
أع��ل��ن��ت ج��م��ع��ي��ة ال���ه���ال األح��م��ر 
الكويتية توزيعها بالتعاون مع األمانة 
العامة ل��اوق��اف ك��وب��ون��ات مصرف 
)العشيات( التابع لامانة على االسر 
احملتاجة داخل الباد وبلغ عددها نحو 

ألفي أسرة.
وأك���دت م��دي��رة إدارة امل��س��اع��دات 
احمللية في اجلمعية مرمي العدساني في 
تصريح ل� )كونا( أمس االثنني حرص 
اجلمعية وإميانها بالعمل اإلنساني 

والوقوف إلى جانب األسر احملتاجة.
وق��ال��ت ال��ع��دس��ان��ي إن اجلمعية 

عملت على توزيع كوبونات الشراء 
ملساعدة احملتاجني في مواجهة أعباء 
ومسؤوليات احلياة والتخفيف عن 

كاهلهم.
وأوضحت أن قائمة األسر املستفيدة 
واحملتاجة مت حتديدها وكذلك حتديد 
قيمة املساعدة امل��ق��ررة لها بناء على 
اآللية التي وضعتها اجلمعية لتوزيع 

تلك الكوبونات على األسر املستحقة.
وذكرت أنه مت إعداد كشوفات بتلك 
األس��ر وفقا للدراسات املكتبية التي 
أجراها مسؤولو قسم املساعدات احمللية 

باجلمعية.
وبينت أنه مت حتديد قيمة الكوبونات 
وفقا لعدد أفراد األسرة الواحدة ضمن 
م��ش��روع م��ص��رف )ال��ع��ش��ي��ات( ال��ذي 
تنفذه اجلمعية وتوزعه على األسر ذات 

الدخل احملدود املسجلة لدى اجلمعية.
ولفتت العدساني إلى أن اخليارات 
أم��ام املستفيدين من ه��ذه الكوبونات 
م��ف��ت��وح��ة ف���ي حت���دي���د اجل��م��ع��ي��ات 
ال��ت��ع��اون��ي��ة ال��ت��ي ي��رغ��ب��ون بتوفير 
احتياجاتهم منها بعد أن مت االتفاق مع 
اجلمعيات التعاونية للتسهيل على 

املستفيدين. وأثنت على جهود األمانة 
العامة لاوقاف واحملسنني من أبناء 
الكويت الذين اليدخرون جهدا في تقدمي 
املساعدات لاسر احملتاجة لتخفيف 
األع��ب��اء عنهم مؤكدة أهمية التراحم 
والتكافل اللذين جبل عليها أهل الكويت 
ف��ي م��س��اع��دة احمل��ت��اج��ني. وق��ال��ت إن 
األمانة حريصة على املساهمة الفاعلة 
في تنمية املجتمع وتلبية احتياجاته 
مبختلف املجاالت وتشارك منذ نشأتها 
في اجلهود االجتماعية والتنموية التي 

يفرزها الواقع.

ولفتت العدساني في السياق إلى 
احل��رص على مراعاة حتقيق الترابط 
بني املشروعات الوقفية واملشروعات 
األخ�����رى ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا األج��ه��زة 

احلكومية وجمعيات النفع العام.
وأك���دت أن اجلمعية مت��د أياديها 
البيضاء ملساعدة احملتاجني وقضاء 
احتياجاتهم ورعاية مصاحلهم وتوفير 
ال��دع��م امل���ادي وامل��ع��ن��وي لهم مشيرة 
إل��ى أن اجلمعية دأب���ت على توزيع 
امل��س��اع��دات اإلن��س��ان��ي��ة ع��ل��ى األس��ر 

احملتاجة طوال العام.
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  أك��د وزي��ر ال��دول��ة لشؤون مجلس 
الوزراء ووزير اإلعام بالوكالة الشيخ 
محمد العبدالله أن السياحة أصبحت 
واقعا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا 
مهما يتطلب رع��اي��ة وتشجيع بغية 
دعم الدخل القومي الكويتي وتطوير 

