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نأمل أن يقود مؤتمر بروكسل البدء في العملية السياسية

وزير الخارجية :مستمرون في مساعدة الشعب السوري حتى حل األزمة
�أكد ال�شيخ �صباح اخلالد نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير اخلارجية عزم
الكويت وت�صميمها على موا�صلة
م�ساعدة ال�شعب ال�����س��وري حتى
التو�صل �إلى حل �سيا�سي ينهي االزمة
ال�سورية التي تقرتب م��ن دخول
عامها التا�سع.
وق����ال اخل��ال��د يف خ��ت��ام م�ؤمتر
بروك�سل الثالث ل��دع��م م�ستقبل
�سوريا واملنطقة �إن �سمو �أمري البالد
ال�شيخ �صباح الأحمد �شارك يف رئا�سة
م�ؤمتر لندن عام  2016حول �سوريا
واملنطقة وذلك �إلى جانب املانيا
وبريطانيا والرنويج و�شاركنا يف
رئا�سة م�ؤمتر  2017و�شاركنا يف
م�ؤمتر .»2018
و�أ�ضاف «واليوم يف � 2019أوفينا
بالتزاماتنا جتاه ال�شعب ال�سوري
يف الداخل واخلارج وال نزال نوا�صل
ذلك».
و�أ�شار اخلالد �إلى التزام الكويت
يف م���ؤمت��ر ب��روك�����س��ل بتخ�صي�ص
 300مليون دوالر لل�شعب ال�سوري
�سواء يف الداخل �أو يف الدول التي
ت�ست�ضيف مواطنني �سوريني �سواء يف
لبنان �أو الأردن �أو تركيا.
كما �أعرب ال�شيخ عن �شكره للممثلة
العليا لل�سيا�سة اخلارجية والأمنية
باالحتاد الأوروب���ي ونائبة رئي�س
املفو�ضية االوروب��ي��ة فيديريكا
موغرييني لكلماتها الطيبة عن
الكويت خ�لال كلمتها االفتتاحية
للم�ؤمتر ويف االج��ت��م��اع املغلق
و�إ���ش��ادت��ه��ا بالكويت ودوره���ا يف
ح��ل االزم���ة ال�����س��وري��ة وم�ساعدة

ال�شعب ال�سوري.
وتابع «كما تعلمون نحن يف جمل�س
االمن بالأمم املتحدة ك�أع�ضاء غري
دائمني مع املانيا وبلجيكيا �سنوا�صل
العمل كما عملنا مع ال�سويد العام
املا�ضي ال�ست�صدار قرارين يف جمل�س
الأمن ملعاجلة اجلوانب الإن�سانية

• ال�شيخ �صباح اخلالد مع امل�شاركني يف امل�ؤمتر

ونحن حري�صون على ا�ستكمال هذا
العمل يف اجلانب الإن�ساين».
وق��ال اخلالد �إن االزم��ة ال�سورية
�شارفت على دخ��ول عامها التا�سع
دون بارقة �أم��ل لتحرك �سيا�سي،
ون��أم��ل يف �أن يقود ه��ذا االجتماع
ال��دويل لبدء العملية ال�سيا�سية

مخصصة لالجئين السوريين

منحة كويتية ثانية بمليوني دوالر
لمركز سرطان األطفال في لبنان
وق��ع ال�صندوق الكويتي للتنمية
االقت�صادية العربية �أم�س اتفاقية
منحة ثانية مببلغ قدره مليونا دوالر
مع مركز �رسطان الأطفال يف لبنان
خم�ص�صة لعالج الأطفال من الالجئني
ال�سوريني.
ووقع االتفاقية عن اجلانب الكويتي
املدير العام لل�صندوق عبد الوهاب
البدر وع��ن مركز �رسطان الأطفال
رئي�س جمل�س الأم��ن��اء والهيئة
التنفيذية للمركز �سيزار با�سيم.
وقال البدر ان املنحة من �ضمن التزام
الكويت يف امل�ؤمتر الدويل الرابع
للمانحني لدعم الو�ضع الإن�ساين يف
�سورية الذي عقد يف لندن يف عام
 2016وال��ذي قدمت الكويت خالله
 300مليون دوالر.
و�أ�ضاف ان املبالغ املخ�ص�صة هي لال�سهام يف عالج
الأطفال ال�سوريني الالجئني امل�صابني بال�رسطان.
واكد ان مركز عالج �رسطان الأطفال ي�ستحق الدعم نظرا
جلهوده يف عالج الأطفال من اللبنانيني والالجئني
ال�سوريني وتوفري اخلدمات الطبية املتنوعة ملر�ضى
ال�رسطان.
وذكر ان هذه املنحة هي الثانية التي تقدم للمركز اذ
قدم ال�صندوق منحة اولى قدرها مليون دوالر لعالج
الأطفال الالجئني ال�سوريني امل�صابني بال�رسطان.
بدوره قال د.با�سيم ان «هذه مبادرة �إن�سانية كبرية
وهي ت�شكل دعما ماليا كبريا ي�سهم يف عالج عدد كبري
من الأطفال الالجئني».
وتوجه بال�شكر للكويت و�سمو الأمري ال�شيخ �صباح
الأحمد على الدعم الإن�ساين للمركز الفتا الى احلاجة
للمزيد من الدعم يف ظل تزايد �أعداد الأطفال امل�صابني
بال�رسطان.

