
أكد وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون 
ال��ش��ب��اب محمد اجل��ب��ري أه��م��ي��ة ال���دور 
احملوري للنقابات الكويتية في املساهمة 
بالرؤية السامية لسمو أمير البالد الشيخ 
ص��ب��اح األح��م��د ل��ك��وي��ت ج��دي��دة 2035 

والكويت مركز مالي وجتاري.
وأفادت وزارة اإلعالم في بيان صحفي 
بأن الوزير اجلبري قال خالل لقائه أول 
أم��س الثالثاء وف��دا نقابيا أن )اإلع���الم( 
مستمرة في دعم أنشطة احت��اد النقابات 
من خالل التغطيات والتقارير االعالمية 
وال��ب��رام��ج املتخصصة إلب����راز ال��وج��ه 
احلضاري لدولة الكويت »تشجيعا ألبنائنا 

العاملني في جميع اجلهات واملجاالت«.
وأض��اف اجلبري أن احلكومة برئاسة 
سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس 
ال�����وزراء ح��ري��ص��ة وم���ن منطلق وطني 
على دعم العمل النقابي عبر تهيئة كافة 
ال��ظ��روف إلجن���اح أه��داف��ه��ا ال��ت��ي »تعود 
بالنفع على بالدنا العزيزة وكافة العاملني 
في اجلهات احلكومية وفي الوقت نفسه 
تعبر عن الوجه احلضاري واملشرق لدولة 

الكويت«.
وضم الوفد رئيس نقابة بلدية الكويت 
محمد ال���ع���رادة ورئ��ي��س ن��ق��اب��ة وزارة 

املواصالت ناصر العازمي ورئيس نقابة 
وزارة التربية صالح حليلة ورئيس نقابة 
االدارة العامة للجمارك أحمد العنزي 
ونائب رئيس نقابة وزارة األشغال محمد 
العازمي ون��ائ��ب رئيس نقابة البترول 
الوطنية محمد الشمري وأم��ني صندوق 
ن��ق��اب��ة وزارة االع����الم أح��م��د ال��ع��وض 

ومستشار احتاد النقابات محمد الياسني.
على صعيد متصل أك��د اجلبري خالل 
لقائه وفدا من جمعية اإلعالميني الكويتية 
أن وزارة اإلع��الم حريصة على فتح آفاق 
ت��ع��اون م��ع اجلمعية عبر االس��ت��ف��ادة من 
اخلبرات وتبادل األفكار وال��رؤى خدمة 

لإلعالم الكويتي.
وذك��ر البيان أن وزي��ر اإلع���الم التقى 
اليوم أيضا رئيس مجلس إدارة جمعية 
اإلع��الم��ي��ني الكويتية ال��دك��ت��ور يوسف 
اخلليفة وأعضاء مجلس اإلدارة حيث مت 
بحث العديد م��ن امل��وض��وع��ات التي تهم 

املجاالت االعالمية وسبل تطويرها.
وأوض��ح أن رئيس وأعضاء اجلمعية 
تقدموا ب��اق��ت��راح يتضمن إي��ج��اد جائزة 
ترعاها وزارة اإلع��الم تختص بالبحوث 
اإلعالمية، مبيناً أن الوزير اجلبري ثمن هذا 

االقتراح وأكد لهم أنه سيتم النظر بشأنه.

أكد استمرار دعم »اإلعالم« ألنشطة احتاد النقابات

2035  اجلبري: للنقابات دور محوري في حتقيق رؤية كويت 

الوزير محمد اجلبري يتسلم درعاً من الوفد النقابي

رئيس األركان بحث وامللحق العسكري 
البلجيكي وسفير سلوفاكيا املواضيع املشتركة

استقبل رئيس األرك��ان العامة للجيش الفريق 
الركن محمد خالد اخلضر مبكتبه صباح أمس، 
امللحق العسكري البلجيكي واملقيم في أبوظبي 
املقدم ركن اريك ميشيلس ، مبناسبة زيارته للبالد .
حيث رحب الفريق الركن محمد خالد اخلضر 
بالضيف ومت خ��الل اللقاء مناقشة أه��م األم��ور 
ضمن محور الزيارة ال سيما املتعلقة باجلوانب 
العسكرية وسبل تطويرها وتعزيزها بني البلدين 

الصديقني.

