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تقدم خالل ثالث سنوات وعلى المستويين الرسمي واألهلي

وزير الخارجية 300 :مليون دوالر من الكويت لدعم سورية
تر�أ�س نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال�شيخ �صباح
اخلالد ،وفد الكويت امل�شارك يف
�أعمال م�ؤمتر بروك�سل الثالث حول
دعم م�ستقبل �سورية واملنطقة والذي
تنعقد �أعماله خالل يومي  13و14
مار�س .2019
و�أع�����رب اخل��ال��د يف كلمة خالل
اجلل�سة االفتتاحية لأعمال امل�ؤمتر
عن ال�شكر والتقدير على اجلهود
احلثيثة املبذولة ال�ست�ضافة م�ؤمتر
بروك�سل الثالث حول دعم م�ستقبل
�سورية واملنطقة وال��ذي ي�أتي يف
ظل ظروف دقيقة متر بها املنطقة
والق�ضية ال�سورية ب�شكل خا�ص.
و�أ���ض��اف :م��ن امل��ؤ���س��ف �أن تدخل
امل�أ�ساة ال�سورية اليوم  15مار�س
عامها التا�سع ،عانى خاللها �أبناء
ال�شعب ال�����س��وري ظ��روف��ا �صعبة
وي�أتي م�ؤمترنا ال�سابع للمانحني
ل�ل�إ���س��ه��ام يف رف��ع امل��ع��ان��اة عن
�أبناء هذا ال�شعب املنكوب يف ظل
انعدام �أي حل �سيا�سي لهذه الق�ضية
الإن�سانية مم��ا يدعونا �إل��ى بذل
املزيد من اجلهود للو�صول �إلى
حل �سلمي ينهي هذه الأزمة يف �أقرب
وقت مكن وفق املرجعيات الدولية
وعلى ر�أ�سها قرار جمل�س الأمن 2254
جمددين يف هذا الإطار دعمنا التام
جلهود املبعوث اخلا�ص للأمني
ال��ع��ام ل�ل�أم��م امل��ت��ح��دة ل�سورية
جيري بيدر�سون ومقدرين ما بذله
�سلفه �ستيفان دي م�ستورا من جهود
حثيثة.
و�أكد �أن الكويت ومنذ اندالع الأزمة
يف �سورية مل تدخر جهدا يف تقدمي
�شتى �أن��واع الدعم وم�شاركتها يف
ه��ذا امل��ؤمت��ر الهام ت�أتي �إميانا
منها ب�أهمية تعزيز التعاون الدويل
ملواجهة هذه الكارثة الإن�سانية حيث
ا�ست�ضافت ثالثة م�ؤمترات للمانحني

• الشيخ صباح اخلالد خالل لقائه سعد احلريري

عرب احلدود �إلى �سورية».
وتابع« :ويف هذا ال�سياق ال يفوتني
�أن �أعرب عن عميق اعتزازنا باجلهود
احلثيثة ال��ت��ي تبذلها حكومات
و�شعوب دول اجل���وار ال�سوري,
م�شريين يف هذا ال�صدد �إلى توقيع
مذكرات تفاهم بني كل من ال�صندوق
الكويتي للتنمية االقت�صادية العربية
وم�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي مع
تلك ال��دول امل�ست�ضيفة لالجئني
بغية دعم امل�شاريع التي ت�ساهم يف
حت�سني الأو�ضاع الإن�سانية لالجئني
ال�سوريني وذل���ك �ضمن تعهدات
الكويت املعلنة.
و�أردف« :يف ظل الأو�ضاع الكارثية
لل�شعب ال�سوري املنكوب التي
انعك�ست جليا يف تقارير الأم��م
املتحدة ووك��االت��ه��ا املتخ�ص�صة
وا�ستمرارا جلهود الكويت الإن�سانية

و�شاركت يف رئا�سة م�ؤمترين الحقني
بالإ�ضافة �إلى م�شاركتها يف امل�ؤمتر
ال�سابق واحلايل و�ساهمت خالل كل
تلك امل�ؤمترات مببلغ «مليار و�ستمئة
مليون دوالر» رغبة  tdرفع املعاناة
عن كاهل الأبرياء والثكالى من �أبناء
ال�شعب ال�سوري.
وقال اخلالد« :يف �إطار ع�ضويتها غري
الدائمة يف جمل�س الأمن فقد �سعت
كذلك �إلى جانب ال�سويد ب�صفتهما
حاملي قلم ملف ال�ش�أن الإن�ساين
ال�سوري يف ا�ست�صدار القرار رقم
 2401ال��ذي مت اعتماده بالإجماع
واملتعلق بوقف الأعمال القتالية يف
�سورية ملدة  30يوما وتي�سري و�صول
امل�ساعدات الإن�سانية �إ�ضافة �إلى
القرار رقم  2449ال�صادر يف دي�سمرب
من العام  2018اخلا�ص بتجديد
�آلية و�صول امل�ساعدات الإن�سانية

