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• سمو أمير البالد مستقبالً سمو ولي العهد

محليات

•  ..ولدى لقائه مرزوق الغامن

•  ..وخالل استقباله سمو الشيخ جابر املبارك

سموه عزى ملك البحرين في وفاة عيسى آل خليفة

األمير استقبل ولي العهد والمبارك والغانم والخالد
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو امري البالد ال�شيخ
�صباح االحمد بق�رص بيان �صباح ام�س
�سمو ويل العهد ال�شيخ نواف االحمد.
وا�ستقبل �سموه �سمو ال�شيخ جابر
املبارك رئي�س جمل�س الوزراء.
كما ا�ستقبل �سموه رئي�س جمل�س االمة

مرزوق الغامن.
وا�ستقبل �سموه النائب االول لرئي�س
جمل�س الوزراء وزير اخلارجية ال�شيخ
�صباح اخلالد.
من ناحية اخرى بعث �صاحب ال�سمو �أمري
البالد ال�شيخ �صباح الأحمد بربقية تعزية

الى امللك حمد بن عي�سى بن �سلمان �آل
خليفة ملك البحرين عرب فيها �سموه عن
خال�ص تعازيه و�صادق موا�ساته بوفاة
املغفور له ب ��إذن الله تعالى ال�شيخ
عي�سى بن علي بن حمد �آل خليفة �سائال
املولى تعالى �أن يتغمده بوا�سع رحمته

ور�ضوانه وي�سكنه ف�سيح جناته و�أن يلهم
الأ��سرة املالكة الكرمية وذوي الفقيد
جميل ال�صرب وح�سن العزاء.
وبعث �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف
الأحمد و�سمو ال�شيخ جابر املبارك رئي�س
جمل�س الوزراء بربقيتني مماثلتني.

ناصر الصباح
التقى وفداً
من أفغانستان
ا�ستقبل وزي��ر ���ش ��ؤون الديوان
الأم�يري ال�شيخ نا�رص ال�صباح
مدير املعار�ض اخلارجية مل�رشوع
الرتكواز ماوننت يف �أفغان�ستان
�سكوت ليدل يرافقه حممدالله
يحيى بور و�صغري ح�سيني.
ورحب ال�شيخ نا�رص خالل اللقاء
ب�أع�ضاء الوفد الزائر وتبادل معهم
الأحاديث الودية واملوا�ضيع ذات
االهتمام امل�شرتك.
وح�رض اللقاء م�ست�شار �صاحب
ال�سمو �أمري البالد رئي�س الهيئة
اخل�يري��ة الإ���س�لام��ي��ة العاملية
عبدالله املعتوق.

• الشيخ ناصر الصباح مع وفد أفغانستان

•  ..ومع الشيخ صباح اخلالد

الديوان األميري نعى نجمة العبداهلل
املغفور له ب�إذن الله ال�شيخ عبدالله االحمد
ال�صباح مبنطقة ابو احل�صانية قطعة  10بجوار
نادي �ضباط ال�رشطة هاتف 23900333 :وعزاء
الن�ساء يف امل�سيلة قطعة � 7شارع  10منزل 26
هاتف.25667020 :

نعى الديوان االمريي املغفور لها ب�إذن الله
ال�شيخة جنمة العبدالله االحمد اجلابر ال�صباح
عن عمر ناهز  85عاما والتى ووري جثمانها
الرثى بعد �صالة ع�رص ام�س.
واعلن ال��دي��وان ان ع��زاء ال��رج��ال فى ديوان

وزير الداخلية في اإلمارات للمشاركة
في قمة دولية لحماية الطفل

نتواصل مع الجهات المعنية بشكل مستمر

سفيرنا في فرنسا :ال يوجد كويتيون ضمن ضحايا هجمات باريس

• سامي السليمان

�أكد �سفري الكويت لدى فرن�سا �سامي ال�سليمان
عدم وجود اي مواطن كويتي �ضمن ال�ضحايا
الذين لقوا م�رصعهم يف االعتداءات الدامية
التي �رضبت العا�صمة باري�س م�ساء اجلمعة
املا�ضي.
وقال «ان ال�سلطات الفرن�سية �أكدت عدم وجود
مواطنني كويتيني �ضمن ال�ضحايا القتلى يف
هجمات باري�س وجار التوا�صل بني ال�سفارة
الكويتية وال�سلطات ال�صحية يف فرن�سا
للتاكد من وج��ود م�صابني �أو مت�رضرين من
جراء االعتداءات وذلك ب�سبب العدد الكبري من
اجلرحى املوزعني يف م�ست�شفيات عدة».

