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 أع��ل��ن القنصل ال��ع��ام ل��دول��ة 
الكويت ف��ي ارب��ي��ل الدكتور عمر 
ال��ك��ن��دري أم��س السبت ان دول��ة 
ال��ك��وي��ت ق��ام��ت ب��ب��ن��اء م��درس��ة 
للنازحني في مخيم )حسن شام( 

جنوب غرب اربيل.
واك���د ال��ق��ن��ص��ل ال��ك��ن��دري في 
تصريح ل��� )ك��ون��ا( ح��رص دول��ة 
ال��ك��وي��ت على م��واص��ل��ة العملية 
التربوية للطلبة النازحني حتى 
لو كانوا في املخيمات مشيرا الى 
ان املدرسة اجلديدة مت انشاؤها 
بتمويل من دولة الكويت وهي في 
مراحلها النهائية وسيتم افتتاحها 

في غضون االيام القادمة.
وق��ال ان »دول��ة الكويت قامت 
ببناء املدرسة وجتهيزها من خالل 
ت��وف��ي��ر جميع مستلزماتها من 
ال��ط��اوالت املدرسية والسبورات 
وه����ي ت��س��ع ن��ح��و 500 ط��ال��ب 

وطالبة«.
واض����اف ان���ه »ب��اف��ت��ت��اح ه��ذه 
املدرسة وهي الرابعة التي تقدمها 
دولة الكويت للنازحني العراقيني 
ستتاح الفرصة للطلبة النازحني 
في املخيمات ملواصلة مسيرتهم 

التعليمية«.
واكد القنصل الكندري انه تلبية 

للمبادرات االنسانية السامية من 
قبل دولة الكويت فإن املساعدات 
االن��س��ان��ي��ة امل��ق��دم��ة ل��ل��ن��ازح��ني 

العراقيني ستستمر وتتنوع لتشمل 
العديد م��ن مناحي احل��ي��اة منها 

االغاثية والتربوية والصحية.

وتولي دولة الكويت اجلانب 
التربوي للنازحني العراقيني 
اهتماما بالغا اذ افتتحت )مدرسة 

الكويت االول��ى( في شهر يناير 
امل��اض��ي ف��ي ارب��ي��ل و)ال��ك��وي��ت 
ال��ث��ان��ي��ة( و)ك��اظ��م��ة( اواس���ط 

الشهر احلالي.
ووف���رت دول���ة ال��ك��وي��ت ايضا 
ال���ل���وازم امل��درس��ي��ة ف��ي م���دارس 

النازحني ووزع��ت نحو 20 الف 
حقيبة مدرسية ولوازم القرطاسية 
على الطلبة النازحني وارسلت 

ال��ط��اوالت املدرسية والسبورات 
ول���وازم امل��درس��ة ال��ى م��دارس في 

الساحل االيسر من مدينة املوصل.

مدرسة الكويت الثانية للنازحني في مخيم »حسن شام« جنوب غرب أربيل

الكويت تبني مدرسة في مخيم »حسن شام« بأربيل 

 الكندري: الكويت حريصة على مواصلة العملية التربوية للطلبة النازحني

الكويت حتصد أربع جوائز في مسابقات املهرجان 

العواش: املهرجان العربي لإلذاعة والتلفزيون أسهم في 
إلقاء الضوء على أهم مشاكل وقضايا اإلعالم العربي 

 حصد اإلعالم الكويتي أربع جوائز 
في مسابقات ال��دورة 18 للمهرجان 
العربي ل��الذاع��ة والتلفزيون التي 
نظمها احتاد إذاع��ات ال��دول العربية 
وأس�����دل ع��ل��ي��ه��ا ال��س��ت��ار مب��دي��ن��ة 

)احلمامات( التونسية.
 وف���از ت��ل��ف��زي��ون دول���ة الكويت 
أول أمس اجلمعة باملركز األول في 
مسابقة )املسلسالت االجتماعية( 
مبسلسل )حكايات سداسية احلوش( 
فيما منحت اجلائزة األول��ى ملسابقة 
)السهرة ال��درام��ي��ة امل��ف��ردة - تيلي 
فيلم( منحت ل)ال��ب��رواز( من انتاج 
التلفزيون الكويتي. وف��ازت كذلك 
ومضة )ح��وادث الطرق( من إنتاج 
تلفزيون دول���ة الكويت باجلائزة 
الثانية ملسابقة )الومضات التوعوية( 
بينما حصد برنامج )مهنتي( املركز 