•  ...وخالل حضوره حفل العشاء

و�إمي��ان��ه��ا مب��ب��ادئ��ه��ا الرا�سخة
امل�ستندة على ما جبل عليه ال�شعب
الكويتي من قيم البذل والعطاء،
�أعلن عن م�ساهمة الكويت مببلغ
 300م��ل��ي��ون دوالر ،ع��ل��ى مدى
ث�لاث �سنوات لدعم �سورية وذلك
على امل�ستويني الر�سمي والأهلي
حيث �ستكون امل�ساهمة الر�سمية
وف��ق �آل��ي��ات ال�صندوق الكويتي
للتنمية االقت�صادية العربية �آملني
�أن نتمكن م��ن حتقيق الأه����داف
املرجوة وم�ساعدة �أ�شقائنا وت�ضميد
جراحهم».
من جهة �أخرى ،التقى ال�شيخ �صباح
اخلالد ،وكيل الأمني العام لل�ش�ؤون
الإن�سانية ومن�سق ال�ش�ؤون الإن�سانية
والإغاثة يف حاالت الطوارئ مارك
لوكوك ،على هام�ش م�شاركته يف
�أعمال امل�ؤمتر.

الخراز :نتمنى من الوفد الدولي لمراقبة
االنتخابات التوفيق في مهمته

الغانم :الدول اإلسالمية قادرة

على التعاطي مع قضاياها بإيجابية

• سعد اخلراز مع مسؤولي جمعية الشفافية والوفد الدولي

ا�ستقبل وزي��ر ال�����ش��ؤون االجتماعية �سعد
اخل��راز نائب رئي�س و�أع�ضاء جمل�س �إدارة
جمعية ال�شفافية والوفد ال��دويل ملراقبة
االنتخابات الذي يزور الكويت لال�رشاف على
مراقبة االنتخابات التكميلية ملجل�س الأمة
الكويتي .

هذا وقد رحب اخلراز بالوفد و�أع�ضاء اجلمعية
متمنيا لهم طيب الإقامة يف بلدهم الكويت و
التوفيق يف مهمتهم وحتقيق الأهداف املرجوة
من الزيارة.
كما تقدم حممد الأن�صاري نائب رئي�س جمل�س
�إدارة جمعية ال�شفافية الكويتية والوفد الدويل

املرافق بال�شكر والتقدير للوزير على احلفاوة
وح�سن اال�ستقبال ،م�ؤكدا �أهمية دور هذا الفريق
يف عملية مراقبة االنتخابات.
ح�رض اللقاء هناء الهاجري وكيل وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية بالإنابة ومدير �إدارة العالقات
العامة بالوزارة عبدالله احلمدان.

المطر يدعو الناخبين والمرشحين
دعا رئي�س اجلمعية الكويتية لل�سالمة
امل��روري��ة ع�ضو املجل�س الأعلى
للمرور د.بدر املطر جميع الناخبني
واملر�شحني يف االنتخابات التكميلية
املزمع انعقادها غ��د ًا �إل��ى التعاون
م��ع رج���ال امل���رور وامل�ساهمة يف
تنظيم احلركة املرورية من �أجل �أن
ي�صبح يوم االنتخابات يوما ح�ضاريا
نفتخر ب�سلوكياته اجلميلة بدءا من

يعك�س ال�صورة امل�ضيئة للكويت.
و�شدد على �رضورة االبتعاد عن بع�ض
ال�سلوكيات غري احل�ضارية التي ت�صدر
من البع�ض وخا�صة تعمد االزدحام
�أم���ام امل��ق��ار االنتخابية و�إغ�ل�اق
ال�شوارع امل�ؤدية ملقار االنتخابات
وترك ال�سيارات �أمام منازل املواطنني
القريبني من املقار االنتخابية ب�شكل
يزعجهم.