• �أثناء توقيع االتفاقية

من جهتها ثمنت الع�ضو التنفيذي يف جمل�س �أمناء
املركز نورا جنبالط دعم الكويت و�سمو الأمري للمركز
وا�صفة �إي��اه بـ«الأ�سا�سي» يف م�ساعدة لبنان على
ا�ست�ضافة الالجئني ال�سوريني وتقدمي امل�ساعدة لهم.
ح�رض حفل التوقيع �سفري الكويت لدى لبنان عبد
العال القناعي واملدير الإقليمي للدول العربية يف
ال�صندوق الكويتي عبد الله امل�صيبيح.
و�ستمول املنحة اخلدمات العالجية كت�شخي�ص املري�ض
من خالل الفحو�صات املخربية وال�صور الإ�شعاعية
وحتليل اخلزعات بالإ�ضافة �إلى العالج الكيماوي
واال�شعاعي والأدوية وزرع نقي العظم وجراحة �إنقاذ
الأطراف.
كما �ستمول عمليات جراحية ال�ستئ�صال الأورام وعالج
امل�ضاعفات التي قد ت�صيب الأطفال يف فرتة العالج
وكذلك الإج���راءات الطبية لتخفيف الأمل للمر�ضى
والعالج التلطيفي.

واكمال و�صول امل�ساعدات الإن�سانية
�إلى ال�شعب ال�سوري.
وي��أت��ي م�ؤمتر بروك�سل ال��وزاري
ا�ستكماال للم�ؤمترات التي ب��د�أت
يف الكويت منذ ع��ام  2013حيث
ا�ست�ضافت ثالثة م ��ؤمت��رات لدعم
الو�ضع الإن�����س��اين يف �سوريا يف

يهدف إلى تخفيف معاناة النساء المتضررات من األزمات اإلنسانية

كاستالنوس :مبادرة الهالل األحمر الكويتي
إلنشاء صندوق لتمكين المرأة نموذج يحتذى به
ا���ش��اد امل��دي��ر االقليمي لالحتاد
الدويل يف منطقة �آ�سيا واملحيط
ال��ه��ادئ خ��اف��ي�ير كا�ستالنو�س
مب��ب��ادرة جمعية ال��ه�لال االحمر
ان�شاء �صندوق عاملي لتمكني
املر�أة ودعم الن�ساء املت�رضرات من
االزمات االن�سانية حول العامل.
وق��ال كا�ستالنو�س على هام�ش
اجتماع التعاون لالحتاد الدويل
جلمعيات ال�صليب والهالل االحمر
يف منطقة �آ�سيا واملحيط الهادئ
ان جمعية الهالل االحمر الكويتي
�ساهمت يف و�ضع اول حجر ا�سا�س
يف خريطة الطريق حول الت�صدي
لأبرز ق�ضايا الن�ساء املت�رضرات
�ضمن احلركة الدولية لل�صليب
والهالل االحمر.
واع��رب عن ثقته بهذه املبادرة
التي تعترب منوذجا يحتذى به من
كل العاملني يف العمل االن�ساين
من اجل تخفيف معاناة الن�ساء
املت�رضرات من االزمات االن�سانية
حول العامل داعيا مكونات احلركة
الدولية لل�صليب والهالل االحمر
لدعمها.
من جانبه اكد نائب رئي�س جمل�س
االدارة يف جمعية الهالل االحمر
انور احل�ساوي انه لي�س بغريب
على اجلمعية اط�ل�اق مثل هذه
املبادرات التي من �ش�أنها ان حتد
من التحديات الناجتة عن الأزمات
الإن�سانية املختلفة والتي تتعر�ض
لها املجتمعات امل��ت����ضررة يف