وحضر اللقاء مدير شؤون امللحقني والبعثات 
العسكرية العميد الركن مساعد خزام احلمدان.

   كما استقبل رئيس األرك��ان العامة للجيش 
الفريق الركن محمد خالد اخلضر مبكتبه أمس، 
سفير جمهورية سلوفاكيا الصديقة لدى البالد 
إيجور هايدوشيك. حيث مت خ��الل اللقاء تبادل 
األحاديث الودية ، ومناقشة أهم األمور واملواضيع 
ذات االهتمام املشترك ، مشيداً سعادته بعمق 

العالقات الثنائية بني البلدين الصديقني .

الفريق الركن محمد خالد اخلضر يستقبل سفير سلوفاكيا

الساير: الشراكة اإلنسانية للهالل 
األحمر مع مكونات احلركة الدولية 
مهمة خلدمة املتضررين واحملتاجني

أكد رئيس مجلس ادارة جمعية الهالل 
األح��م��ر الكويتي الدكتور ه��الل الساير 
أمس األربعاء أهمية الشراكة اإلنسانية 
بني اجلمعية ومكونات احلركة الدولية 
خل��دم��ة امل��ت��ض��رري��ن واحمل��ت��اج��ني ج��راء 
الكوارث الطبيعية أو الكوارث التي من 

صنع االنسان.
وق���ال الساير ف��ي ات��ص��ال هاتفي مع 
)كونا( على هامش فعاليات مؤمتر االحتاد 
الدولي جلمعيات الصليب األحمر والهالل 
األح��م��ر ملنطقة األمريكيتني  ال��ذي يعقد 
في األرجنتني في الفترة من 21 حتى 23 
مايو احلالي حتت عنوان )القيادة والرؤى 
االنسانية( إن الكويت استطاعت أن تلفت 
أنظار املجتمع الدولي واملنظمات الدولية 
ذات الشأن إل��ى اجلهود اإلنسانية التي 

تبذلها.
وذك��ر أن تنظيم ه��ذا امل��ؤمت��ر م��ن قبل 
الصليب األح��م��ر األرجنتيني مبشاركة 
35 جمعية وطنية يأتي لوضع خطة 
مستقبلية منسقة بني اجلمعيات الوطنية 
للصليب األحمر والهالل األحمر وتبادل 
اخلبرات ملواجهة االحتياجات وتخفيف 
األعباء عن املتضررين واحملتاجني وحتديد 
امل��ج��االت التي تشكل أول��وي��ة بالنسبة 

للحركة الدولية للجمعيات.
وأكد أهمية هذه اللقاءات الدولية التي 
تتناول املسائل االنسانية مضيفا ان وفد 
اجلمعية يشارك في هذا االجتماع إلبراز 
دور الكويت ودور اجلمعية االنساني في 

عالقتها مع الدول الصديقة.
وأش���ار الساير إل��ى أهمية ال��وص��ول 
لنتائج قيمة ملواجهة التحديات االنسانية 
املتزايدة في العقد املقبل واحلد من مخاطر 
ال��ك��وارث املتعددة وكذلك إش��راك أجيال 
جديدة من املتطوعني في الشبكة االنسانية 

األكبر في العالم.
وق��ال إن امل��ؤمت��ر بحث تطوير آليات 
العمل اخلاصة بقضايا املهجرين ومتكني 
النساء والشباب وتعزيز روح القيادة في 
العمل االنساني مضيفا أن املؤمتر سيصدر 
ع��دة ت��وص��ي��ات ت��رس��م خريطة الطريق 
للتعاون اجلاد بني اجلمعيات الوطنية في 

