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3 أطنان  فريق الغوص ينتشل قاربًا جانحًا في »كبر« زنته 
متكن فــريــق الــغــوص الكويتي فــي املبرة 
التطوعية البيئية من تعومي ورفع قارب بطول 
23 قدما زنته ثالثة أطنان بالتعاون مع اإلدارة 
العامة خلفر السواحل كان جانحا على اجلهة 
الغربية من ساحل جزيرة )كبر( بعد اصطدامه 

بالشعاب املرجانية.

وقال مسؤول العمليات البحرية في الفريق 
وليد الشطي ل )كونا( أمس إن الفريق بادر 
بانتشال القارب بعد تلقيه خبر غرق القارب 
مــبــاشــرة ومت تقسيم عملية انــتــشــالــه إلــى 

مرحلتني.
وأضــاف الشطي أن املرحلة األولــى متثلت 

في تفريغ الرمال من القارب وحوله وتعديل 
وضــعــه متهيدا للسحب وتــركــيــب احلقائب 
الهوائية أما الثانية فشملت دفع القارب للبحر 
وتعوميه وسحبه إلى سفينة اإلنــزال التابعة 
خلفر السواحل والراسية في )كبر( نظرا إلى 
تضرر القارب الكبير وصعوبة تفريغ املياه 

منه.
ودعا رواد البحر إلى توخي احلذر وتطبيق 
إجــراءات األمــن والسالمة خالل إبحارهم مع 
االبتعاد عن مواقع الشعاب املرجانية خصوصا 
في أوقات انحسار ماء البحر نظرا إلى خطورتها 
على بطن القوارب ولتضررها عند االرتطام بها.

سمو األمير يعزي 
الرئيس الصومالي 

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تعزية إلى أخيه الرئيس محمد عبدالله محمد 
فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة 
أعرب فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق 
مواساته بضحايا التفجيرين اإلرهابيني اللذين وقعا في 
العاصمة مقديشو وأسفرا عن سقوط املئات من الضحايا 
واملصابني سائال سموه املولى تعالى أن يتغمد الضحايا 
بواسع رحمته ومغفرته وأن مين على املصابني بسرعة 
الشفاء والعافية. مؤكدا سموه استنكار دولة الكويت 
وإدانتها الشديدة لهذه األعمال اإلرهابية اآلثمة التي 
استهدفت أرواح األبرياء اآلمنني واملنافية لكافة الشرائع 
والقيم االنسانية وتأييدها للبلد الشقيق في كل ما يتخذه 
من إجـــراءات للحفاظ على أمنه ووقوفها مع املجتمع 

الدولي حملاربة اإلرهاب بكافة أشكاله وصوره.
 وبعث سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تعزية إلى أخيه الرئيس محمد عبدالله 
محمد فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية 
الشقيقة ضمنها ســمــوه خــالــص تــعــازيــه وصـــادق 
مواساته بضحايا التفجيرين اإلرهابيني اللذين وقعا في 
العاصمة مقديشو وأسفرا عن سقوط املئات من الضحايا 

واملصابني.
 كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس 

الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

سموه توجه إلى اململكة العربية السعودية الشقيقة في زيارة أخوية 

أمير البالد بحث مع خادم احلرمني الشريفني املواضيع املشتركة 

استقبل خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز في قصره بالرياض أمس صاحب السمو 

أمير البالد الشيخ صباح األحمد.
 ورحب خادم احلرمني الشريفني بسمو أمير البالد 

ومرافقيه في اململكة.
ــة الوثيقة،  ــوي ومت اســتــعــراض الــعــالقــات األخ
ومجمل األحداث في املنطقة باإلضافة إلى بحث عدد 

من املوضوعات ذات االهتمام املشترك.
 وقــد أقــام خــادم احلرمني الشريفني مأدبة غداء 

تكرمياً لسمو أمير دولة الكويت.
 وكــان صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 

األحــمــد والــوفــد الرسمي املــرافــق لسموه قــد وصل 
ظهر أمس إلى العاصمة الرياض باململكة العربية 

السعودية الشقيقة وذلك في زيارة أخوية.
 وقــد كــان في استقبال سموه على أرض املطار 
صــاحــب السمو امللكي األمــيــر فيصل بــن بــنــدر بن 
عبدالعزيز أمير منطقة الــريــاض وصاحب السمو 
امللكي األمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب 
أمير منطقة الرياض وسفير دولة الكويت لدى اململكة 

