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• الشيخ صباح اخلالد خالل اإلعالن عن تبرع الكويت لسورية

دور كبير ومشاركة فاعلة لمعالجة احتياجات المعوزين

المساعدات الكويتية تواصل االستجابة لألزمات اإلنسانية حول العالم
يف خ�����ض��م ت���زاي���د ال��ت��ح��دي��ات
الإن�سانية رك���زت ال��ك��وي��ت عرب
خمتلف هيئاتها و�أجهزتها على
معاجلة االح��ت��ي��اج��ات م��ن خالل
تقدمي اخلدمات الأ�سا�سية النوعية
ل��ت���ؤدي دورا ك��ب�يرا وم�شاركة
ايجابية يف اال�ستجابة لكثري من
�أوجه الأزمات الإن�سانية.
ورغ���م تغري �أم���ور ك��ث�يرة تبعا
للتطورات على الأر�ض لكن املهمة
الأ�سا�سية للجهات الإن�سانية
الكويتية مل تتغري وا�ستثمرت يف
اال�ستجابة الفعالة �ضمن برامج
�شاملة بهدف حتقيق ترابط �أف�ضل
بني اال�ستجابة الإن�سانية وبرامج
التنمية.
ويف هذا الإطار �أعلن نائب رئي�س
جمل�س ال��وزراء وزي��ر اخلارجية
ال�شيخ �صباح اخلالد ،تخ�صي�ص
الكويت  300مليون دوالر على مدى
ثالث �سنوات مقبلة م�ساهمة منها
برفع املعاناة عن كاهل ال�شعب
ال�سوري.
وق��ال خ�لال ت��ر�ؤ���س وف��د الكويت
مب�ؤمتر بروك�سل الثالث حول دعم
م�ستقبل �سوريا واملنطقة ان هذه
امل�ساهمة ت�أتي بهدف م�ساعدة
اال���ش��ق��اء ال�����س��وري�ين وت�ضميد

جراحهم يف ظل الأو�ضاع الكارثية
لل�شعب ال�سوري املنكوب والتي
انعك�ست جليا يف تقارير الأمم
املتحدة ووكاالتها املتخ�ص�صة.
وعلى ال�صعيد امل��ي��داين للعمل
الإغ��اث��ي �سريت جمعية الرحمة
العاملية � 30شاحنة من امل�ساعدات
االن�سانية ال��ى الداخل ال�سوري
ا�شتملت على طحني و»بطانيات»
وف��ر���ش وخم��دات وط��رود غذائية
وعبوات مياه.
وقال رئي�س مكتب �سوريا وتركيا
يف جمعية ال��رح��م��ة العاملية
وليد ال�سويلم� ،إن القافلة مكونة
من  250طنا من الطحني و8000
بطانية و 4000فر�ش ا�سفنجية
و 4000خمدة و 2000طرد غذائي
ومنها �سبع �شاحنات بها عبوات
م��ي��اه حجم العبوة ال��واح��دة 5
لرتات.
وذك��ر ان ه��ذه امل�ساعدات التي
�سي�ستفيد منها �أكرث من �أربعة �آالف
�أ�رسة �سورية ت�أتي يف �إطار تخفيف
معاناة ال��ن��ازح�ين ال�سيما بعد
موجات الربد التي اجتاحت بع�ض
املناطق.
كما ت�ضمنت برامج اجلمعية �سداد
�إيجارات �شقق �سكنية وكفالة �أيتام

• مكتب الشهيد وأبناء الشهداء خالل توزيع املساعدات على السوريني

و�أ��سر وتقدمي �أدوي��ة وم�ستلزمات
وحقائب طبية و�ألعاب �أطفال وكتب
تعليمية وم�ستلزمات تدفئة الى
جانب جممعات �سكنية وخميمات
و�سيارات ا�سعاف وحمطات مياه
متنقلة ودور �أيتام وعيادة متنقلة
و�أبار مياه وخمابز.
ول��دع��م ال�سوريني �أي�ضا قامت
جمعية النجاة اخلريية ووفد من

مكتب ال�شهيد �ضم �أبناء �شهداء
الكويت بتوزيع م�ساعدات ان�سانية
على الالجئني ال�سوريني يف مدينة
«�شانلي �أورفا» جنوبي تركيا.
وقال مدير ادارة التعليم اخلارجي
بجمعية النجاة �إبراهيم البدر ،ان
الوفد الكويتي قام بتوزيع 1410
�سالل غذائية على � 705أ�رس �سورية
و 650هدية للأطفال.