املنطقة خلدمة املستضعفني.
وأض��اف أن وف��د اجلمعية التقى عددا 

من قيادات العمل االنساني على هامش 
ف��ع��ال��ي��ات امل��ؤمت��ر لبحث س��ب��ل تعزيز 
التعاون الثنائي خلدمة املتضررين من 

األزمات اإلنسانية في املنطقة.
وذك��ر أن��ه على هامش امل��ؤمت��ر كرمت 
اجلمعية كال من رئيس الصليب األحمر 
األرجنتيني الدكتور دييغو تيبينغ ونائب 
رئيس االحتاد الدولي جلمعيات الصليب 
األحمر والهالل األحمر ملنطقة األمريكيتني 
ميغيل فيالرويل مثمنا حرصهم ملشاركة 

الهالل األحمر الكويتي في هذا املؤمتر.

وأعرب الساير عن بالغ شكره وتقديره 
جل��ه��ود س��ف��ارة ال��ك��وي��ت ف��ي األرجنتني 
لتسهيل مهام الوفد مؤكدا حرص اجلمعية 
على التنسيق الدائم مع سفارات الكويت 
في اخلارج حتت إشراف وزارة اخلارجية.

وي��ت��رأس وف��د جمعية ال��ه��الل األحمر 
الكويتي رئيس مجلس اإلدارة الدكتور 
هالل الساير مبشاركة كل من مدير اإلدارة 
القانونية وإدارة الشباب واملتطوعني 
الدكتور مساعد العنزي وم��دي��رة إدارة 
املشاريع والعالقات الدولية نيفني يسري.

الساير يكرم نائب رئيس االحتاد الدولي جلمعيات الصليب والهالل األحمر

3 أشهر 100 ألف طفل  خالل  بورحمة:  تهدف إلى إنقاذ 

»الرحمة العاملية« تطلق حملة أطفال اليمن 
أط��ل��ق��ت ج��م��ع��ي��ة ال��رح��م��ة 
العاملية حملة “أطفال اليمن” 
وال��ت��ي تستهدف ف��ي مرحلتها 
األولى توفير العالج ل� 100 ألف 
طفل ميني مصاب بسوء التغذية 

احلاد.
وقال رئيس القطاع العربي 
في جمعية الرحمة العاملية بدر 
بو رحمة إن حملة أطفال اليمن 
والتي أطلقتها اجلمعية تهف 
إل��ى إن��ق��اذ 100 طفل ميني في 
ثالثة أشهر من براثن املوت جراء 
إصابتهم بسوء التغذية احلاد، 
مبيناً أن القصص التي تأتي 
م��ن اليمن تؤكد على ض��رورة 
االس��ت��ج��اب��ة ال��س��ري��ع��ة إلن��ق��اذ 

هؤالء األطفال.
وأوض�������ح ب����و رح���م���ة أن 
األوض���اع اإلنسانية في اليمن 
م��أس��اوي��ة، ف��ه��ن��اك 400 أل��ف 
طفل يعانون من سوء حاد في 
التغذية ويكافحون م��ن أجل 
البقاء على قيد احلياة إضافة إلى 
أن هناك 22 مليون ميني بحاجة 
إلى مساعدات إنسانية عاجلة 
أي أن هناك 3 من كل 4 أشخاص 
يعتمدون بشكل أساسي على 
امل��س��اع��دات كما ي��وج��د مليون 
نازح ميني يعيشون مع عائالت 
مضيفة أو سكن باإليجار كل 
هذه األرقام واإلحصائيات كانت 
سبباً في التفكير في إطالق حملة 
لألطفال الذين يعاون من سوء 
التغذية احل���اد فكانت حملة 
أطفال اليمن من جمعية الرحمة 

العاملية.
وأض����اف ب��و رح��م��ة حملة 
أط��ف��ال اليمن تهدف إل��ى إنقاذ 
100 أل��ف طفل خ��الل 3 شهور 
ق���ادم���ة، وت��س��ت��ه��دف األط��ف��ال 
املصابني بالعديد من األمراض 
ج���راء س��وء ح��اد ف��ي التغذية 
حتت سن 5 سنوات حيث يعاني 
هؤالء األطفال من سوء حاد في 