العربية السعودية الشقيقة الشيخ ثامر اجلابر.
وكــان صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد قد غادر والوفد الرسمي املرافق لسموه أرض 

الوطن ظهر أمــس متوجها إلــى العاصمة الرياض 
باململكة العربية السعودية الشقيقة وذلك في زيارة 

أخوية.
 وقد كان في وداع سموه على أرض املطار سمو 
نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد والشيخ 
جابر العبدالله و الشيخ فيصل السعود و نائب 
رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد وسمو 
الشيخ ناصر احملمد وسمو الشيخ جابر املبارك 
رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس االمة باإلنابة 
عيسى الكندري و وزيــر شــؤون الــديــوان األميري 
الشيخ ناصر صباح األحمد ونائب رئيس مجلس 

ــوزراء ووزيــر الدفاع الشيخ محمد اخلالد ونائب  ال
وزيــر شــؤون الديوان األميري الشيخ علي اجلراح 
ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
خالد اجلراح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 

ووزير اإلعالم بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.
 ويرافق سموه وفــد رسمي يضم كال من النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
صباح اخلالد ومدير مكتب صاحب السمو أمير البالد 
أحمد الفهد ورئيس املراسم والتشريفات األميرية 
الشيخ خالد العبدالله ونائب وزير اخلارجية خالد 

اجلارالله.

أكـــد نــائــب رئــيــس األركــــان العامة 
للجيش الكويتي الفريق الركن عبدالله 
الــنــواف أمــس االثــنــني أهمية مشاركة 
ــة الكويت فــي مختلف الفعاليات  دول
واملــؤمتــرات واملعارض املعنية بقطاع 

الدفاع السيما االقليمية منها.
 جاء ذلك في تصريح للفريق النواف 
ــه إلـــى مملكة  ــول ل )كـــونـــا( لـــدى وص
البحرين للمشاركة في فعاليات معرض 
ومؤمتر البحرين الدولي للدفاع 2017 
ــذي تستضيفه املنامة  )BIDEC( وال
خالل الفترة من 16 وحتى 18 من الشهر 

اجلاري.
ــذا املــعــرض يعد فرصة   وقــال إن ه
لتبادل اخلبرات بني املشاركني والتعرف 
على اهم االنظمة واملعدات والتقنيات 
الدفاعية املستخدمة في مجال املعدات 
واملنظومات العسكرية الدفاعية معربا 
ــص شكره  ــال فــي الــوقــت ذاتــــه عــن خ
وتقديره ململكة البحرين الحتضانها مثل 

هذا الفعاليات العسكرية.
 وأشاد النواف بجهود القائمني على 
معرض ومؤمتر البحرين الدولي للدفاع 
2017 في سبيل اجنــاح هذه الفعالية 

متمنيا لهم دميومة العمل والنجاح.
ــد الــســلــك  ــي ــم ــــد ع  مـــن جــانــبــه أك
الدبلوماسي سفير دولــة الكويت لدى 

ـــزام الــصــبــاح أن  الــبــحــريــن الــشــيــخ ع
مشاركة دولــة الكويت في هــذا املؤمتر 
تأتي حرصا منها على تعزيز فعالية 

التحالف الدولي في مواجهة »اإلرهاب«.
ــــاف الــســفــيــر عــــزام الــصــبــاح   وأض
ــا( ان هذه  ــون فــي تصريح ممــاثــل ل)ك
املشاركة تعكس حرص دولــة الكويت 
ايضا ودعمها الجناح أي جتمع و ملتقى 
إقليمي ودولي تستضيفه اي من الدول 

اخلليجية الشقيقة.
 يذكر أن معرض ومؤمتر البحرين 
ــي لــلــدفــاع 2017 ســيــقــام حتت  ــدول ال
رعاية العاهل البحريني امللك حمد بن 
عيسى آل خليفة والذي يشارك فيه 180 
عارضا ومصنعا دوليا وموزودا ألحدث 
املعدات والتقنيات واألنظمة العسكرية 

الدفاعية.
 ويتخلل املعرض العديد من العروض 
في مواقع مختلفة من اململكة مبا في ذلك 
عــروض املظالت والرماية واملركبات 

العسكرية والعروض القتالية.
 وكــان فــي استقبال الفريق الركن 
ــدى وصــولــه مطار  ــنــواف ل عبدالله ال
املنامة كل من وزير شؤون الدفاع مبملكة 
البحرين الفريق الركن يوسف اجلالهمة 
وامللحق العسكري الكويتي اللواء الركن 

علي العساكر.