املوروث الوطني للباد.
وق��ال الشيخ محمد العبدالله في 
كلمته االفتتاحية أمس االثنني للملتقى 
األول للسياحة والشباب إن امللتقى 
يناقش محورا هو األول من نوعه في 
ال��ب��اد ب��ت��ن��اول��ه م��وض��وع��ات تتعلق 
بقطاع السياحة وزي��ادة دور الشباب 
ف��ي التنمية املستدامة واالص��اح��ات 
االقتصادية وتوفير فرص عمل حقيقية 
وج���اذب���ة ل��ل��م��ب��ادري��ن واخل��ري��ج��ني 

الكويتيني.
وأضاف أن صناعة السياحة والسفر 
توفر نحو 12 مليون فرصة عمل سنويا 
حول العالم وهو ما يشكل أكثر من 12 
ف��ي املئة م��ن مجموع وظ��ائ��ف العالم 
ف��ي ح��ني تشكل نحو 30 ف��ي املئة من 

الصادرات العاملية من اخلدمات.
وذك���ر أن دول���ة ال��ك��وي��ت خصصت 
نحو ملياري دوالر للصندوق الوطني 
لرعاية وتنمية املشروعات الصغيرة 

واملتوسطة من أج��ل متويل املشاريع 
وت��وف��ي��ر ف��رص وظيفية ع���اوة على 
ت��دري��ب نحو سبعة آالف كويتي مع 
التركيز على شريحة الشباب حديثي 

التخرج من اجلامعات وتشجيعهم على 
العمل احلر وتطوير أفكارهم وحتويلها 

ملشاريع وشركات مستدامة وناجحة.
وأشار الوزير العبدالله إلى عودة منو 

الطلب على السياحة في منطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا مبعدالت تفوق 
املتوسط العاملي بعد ت��راج��ع طفيف 
ف��ي السنوات القليلة املاضية بسبب 

احلروب والنزاعات.
وق���ال إن��ه وف��ق��ا لتوقعات منظمة 
السياحة العاملية التابعة لألمم املتحدة 
فإن عدد زوار منطقة الشرق األوسط 

سيصل إلى 195 مليون شخص بحلول 
ع���ام 2030 مم��ا يستدعي امل��زي��د من 
املشاريع واالستثمارات في الكويت وفي 

الدول اخلليجية والعربية.

وأوضح أن هذه املعطيات واملؤشرات 
تتاقى مع توجهات خطة التنمية لدولة 
الكويت ضمن )رؤي��ة الكويت 2035( 
الرامية إلى تعزيز دور القطاع اخلاص 
واملشروعات الصغيرة وحتويل دولة 
الكويت إلى مركز مالي وجتاري جاذب 
لاستثمار ورف���ع م��س��ت��وى معيشة 
املواطنني وزي��ادة دخلهم ودوره��م في 
التنمية االقتصادية إضافة إلى إحداث 
نقلة نوعية في تركيبة س��وق العمل 
احمللي من خ��ال إع��داد ك��وادر وطنية 

مدربة ومؤهلة.
وأفاد الوزير العبدالله بأن مؤسسات 
الدولة وبتوجيهات من سمو أمير الباد 
الشيخ صباح األحمد توفر املقومات 
األساسية التي تتطلبها النهضة بدور 
الشباب في كل القطاعات بدون استثناء 
خاصة مع ثورة التكنولوجيا ومجتمع 
املعلومات التي تنعكس على كل مجاالت 

االنتاج واالقتصاد واملعرفة.
وتشارك في امللتقى االول للسياحة 
والشباب الذي يقام حتت رعاية وزير 
الدولة لشؤون مجلس ال��وزراء وزير 
االعام الكويتي بالوكالة الشيخ محمد 
العبدالله ويستمر ليومني نخبة من 

املعنيني واملتخصصني في هذا املجال. 