و�أ�ضاف «انطالقا من حر�ص ال�سفارة الكويتية
ومتابعتها امل�ستمرة ف�إنها كانت وبالتن�سيق
مع ادارة الأزمات يف وزارة اخلارجية الفرن�سية
على ات�صال دائم باجلهات املعنية منذ وقوع
احلادث للت�أكد من عدم وجود مواطنني كويتيني
بني ال�ضحايا» م�شيدا بالتعاون الوثيق بني
البلدين يف هذا اجلانب.
وكانت ال�سلطات الفرن�سية قد اعلنت يف وقت
�سابق �سقوط  129قتيال و 352جريحا منهم
 99يف حالة حرجة يف �سبعة اعتداءات دامية
�شهدتها عدة مواقع يف باري�س م�ساء اجلمعة
املا�ضي.

سفير التشيك :تسهيل استخراج التأشيرات للكويتيين
كتب م�شعل ال�سالمة:
افتتحت �سفارة الت�شيك يف الكويت مركز تقدمي طلبات
الت�أ�شرية ،وذل��ك ت�سهيال للمواطنني الكويتيني
الراغبني يف ا�ستخراج الت�أ�شريات الالزمة ل�سفرهم
للت�شيك ودول االحتاد الأوروبي.
وق��ال �سفري الت�شيك لدى الكويت مارتن فيتيك �إن
الت�شيك ع�ضو يف االحتاد االوروبي ومنطقة ال�شنغن،
م�ضيفا ان بالده تعترب وجهة مغرية للزوار الكويتيني
خا�صة زيارة املرافق الطبية واملنتجعات ال�صحية
التي قامت بعالج املر�ضى الكويتيني وفقا ملعايري

اجلودة العالية على مدى �سنوات عديدة.
وا�ضاف فيتيك خالل امل�ؤمتر ال�صحايف الذي عقده يف
مركز الت�أ�شريات �إن ال�سفارة ا�صدرت اكرث من 4000
ت�أ�شرية العام املا�ضي وتتجاوز تقديرات هذا العام
ما يزيد عن  6االف تا�شرية ،مبينا ان افتتاح املركز
خطوة مهمة خلدمة الكويتيني.
بدوره قال الرئي�س التنفيذي لل�رشق االو�سط و�شمال
افريقيا يف «اف ا�س جلوبال» اننا ملتزمون بزيادة
كفاءة وتب�سيط عملية طلب الت�أ�شرية للم�سافرين الى
الت�شيك ،م�ضيفا ان التقدمي لطلب التا�شرية لي�س
بحاجة الى اخذ موعد م�سبق وال يوجد خدمات.

• الشيخ محمد اخلالد لدى مغادرته البالد

و�صل نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية
ال�شيخ حممد اخلالد �إل��ى العا�صمة االماراتية
�أبوظبي على ر�أ�س وفد امني رفيع امل�ستوى وذلك
للم�شاركة يف �أعمال القمة الدولية الثانية حلماية
الطفل عرب االنرتنت.
وقالت ادارة االع�لام االمني ب��وزارة الداخلية يف
بيان �صحايف ان اعمال هذه القمة تهدف �إلى توفري

الدعم للوكاالت واملنظمات العامة واخلا�صة بهدف
حماية االطفال.
وكان يف وداع اخلالد على �أر�ض املطار وكيل وزارة
الداخلية الفريق �سليمان الفهد والقائم باالعمال
ب��الإن��اب��ة ب�سفارة الإم����ارات ل��دى ال��ب�لاد عارف
الطنيجي وعدد من الوكالء امل�ساعدين والقيادات
الأمنية.

الساير :األمير أهدى األرض ودعم هذا العمل اإلنساني

بيت عبداهلل لرعاية األطفال يفوز بجائزة التميز
من مؤسسة تكريم

الهالل األحمر :توزيع  250حصة غذائية على الالجئين

مسؤول لبناني يشيد بجهود الكويت

في مساعدة النازحين السوريين
وا�صلت جمعية ال��ه�لال االحمر
الكويتي توزيع امل�ساعدات على
اال�رس ال�سورية النازحة �شمايل
لبنان.
وقال من�سق العمليات االغاثية يف
ال�صليب االحمر اللبناين يو�سف
بطر�س انه مت توزيع  250ح�صة
غ��ذائ��ي��ة ومنظفات على اال��سر
ال�سورية النازحة يف بلدة املنية
يف مدينة طرابل�س �شمايل لبنان.
وا���ش��اد بطر�س بجهود الكويت
الكبرية يف تقدمي امل�ساعدات
االن�سانية للنازحني مثمنا اجلهود
ال��ك��ب�يرة ال��ت��ي تبذلها جمعية
الهالل االحمر الكويتي.
واك��د ان ه��ذه امل�ساعدات ت�أتي
���ض��م��ن �سل�سلة م��ت��وا���ص��ل��ة من
امل�ساعدات التي تقدمها اجلمعية
منذ بدء الأزمة ال�سورية بالتعاون
والتن�سيق م��ع ال�صليب االحمر
اللبناين م�ؤكدا ان هذه امل�ساعدات

• هالل الساير وحرمه

• توزيع املساعدات اإلنسانية على األسر السورية

االن�سانية �ساهمت ب�شكل كبري يف
تخفيف معاناة النازحني.
وت�شري احدث االح�صاءات الى ان
عدد النازحني ال�سوريني يف لبنان

و�صل ال��ى اك�ثر من مليون نازح
يتمركز غالبيتهم يف مناطق البقاع
وعكار وطرابل�س واملنية وال�ضنية
�شمايل لبنان.