يشارك في فعاليات معرض ومؤمتر البحرين الدولي للدفاع

 نائب رئيس األركان يؤكد 
أهمية املشاركة في مختلف 

املؤمترات العسكرية 

الفريق الركن عبدالله النواف مع السفير عزام الصباح لدى وصوله للمشاركة في املعرض

سمو األمير لدى وصوله إلى اململكة العربية السعودية خادم احلرمني الشريفني مستقبالً سمو أمير البالد

مبناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر

  املعتوق: الهيئة اخليرية دشنت أكثر
36 مليون دوالر 34 ألف مشروع تنموي وإنتاجي بـ   من 

أعلن رئيس الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية، 
د.عبدالله املعتوق أن الهيئة اخليرية دشنت أكثر 
من 34 ألف مشروع تنموي وإنتاجي بقيمة 36 
مليون دوالر لفائدة 296 ألف نسمة في 32 دولة 
حول العالم، وذلك في اطار جهودها اإلنسانية 

ملكافحة الفقر واجلهل واملرض.
وقال د. املعتوق في تصريح صحافي مبناسبة 
»اليوم الدولي للقضاء على الفقر« الذي يصادف 
اليوم 17 أكتوبر من كل عــام، لقد أولــت الهيئة 
برنامج التمويل األصــغــر عبر نظام القرض 
احلــســن اهتماماً خــاصــاً إميــانــاً منها بأهمية 
املشاريع التنموية ودورها في حتسني األوضاع 
املعيشية واالقتصادية والصحية والتعليمية 

للفقراء واحملتاجني.
ــى أن الهيئة تتجه للتوّسع في   وأشـــار إل
مشروعات التنمية املجتمعية وعقد شراكات 
مع املنظمات االقليمية والدولية لزيادة أعداد 
املستفيدين من املشروعات الصغيرة بعد جناح 
برنامجها اخلاص بالتنمية في إعالة حوالي 60 
ألف أسرة معيشياً وتعليمياً وصحياً حتت شعار 

»معاً ..ال يعود السائل إلى السؤال«.
ــع د. املــعــتــوق إن هـــذه املــشــروعــات  ــاب   وت
ــي مــحــاصــرة الــفــقــر لــدى  الــصــغــيــرة أســهــمــت ف
املجتمعات املستهدفة، وأحدثت تأثيراً إيجابياً 
بالغاً في حتّول آالف األسر واملستفيدين من دائرة 
االستهالك إلى اإلنتاج، وأوجــدت لديهم دخوالً 

شهرية ثابتة جتّنبهم ذل السؤال والعوز والفقر.
  وأوضح أن الهيئة أنفذت برنامجها التنموي 

في 32 دولــة عربية وأفريقية وآسيوية عبر 
متويل املشاريع الصغيرة واملتناهية الصغر 
بقروض حسنة ميسرة، بالتعاون مع اجلمعيات 
ــدول، مشيرا إلــى إن  اخليرية احمللية في تلك ال
متوسط قيمة املشروع الواحد بلغ حوالي 1000 

دوالر.
 وشـــدد على إن بــرامــج اإلقــــراض الصغير 
أصبحت متثل أداة تنموية قوية للتخفيف من حدة 
الفقر ومحاصرة أسبابه للوصول إلى أفقر الفقراء 
ورفع مستوياتهم املعيشية وخلق فرص العمل 
لهم، في مسعى مهم لتنمية املجتمعات الفقيرة 

والبائسة واجلــائــعــة، داعــيــا اجلــهــات املانحة 
- أفـــرادا و مؤسسات- أن يوجهوا تبرعاتهم 
وصــدقــاتــهــم وزكــواتــهــم لتمويل املــشــروعــات 
التنموية بــدال مــن نظيراتها التقليدية، ألجل 
مساعدة الفقراء على االنتقال إلى دائــرة العمل 
واإلنــتــاج وإعــالــة أسرهم واإلســهــام في تنمية 