الثاني في مسابقة )برامج األطفال(.
 وأعرب رئيس احتاد إذاعات الدول 
العربية ووك��ي��ل ق��ط��اع التخطيط 
اإلعالمي والتنمية املعرفية بوزارة 
اإلع���الم الكويتية محمد ال��ع��واش 
ع���ن س���ع���ادت���ه ب��ت��ت��وي��ج اإلع����الم 
الكويتي باملهرجان العربي لالذاعة 
والتلفزيون واجلوائز األربع التي فاز 

بها تلفزيون دولة الكويت.
 وق���ال ال��ع��واش ف��ي ت��ص��ري��ح ل� 
)كونا( وتلفزيون دول��ة الكويت إن 
هذا النجاح ما كان له أن يتحقق لوال 
الدعم الذي يحظى به اإلعالم الكويتي 
من مختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها 
السيما من صاحب السمو أمير البالد 

الشيخ صباح األحمد .
 ورأى أن ال��دورة 18 للمهرجان 
العربي لالذاعة والتلفزيون ناجحة 
بكل املقاييس مستدركا »ال شك أن 
هذه التظاهرة اإلعالمية التي جتمع 
النخب اإلعالمية في العالم العربي 
وم��ا رافقها من ورش عمل ون��دوات 
أسهمت كثيرا في إلقاء بقعة ضوء 
على أه��م مشاكل وقضايا اإلع��الم 

العربي«.
 وذكر أن من أهم وأبرز ما مت رصده 
في هذه التظاهرة اإلعالمية العربية 
هو تنظيم )يوم القدس( والذي أكدت 
خالله دول��ة الكويت مجددا دعمها 
لقضية الشعب الفلسطيني العادلة 
منذ النشأة ب��دءا من صاحب السمو 
أمير البالد وكافة مؤسسات الدولة 
بل حتى املنظمات الشعبية واألهلية. 
وش��دد على أن احت��اد إذاع��ات ال��دول 
العربية جمع نحو 1200 إعالمي 
مبدينة احلمامات التونسية مضيفا 

»وهذا بحد ذاته جناح كبير«.
 م��ن جهته ت��وج��ه م��دي��ر اإلدارة 

الثقافية واالن��ت��اج بتلفزيون دولة 
ال��ك��وي��ت ي��وس��ف ال��س��ري��ع بالشكر 
الحتاد إذاع��ات ال��دول العربية »على 
جناحه في لم شمل اإلعالم العربي من 

املشرق إلى املغرب«.
 وذكر السريع أن تلفزيون دولة 
الكويت ت��وج مساء اجلمعة بأربع 
جوائز في مسابقات مختلفة »وهذه 
نتيجة الدعم الذي يحظى به من وزير 
اإلعالم الشيخ محمد مبارك الصباح 
ووكيل الوزارة طارق املزرم والوكيل 
املساعد ل��ش��ؤون التلفزيون مجيد 
اجلزاف الذين يتابعون كل البرامج 
التلفزيونية وح��رص��وا على تقدمي 
مشاركة كويتية متميزة في املهرجان 

العربي لالذاعة والتلفزيون«.
 وأكد أن اجلوائز األربع التي فاز 
بها تلفزيون دولة الكويت في واحدة 
من أكبر التظاهرات اإلعالمية العربية 
تعكس القيمة الكبيرة والتطور الذي 
بات عليه العمل اإلعالمي في الكويت 
مضيفا »وهو ما ملسناه في تصريحات 
اإلع��الم��ي��ني ال��ع��رب وأع��ض��اء جلان 

حتكيم مختلف املسابقات«.
 وفي السياق ذاته قال مدير إدارة 
البرنامج العام بإذاعة دولة الكويت 
سعد الفندي إن الكويت شاركت في 
املهرجان العربي لالذاعة والتلفزيون 
بأفضل برامجها ومنتجاتها اإلعالمية 