غدير العبدلي

و�أع���رب ال��غ��امن يف كلمته عن
ثقته بقدرة الدول اال�سالمية على
التعاطي مع ق�ضاياها بكل ايجابية
م�شريا الى ان امل�ؤمتر يعد فر�صة
للتداول عرب جلانها املتعددة،
يف �آليات العمل امل�ستقبلي ب�ش�أن
ق�ضايانا الإ�سالمية املختلفة،
وعلى ر�أ�سها الق�ضية الفل�سطينية
والقد�س .

كتب حم�سن الهيلم:

• بدر املطر

حول أهمية الجودة في تطوير المؤسسات
�أكدت مراقب �إدارة اجلودة واالعتماد الأكادميي يف الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب غدير العبديل،
�رضورة تثقيف املجتمع ب�ش�أن �أهمية اجلودة ودورها يف
تطوير الأفراد وامل�ؤ�س�سات ،ف�ض ً
ال عن دورها التنموي
وم�ساهمتها الفعالة يف حتقيق الأهداف اال�سرتاتيجية
للدول ،باعتبارها رافد ًا �أ�سا�سي ًا وركن ًا هام ًا يف الو�صول
�إلى التنمية امل�ستدامة.
ودعت يف ت�رصيح �صحايف �إلى �رضورة تنظيم حمالت
توعوية يف هذا ال�ش�أن ،ت�ستهدف توعية كافة �رشائح
املجتمع الكويتي حول اهمية اجلودة ،م�ضيفة« :يجب
�أن يعلم ويقتنع كل مواطن كويتي� ،أي ًا كان موقعه �أو
وظيفته �أو دوره يف املجتمع ،ب�أهمية اجلودة ،والهدف
منها ،والعوائد الإيجابية الكبرية عليه وعلى الدولة
حال تطبيقها ،خا�صة �أن الكثري يتوقع ب�أنها ترتبط
فقط بامل�ؤ�س�سات وال�رشكات ،ولكن حقيقة الأمر �أنها

• مرزوق الغامن أثناء إلقاء كلمته

وقال كما ان م�ؤمترنا هذا ،يعد
فر�صة ومنا�سبة للتعاطي ب�ش�أن
ملفاتنا امل��زم��ن��ة ،ال��ت��ي ظلت
عقودا من الزمن بال حل ،كملف
اجلزر الإماراتية الثالث ،وملف
ك�شمري وملف الأقليات امل�سلمة
امل�ضطهدة� ،أو ملفاتنا امل�ستحدثة
كملف الروهينغا واليمن و�سوريا
وغريها من ملفات وق�ضايا .

من ناخبي الدائرتين إلى مراجعتها

العبدلي :ضرورة تنظيم حمالت توعوية
كتب �سالمة ال�سليماين:

دع��ا رئي�س جمل�س االم��ة مرزوق
الغامن �أم�س الدول اال�سالمية الى
االمي��ان بقدراتها واالنفتاح على
ال�رشكاء االقليميني والدوليني
والتفاعل وال��ت��ح��اور معهم من
اج��ل اب���راز الق�ضايا اال�سالمية
املختلفة.
ج��اء ذل��ك يف كلمة للغامن �أم��ام
ال����دورة ال��ـ  14مل ��ؤمت��ر احت��اد
جمال�س ال��دول االع�ضاء مبنظمة
ال��ت��ع��اون اال���س�لام��ي ال���ذي يعقد
حاليا يف العا�صمة املغربية
الرباط.
وقال الغامن يف كلمته «ما �أريد �أن
�أقوله هنا ،هو اننا ل�سنا وحدنا يف
هذا العامل ،لدينا ق�ضايانا ،ولدى
العامل ق�ضاياه ،لكن حتما لدينا
نحن والعامل ق�ضايانا امل�شرتكة،
و�أغلب ق�ضايانا الإ�سالمية ،هي
ق�ضايا عاملية� ،أو هكذا يجب
النظر عليها والت�سويق لها ،لأنها
ق�ضايا �إن�سانية بامتياز».
وا�ضاف نحن م�سلمون ،ونتكئ على
ر�صيد مرتاكم و�ضخم من احل�ضارة،
لكننا ك��أ���س�لاف��ن��ا املتنورين،
منفتحون على احل�ضارات الأخرى،
ال نخ�شى التقاطع معها ،والتفاعل
مع خمرجاتها» .