انتخابات تكميلية مجلس األمة ...اليوم
ت�شهد الكويت اليوم انتخابات
تكميلية ملجل�س الأم��ة يف الف�صل
الت�رشيعي الـ 15والتي تعد الـ
 12يف تاريخ احلياة النيابية يف
البالد.
ويتناف�س املر�شحون يف الدائرتني
االنتخابيتني الثانية والثالثة على
مقعدين وذل��ك عقب ق��رار جمل�س
الأمة يف جل�سة  30يناير املا�ضي
خلو مقعدي النائبني د.وليد
الطبطبائي ود.جمعان احلرب�ش �إثر
حكم ق�ضائي.
وتن�ص املادة  84من الد�ستور على
انه �إذا خال حمل �أحد �أع�ضاء جمل�س
الأمة قبل نهاية مدته لأي �سبب من
الأ�سباب ينتخب بدله ع�ضو جديد
خ�لال �شهرين م��ن ت��اري��خ اعالن
املجل�س ه��ذا اخللو وت��ك��ون مدة
الع�ضو اجلديد لنهاية مدة �سلفه.
وخ�لال م�سرية جمل�س الأم��ة منذ
ت�أ�سي�سه قبل نحو  55عاما تنوعت
�أ�سباب �إجراء االنتخابات التكميلية
الختيار �أع�ضاء يف املجل�س بني
وفاة �أو ا�ستقالة �أو طعن يف نتائج
االنتخابات.
ول��ع��ل �أول ح��ال��ة خ��ل��و �شهدها
املجل�س كانت يف الف�صل الت�رشيعي
الأول حني تقدم النائب �سليمان
�أحمد احلداد با�ستقالته من ع�ضوية
جمل�س االمة يف � 27أكتوبر .1964
ويف �أعقاب ذلك �أجريت االنتخابات

التكميلية االولى يف تاريخ جمل�س
االمة يف  23دي�سمرب  1962وكانت
يف الدائرة االنتخابية ال�ساد�سة
وفاز على �إثرها علي عبدالرحمن
العمر بع�ضوية املجل�س.
ويف ال�سابع م��ن دي�سمرب 1965
تقدم ثمانية ن��واب با�ستقاالتهم
من املجل�س احتجاجا على «�إقرار
ق��وان�ين م��ق��ي��دة ل��ل��ح��ري��ات» هم
الدكتور �أحمد اخلطيب وجا�سم
القطامي ورا�شد التوحيد و�سامي
املني�س و�سليمان املطوع وعبد
الرزاق اخلالد وعلي العمر ويعقوب
احلمي�ضي.

و�إث����ر ذل���ك ف���از يف االنتخابات
التكميلية الثانية التي �أجريت
يف  9فرباير  1966كل من �أحمد
العبداجلليل ون��اي��ف اخلليفي
ورا�شد الهاجري و�سليمان الذويخ
وعبدالعزيز امل�ساعيد وغنام
اجلمهور وحممد ال���وزان ونا�رص
املعيلي.
ويف � 29أكتوبر ع��ام � 1966أعلن
النائب م�ضحي النزال ا�ستقالته من
ع�ضوية املجل�س وعقب ذلك �أقيمت
االنتخابات التكميلية الثالثة وفاز
على �إثرها خالد املع�صب بع�ضوية
املجل�س.

العنزي :جاهزون لتقديم التسهيالت
�أكدت جمعية الهالل الأحمر جاهزية متطوعيها لتقدمي كل الت�سهيالت
للناخبني يف االنتخابات التكميلية ملجل�س الأمة يف الدائرتني
الثانية والثالثة التي جترى اليوم.
وقال مدير �إدارة ال�شباب واملتطوعني يف اجلمعية د�.ساعد العنزي
�إن اجلمعية �شكلت جلنة للتعريف ب��دور كل متطوع ومتطوعة
وتوزيعهم على الدائرتني االنتخابيتني يف حني يبلغ عدد املتطوعني
خالل االنتخابات  72متطوعا ومتطوعة يتوزعون على  8مدار�س يف
الدائرتني.
و�أ�ضاف ان املتطوعني واملتطوعات التحقوا بدورة تن�شيطية حول
الإ�سعافات الأولية� ،إ�ضافة �إلى تلقيهم التعليمات والإر�شادات
اخلا�صة بكيفية تقدمي اخلدمات الإن�سانية يف يوم االنتخاب.