الشيخ محمد العبدالله يلقي كلمة االفتتاح في امللتقى األول للسياحة والشباب

خالل افتتاح امللتقى األول للسياحة والشباب

العبدالله: السياحة أصبحت واقعا يتطلب رعاية وتشجيعا لدعم الدخل القومي الكويتي

مشاركة فاعلة لقرية صباح األحمد التراثية في ملتقى السياحة والشباب 

الشالحي: سنكثف حضورنا في احملافل داخل وخارج 
الكويت إلبراز دور القرية السياحي والتراثي والترفيهي 

شاركت قرية ) صباح األحمد ( التراثية في 
امللتقى األول للسياحة والشباب ال��ذي انطلق 
يوم أمس برعاية وحضور وزير الدولة لشؤون 
مجلس ال��وزراء ووزير إالعام بالوكالة الشيخ 
محمد العبدالله بصورة فاعلة وال��ذي يستمر 
يومني والذي يشهد مشاركة العديد من اجلهات 

احلكومية واألهلية. 
وقال مدير القرية التراثية سيف الشاحي أن 
إدارة القرية حريصة على املشاركة في مثل هذه 
امللتقيات املهمة التي تسهم بدعم السياحة احمللية 
في الباد وتبرز دور الشباب فيها، مشيرا إلى أن 
املشاركة تتمثل في إقامة )بوث ( تعريفي لعرض 
أهم األنشطة واملسابقات التي جرت بالقرية في 

هذا املوسم. 
وأض��اف الشاحي في تصريح للصحافيني 
عقب افتتاح امللتقى أن القرية شهدت مشاركة 
خليجية وعربية مميزة ه��ذا املوسم من خال 
املتاحف التراثية للدول اخلليجية التي أبرزت 
التراث اخلليجي األصيل في دول مجلس التعاون 

اخلليجي والتي شهدت حضورا كثيفا. 
ولفت إلى أن من أهم مساهمات القرية سياحيا 
كان استقطابها لعدد كبير من أبناء دول مجلس 

التعاون من محبي الهوايات التراثية والذين 
ش��ارك��وا بكثافة ف��ي املسابقات الرسمية التي 

أقيمت ف��ي امل��ه��رج��ان الشعبي اخلليجي ال��ذي 
أقيم بالقرية السيما في منافسات فئات الطيور 

واألغنام والفروسية للقدرة والتحمل وغيرها من 
املسابقات. 

وأك��د أن إدارة القرية ستكثف مشاركاتها 
في جميع احملافل داخ��ل وخ��ارج الكويت خال 
ال��ف��ت��رة املقبلة لتوضيح وإب����راز دور القرية 
السياحي والتراثي والثقافي واالجتماعي في 
الباد، موضحا أن ع��دد زوار القرية ه��ذا العام 
جتاوز ال600 ألف زائر على مدار أكثر من الدول 
اخلليجية والعربية وك��ذل��ك ال���دول األجنبية 
والذين استمتعوا مبرافق القرية املتميزة كما 

تابعوا فعاليات املهرجان املتنوعة. 
وثمن الشاحي مكرمة سمو أمير الباد الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح إلقامة هذا املهرجان 
وتشييد هذه القرية املميزة التي أدخلت البهجة 
والسرور إلى نفوس الزائرين من أبناء الكويت 
وال���دول اخلليجية والعربية، مؤكدا أن إدارة 
القرية ستواصل عملها الدءوب لتحقيق مزيد من 

التميز للمهرجان والقرية في النسخ املقبلة. 
حضر امللتقى من جانب القرية نائب املشرف 
العام للقرية ورئيس جلنة املسابقات في مهرجان 
امل����وروث الشيخ ص��ب��اح فهد ص��ب��اح الناصر 

الصباح وعدد من مسئولي القرية.

