االج����راءات ووس��ائ��ل النقل للوصول إلى 
اجلزر، فضالً عن دورها في مراقبة الوضع 
وحماية اجل��زر الكويتية واحل��رص على 

إزالة التعديات واملخالفات. 
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سمو األمير خالل مغادرته البالد ويودعه سمو ولي العهد

استقبل وزير اخلارجية ووزي��ر الدولة لشؤون مجلس ال��وزراء، 
الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد، في دي��وان عام وزارة اخلارجية 
أمس، سفير مملكة البحرين الشقيقة لدى دولة الكويت صالح املالكي. 
ومت خالل اللقاء مناقشة أوجه التعاون والعالقات الوثيقة التي تربط 

البلدين الشقيقني وسبل تعزيزها.
واستقبل وزير اخلارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد،  في ديوان عام وزارة اخلارجية 
صباح أمس، سفير مملكة بلجيكا الصديقة ليو بيترز مبناسبة انتهاء 
فترة عمله سفيراً لبالده لدى دولة الكويت. وأش��اد وزير اخلارجية 
خالل اللقاء بجهود السفير وإسهاماته التي قدمها في إط��ار تعزيز 

أواصر العالقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبني الصديقني.
كما استقبل وزير اخلارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد، سفير جمهورية التشيك الصديقة 
مارتن داف��وراك مبناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبالده لدى دولة 
الكويت. وأشاد وزير اخلارجية خالل اللقاء بجهود السفير وإسهاماته 
التي قدمها في إطار تعزيز أواصر العالقات الثنائية التي تربط البلدين 

والشعبني الصديقني.
من جهة أخرى، تسلم وزير اخلارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس 
ال��وزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد، نسخة من أوراق اعتماد 
سفير جمهورية كوريا اجلنوبية لدى دولة الكويت تشونغ ها. ومتنى 
وزير اخلارجية خالل اللقاء الذي مت صباح أمس في ديوان عام وزارة 

اخلارجية للسفير اجلديد التوفيق في مهام عمله.

الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد يستقبل  سفير البحرين صالح املالكي

.. ويتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير كوريا اجلنوبية

توزيع املالبس النسائية