االعوام  2013و  2014و .2015
و�شارك يف م�ؤمتر بروك�سل الذي عقد
على مدى يومني �أكرث من  80وفدا
دوليا بينهم وفود �أكرث من  50دولة
وعقد برئا�سة م�شرتكة بني الأمم
املتحدة واالحتاد الأوروبي.
وكان ال�شيخ �صباح اخلالد قد التقى

املمثلة العليا لل�ش�ؤون اخلارجية
وال�سيا�سة الأم��ن��ي��ة يف االحت���اد
الأوروب��ي ونائبة رئي�س املفو�ضية
الأوروبية فيدريكا موغريني وذلك
على هام�ش م�شاركته يف �أعمال
امل�ؤمتر.
وت��ن��اول اللقاء ع�لاق��ات التعاون

الوثيقة ب�ين ال��ك��وي��ت واالحت���اد
الأوروب���ي و�آف���اق العمل امل�شرتك
بني اجلانبني و�سبل تعزيز التفاعل
والتعاون القائم بينها كما مت خالل
اللقاء ا�ستعرا�ض �آخر امل�ستجدات
على ال�ساحتني الإقليمية الدولية
والتطورات التي ت�شهدها املنطقة.
و�أع��رب ال�شيخ اخلالد عن ال�شكر
والتقدير للجهود التي تقوم بها
املمثلة العليا لل�ش�ؤون اخلارجية
وال�سيا�سة الأم��ن��ي��ة يف االحت���اد
الأوروب��ي يف �إط��ار تنمية العالقات
الثنائية والعمل امل�شرتك بني دولة
الكويت واالحتاد االوروبي يف كافة
املجاالت وعلى خمتلف امل�ستويات.
من جانبها قدمت موغريني بالغ
ال�شكر والتقدير للدور الكبري الذي
ت�ضطلع به دول��ة الكويت ودعمها
الال حمدود لكافة امل�ساعي الدولية
الرامية �إل��ى �إنهاء ال�رصاعات يف
منطقة ال����شرق الأو���س��ط ودعمها
الإن�������س���اين ال��ك��ب�ير لل�شعوب
املت�رضرة.
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 ل��دى االحت���اد الأوروب���ي
وحلف ال�شمال الأطل�سي الوزير
املفو�ض جا�سم البديوي وم�ساعد
وزير اخلارجية ل�ش�ؤون املنظمات
الدولية ال��وزي��ر املفو�ض نا�رص
الهني وعدد من كبار امل�س�ؤولني يف
وزارة اخلارجية.

و�شهد الف�صل الت�رشيعي الثاين
ع��ام  1967ا�ستقالة �سبعة نواب
هم خالد الفهيد ورا�شد الفرحان
وع��ب��دال��رزاق الزيد وعبدالعزيز
ال�صقر وعلي العمر وحممد اخلرايف
وحممد العد�ساين �إثر بيان تقدم به
مر�شحون لالنتخابات و�أع�ضاء يف
املجل�س احتجوا فيه على نتائج
االنتخابات.
وبناء على ذلك �أجريت االنتخابات
التكميلية ال��راب��ع��ة يف العا�رش
من مايو  1967وفاز فيها كل من
ابراهيم امليلم و�أحمد العبداجلليل
و�أحمد اخلليفي وخالد الطاحو�س
وخلف العتيبي ورا�شد ا�سماعيل
وغامن العمريي.
ويف الف�صل الت�رشيعي الثالث
تويف النائب علي ثنيان الأذينة
الذي كان ميثل الدائرة االنتخابية
التا�سعة قبل افتتاح دور االنعقاد
االول ومت �إعالن خلو مقعده يف 11
دي�سمرب  1971و�أجريت االنتخابات
التكميلية يف  9فرباير  1972ليفوز
بها فالح ال�صويلح ال��ذي مار�س
دوره منذ بداية ذلك الف�صل.
و�أق��ي��م��ت االنتخابات التكميلية
ال�ساد�سة يف ال�سابع من �شهر ابريل
عام � 1982إثر وفاة النائب نا�رص
�صنهات الع�صيمي وفاز �آنذاك مر�شح
الدائرة االنتخابية الـ  14حمود
نا�رص اجلربي بع�ضوية املجل�س.