التراث الكويتي في جناح القرية

Tuesday 28th March 2017 - 10 th year - Issue No.2906  الثاثاء 29 من  جمادى اآلخر 1438 ه�/ 28 من مارس  2017 - السنة  العاشرة -   العدد 2906

جانب من احلضور في امللتقى األول للسياحة والشباب

الشاحي والشيخ صباح الناصر يكرمان الشيخ محمد العبدالله

جناح قرية صباح األحمد في امللتقى السياحي الشبابي

الكويت تؤكد أهمية احلوار املباشر 
بني الشرق والغرب في مجال

 العمل اإلنساني 
 أكدت دولة الكويت أمس االثنني اهمية 
ان ت��ك��ون ه��ن��اك ح����وارات م��ب��اش��رة بني 
اجلهات الفاعلة في املجال االنساني بني 
الشرق والغرب ملا لذلك من آثار ايجابية 
تسهم في تعزيز مسيرة العمل االنساني 

الدولي املشترك.
واع��رب رئيس فريق العمل االنساني 
في وزارة اخلارجية الكويتية عبدالله 
اخلبيزي لوكالة االنباء الكويتية )كونا( 
على هامش )مؤمتر العمل االنساني الدولي 
بني الشرق والغرب( عن استعداد الكويت 
للتعاون مع كل االطراف االنسانية ملعاجلة 
آث��ار احل��رب على االره��اب والتصنيفات 
الدولية املرتبطة به والتي باتت تشكل 

حتديا كبيرا ملسيرة العمل االنساني.
واوض������ح اخل���ب���ي���زي ال�����ذي يشغل 
منصب سكرتير اول »ان الكويت ممثلة 
ب��وزارة اخلارجية اتخذت ع��دة خطوات 
وسياسات تنظيمية بالتعاون مع عدد 
من اجلهات احلكومية في سبيل حتصني 
العمل االنساني الكويتي والقائمني عليه 

وابعادهم عن دائرة الشبهات«.
واض��اف »ان تلك السياسات املتوافقة 
م��ع االن��ظ��م��ة وال���ق���رارات ال��دول��ي��ة ذات 
الصلة ساهمت في ريادة العمل االنساني 
للكويت كما عززت من ثقة املجتمع الدولي 
ف��ي دوره����ا ع��ل��ى امل��س��ت��وي��ني احلكومي 

والشعبي«.
وعن املؤمتر اشاد اخلبيزي باملشاركة 
الواسعة للجهات واخلبراء الدوليني في 
مجال العمل االنساني ودوره���م الفعال 
ف��ي االث����راء امل��ع��رف��ي جل��ل��س��ات امل��ؤمت��ر 
واسهاماتهم الفكرية ال��ب��ارزة ف��ي فهم 
عاقة الدين االس��ام��ي بالعمل اخليري 

واالنساني.
كما اع��رب عن امله ب��أن يسفر املؤمتر 
عن توصيات ومبادرات تساهم في خلق 
ارضية ومنصة حوار مشتركة جتمع دول 
الشرق وال��غ��رب لتعزيز الفهم املشترك 
السس العمل االنساني والعمل على مبادئ 
اساسية موحدة ملواجهة كل التحديات 

التي تعترضه.
ويهدف املؤمتر الذي انطلق امس االحد 
ويستمر يومني ونظمته )مؤسسة عيد 
اخليرية( القطرية ال��ى تعزيز التعاون 
وبناء شراكات عمل ميدانية اضافة الى 
متويل املشاريع االنسانية وبناء السام 
ب��ني املنظمات اخل��ي��ري��ة ذات اخللفيات 

والتوجهات املتباينة.
وي��ن��اق��ش امل��ش��ارك��ون ارب��ع��ة محاور 
ت��دور حول )التعاون في املجال اخليري 
بني التحديات والفرص( و)احل��رب على 
االره���اب والتصنيفات الدولية ..اثرها 
على العمل اخليري( و)التجارب السابقة 
واحل��ال��ي��ة ورس���م اآلف����اق املستقبلية( 
و)اطاق ارضية انسانية للعمل اخليري 