وحظيت بتتويج خاص.
 وأض���اف أن امل��ه��رج��ان العربي 
ل��الذاع��ة والتلفزيون يشكل فرصة 
مواتية لفتح أبواب التعاون العربي 
في مجال اإلعالم عبر تبادل اخلبرات 
ومناقشة تفاصيل برامج التدريب 

والتكامل اإلعالمي العربي.
 وق���ال الفندي بعد التعامل مع 

»أع��ض��اء جل��ان التحكيم ومختلف 
املتابعني للمسابقات اإلعالمية ملسنا 
التقدير العالي لالعالم الكويتي الذي 
بات يتبوأ مكانة متميزة على الساحة 

العربية«.
 واخ��ت��ت��م��ت ف��ع��ال��ي��ات ال����دورة 
18 ل��ل��م��ه��رج��ان ال��ع��رب��ي ل��الذاع��ة 
والتلفزيون مساء اجلمعة بحضور 
عدد كبير من اإلعالميني والشخصيات 
العربية يتقدمهم األمني العام جلامعة 
ال����دول ال��ع��رب��ي��ة أح��م��د أبوالغيط 
ورئيس احتاد إذاعات الدول العربية 
ووك��ي��ل ق��ط��اع التخطيط اإلع��الم��ي 
والتنمية املعرفية ب���وزارة اإلع��الم 

الكويتية محمد العواش.
 وفيما أعلن احتاد إذاع��ات الدول 
العربية في بيان أصدره قبيل احلفل 
اخلتامي »حجب جوائز املسابقات 
اإلذاعية الرئيسية لهذا العام« أسند 
املهرجان العربي لالذاعة والتلفزيون 
درع االحت��اد لألمني العام للجامعة 
العربية أبوالغيط ووزع جوائز باقي 
املسابقات على العديد من الهيئات 
اإلذاع��ي��ة والتلفزيونية العربية 

الرسمية واخلاصة.
 ففي محور )البرامج العلمية( 
باملسابقات اإلذاعية املوازية منحت 
اجل��ائ��زة األول���ى لبرنامج )أس��رار 
الكون( من انتاج مؤسسة الشارقة 
لالعالم واجلائزة الثانية لبرنامج 
)قد ما نعيش نتعلم( إلذاعة )الديوان 

اف ام( التونسية اخلاصة.
 ومنحت اجلائزة األولى في صنف 
)الوثائقي اإلذاع���ي ح��ول القضية 
الفلسطينية( لبرنامج )باب املغاربة( 
إلذاع��ة )ال��دي��وان اف ام( التونسية 
اخلاصة بينما ذهبت اجلائزة الثانية 

لبرنامج )القدس درة املدائن( إلذاعة 
)زايد( للقرآن الكرمي االماراتية.

 وفازت النشرة اإلخبارية لالذاعة 
البريطانية باجلائزة األولى ملسابقة 
)ن��ش��رة األخ��ب��ار اإلذاع���ي���ة( بينما 
ف��ازت النشرة اإلخ��ب��اري��ة ملؤسسة 
)روزن����ة( الفلسطينية باجلائزة 
الثانية فيما منحت اجلائزة األولى 
ملسابقة )التنويه اإلذاع��ي( لبرنامج 
)زايد قول وعمل( إلذاعة زايد للقرآن 
الكرمي االماراتية واجلائزة الثانية 
لبرنامج )الصباح رب���اح( لراديو 

)درمي اف ام(.
 وف����ي م��س��اب��ق��ة )ال��ت��ي��ت��ر أو 
اجلينيريك( ف��از برنامج )سلطان 
الشرق العظيم( من انتاج مؤسسة 
الشارقة االعالمية باملركز األول بينما 
فاز برنامج )قطرات الندى( من انتاج 
اذاعة زايد للقرآن الكرمي االماراتية 

باملركز الثاني.
 وف���ي امل��س��اب��ق��ات التلفزيونية 
الرئيسية التي تشارك فيها الهيئات 
التلفزيونية العمومية األعضاء في 
احتاد إذاع��ات ال��دول العربية حصد 
التقرير اإلخباري )أول دورة للقفز 
املظلي املدني( للتلفزيون العراقي 
اجل��ائ��زة األول���ى ملسابقة )التقرير 
اإلخ���ب���اري( ال��ت��ي ذه��ب��ت جائزتها 
الثانية إلى تقرير )حواجز االحتالل 
في اخلليل وطلبة املدارس( من انتاج 