و�أ�ضاف ان برنامج الوفد ت�ضمن
�أي�����ض��ا زي����ارة ال���ى «دار حممد
الأي����وب» لليتيمات ال�سوريات
حيث مت توزيع حقائب مدر�سية
للطالبات و� 40سلة غذائية لدار
اليتيمات وكوبون م�شرتيات بقيمة
 20دوالر ًا.
وك�شف البدر عن افتتاح اجلمعية
ب��ال��ت��ع��اون م��ع وزارة الرتبية

الرتكية ملدر�ستني ت�ستوعبان �ألف
طالب �سوري يف منت�صف ال�شهر
املقبل وب ��إ��شراف كامل للنجاة
اخلريية على ادارتها معلنا �أي�ضا
عن افتتاح املركز املهني يف «دار
حممد الأيوب» لليتيمات.
ويف اليمن اختتمت جمعية «العون
امل��ب��ا��شر» الكويتية فعاليات
«خميم ال��ن��ور الطبي» اخلام�س
والع�رشين لإزالة املياه البي�ضاء
وزراع����ة ال��ع��د���س��ات للعيون يف
حمافظة «ال�ضالع» جنوبي اليمن.
وقال من�سق خميمات النور مبكتب
«العون املبا�رش» فريد الدهم�شي،
�إن املخيم �أجرى معاينات لـ 4424
حالة و�أج��رى  251عملية �سحب
مياه بي�ضاء مع زراع��ة عد�سات
العيون خ�لال الفرتة من 13-6
مار�س احلايل.
و�أ�ضاف �إن املخيم كان جمانيا،
و�شمل �رصف الأدوي��ة والنظارات
الطبية وال�شم�سية لعدد 1750
حالة.
ويف بريوت وقع ال�صندوق الكويتي
للتنمية االق��ت�����ص��ادي��ة العربية
اتفاقية منحة ثانية مببلغ قدره
مليونا دوالر م��ع مركز �رسطان
الأطفال يف لبنان خم�ص�صة لعالج

الأطفال من الالجئني ال�سوريني.
ووق����ع االت��ف��اق��ي��ة ع��ن اجل��ان��ب
الكويتي املدير العام لل�صندوق
عبد الوهاب البدر ،وع��ن مركز
��سرط��ان الأط��ف��ال رئي�س جمل�س
الأمناء والهيئة التنفيذية للمركز
�سيزار با�سيم.
وق��ال البدر ان املنحة من �ضمن
التزام الكويت يف امل�ؤمتر الدويل
الرابع للمانحني لدعم الو�ضع
الإن�ساين يف �سوريا الذي عقد يف
لندن يف عام  2016والذي قدمت
الكويت خالله  300مليون دوالر
م�ضيفا ان املبالغ املخ�ص�صة
ه��ي للإ�سهام يف ع�لاج الأطفال
ال�سوريني الالجئني امل�صابني
بال�رسطان.
كما وقع ال�صندوق الكويتي للتنمية
االقت�صادية العربية اتفاقية منحة
لتمويل م�رشوع �إن�شاء وجتهيز
ثالث مدار�س لتوفري فر�ص تعليمية
لالجئني ال�سوريني يف لبنان بقيمة
ت�سعة ماليني دوالر.
وقال البدر عقب التوقيع بالنيابة
عن م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي
ان امل�رشوع ي�شتمل على �إن�شاء
وجتهيز ثالث مدار�س يف مناطق
«زحلة» و«العري�ضة» و«احلدث».

تكريم سفيرنا بلندن لدوره البارز في تعزيزها

وزير بريطاني :عالقاتنا مع الكويت خاصة وتمتد لعقود طويلة
كرمت جمموعة من نواب جمل�س
العموم الربيطاين �سفري الكويت
ل���دى اململكة امل��ت��ح��دة خالد
الدوي�سان ،تقديرا لدوره البارز
يف تعزيز العالقات الكويتية
الربيطانية منذ تعيينه �سفريابلندن قبل  25عاما.
جاء ذلك خالل حفل اقيم يف جمل�س
العموم الربيطاين م�ساء �أم�س
الأول ،مبنا�سبة مرور  25عاما على
تويل الدوي�سان من�صبه ،بح�ضور
برملانيني بريطانيني و�شخ�صيات
�سيا�سية عربية واجنبية.
وق��ال وزي��ر ال��دول��ة الربيطاين
ل�ش�ؤون ال�رشق االو�سط و�شمال
افريقيا الي�سرت بريت ،انه عمل
مع ال�سفري الدوي�سان منذ عام
 2010على فرتتني وزيرا لل�رشق
الأو���س��ط واكت�شف بنف�سه معامل
العالقات الربيطانية -الكويتية
اخلا�صة.
واكد ان وجود الدوي�سان يف لندن
�أعطى بعدا ا�ضافيا �ساهم يف بناء
اوا��صر ال�صداقة وال�رشاكة بني
البلدين وا�صفا �إي��اه ب «الكنز
الوطني» وج��زء مهم من تاريخ
لندن.
وو���ص��ف ال��ع�لاق��ات الربيطانية
-الكويتية ب�أنها «عالقات خا�صة»