في جنيف(.
وتشارك من دول��ة الكويت في املؤمتر 
اض��اف��ة ال��ى وزارة اخل��ارج��ي��ة )الهيئة 
اخليرية االسامية العاملية( وجمعية 
)ال��ع��ون املباشر( و)ال��رح��م��ة العاملية( 
و)اح��ي��اء ال��ت��راث االس��ام��ي( وجمعية 
)ال��س��ام ل��اع��م��ال اخل��ي��ري��ة( وجمعية 
)ال��ش��ي��خ ع��ب��دال��ل��ه ال���ن���وري اخل��ي��ري��ة( 

و)النجاة الكويتية(.

عبدالله اخلبيزي

»الهالل األحمر الكويتية« توزع كوبونات مصرف »العشيات« على ألفي أسرة محتاجة في البالد 

العدساني: اخليارات مفتوحة أمام املستفيدين من الكوبونات

جانب من توزيع كوبونات مصرف )العشيات(

»الهالل األحمر الكويتية« تواصل حملة 
التبرع األهلية لتخفيف معاناة األشقاء باليمن 

 واص��ل��ت جمعية ال��ه��ال األح��م��ر 
الكويتية حملة ال��ت��ب��رع��ات األهلية 
لألشقاء في اليمن لليوم الثاني على 
التوالي والتي تستمر في مقرها حتى 
بعد غد على أن متتد شهرا على موقعها 

اإللكتروني.
وقال مدير العاقات العامة واإلعام 
في اجلمعية خالد الزيد ل� )كونا( أمس 
االثنني إن ه��ذه احلملة تأتي تضامنا 
مع اليمن الذي يعيش واح��دة من أسوا 
املجاعات في العالم حسب تقرير اللجنة 

الدولية للصليب األحمر في جنيف.
وأضاف الزيد أن اإلقبال جيد »لكننا 
نطمح إلى تزايد أعداد املتبرعني السيما 
أن ال��ك��وي��ت وأه��ل��ه��ا جبلوا على حب 
اخلير وتقدمي العون دوما ألي متضرر 

ومنكوب«.
ودع��ا اجلميع إلى املشاركة في هذه 
احلملة اإلنسانية التي تهدف إلى جمع 
رب��ع مليون دينار في املرحلة األول��ى 
لشراء املستلزمات الطبية والغذائية 
ل��ألش��ق��اء ف��ي اليمن ف��ي ه��ذه املرحلة 

احلرجة على األقل.
وبني أن نقص االحتياجات األساسية 
ي��ؤدي إل��ى وف��اة طفل كل عشر دقائق 
باإلضافة إلى حاجة أكثر من 18 مليون 
ميني إلى املساعدات اإلنسانية العاجلة. 
وأش���ار إل��ى أن جمعية ال��ه��ال األحمر 
الكويتي تستقبل التبرعات امل��ادي��ة 
في مقرها عن طريق ال)ك��ي.ن��ت( فقط 

وليس نقدا وذلك على فترتني صباحية 
ومسائية أو من خال التبرع على حساب 

اجلمعية اإللكتروني على اإلنترنت.
ي��ذك��ر أن ه��ن��اك ح��وال��ي 18 مليون 
شخص ميني تأثرت أوضاعهم نتيجة 
األزم��ة األخ��ي��رة في بلدهم إضافة إلى 
أكثر م��ن مليوني طفل يعانون سوء 
التغذية إض��اف��ة إل��ى ح��اج��ة أك��ث��ر من 

أربعةن مايني شخص إلى املأوى.
وع��اوة على ذل��ك هناك أيضا أكثر 
من 14 مليون شخص يحتاجون توفير 
اخل��دم��ات الصحية وال��ع��اج ف��ي حني 
وصل عدد احملتاجني من الشعب اليمني 
لتوفير مياه الشرب وخدمات الصرف 

الصحي إلى 14ر5 مليون شخص.

خالد الزيد

مرمي العدساني مع إدارة املساعدات احمللية