«الداخلية» تدعو فاقدي شهادة الجنسية

إلى التعاون مع رجال المرور
تنظيم ال�سري وحتى الإدالء بال�صوت
االنتخابي وال��ع��ودة �إل��ى املنازل
�ساملني �آم��ن�ين .و�أع���رب املطر عن
�أمله �أن يكتمل اليوم االنتخابي بعطاء
وطني منظم ي�شارك فيه كل املواطنني
بدء من الإدالء ب�أ�صواتهم والتعاون مع
وزارة الداخلية يف تنظيم عملية ال�سري
واحلفاظ على ال�سالمة املرورية،
لإب���راز العر�س الدميقراطي الذي

حيث جدد لوكوك الإ�شادة بالدور
القيادي والريادي ل�صاحب ال�سمو
�أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد،
واجل��ه��ود ال��ك��ب�يرة ال��ت��ي تقدمها
الكويت يف جمال العمل الإن�ساين
والإغاثي وبالدبلوما�سية املتميزة
التي متار�سها البالد للم�ساهمة
يف �إي��ج��اد حلول �سلمية للأزمات
التي تواجه عددا من بلدان العامل
ال�سيما يف اليمن و�سورية ،معربا
عن �شكره وتقديره للكويت ودعمها
الدائم واملتوا�صل لعمليات و�أن�شطة
الأمم املتحدة ووكاالتها و�أجهزتها
املتخ�ص�صة بالإ�ضافة �إلى وفائها
ب��ك��اف��ة ت��ع��ه��دات��ه��ا والتزاماتها
الإن�سانية جتاه املنظمات الدولية
املختلفة وم��د يد العون وتقدمي
كل امل�ساعدات الإن�سانية لل�شعوب
امل��ت����ضررة .ومت خ�ل�ال اللقاء

ا�ستعرا�ض �آل��ي��ة العمل الإغاثي
والإن�ساين التي ت�ضطلع بها الأمم
املتحدة يف الدول املت�رضرة جراء
احلروب والكوارث الطبيعية وكيفية
�إي�صال امل�ساعدات مل�ستحقيها.
هذا وقد اجتمع ال�شيخ �صباح اخلالد
رئي�س ال����وزراء يف لبنان �سعد
احلريري على هام�ش م�شاركته يف
�أعمال امل�ؤمتر بروك�سل الثالث.
ومت خ�لال االج��ت��م��اع ا�ستعرا�ض
العالقات الثنائية بني البلدين و�سبل
تعزيزها وتنميتها يف كافة املجاالت
كما مت ت��ن��اول �آخ���ر امل�ستجدات
على ال�ساحتني الإقليمية والدولية
والتطورات التي ت�شهدها املنطقة
بالإ�ضافة �إلى عدد من الق�ضايا حمل
االهتمام امل�شرتك.
ح�رض اللقاء كل من نائب م�ساعد
وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ل�����ش ��ؤون مكتب

نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
اخلارجية ال�سفري �صالح اللوغاين
و�سفري الكويت لدى بلجيكا ورئي�س
بعثتيها لدى االحتاد الأوروبي وحلف
ال�شمال الأطل�سي الوزير املفو�ض
جا�سم ال��ب��دي��وي وع���دد م��ن كبار
امل�س�ؤولني يف وزارة اخلارجية.
فيما �شارك ال�شيخ �صباح اخلالد،
يف حفل ع�شاء عمل �أقامته املمثلة
العليا لل�ش�ؤون اخلارجية وال�سيا�سة
الأمنية يف االحتاد الأوروبي فيدريكا
موغريني ،على �رشف ر�ؤ�ساء الوفود
امل�شاركة يف �أعمال امل�ؤمتر.
ح�رض احلفل الذي �أقيم م�ساء �أم�س
الأول يف ق�رص �إيغمونت بالعا�صمة
البلجيكية بروك�سل �سفري الكويت
لدى مملكة بلجيكا ورئي�س بعثتيها
لدى االحتاد الأوروبي وحلف �شمال
الأطل�سي جا�سم البديوي.

تبد�أ من الفرد نف�سه».
وبينت �أن �أهم ال�رشائح التي يجب البدء يف توعيتها
حول اجلودة هم القيادات العليا يف اجلهات احلكومية،
بدء ًا من االدارة الو�سطى و�صو ًال �إلى االدارة العليا،
م�شرية �إلى �أن �أهم معيار يف تطبيق اجلودة هو التزام
القيادة العليا يف امل�ؤ�س�سة بها ،واقتناعها ب�أن العائد
من تطبيقها �سيكون له مردود �إيجابي على امل�ؤ�س�سة
وعليه �شخ�صي ًا ،حيث ي�ساهم تطبيقها يف تخفيف العبء
واملهام عليه ،وبالتايل �إذا كان هناك اقتناع والتزام
من الإدارة العليا ف�سيتيح ذلك الفر�صة �أمام املوظفني
للإبداع واالبتكار وتطوير الأداء ،كما �سي�ساهم ذلك �أي�ض ًا
يف تطوير �أداء امل�ؤ�س�سة وزيادة انتاجيتها وفعاليتها
وكفاءتها».
و�أ�ضافت �إن تعزيز م�ستويات اجلودة ال�شخ�صية يف بيئة
العمل ينعك�س �إيجاب ًا عليها ويرتقي مب�ستويات الأداء
والإنتاجية ،ويدعم جهود اجلهات احلكومية واخلا�صة
يف تر�سيخ بيئة عمل حمورها ر�أ�س املال الب�رشي.