التلفزيون الفلسطيني الرسمي.
 وفي مسابقة )البرنامج احلواري( 
منحت اجل��ائ��زة األول���ى لبرنامج 
)ب��ص��راح��ة( للمؤسسة القطرية 
لالعالم بينما عادت اجلائزة الثانية 
لبرنامج )قابل للنقاش( ملؤسسة 
دبي لالعالم فيما فاز تلفزيون دولة 

الكويت باجلائزة الثانية ملسابقة 
)الومضات التوعوية( عن ومضة 
)ح����وادث ال��ط��رق( وف���ازت ومضة 
)اإلف���راط في السرعة( للتلفزيون 

اجلزائري باجلائزة األولى.
 وف��ي فئة )ب��رام��ج األط��ف��ال( فاز 
برنامج )كوني( للتلفزيون اجلزائري 

باجلائزة األولى.
 كما فاز برنامج )وردة( للتلفزيون 
اجل��زائ��ري باملركز األول ملسابقة 
)املنوعات والسهرات الفنية( الذي 
عادت جائزته الثانية لبرنامج )الوتر 
اخلامس( من انتاج املؤسسة القطرية 

لالعالم.
 وفي مسابقة )البرنامج الوثائقي 
اخلاص بالقضية الفلسطينية( فاز 
ب��رن��ام��ج )ال��ق��دس- قصة صمود( 
للتلفزيون التونسي باجلائزة األولى 
وبرنامج )أسرار القدس( للتلفزيون 

الفلسطيني باجلائزة الثانية.
 وح���ص���د امل��س��ل��س��ل ال��ك��وي��ت��ي 
)حكايات سداسية احل��وش( املركز 
األول ف���ي م��س��اب��ق��ة امل��س��ل��س��الت 
االجتماعية فيما ع��اد املركز الثاني 
إلى مسلسل )العزمية( للتلفزيون 

األردني.
 ومنحت اجلائزة األول��ى ملسابقة 
)السهرة الدرامية امل��ف��ردة - تيلي 
فيلم( ل)البرواز( من انتاج تلفزيون 
دول���ة ال��ك��وي��ت واجل��ائ��زة الثانية 
ل)نون النسوة( للتلفزيون املغربي 

الرسمي.
 وم��ن��ح احت����اد إذاع�����ات ال���دول 
العربية ج��وائ��ز تقديرية الحت��اد 
إذاع�����ة وت��ل��ف��زي��ون م��ص��ر وهيئة 
اإلذاع����ة وال��ت��ل��ف��زي��ون السعودية 
والهيئة العامة لالذاعة والتلفزيون 
السودانية والهيئة العامة لالذاعة 
والتلفزيون بسلطنة عمان وهيئة 

شؤون اإلعالم مبملكة البحرين.
 واف��ت��ت��ح احت���اد إذاع����ات ال���دول 
ال��ع��رب��ي��ة االث��ن��ني امل��اض��ي ال���دورة 
18 ل��ل��م��ه��رج��ان ال��ع��رب��ي ل��الذاع��ة 
والتلفزيون مبشاركة ممثلني عن 
الهيئات األع��ض��اء ف��ي االحت���اد من 
ذوي االختصاص في مجال اإلخراج 
واإلن��ت��اج وإع���داد البرامج وممثلني 
عن شركات اإلنتاج العربية اخلاصة 
ووك��االت األنباء واحملطات اإلذاعية 
والتلفزيونية األجنبية الناطقة 
باللغة العربية إل��ى جانب ممثلني 
عن الشبكات اإلذاعية والتلفزيونية 
اخل���اص���ة واالحت�������ادات اإلذاع���ي���ة 
والتلفزيونية العاملية ومجموعة 
م��ن ضيوف ال��ش��رف وامل��ك��رم��ني من 

الفنانني واإلعالميني العرب. 