م�شريا �إلى �أنها «متتد عقودا طويلة
توجت مبعاهدة ال�صداقة التي
نحتفل بذكراها الع�رشين بعد
املئة هذا العام وهذه املنا�سبة
تعني لنا الكثري».
وا�شار الى ان م�شاركته يف احلفل
جاءت عرفانا وتقديرا من وزارة
اخلارجية ووزارة التنمية الدولية
الربيطانية ملكانته يف الأو�ساط
الدبلوما�سية و�أي�ضا مكانة ودور

• جانب من تكرمي السفير خالد الدويسان

الكويت على امل�ستويني الإقليمي
والدويل.
ونوه بريت يف هذا ال�سياق بدور
ال��ك��وي��ت يف امل��ج��ال الإن�ساين
ورعايتها م ��ؤمت��رات املانحني
والإعمار وال�سيما دور �سمو امري
البالد ال�شيخ �صباح الأحمد ،يف
دعم العمل الإن�ساين على امل�ستوى
الدويل.
ومن ناحيته �أ�شاد النائب يف حزب

املحافظني احلاكم نايجل �إيفانز
يف كلمة له بدور ال�سفري الدوي�سان
الدبلوما�سي خالل فرتة وجوده
�سفريا لبالده طوال  25عاما م�شريا
الى انه مل يكن �سفريا عاديا يقوم
ب�أدوار حمددة تنتهي بانتهاء فرتة
عمله الر�سمي.
وقال ان الدوي�سان يعترب «احدى
القامات ال�سيا�سية املهمة يف
الكويت وبريطانيا على حد �سواء

فهو ال�ضليع وال��ع��ارف ب�ش�ؤون
منطقة ال�رشق الأو�سط».
ويف ختام احلفل �ألقى ال�سفري
الدوي�سان كلمة �أع��رب فيها عن
خال�ص �شكره وتقديره للنواب
الربيطانيني على ه��ذه اللفتة
الكرمية م�شريا الى ان هذا التكرمي
لي�س ل�شخ�صه بل للكويت حكومة
و�شعبا.
واك���د ان ال��ع�لاق��ات املتميزة
ال��ت��ي ت��رب��ط ال��ب��ل��دي��ن ج���اءت
برغبة م�شرتكة وعمل د�ؤوب من
قيادات البلدين حتقيقا مل�صالح
�شعبيهما.
وقال ان البلدين ي�ستعدان منت�صف
العام احلايل لالحتفال بالذكرى
ال  120لتوقيع معاهدة احلماية
والتي وقعها �آنذاك حاكم الكويت
ال�شيخ مبارك ال�صباح.
وا�ضاف ان عالقات البلدين تزداد
عاما بعد �آخ��ر متانة وق��وة على
كل اال�صعدة م�شريا الى ان هناك
رغبة م�شرتكة من قيادات البلدين
يف تعزيزها ونقلها الى م�ستويات
�أرح�����ب لت�شمل ج��م��ي��ع �أوج���ه
التعاون.
ويف ختام احلفل مت تكرمي ال�سفري
الدوي�سان مبنحه هدية تذكارية
بهذه املنا�سبة.

قنصلنا بأربيل :وزعنا  30طن ًا
مساعدات غذائية في حلبجة
�أعلن القن�صل الكويتي العام يف �أربيل عمر الكندري �أم�س توزيع 30
طنا من املواد الغذائية على الف عائلة متعففة مبدينة (حلبجة)
العراقية ب�إ�رشاف القن�صلية الكويتية.
وقال على هام�ش م�شاركته يف مرا�سم �إحياء الذكرى ال 31ملجزرة
مدينة (حلبجة) «اليوم ن�ستثمر م�شاركتنا يف هذه الذكرى لإعالن
تخ�صي�ص كميات من امل�ساعدات الغذائية التي ن�أمل ان جتد طريقها
�إلى العائالت املتعففة واملحتاجة من اهلنا يف مدينة حلبجة».
و�أ�ضاف «ما حدث يف حلبجة فاجعة كربى لي�س على ال�شعب الكردي
او على العراق فح�سب وامنا على العامل وبخا�صة على ال�شعب
الكويتي».
واعترب ان «فاجعة حلبجة كربى وم�ؤملة ونحن ن�ستنكرها ونرتحم
على �أرواح ال�شهداء ونطلب ال�سلوان لذويهم».
واو�ضح الكندري �أن ال�شعب الكويتي يت�أمل بفاجعة حلبجة لأن
ال�شعبني الكويتي والكردي كانا مت�رضرين من احلكم البائد للنظام
ال�سابق يف العراق «لهذا نحن نعلم معاناة ال�شعب الكردي».
و�أردف �أن «مدينة حلبجة هي رمز لل�سالم ونت�رضع لله اال تعود
هذه الفاجعة ال على ال�شعب الكردي وال الكويتي وال على العامل
بكامله».
وقال ان الكويت ت�ؤكد ان �أكرب رد على تلك الفاجعة هو النهو�ض
بالقيم االن�سانية و�إعادة احلياة ل�سابق عهدها وا�ستلهام كل ما هو
ان�ساين يف �سبيل حتقيق تلك الغاية.
و�أولت الكويت اهتماما خا�صا مبحافظة حلبجة املنكوبة اذ �ساهمت
عرب م�ؤ�س�ساتها االغاثية يف اال�ستجابة العاجلة والفورية لتقدمي
الدعم الغذائي وال�صحي للعائالت املت�رضرة من الزلزال الذي
�رضب املدينة عام  2017كما �أعادت ترميم م�ست�شفى حلبجة العام
الذي ي�ستقبل حوايل  70الف مري�ض.

النجادة :البدء في تغيير التخصص
والتحويل بـ«التطبيقي» ...غداً

بومجداد :عدد المشاركين في «المؤتمر الخليجي
لبيئة عمرانية مستدامة» فاق التوقعات

كتب �سالمة ال�سليماين :

كتب �سالمة ال�سليماين :

قالت عميدة القبول والت�سجيل بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب د.رباح
النجادة انفرتة التقدمي يف تغيري التخ�ص�ص والتحويل تبد�أ غد ًا االثنني ،مو�ضحة ان
التقدمي يكون عرب ح�ساب الطالب يف املوقع الإلكرتوين الر�سمي للهيئة .
و�أكدت �أنهي�شرتط يف املتقدم اجتياز ما ال يقل عن  14وحدة درا�سية وال يزيد على30
وحدة درا�سية بالن�سبة لطلبة الدبلوم و  45وحدة درا�سية بالن�سبة لطلبة البكالوريو�س
 ،كما ي�شرتط �أن يكون املتقدم كويتي اجلن�سية �أو من ابناء الكويتيات �أو ممن يعامل
معاملة الكويتي و يكون حا�ص ًال على الثانوية العامة بن�سبة ال تقل عن  70%للراغبني
يف التحويل الى كلية الرتبية اال�سا�سية.
و �أ�ضافت فيما يخت�ص بطلبات املنح الطالبية ف�إنه ي�شرتط على املتقدم �إح�ضار خطاب
من عمادة �ش�ؤون الطلبة يفيد باملوافقة على تغيري التخ�ص�ص او التحويل ،مو�ضحة ان
على الطلبة املجازين درا�سيا �إح�ضار موافقة من مقر عملهم ومن ديوان اخلدمة املدنية
و تقدمي الطلب يكون يف مكتب الت�سجيل بالكلية التابع لها الطالب .

اختتمت فعاليات امل��ؤمت��ر اخلليجي لبيئة
عمرانيةم�ستدامة  2019والذي ا�ست�ضافته الكويت
يف فندق املارينا ،بدعم ورعاية م�ؤ�س�سة الكويت
للتقدم العلمي وبتنظيم م�شرتك من امل�ؤ�س�سة
ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وجامعة الكويت
وكذلك معهد ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا يف
الواليات املتحدة الأمريكية.
و�أع��رب رئي�س امل�ؤمتر د.علي بوجمداد عن
�سعادته بنجاح امل�ؤمتر وبالأبحاث التي متت
مناق�شتها والور�ش التي مت تنظيمها ،م�شري ًا �إلى
�أن عدد امل�شاركون يف امل�ؤمتر قد فاق التوقعات
حيث كان عددهم �أكرث من  400و�أما امل�شاركني

• رباح النجادة

يف الور�ش الأربع التي �أقيمت يف نهاية امل�ؤمتر
فقد كان �أكرث من  80م�شارك ًا.
وب��دوره ذكر ع�ضو اللجنة التوجيهية للم�ؤمتر
د.ح�سن كمال �أن امل�ؤمتر يعترب من امل�ؤمترات
العلمية املتميزة يف الكويت ،فقد �شارك يف امل�ؤمتر
العديد من العلماء والأكادمييني واملخت�صني
املتميزين يف �صناعة البناءوالت�شييد والطاقة.
و�أ�شار �إلى �أن قد مت عر�ض العديد من الأوراق
العلمية يف هذا امل�ؤمتر والتي متحورت حول
ا�ستخدام م��واد بناء مبتكرة ومتطورة تقاوم
الظروف اجلوية القا�سية يف الكويت ،وتوفري
املوارد الطبيعية من م�صادرها بالإ�ضافة�إلى
ا�ستخدام التقنيات والأ�ساليب لتوفري الطاقة يف
املباين وال�ضواحي واملدن.

• املتحدثون في املؤمتر