دع��ت وزارة الداخلية املواطنني امل�سجلني يف
القوائم االنتخابية بالدائرتني الـ 2والـ 3الذين
مل ي�ستخرجوا ب��دل فاقد ل�شهادة اجلن�سية منذ
االنتخابات الربملانية املا�ضية �إلى التقدم بطلب
للح�صول على �شهادة اجلن�سية حتى يتمكنوا من
امل�شاركة باالنتخابات.
وقالت الداخلية يف بيان �صحايف ان الناخبني يف
الدائرتني الثانية والثالثة لن يتمكنوا من امل�شاركة
بالت�صويت يف االنتخابات التكميلية املزمع اجرا�ؤها

غد ًا �إال ب�شهادة اجلن�سية الأ�صلية.
ون��وه��ت �إل���ى ��ض�رورة ال��ت ��أك��د م��ن وج���ود �شهادة
اجلن�سية الأ�صلية للناخب �أو ا�ست�صدار بدل فاقد
عنها عرب مراجعة الإدارة العامة للجن�سية ووثائق
ال�سفر ملبا�رشة �إجراءات ا�ستخراج ال�شهادة قبل بدء
االقرتاع.
و�أكدت �رضورة ح�ضور طالب ال�شهادة �شخ�صيا ملبا�رشة
�إجراءات ا�ستخراجها حيث ال يعتد بح�ضور موكل عنه،
داعية الى �رضورة �إح�ضار البطاقة املدنية الأ�صلية �أو
�شهادة حديثة من الهيئة العامة للمعلومات املدنية
وعدد اربع �صور �شخ�صية قيا�س .4x6

«التربية» سلمت  38مدرسة استعداداً لالنتخابات
كتب حم�سن الهيلم:
�أعلنت وزارة الرتبية ت�سليم 38
مدر�سة لوزارتي الداخلية والعدل
يف ثالث مناطق تعليمية ب��دءا من
ال�ساعة الثانية والن�صف من بعد
ظهر �أم�س� ،ضمن اال�ستعدادات لإجراء
االنتخابات التكميلية ملجل�س الأمة
املزمع �إجرا�ؤها غدا ال�سبت.
وقال ممثل وزارة الرتبية لدى جلنة
االنتخابات التكميلية وكيل الوزارة
امل�ساعد لقطاع املالية يو�سف
النجار� ،إنه مت االنتهاء من جتهيز
واعداد املدار�س التي مت حتديدها
لتكون مقرات للجان االنتخابية
وتزويدها بالأثاث املطلوب.
و�أو�ضح �أن املدار�س الـ  38موزعة
على ثالث مناطق تعليمية منها �أربع

• يوسف النجار

مدار�س يف منطقة حويل التعليمية
ومدر�ستان يف منطقة الفروانية
التعليمية و 32مدر�سة تابعة ملنطقة

العا�صمة التعليمية وجميعها على
�أمت اال�ستعداد لإجن��اح االنتخابات
التكميلية ملجل�س الأمة.
و�أ���ض��اف �أن��ه مت يف تلك املدار�س
توفري كل متطلبات وزارتي الداخلية
والعدل و�شهد الأ�سبوعان املا�ضيان
�إج��راء م�سح كامل لل�صيانة فيها
�سواء م��دين �أو كهرباء �أو تكييف
والت�أكد من �سالمتها كما مت توفري
عمالة التنظيف لتلك املدار�س.
وذك��ر �أن هناك متابعة يومية لأي
مالحظات بناء على توجيهات وزارة
العدل الفتا �إل��ى �أن املدار�س التي
�ست�شهد عمليات الت�صويت لالنتخابات
التكميلية «�ستعطل فيها الدرا�سة
ي��وم الأح���د املقبل جلميع الطالب
والطالبات بينما �سيكون هناك دوام
للهيئتني الإدارية والتعليمية».