التغذية مم��ا تسبب ف��ي نقص 
شديد ف��ي ال���وزن ومشكلة في 
النمو وتدهور النسيج العضلي 
وال��ده��ن��ي وان��خ��ف��اض السكر 
ف��ي ال��دم كما أنهم يعانون من 
العديد من األمراض بسبب سوء 
التغذية احل��اد ومنها التهابات 

اجلهاز التنفسي.
وق���ال ب��ورح��م��ة إن املتبرع 
يستطيع إن��ق��اذ ط��ف��ل ب�ثالثة 
دن��ان��ي��ر فمن خ��الل ه��ذا املبلغ 
سنقدم 4 علب من املادة الغذائية 
التي يحتاجها الطفل املصاب 
ب��س��وء ح���اد ف��ي ال��ت��غ��ذي��ة كما 
سنقوم بتوفير العالج املناسب 
للطفل املصاب بسوء التغذية 
احل��اد كما سيتم تقدمي األدوي��ة 
الالزمة بحسب كل حالة خاصة 
وأن ك��ل واح����دة حت��ت��اج إل��ى 
محاليل ومضاد حيوي وسوائل 

وريدية ودواء خافض للحرارة.
وعن استخدام امل��واك شعار 
في احلملة قال املسؤول اإلعالمي 
عن احلملة عبدالوهاب األصبحي 
أن: يتم قياس مستوى التغذية 
ل��دى األط��ف��ال بعدة ط��رق منها 
مقياس املواك وهو قياس محيط 
نصف العضد وي��ت��م بشريط 
او جهاز يستخدم ف��ي املرافق 

الصحية او املنظمات اثناء اجراء 
تلقيحات لألطفال، وه��و يبني 
إلى أي مرحلة من سوء التغذية 
احل��اد وصلت أح���وال األطفال 

في اليمن.
وأوض��ح أن هناك العديد من 
القصص التي وردت من اليمن 
وت��ؤك��د على أن أط��ف��ال اليمن 
بحاجة إلى مساعدات عاجلة قبل 
أن نفقدهم مشيراً إلى أن فاطمة 
عزت أحد القصص املؤثرة وهى 
طفلة رضيعة ذات تسعة أشهر 
ترقد بجانب والدتها احلزينة 
على غطاء شرير أخضر في أحد 
املستشفيات القدمية في محافظة 
ت��ع��ز ن��ظ��راً إلص��اب��ت��ه��ا بسوء 
التغذية احل��اد وحينما سئلت 
الطبيبة املعاجلة لها عن حالتها 
ع��ن وزن��ه��ا وق���ت ال��ت��ق��اط تلك 
ال��ص��ورة فقالت 3 كيلو و100 
ج��رام فكانت الصدمة من ردها 
وسئلت ع��ن ال���وزن الطبيعي 
للفتاة في عمرها فقات وزنها من 
7 إلى 8 كيلو والصورة املنتشرة 
في إعالنات الرحمة العاملية في 
كافة الصحف وال��ش��وارع هي 
صورة فاطمة تريد وغيرها أكثر 
من 250 ألف طفل أن نوفر لهم 

عالج لسوء التغذية احلاد.

عبدالوهاب األصبحي

اإلبراهيم: »كفو« يطور قدرات الشباب الكويتي
 أك���د امل��س��ت��ش��ار ب��ال��دي��وان 
األم����ي����ري ال���دك���ت���ور ي��وس��ف 
اإلبراهيم أهمية ودور مشروع 
)كفو( التابع للديوان األميري 
باعتباره منصة وطنية تساهم 
ف���ي ت��ط��وي��ر ق�����درات ال��ش��ب��اب 
ال��ك��وي��ت��ي، مبينا أن امل��ش��روع 
سيعقد لقاءه السنوي في شهر 