ت�سلم كل من رئي�س اجلمعية الكويتية لرعاية
الأطفال يف بيت عبدالله هالل ال�ساير وحرمه
م�ؤ�س�سة ومديرة اجلمعية الكويتية لرعاية الأطفال
يف بيت عبدالله مارغريت ال�ساير جائزة التميز
يف جمايل ال�صحة والأطفال من م�ؤ�س�سة تكرمي.
جاء ذلك يف احتفالية كبرية �أقامتها امل�ؤ�س�سة
يف اط��ار ان�شطة تكرمي املبدعني يف كل �أرجاء
العامل العربي حتت رعاية وح�ضور وزير الثقافة
وال�شباب وتنمية املجتمع يف دول��ة االم��ارات
ال�شيخ نهيان بن مبارك.
وق��ال ال�ساير وهو رئي�س جمل�س �إدارة جمعية
الهالل االحمر الكويتي عقب ت�سلمه وزوجته
اجلائزة �إن جلنة خا�صة تابعة مل�ؤ�س�سة تكرمي
زارت بيت عبدالله يف الكويت و�شاهدت اخلدمات
املقدمة لأطفال ال �شفاء م�أموال لهم وقررت تكرمي
بيت عبدالله ملا حققه من اجنازات وخدمات يف
هذا املجال ف�ضال عن املبادئ االن�سانية التي
يقوم عليها.
و�أو�ضح �أن بيت عبدالله �أن�شئ لرعاية �أطفال
ال �شفاء م�أموال لهم ويعد من�ش�أة فريدة من نوعها

• لقطة جماعية على هامش التكرمي

يف منطقة ال�رشق الأو�سط تعالج الأطفال وفق ما
يعرف بالعالج التلطيفي.
وبني �أن �صاحبة فكرة ان�شاء بيت عبدالله هي
حرمه م�ؤ�س�سة ومديرة اجلمعية الكويتية لرعاية
الأطفال يف بيت عبدالله لرعاية الطفولة مارغريت
ال�ساير التي قال انها �سعت ب�إ�رصار �إلى اجنازه
حتى �صار حلمها حقيقة متج�سدة على �أر�ض
الواقع.و�شدد على �أن بيت عبدالله مل يكن لريى
النور لوال م�ساعدة ودع��م �صاحب ال�سمو �أمري
البالد ال�شيخ �صباح الأحمد الذي �أهدى الأر�ض
التي مت بناء بيت عبدالله عليها وبارك و�شجع
على �إن�شاء هذا العمل االن�ساين ومت افتتاحه حتت
رعايته يف عام  ،2012م�شري ًا �إلى ان بيت عبدالله
حاز جائزة العامل يف عام  2012فيما يتعلق
مبحور الديكور الداخلي.
وتوجه ال�ساير بال�شكر لوزارة ال�صحة على دعم
بيت عبدالله م�شريا �إلى �أن العالج فيه باملجان
باعتباره عمال خرييا يعالج �أي طفل مهما كانت
جن�سيته ودينه ولونه.
يذكر �أن بيت عبدالله يعد من�ش�أة منوذجية وحيدة

متعددة الأغرا�ض يف ال�رشق الأو�سط متخ�ص�صة يف
العالج التلطيفي وتوفري العناية لتخفيف معاناة
الأطفال املر�ضى وعائالتهم يف الأي��ام االخرية
لالطفال.
وي�شمل بيت عبدالله �أجنحة اقامة للطفل برفقة
الأم وقاعات درا�سية للطفل الراغب يف موا�صلة
الدرا�سة و�صالة للألعاب الريا�ضية وم�سبحا
للعالج امل��ائ��ي لال�سرتخاء وم�رسحا �صغريا
للأن�شطة الفنية والرتفيهية واملو�سيقية.
كما يقدم بيت عبدالله الرعاية املنزلية طوال
�أيام الأ�سبوع وملدة � 24ساعة يوميا.
وتبلغ م�ساحة مبنى بيت عبدالله �أكرث من � 22ألف
مرت مربع وي�ضم مباين عدة هي مدر�سة و�صالة
للريا�ضة وم�رسح وم�سجد ومدينة الألعاب ومكتبة
كبرية ومطعم و�صيدلية.
يذكر ان م�ؤ�س�سة تكرمي ومقرها لبنان ان�شئت
منذ نحو  6اع��وام بغر�ض تكرمي املبدعني يف
جميع �أرج���اء العامل العربي يف جم��االت عدة
منها جماالت التقنية واالبتكار وال�شباب والبيئة
واملجال االن�ساين وغريها.