لقطة جماعية للفائزين
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جانب من افتتاح املدرسة

مجلس احملافظني للشرق األوسط: 
الكويت رسخت نفسها كدولة رائدة 

للعمل اإلنساني في العالم 
 أك��د مجلس احملافظني للشرق االوس��ط 
أمس السبت ان دولة الكويت عززت مكانتها 
ونفوذها الدوليني من خالل ترسيخ نفسها 
كدولة رائدة على املستوى العاملي في مجال 

منح وادارة املساعدات االنسانية.
ج��اء ذل��ك ف��ي تقرير متخصص اص��دره 
املجلس أمس وذكر فيه ان دولة الكويت تعد 
ثالث اكبر مانح للمساعدات ملعاجلة ازمة 
الالجئني السوريني بعد ال��والي��ات املتحدة 

واململكة املتحدة.
واض���اف ان »دول���ة الكويت ساهمت في 
جهود االغاثة االنسانية داخل وخارج منطقة 
ال��ن��زاع مب��ا ف��ي ذل��ك كممول رئيسي ملخيم 
)ال��زع��ت��ري( الكبير لالجئني السوريني في 
األردن لتثبت بقيادة سمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح ريادتها العاملية 

في مجال املساعدات االنسانية.
ولفت التقرير ال��ى ان��ه »ف��ي الوقت الذي 
سعت دول اخلليج االخرى لتكون مراكز مالية 
أو سياحية جنحت دولة الكويت لتصبح رائدة 
عامليا في العمل اخليري وعملت بجد لتشجيع 
البلدان االخرى على تكثيف جهودها في املجال 

االنساني«.
واش��اد التقرير بجهود دول��ة الكويت في 
حشد املجتمع الدولي في مؤمترات املانحني 
ل��دع��م ال��وض��ع االن��س��ان��ي ف��ي س��وري��ة التي 
استضافتها في أعوام 2013 و2014 و2015 
اضافة الى مؤمتر لندن العام املاضي برئاسة 
مشتركة بينها وب���ني بريطانيا وأمل��ان��ي��ا 
والنرويج واالمم املتحدة والتي اسفرت عن 
جمع مبالغ قياسية. واوضح انه على الرغم 
من عدم تقدمي العديد من ال��دول حتى نصف 
التمويل ال��ذي وافقت على االل��ت��زام به بعد 
ثمانية اشهر من اول مؤمتر للمانحني فانه مت 
توزيع أكثر من نسبة 95 في املئة من األموال 

التي تعهدت بها دولة الكويت.
ولفت ال��ى ال��دراس��ة التي اجرتها منظمة 
)أوكسفام( العام املاضي للنظر في املعونة 
مقارنة بالدخل القومي االج��م��ال��ي والتي 
اظهرت ان دول��ة الكويت قدمت نسبة 554 
في املئة مما ميكن اعتباره »حصتها العادلة« 
من املساعدة متجاوزة بذلك أداء جميع الدول 

األخرى وبفارق كبير.
واورد التقرير معلومات تفصيلية عن 
مساعدات االغاثة الدولية التي قدمتها الكويت 
استجابة للكوارث الطبيعية كاعصار )سدر( 
في بنغالدش وزل��زال )توهوكو( في اليابان 
وهي اول دراسة لبيان اثر االعانات الكويتية 

على االرض والوضع الدولي للبلد.
وب��ني ان املساعدات الكويتية لم تقتصر 
فقط على البلدان النامية فعندما دمرت اجزاء 
كبيرة من الساحل الشرقي لليابان من جراء 
زلزال )توهوكو( والتسونامي في عام 2011 
رأى املسؤولون الكويتيون ان ارسال االموال 

سيكون اقل فائدة من توفير الوقود االضافي.
واش��ار ال��ى تبرع دول��ة الكويت بخمسة 
ماليني برميل من النفط اخل��ام وه��و ما كان 
يعادل 500 مليون دوالر بسعر السوق في 

ذلك الوقت«.
وذكر التقرير ان »هناك عشرات اآلالف من 
الناس حول العالم مدينون بحياتهم جلهود 
دول��ة الكويت لدعم من هم في أمس احلاجة 

للمساعدة«.
واض���اف ان ه��ذا ال��وض��ع حتقق نتيجة 
تضافر اجلهود التي بذلها سمو أمير البالد 
واملسؤولون على مدى سنوات عديدة جلعل 