أكتوبر املقبل.
ج�����اء ذل�����ك ف����ي ت��ص��ري��ح 
لإلبراهيم ل� )كونا( على هامش 
غبقة رمضانية أقامها )كفو( 
ف���ي ق��ص��ر ال��س��ي��ف أول أم��س 
بحضور سفير الواليات املتحدة 
األمريكية لدى الكويت لورانس 
سيلفرمان وممثلني م��ن البنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي 
وال��ب��رن��ام��ج االمن���ائ���ي ل��ألمم 

املتحدة وحشد من الشباب.
ورأى اإلب���راه���ي���م أن ه��ذا 
اللقاء “فرصة لتبادل األفكار 
واآلراء والتعارف والتعريف 
مب��ش��روع )ك��ف��و( وبشاريعه 
القادمة” مشيرا الى ان “اللقاء 
السنوي املقبل مللتقى )كفو( 
س��وف يستعرض النشاطات 
وال���ت���ط���ورات ال���ت���ي ش��ه��ده��ا 

املشروع”.    واعتبر “أنها فرصة 
سعيدة ب��أن نلتقي بالشباب 
الذين عملوا معنا في مشروع 
)كفو( وأيضا مع اجلهات التي 
عملت معنا كالهيئة العامة 
للشباب وعدة جهات أخرى وكل 

من ساهم في املشروع”. 
  يذكر أن مشروع )كفو( هو 
املنصة الوطنية األولى لعرض 
ال��ك��ف��اءات الشبابية لتسهيل 
ع��م��ل��ي��ة ال��ب��ح��ث وال��ت��واص��ل 

جانب من احلضور في غبقة مشروع )كفو(والتعاون فيما بينهم.
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املستشار الدكتور يوسف اإلبراهيم

بلدية اجلهراء رفعت  
من  128193م3 
األنقاض و املخلفات 

110 سيارة مهملة  و 
في أبريل املاضي

كشفت إدارة العالقات 
العامة في بلدية الكويت عن 
اإلجنازات التي حققتها إدارة 
النظافة العامة و اشغاالت 
الطرق بفرع بلدية محافظة 
اجل��ه��راء خ��الل شهر ابريل 
امل��اض��ي م��ش��ي��رة ال���ى رف��ع 
128193م3 من األنقاض 
واملخلفات إلى جانب توزيع 

واستبدال 981حاوية
وأوض�����ح م��دي��ر إدارة 
النظافة العامة و إشغاالت 
الطرق بفرع  بلدية محافظة 
اجل��ه��راء فهد ال��ق��ري��ف��ة  أن 
م��راق��ب��ة ال��ن��ظ��اف��ة العامة 
ق��ام��ت ب��رف��ع 128193م3 
م��ن األن��ق��اض و املخلفات 
، ت����وزي����ع و اس���ت���ب���دال 
981حاوية ، حت��ري��ر و 
توجيه 845مخالفة و إنذار 
وتعهد باإلضافة الى وضع 
491 إنذارا ملنشأت مخالفة 

وسيارات مهملة 
وأش���ار القريفة ال��ى أن 
م��راق��ب��ة إش��غ��االت ال��ط��رق 
ق��ام��ت ب��إجن��از 93معاملة 
إش���غ���ال ط��ري��ق تضمنت 
اإلفراج عن 56مركبة ،اصدار 
27ترخيصاً اس��ت��غ��الل 
م��س��اح��ة  ، 10تراخيص 
لبرادات ومرطبات وشواية 
دج����اج وإل����ى ج��ان��ب رف��ع 
110 س��ي��ارة مهملة الفتاً 
ال��ي حتصيل رس��وم بلغت 

15634 دينار.
 ودع��ت إدارة العالقات 
العامة اجلمهور االتصال 
على اخل��ط ال��س��اخ��ن 139 
أو ال��ت��واص��ل ع��ب��ر حساب 
البلدية @kuwmun في 
مواقع التواصل االجتماعي 
ف��ي ح��ال وج��ود أي شكوى 
تتعلق بالبلدية وسيتم 

التعامل معها على الفور.

بدر بو رحمة

جانب من مؤمتر االحتاد الدولي جلمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر


