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«الهالل األحمر» نظمت دورة بشأنها بالتعاون مع «الصليب األحمر»

الجالهمة :ملتقى «العمل الخيري نماء»
يستعرض بعض التجارب الدولية

«الوصول اآلمن» :للحروب أعراف وأخالق
ولعاملي اإلغاثة الحق بممرات آمنة
| كتب أحمد زكريا |
ح ــض امل ـش ــارك ــون ف ــي الـ ــدورة
الـ ـ ـت ـ ــدريـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ن ـظ ـم ـت ـه ــا
أمـ ـ ــس ج ـم ـع ـي ــة ال ـ ـهـ ــال األحـ ـم ــر
الـكــويـتــي ،بــالـتـعــاون مــع اللجنة
الـ ـ ــدول ـ ـ ـيـ ـ ــة لـ ـلـ ـصـ ـلـ ـي ــب األح ـ ـم ـ ــر،
بحضور ناشطن من تركستان
وبـ ـنـ ـغ ــادي ــش وح ـم ـل ــت ع ـن ــوان
«الــوصــول اآلم ــن» ،على ضــرورة
توفير الحماية الازمة للعاملن
في مجال اإلغاثة ،الفتن إلى أن
لـلـحــروب أعــرافــًا وأخــاقــًا ،تتيح
ل ـعــام ـلــي اإلغ ــاث ــة ح ــق الـحـمــايــة
الازمة.
ورأى ن ــائ ــب رئـ ـي ــس مـجـلــس
إدارة الجمعية أنــور الحساوي،
أن «الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدي لـ ـي ــس فـ ـق ــط فــي
اح ـ ـتـ ــرام ش ـج ــاع ــة ال ـع ــام ـل ــن فــي
امل ـجــال اإلن ـســانــي ،ول ـكــن يتمثل
أيـ ـض ــا فـ ــي االقـ ـ ـ ـ ــرار بـ ـ ــأن عـلـيـنــا
واج ـبــا لـضـمــان حمايتهم أثـنــاء
أداء عملهم املجرد من األنانية».
وتــابــع «ه ـنــاك ع ــدد هــائــل من
الناس بحاجة ماسة للمساعدة،
بالطبع يمكن فعل املــزيــد ،ولكن
ي ـ ـجـ ــب أال ن ـ ـس ـ ـمـ ــح ل ـل ـس ـي ــاس ــة
وال ـن ــزاع ــات املـسـلـحــة وال ـك ــوارث
الطبيعية الـتــي تـحــدث مــن وقت
آلخـ ــر ،ب ــأن ت ـعــرقــل قــدرت ـنــا على
الوفاء باحتياجات أولئك الناس
الــذيــن نشترك معهم فــي األســرة
البشرية».
وأض ــاف أن «لـلـحــروب أعــرافــا
وأخ ـ ـ ــاق ـ ـ ــا ف ــرضـ ـتـ ـه ــا ظ ــروفـ ـه ــا
وت ـ ـفـ ــرض ـ ـهـ ــا م ـ ـ ـبـ ـ ــادئ ال ـ ـقـ ــانـ ــون
ال ـ ــدول ـ ــي اإلن ـ ـسـ ــانـ ــي والـ ـق ــواع ــد
الـ ـ ـع ـ ــرفـ ـ ـي ـ ــة امل ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــة ل ـ ـل ـ ـصـ ــراع
اإلن ـســانــي مـنــذ األزل ،وم ــن تلك
األعـ ـ ـ ـ ــراف ت ــوفـ ـي ــر م ـ ـمـ ــرات آم ـن ــة
تـتــرك إلع ـطــاء املــدنـيــن العالقن
ف ــي م ـن ــاط ــق االشـ ـتـ ـب ــاك ،فــرصــة
لــان ـس ـحــاب ألغـ ـ ــراض انـســانـيــة
بحتة ،دون التعرض لهم».
واختتم بالقول «تبقى مسألة

أنور الحساوي:
تأمني املمرات اإلنسانية
اآلمنة من املواضيع
الشائكة

(تصوير كرم ذياب)

الحساوي ووهبة خالل املؤتمر

رالف وهبة:
أكثر من  100عامل
إنساني قضوا
خالل النصف األول
من عام 2017

أك ـ ـ ـ ــد مـ ـ ــديـ ـ ــر إدارة الـ ـشـ ـب ــاب
وامل ـت ـطــوعــن ف ــي جـمـعـيــة ال ـهــال
األحمر الكويتي الدكتور مساعد
العنزي ،ان الكويت صادقت على
عــدد مــن االتفاقيات الدولية مثل
اتفاقية حقوق الطفل عــام ،1980
وإع ـ ـ ــان ج ـن ـيــف ل ـح ـق ــوق ال ـط ـفــل
وغـ ـي ــره ــا مـ ــن االتـ ـف ــاقـ ـي ــات ال ـتــي
نصت على ضرورة ضمان حقوق
األطفال في التعليم.
وأض ـ ــاف ال ـع ـنــزي خ ــال ن ــدوة
«ح ـ ــق ال ـت ـع ـل ـيــم ل ــاجـ ـئ ــن» ال ـتــي
نظمتها جمعية الخريجن امس
األول ،ان ـ ـ ــه بـ ـحـ ـس ــب ت ــوصـ ـي ــات

| كتب علي العالس |

جانب من الحضور

تــأمــن املـمــرات اإلنسانية اآلمنة
مــن املواضيع الشائكة فــي األمــم
املتحدة ،نظرًا للظروف الطارئة
الـ ـت ــي ت ـح ـي ــط بـ ـه ــذا املـ ــوضـ ــوع،
ك ـص ـع ــوب ــة اي ـ ـصـ ــال املـ ـس ــاع ــدات
ووج ـ ـ ــود امل ـي ـل ـي ـش ـيــات املـسـلـحــة
والتي تكون خارجة عن السيطرة
فـ ــي ك ـث ـي ــر مـ ــن األح ـ ـي ـ ــان ،وعـ ــدم
وجـ ــود بـنـيــة تـحـتـيــة ف ــي بعض

ال ــدول ،وفــي أحيان كثيرة تكون
ال ـ ـظـ ــروف األم ـن ـي ــة غ ـي ــر مــائـمــة
ل ــذل ــك ،نـتـيـجــة لـلـتـطــور الـســريــع
ل ــأح ــداث ف ــي م ـنــاطــق ال ـص ــراع،
قد تــؤدي كل تلك العوامل لفشل
ت ــوفـ ـي ــر مـ ـ ـم ـ ــرات آم ـ ـنـ ــة وت ـق ــدي ــم
املـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاع ـ ـ ــدات اإلن ـ ـس ـ ــان ـ ـي ـ ــة ف ــي
وقـتـهــا ،مثل مــا حــدث فــي اليمن
وسورية».

بـ ـ ـ ــدوره ،اع ـت ـب ــر ن ــائ ــب رئ ـيــس
بعثة الـلـجـنــة الــدول ـيــة للصليب
األحـ ـم ــر رالـ ـ ــف وهـ ـب ــة ،أن «ه ــذه
ال ـ ـ ــدورة م ـه ـمــة وت ــأت ــي ف ــي وقــت
حرج ،ففي النصف األول من عام
 2017قضى أكثر مــن  100عامل
انساني خال قيامهم بأعمالهم
اإلنسانية في مناطق النزاع».
وأردف وه ـ ـب ـ ــة أن «نـ ـسـ ـب ــة

ال ــوف ـي ــات ل ـع ـمــال اإلغ ــاث ــة ت ــزداد
بشكل غير اعـتـيــادي ،واألخـطــار
تـتـطــور وتـتـفــاقــم» ،الفـتــًا إل ــى أن
«ال ـ ــوص ـ ــول اآلم ـ ـ ــن ي ـع ـن ــي ق ـبــول
املجتمعات التي نعمل بها ،ألنه
قد يأتي الخطر من مناطق آمنة،
ألنـنــا غـيــر مقبولن فــي مجتمع
م ــا ،وبــالـتــالــي ف ــإن الـخـطــر ليس
فقط في مناطق النزاع».

املنظمات الدولية كانت الجمعية
تـقــوم فــي بــدايــة أي ازم ــة بتوزيع
املـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــدات ال ـع ـي ـن ـي ــة ك ــالـ ـغ ــذاء
م ـب ــاش ــرة الـ ــى امل ـت ـض ــرري ــن ،ومــن
ثــم املرحلة الثانية تشمل توزيع
الـ ــدواء ،ثــم مـحــاولــة إيـجــاد فرص
للتعليم السيما لأطفال.
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى ان هـ ـن ــاك دائ ـم ــا
أولـيــات في احتياجات النازحن
أول ـهــا إي ـجــاد مـكــان ام ــن وم ــن ثم
تــوفـيــر امل ــاء والـ ـغ ــذاء ،ثــم الـ ــدواء،
فالتعليم ،والجمعية تتبع هذه
ال ـ ـتـ ــدرج ف ــي ت ــوف ـي ــر اح ـت ـيــاجــات
الـ ـن ــازح ــن مـ ــع بـ ــدايـ ــة أي ازم ـ ــة،
ك ـم ــا تـ ـح ــاول امل ـ ــوازن ـ ــة ب ــن ه ــذه
االحتياج.

وبن أن الجمعية ساهمت في
مـســاعــدة الـعــديــد مــن األط ـفــال في
الدول املتضررة ملتابعة تعليمهم
منهم مــا يــزيــد عـلــى  1000طالب
وطــالـبــة مــن الـنــازحــن الـســوريــن
في لبنان ،بالتنسيق مع الجهات
امل ـع ـن ـيــة ،وف ــي ال ـع ــراق ت ــم ب ـنــاء 3
مداس استفاد منها  2125طالب،
وكذلك تم سداد الرسوم الدراسية
مل ــا يــزيــد ع ــن  5500طـفــل س ــوري،
إضافة إلى مساعدة النازحن في
اململكة األردنية الهاشمية ،وحفر
ب ـئــر ف ــي  13م ــدرس ــة ف ــي تـنــزانـيــا
ل ـخ ــدم ــة ال ـط ـل ـب ــة ،وك ــذل ــك ت ـقــديــم
امل ـســاعــدات لـلـنــازحــن فــي بــورمــا
بــال ـت ـن ـس ـيــق م ــع ب ــرن ــام ــج ال ـغ ــذاء

ال ـع ـل ـم ــي ،الفـ ـت ــا ال ـ ــى ان جـمـعـيــة
ال ـ ـه ـ ــال األح ـ ـم ـ ــر ت ـك ـف ـل ــت ب ــدف ــع
الــرســوم الــدراسـيــة لحوالي 2500
طالب من اســر السورين املقيمن
في الباد.
ومـ ــن جــان ـب ـهــا ،اك ـ ــدت الـكــاتـبــة
وال ـ ـنـ ــاش ـ ـطـ ــة الـ ـحـ ـق ــوقـ ـي ــة اروى
الـ ـ ــوق ـ ـ ـيـ ـ ــان ،ان ازمـ ـ ـ ـ ــة ال ــاجـ ـئ ــن
وال ـ ـن ـ ــازح ـ ــن ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــالـ ــم ف ــاق ــت
ك ــل ال ـت ــوق ـع ــات ،ال س ـي ـمــا االزمـ ــة
ال ـســوريــة ،مـشـيــرا ال ــى ان ــه حسب
اح ـص ــائ ـي ــات األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة عــام
 2015بلغ عدد الاجئن  65مليون
الجئ 51 ،في املئة منهم أطفال ،ما
يجعل توفير الغذاء او املساعدات
لهذا العدد مهمة شبه مستحيلة.

وبـيـنــت ان ه ـنــاك ع ــدة حــواجــز
ت ـحــول دون إت ـمــام عملية تعليم
األطـ ـ ـف ـ ــال الـ ــاج ـ ـئـ ــن ف ـ ــي ب ـعــض
الـ ــدول حـتــى م ــع ت ــواف ــر املـ ــدارس،
مـثــل عــائــق اخ ـتــاف الـلـغــة ،وعــدم
القدرة على دفع مصاريف انتقال
الطالب الى املدرسة في الكثير من
األحيان.
وحـ ــذرت مــن ن ـشــوء جـيــل قــادم
غـيــر مـتـعـلــم م ــع غ ـيــاب أي ب ــوادر
طيبة او تفاؤول ظاهر في األفق،
مـشـيــرة ال ــى الـ ــدول املـضـيـفــة بعد
ف ـت ــرة ت ـض ـيــق ذرع ـ ــا بــالــاج ـئــن،
مـنــاشــدة املتبرعن التركيز على
التكفل بتعليم األطـفــال الاجئن
بشكل جاد.

ضمن برنامجها في مجال املسؤولية االجتماعية

«نور» دعمت «طلبة الهندسة» بآالت حاسبة متخصصة
قــدمــت شــركــة نــور لاستثمار
املـ ــالـ ــي دع ـم ـه ــا ل ـج ـم ـع ـيــة طـلـبــة
كلية الهندسة والبترول بجامعة
الـ ـك ــوي ــت عـ ــن ط ــري ــق امل ـســاه ـمــة
ف ـ ـ ــي ت ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــر عـ ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ــن اآلالت
الـحــاسـبــة الـعـلـمـيــة املتخصصة
وال ـت ــي تـعـتـبــر م ــن االح ـت ـيــاجــات
ال ـضــروريــة لطلبة الـهـنــدســة في
جميع مراحل الدراسة.
وتـ ـ ـ ـ ــأتـ ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذه املـ ـ ـس ـ ــاهـ ـ ـم ـ ــة
والرعاية في إطار برنامج «نور»
ل ـل ـم ـس ــؤول ـي ــة االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة فــي
مـجــال دعــم ورعــايــة طلبة العلم،
وت ـ ـقـ ــديـ ــم الـ ـ ـع ـ ــون لـ ـه ــم ل ـض ـم ــان
اسـتـمــراريـتـهــم وتـفــوقـهــم لخدمة
بلدهم.
وق ـ ـ ــال رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس إدارة
شركة نور الدكتور فهد سليمان
الخالد إن «الشركة تحرص دائما
على القيام باملبادرات املجتمعية
الـ ـه ــادف ــة ،خ ـص ــوص ــًا ف ــي م ـجــال
دعـ ـ ــم ط ـل ـب ــة الـ ـعـ ـل ــم مـ ــن مـنـطـلــق
إيـ ـ ـم ـ ــان ال ـ ـشـ ــركـ ــة ب ــأهـ ـمـ ـي ــة دع ــم
ه ــذه ال ـشــري ـحــة ف ــي ال ـك ــوي ــت ،ما
ينعكس باإليجاب على التنمية
ُ
االجتماعية والتنمية املستدامة
بمفهومها الشامل ،والتي تلعب
دورًا أسـ ــاس ـ ـيـ ــًا فـ ـ ــي االزده ـ ـ ـ ـ ــار
والـتـطــور االقـتـصــادي فــي جميع
املجتمعات».
وأضــاف أن شركة نور تحاول
أن ت ـق ــوم ب ـ ــدور اج ـت ـمــاعــي ب ــارز

أكـ ــد األم ـ ــن ال ـع ــام لــأمــانــة
ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة لـ ـ ـ ــأوقـ ـ ـ ــاف م ـح ـم ــد
ع ـب ــدال ـل ــه ال ـج ــاه ـم ــة ان ـط ــاق
امل ـ ـل ـ ـت ـ ـقـ ــى الـ ـ ــوق ـ ـ ـفـ ـ ــي الـ ـ ــرابـ ـ ــع
وال ـع ـش ــري ــن يـ ــوم االثـ ـن ــن 18
ال ـجــاري تـحــت شـعــار «العمل
الـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــري ..ن ـ ـمـ ــاء ل ـل ـع ــاق ــات
ال ــدول ـي ــة» بــرعــايــة كــريـمــة من
سمو ولي العهد الشيخ نواف
األحـ ـم ــد ،وتـسـتـمــر فـعــالـيــاتــه
عـ ـل ــى م ـ ـ ــدار ي ــوم ــن مل ـنــاق ـشــة
مـ ـ ــوضـ ـ ــوع ال ـ ـع ـ ـمـ ــل الـ ـخـ ـي ــري
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدور ال ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـلـ ـعـ ـب ــه ف ــي
ت ـعــزيــز ال ـع ــاق ــات ب ــن الـ ــدول
مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال ت ـ ـجـ ــربـ ــة األم ـ ــان ـ ــة
الـ ـع ــام ــة ل ـ ــأوق ـ ــاف وتـ ـج ــارب
ب ـعــض امل ــؤس ـس ــات الــرسـمـيــة
واأله ـل ـيــة الـخـيــريــة الكويتية
األخرى ورموز العمل الخيري
الكويتي.
وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح ال ـ ـجـ ــاه ـ ـمـ ــة أن
املـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاض ـ ـ ـ ــرات وال ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ــدوات
وال ـج ـل ـس ــات الـ ـح ــواري ــة الـتــي
ُ
ت ـع ـق ــد ف ــي امل ـل ـت ـقــى وتـنـطـلــق
م ــن م ـ ـحـ ــاوره األرب ـ ـعـ ــة تـتـســم
بــالـشـمــولـيــة لـجـمـيــع أنـشـطــة
الـ ـعـ ـم ــل الـ ـخـ ـي ــري ال ـك ــوي ـت ــي،
حـ ـي ــث ت ـض ـم ـن ــت املـ ـح ــاض ــرة
األولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ب ـ ـ ـع ـ ـ ـنـ ـ ــوان «ال ـ ـع ـ ـمـ ــل
الـخـيــري سفير األمـ ــم» ،ثاثة

محمد الجالهمة

موضوعات مهمة هي مفهوم
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل الـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــري وأدواره
الدولية ،والكويت مركز العمل
اإلنـ ـس ــان ــي والــدي ـب ـلــومــاس ـيــة
الخيرية.
م ـ ـش ـ ـي ـ ـرًا إلـ ـ ـ ــى أن امل ـل ـت ـق ــى
ي ـس ـت ـعــرض ب ـعــض ال ـت ـجــارب
الـ ــدول ـ ـيـ ــة املـ ـهـ ـم ــة ف ـ ــي م ـج ــال
العمل الخيري لدول كالسويد
وبـ ـنـ ـغ ــادي ــش والـ ـيـ ـم ــن ،كـمــا
يتضمن امللتقى إبــراز نماذج
خيرية ملهمة من رموز العمل
الـخـيــري الكويتي الــذيــن كان
لهم دور مميز جنبًا إلى جنب
مــع العمل الخيري املؤسسي

في تعزيز اسم الكويت كمركز
للعمل اإلنساني.
وثـ ـم ــن الـ ـج ــاهـ ـم ــة ج ـه ــود
ال ـ ـعـ ــام ـ ـلـ ــن فـ ـ ــي املـ ــؤس ـ ـسـ ــات
وال ـ ـ ـج ـ ـ ـم ـ ـ ـع ـ ـ ـيـ ـ ــات الـ ـ ـخـ ـ ـي ـ ــري ـ ــة
الكويتية الحكومية واألهلية
وال ـتــي تـعــد عــامــة بـ ــارزة في
سـ ــاحـ ــات الـ ـعـ ـط ــاء اإلن ـس ــان ــي
بفضل جهودها التي تندرج
كـجــزء مــن الــواجــب اإلنـســانــي
لـ ـلـ ـك ــوي ــت ،حـ ـي ــث ي ـس ـت ـعــرض
امللتقى الواقع املشرف واآلفاق
امل ـ ـشـ ــرقـ ــة ل ـ ـن ـ ـمـ ــاذج م ـ ــن ه ــذه
املؤسسات كالهيئة الخيرية
اإلسامية العاملية ،وجمعية
ال ــرحـ ـم ــة الـ ـع ــاملـ ـي ــة واألمـ ــانـ ــة
العامة لأوقاف.
وبــن الجاهمة أن امللتقى
يحفل بتنوع كبير للمشاركن
وال ـض ـيــوف مــن مختلف دول
ال ـع ــال ــم ب ـه ــدف إثـ ـ ــراء ن ــدوات ــه
وم ـ ـ ـحـ ـ ــاضـ ـ ــراتـ ـ ــه وجـ ـلـ ـس ــات ــه
الـ ـنـ ـق ــاشـ ـي ــة ،حـ ـي ــث ي ـت ـش ــرف
امللتقى بـضـيــوف ومـشــاركــن
من الدول الشقيقة والصديقة
ومـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا قـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــر ،ومـ ـ ـ ـص ـ ـ ــر،
والـجــزائــر ،واليمن ،وســوريــة،
وبـ ــاك ـ ـس ـ ـتـ ــان ،وبـ ـنـ ـغ ــادي ــش،
إض ــاف ــة إل ــى ك ـب ــار امل ـشــاركــن
والضيوف من الكويت.

 8ماليني دينار لصيانة
معدات «الشعيبة الجنوبية»

ُ
ّ
ّ
ندوة «حق التعليم» حذرت من جيل أم ّي
في دول تضيق بالالجئني
| كتب علي التركي |
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يجمع بن كونها مؤسسة مالية
ت ـ ـهـ ــدف إل ـ ـ ــى الـ ـ ــربـ ـ ــح ،وت ـت ـح ـم ــل
مـســؤولـيــاتـهــا ت ـج ــاه مجتمعها
ب ـك ــل اق ـ ـتـ ــدار ،ك ـمــا ت ـس ـعــى لــدعــم
كــل مــا مــن شــأنــه خــدمــة املجتمع
مــن خ ــال الـتــواصــل املستمر مع
مـ ــؤس ـ ـسـ ــات الـ ـ ــدولـ ـ ــة وامل ـج ـت ـم ــع
امل ــدن ــي وج ـم ـع ـيــات ال ـن ـفــع ال ـعــام
وكذلك بعض مؤسسات القطاع
ال ـخ ــاص ب ـهــدف تـحـقـيــق أه ــداف
املجتمع نفسه.
من جهته أعرب رئيس جمعية
طـلـبــة كـلـيــة الـهـنــدســة وال ـب ـتــرول
سـ ـع ــد راشـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـبـ ـ ـ ّـدي ع ـ ــن ش ـكــر
ال ـج ـم ـع ـيــة ل ـش ــرك ــة «نـ ـ ـ ــور» عـلــى
الدعم الــذي قدمته لطلبة الكلية،
مضيفًا أن الشركة تفاعلت بشكل
ك ـب ـيــر م ــع ط ـل ــب ال ـج ـم ـع ـيــة ،وق ــد
ملسنا اهتمامًا واسعًا ودعمًا من
مجلس إدارة الشركة.
بـ ـ ـ ــدوره أوض ـ ـ ــح م ــدي ــر وحـ ــدة
امل ـط ــاب ـق ــة واالل ـ ـ ـتـ ـ ــزام فـ ــي شــركــة
نـ ــور ع ـم ــاد ال ـح ـســن أن الـشــركــة
وض ـع ــت مـ ـح ــاور أس ــاس ـي ــة ع ــدة
في سبيل أداء دورها االجتماعي
منها التعليم والصحة والشباب
إضافة إلى دعم ومساندة األعمال
واألنـ ـ ـشـ ـ ـط ـ ــة وال ـ ـ ـخـ ـ ــدمـ ـ ــات ال ـت ــي
ت ـقــدم ـهــا ال ـه ـي ـئــات وامل ــؤس ـس ــات
الــرسـمـيــة ضـمــن ج ـهــود الـشــركــة
ملساندة توجهات الدولة لتحقيق
التنمية الشاملة.

وق ـ ــع وزيـ ـ ــر ال ـن ـف ــط وزي ــر
ال ـك ـه ــرب ــاء وامل ـ ـ ــاء امل ـه ـنــدس
ع ـصــام املـ ــرزوق عـقــد أعـمــال
الصيانة السنوية للمعدات
واألجهزة الدقيقة في محطة
الـشـعـيـبــة الـجـنــوبـيــة بكلفة

 8.649.999مليون دينار.
وي ـ ـهـ ــدف املـ ـ ـش ـ ــروع الـ ــذي
ي ـ ـ ـس ـ ـ ـت ـ ـ ـغـ ـ ــرق ت ـ ـ ـن ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــذه 60
شـ ـ ـهـ ـ ـرًا مـ ـ ــن ت ــوقـ ـي ــع ال ـع ـق ــد
إل ــى إج ــراء أع ـمــال الصيانة
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــذري ـ ـ ـ ــة
للمعدات واألجـهــزة الدقيقة
وأجـ ـه ــزة ال ـت ـح ـكــم بــاملـحـطــة

م ــع اسـ ـتـ ـب ــدال ق ـط ــع ال ـغ ـيــار
االس ـ ـت ـ ـهـ ــاك ـ ـيـ ــة لـ ـلـ ـمـ ـع ــدات
واألجـ ـه ــزة لـضـمــان تحقيق
مرونة أداء عالية للتشغيل
اآلمـ ــن واملـسـتـقــر ل ـلــوحــدات،
م ـ ــا ي ـن ـع ـك ــس بـ ـ ـ ـ ــدوره ع ـلــى
استقرار الشبكة الكهربائية
في الباد.

ُ
محافظ حولي استقبل السفير العماني
الـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــى مـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــظ حـ ــولـ ــي
الفريق أول الشيخ أحمد نواف
األحـ ـم ــد ال ـص ـب ــاح ف ــي مـكـتـبــه
ب ــدي ــوان ع ــام املـحــافـظــة سفير
س ـل ـط ـن ــة ع ـ ـمـ ــان ل ـ ـ ــدى الـ ـب ــاد
الـ ــدك ـ ـتـ ــور ع ـ ــدن ـ ــان ب ـ ــن أح ـم ــد
األنصاري.
وجرى خال اللقاء التعارف
وتبادل األحاديث الودية التي
تـ ـن ــاول ــت الـ ـع ــاق ــات الــوث ـي ـقــة
التي تربط الكويت وشقيقتها
سلطنة عمان ُ
وسبل تعزيزها
في شتى املجاالت.
وأك ـ ـ ــد ال ـش ـي ــخ أحـ ـم ــد عـمــق
ع ـ ــاق ـ ــات ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــن ،م ـت ـم ـن ـيــًا
للسفير التوفيق والنجاح في
جهوده من أجل الدفع بعاقات
األخوة إلى آفاق أرحب.

ً
النواف مستقبال السفير العماني

وش ـك ــر ال ـس ـف ـيــر األنـ ـص ــاري
الشيخ أحمد النواف على حسن
االستقبال ،مشيدًا بالعاقات
الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة وامل ـ ـت ـ ـم ـ ـيـ ــزة بــن

الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت وس ـ ـل ـ ـط ـ ـنـ ــة ع ـ ـمـ ــان،
وال ـت ـعــاون الكبير بينهما في
كل املجاالت بما يخدم مصالح
الشعبن الشقيقن.

املهنا بحث وسفيرة كندا التطورات
استقبل مـحــافــظ العاصمة
ثــابــت املـهـنــا فــي مكتبه أمــس،
سفيرة كندا لدى دولة الكويت
مارتن مورو.
ورحـ ـ ـ ــب املـ ـهـ ـن ــا بــال ـس ـف ـيــرة
مورو وتناول معها األحاديث
ذات االهتمام املشترك ،وسبل
تعزيزها في مختلف املجاالت.
ومـ ـ ـ ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا ،أعـ ـ ــربـ ـ ــت
ال ـس ـف ـي ــرة مـ ــارتـ ــن م ـ ـ ــورو عــن
شـ ـكـ ــرهـ ــا وت ـ ـقـ ــديـ ــرهـ ــا لـ ــدولـ ــة
الكويت أميرا وحكومة وشعبا،
على الحفاوة التي تحظى بها
البعثة الديبلوماسية ،متمنية
لــدولــة الـكــويــت وشعبها دوام
االمن واالستقرار.

ً
املهنا مستقبال السفيرة الكندية

محافظ األحمدي بحث
آفاق التعاون مع سفير فيتنام
لقطة جامعة ملمثلي «نور» وجمعية طلبة كلية الهندسة

ّ
البدي والحسني

اس ـت ـق ـب ــل م ـح ــاف ــظ األحـ ـم ــدي
ال ـش ـيــخ فـ ــواز ال ـخــالــد ف ــي مكتبه
بديوان عام املحافظة أمس ،سفير
ج ـم ـهــوريــة ف ـي ـت ـنــام االش ـتــراك ـيــة
ل ــدى الـكــويــت تــريـنــه مـيـنــه مــانــه،
حـ ـي ــث جـ ـ ــرى ت ـ ـبـ ــادل األحـ ــاديـ ــث
ال ــودي ــة ال ـتــي ت ـنــاولــت ال ـعــاقــات
ال ـث ـن ــائ ـي ــة الـ ـت ــي ت ــرب ــط ال ـب ـلــديــن
الـصــديـقــن ُ
وس ـبــل تـعــزيــزهــا في
جميع املجاالت.
وتـطــرق اللقاء الــى بحث آفــاق
تطوير التعاون املشترك وتبادل
الـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــرات بـ ـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن ع ـلــى
مستوى األنظمة اإلدارية املحلية
عمومًا وعلى صعيد املحافظات
واملناطق على وجــه الخصوص،
وأعـ ــرب ال ـخــالــد خ ــال ال ـل ـقــاء عن
ت ـ ـقـ ــديـ ــره ل ـس ـف ـي ــر فـ ـيـ ـتـ ـن ــام ع ـلــى
زيارته ،متمنيًا التوفيق والنجاح

ً
املحافظ الخالد مستقبال سفير فيتنام

له خال مسيرة عمله في الباد،
من أجل الدفع بعاقات الصداقة
ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن ،إل ـ ــى آفـ ـ ــاق أوس ــع
وأرحب.
من جهته ،أعــرب السفير مانه
ع ــن س ـعــادتــه وام ـت ـنــانــه لـحـفــاوة

استقبال الخالد ،مثمنًا التقدير
البالغ للرعاية التي تحظى بها
الـبـعـثــة الــديـبـلــومــاسـيــة وجــالـيــة
ب ــاده عـلــى الصعيدين الرسمي
والشعبي ،منذ مباشرته مهامه
في دولة الكويت.