دولة الكويت »قوة خيرية عظمى«.
واوضح التقرير ان هذه النتائج املبهرة تأتي 
بعد أسبوعني فقط من آخر مؤمتر للمانحني في 
بروكسل برئاسة مشتركة مع دولة الكويت 
التي تعهدت بتقدمي مساعدات اضافية بقيمة 
200 مليون دوالر أمريكي ملساعدة الالجئني 
السوريني على مدى السنوات الثالث املقبلة. 
وخلص الى ان دولة الكويت ساهمت بشكل 
كبير في تخفيف العواقب االنسانية للحرب 
في سورية واع��ادة بناء العراق بعد سنوات 
من الصراع فضال عن املضي قدما في تخفيف 
آثار الكوارث الطبيعية بجميع أنحاء العالم. 
يذكر ان مجلس احملافظني للشرق االوسط مت 
انشاؤه من قبل النائب احملافظ السير دينيس 
والترز عام 1980 بدعم من حكومة مارغريت 
تاتشر عقب توقيعها اعالن البندقية لالحتاد 
االوروبي بهدف ضمان فهم النواب واللوردات 

احملافظني لقضايا الشرق األوسط.

العنزي: التسجيل لنادي املتطوع الصغير 
يبدأ غدا في »الهالل األحمر الكويتي« 

أعلنت جمعية الهالل 
االح���م���ر ال��ك��وي��ت��ي أم��س 
ال��س��ب��ت ب���دء التسجيل 
ل��ن��ادي املتطوع الصغير 
غدا االثنني ويستمر حتى 
نهاية شهر م��اي��و املقبل 
بهدف غرس ثقافة التطوع 
وتنمية احل��س اجلماعي 

لدى االطفال.
 وق�����ال م���دي���ر ادارة 
الشباب واملتطوعني في 
اجلمعية الدكتور مساعد 
ال��ع��ن��زي ل���� )ك���ون���ا( ان 
التسجيل سيكون مبقر 
اجل��م��ع��ي��ة خ���الل ال��ف��ت��رة 
الصباحية مشيرا الى ان 

أعمار املتطوعني تبدأ من سن خمس أع��وام 
الى 12 عاما.  وأض��اف ان انشاء هذا النادي 
يخدم عدة جوانب معرفية وترفيهية وعملية 
لالطفال الفتا إلى انه ينمي اجلانب التطوعي 
في النشء إضافة إلى تعزيز روح التعاون 
والقيادة.  وأوضح أن من أهداف النادي تعليم 
امل��ب��ادئ السبعة للحركة الدولية للصليب 
االحمر والهالل االحمر وغرس مبادئ العمل 

التطوعي والعطاء لدى االطفال.
 وأكد أهمية اكساب األطفال ثقافة التطوع 

وت��دري��ب��ه��م ع��ل��ى بعض 
امل��ه��ارات التي تساعدهم 
على فهم حاجات املجتمع 
وتنمية احل��س اجلماعي 
لديهم فضال عن اكسابهم 
م����ه����ارة ال���ع���م���ل ض��م��ن 
ف���ري���ق واح�����د ل��ي��ك��ون��وا 
أع��ض��اء نافعني ألنفسهم 

وملجتمعهم.
 وذك����ر ان اجلمعية 
تسعى الى تنظيم العديد 
م��ن الفعاليات التربوية 
الهادفة واملفيدة مثل اعداد 
متطوع صغير ق��ادر على 
التصرف في األزم��ات من 

خالل االسعافات األولية.
 وشدد على أهمية تنمية شخصية الطفل 
وزي�����ادة وع��ي��ه ال��ف��ك��ري م��ن خ���الل بعض 
احمل��اض��رات وال��ورش التنموية مبا يناسب 

مرحلته العمرية.
 وقال العنزي انه سيتم تدريب املشاركني 
على مساعدة االخرين وخدمة املجتمع مبا 
ميكنهم ليصبحوا أعضاء في الهالل االحمر 
الكويتي مستقبال وامل��ش��ارك��ة بفعالياتها 
وحمالت االغاثة اخلارجية عند بلوغهم لسن 

18 عاما.

الدكتور مساعد العنزي

جانب من توزيع اجلوائز

محمد العواش 