• وفد جمعية الهالل الأحمر يف االجتماع الإقليمي مباليزيا

جميع انحاء العامل.
وا���ض��اف ان��ه «ي�رس اجلمعية ان
تبادر ب�إن�شاء هذا ال�صندوق نظرا
ملا ن�شاهده من او�ضاع ان�سانية
�صعبة تتعر�ض لها املجتمعات
املت�رضرة وتت�أثر بها الفئات
االك�ث�ر �ضعفا �ضمن املجتمع
كالأطفال والن�ساء وكبار ال�سن
وذوي االحتياجات اخلا�صة».
واكد احل�ساوي ان اجلمعية م�ستمرة
يف دع��م ك��ل الفئات املجتمعية

املت�رضرة من االزمات االن�سانية
يف انحاء العامل وتعمل بجهد من
اجل رفع املعاناة عنهم مع اولوية
حفظ الكرامة االن�سانية.
وكانت جمعية الهالل االحمر قامت
بتوقيع مذكرة تفاهم مع االحتاد
الدويل جلمعيات ال�صليب والهالل
االحمر بالتزامن مع اليوم العاملي
للمر�أة يف اوائ��ل مار�س احلايل
واالعالن عن م�ساهمة قدرها مليون
دوالر لدعم برامج وم�شاريع متكني

الن�ساء امل�ست�ضعفات يف اكرث
من خم�س دول على مدار االعوام
الثالثة القادمة.
ويعد التدريب املهني احلريف من
اب��رز مالمح الربامج املطروحة
لتمكني الن�ساء املت�رضرات من
االزم��ات االن�سانية من البدء يف
اع��داد وان�شاء م�شاريع �صغرية
لتنمية ق��درات��ه��ن االقت�صادية
وم�����س��اع��دت��ه��ن ع��ل��ى الت�صدي
لتحديات االو�ضاع ال�صعبة التي
تعر�ضن لها.
وي�شارك وفد اجلمعية يف اجتماع
التعاون لالحتاد الدويل جلمعيات
ال�صليب والهالل االحمر يف منطقة
�آ�سيا واملحيط ال��ه��ادئ املقام
يف ماليزيا خالل الفرتة ما بني
 13و 15مار�س احل��ايل برئا�سة
نائب رئي�س جمل�س الإدارة انور
احل�ساوي كما ي�ضم الوفد اي�ضا
مدير الإدارة القانونية وادارة
ال�شباب واملتطوعني د.م�ساعد
العنزي ومديرة ادارة امل�شاريع
وال��ع�لاق��ات ال��دول��ي��ة د.نيفني
ي�رسي.
وي�شارك يف هذا االجتماع االقليمي
اكرث من  30جمعية وطنية لل�صليب
والهالل االحمر يف منطقة �آ�سيا
واملحيط الهادئ وذلك ملناق�شة
اه���م حت��دي��ات ت��ل��ك اجلمعيات
الناجتة عن االزم��ات االن�سانية
والكوارث الطبيعية التي تتعر�ض
لها املنطقة.

«البلدية» :توفير  740عام ً
ال و 57آلية
لالنتخابات التكميلية
رف��ع��ت بلدية ال��ك��وي��ت كافة
ا�ستعدادتها للعر�س الدميقراطي
لالنتخابات التكميلية ملجل�س
االم��ة  2019التي �ست�شهدها
ال��ب�لاد ال��ي��وم ،ح��ي��ث قامت
بتوفري  740عامل نظافة و57
�آلية لتنظيف مواقف املدار�س
وال�����ش��وارع املحيطة ب�أماكن
املدار�س املخ�ص�صة لالقرتاع .
وبينت البلدية �أن �إدارات
النظافة العامة و�إ�شغاالت
ال��ط��رق و�إدارات تراخي�ص
خ��دم��ات ال��ب��ل��دي��ة ق��د قامت
ب�إ�صدار  15ترخي�ص ًا ملقار
انتخابية مبحافظة العا�صمة،
 4مقرات انتخابية مبحافظة
حويل ومقر ًا انتخابي ًا مبحافظة
الفروانية ف�ض ً
ال عن �إ�صدار7
ت��راخ��ي�����ص �إع�ل�ان���ات ملقار
انتخابية مبحافظة العا�صمة.
و�أكدت البلدية �أن الأجهزة الرقابية ب�إدارات التدقيق
ومتابعة خدمات البلدية وق�سم �إزالة املخالفات وفرق
الطوارئ مبحافظات العا�صمة وحويل والفروانية كثفت
من حمالتها التفتي�شية داخل املناطق للت�أكد من مطابقة
املقرات االنتخابية ال�شرتاطات البلدية ،م�شرية �إلى �إنه

• البلدية جاهزة لالنتخابات

قد مت رفع و�إزالة � 145إعالن ًا انتخابي ًا خمالف ًا.
و�شددت البلدية على املر�شحني بعدم �إقامة �أي مقر
انتخابي �أو و�ضع �إع�لان دون ترخي�ص ،م�ؤكدة �أن
الأجهزة الرقابية �ستقوم فور ًا ف�ض ً
ال عن اتخاذ كافة
الإجراءات القانونية حيال املخالفني.