مجتمعاتهم. 
 وأشار د. املعتوق إلى إن الهيئة اخليرية من 
املنظمات اإلنسانية الكبرى التي اجتهت مبكرا 
نحو مكافحة الفقر عبر برنامج التنمية املجتمعية 
رصــدا الحتياجات الشرائح والفئات الفقيرة، 
ومنحا للقروض احلسنة لتمويل املشروعات 
الصغيرة ، وسعيا إلى دعم االحتياجات األساسية 

كالتغذية والتعليم والصحة. 
وتابع قائال: إن مؤشرات جناح هذا البرنامج 
تكمن في أن قيمة املبلغ املتداول في مشاريعه 
بلغ حوالي 36 مليون دوالر، ووصلت نسبة 
سداد القروض الى )%100( ، مشيرا إلى إن هذه 
النسبة واألثر االجتماعي املترتب عليها تفيد أن 
التجربة حققت جناحا كبيرا في مجال التنمية 

املجتمعية واألسر املنتجة.
 ولفت إلى إن البرنامج يركز على مشروعات 
متنوعة )جتارية ، زراعية، صناعية ، خدمية، 
انتاجية( تعكس اهتمامات املستفيدين ومواهبهم، 
ومن أمثلتها تربية األغنام واألبقار والدواجن 
والنحل ، وصناعة العطور وأدوات النظافة ، 
والتريكو وأشغال اإلبرة وبيع املالبس ، وتصليح 
أجهزة الراديو والتلفزيون ، وبيع القرطاسية 

ــزة والــزهــور  ــاه واحلــيــاكــة وبــيــع املــالبــس اجل
وصناعات القش واملعجنات واملخلالت ومطاعم 
وبقاالت ومحالت بيع البان وحلويات وغيرها 
من ااملــشــروعــات املتعلقة بالتدريب والتأهيل 

لشريحة املتسربني من التعليم .
   وأضاف: عندما تنتشر البطالة وترتفع تكلفة 
ــوارد الرئيسة حلياة اإلنسان  التعليم وتقل امل
ويصعب على الناس احلصول على قوتهم ، تأتي 
برامج التنمية املستدامة باملشروعات الصغيرة 
لتكون الوسيلة الفعالة لتنمية الــقــدرات التي 
تساعد الفئات املستهدفة على ممارسة أعمال 

تهيئ لهم سبل العيش احلر الكرمي.
   ونــوه د. املعتوق إلى إن النشاط اإلنساني 
لم يعد يقف عند حدود العمل االنساني االغاثي 
التقليدي على أهميته، وإمنا جتاوزه إلى العمل 
ــى أن  اإلنــتــاجــي التنموي والتأهيلي، الفــتــا إل
األزمات اإلنسانية فرضت على املنظمات اخليرية 
ــة األخيرة ايــالء العمل اإلغاثي أهمية  في اآلون
قصوى بفعل تداعياتها اإلنسانية كما حدث ازاء 

أزمات سوريا واليمن والعراق وغيرها. 
 يذكر أن برنامج التنمية املجتمعية في الهيئة 
اخليرية ينشط في 32 دولــة مشاريع انتاجية 
في محاولة لصناعة األمل لدى احملتاجني، ومنها 
أوغندا ،اليمن ،السودان، بنغالديش ، نيجيريا، 
باكستان ، الهند ، بوروندي ،األردن ،الصومال 
، مــوريــتــانــيــا، ســريــالنــكــا، مــصــر ،وكــوســوفــا 
،والسنغال، ومناطق الالجئني السوريني في 

لبنان واألردن والسودان وغيره.

د.عبدالله املعتوق

أعلن مندوب دولة الكويت الدائم لدى األمم 
املتحدة واملنظمات الدولية في جنيف السفير 
جمال الغنيم أمس االثنني ان الكويت ستترأس 
مؤمترا دوليا للمانحني يخصص لدعم متطلبات 
خطة االستجابة اإلنسانية ملسلمي ميامنار 

الالجئني في بنغالديش.
واضــاف الغنيم في تصريح ل )كــونــا( ان 
قيادة الكويت لهذا املؤمتر يأتي انطالقا من 
التزاماتها اإلنسانية الدولية ودورها في خدمة 
ودعم قضايا العمل اإلنساني مبينا ان املؤمتر 
سيقام بالتعاون والتنسيق مع األمم املتحدة 
واالحتـــاد األوروبــــي باملقر األوروبــــي لألمم 
املتحدة فــي جنيف فــي ال23 مــن هــذا الشهر 

اجلاري.
ــت في  ــرع ــكــويــت ش واوضــــح ان دولــــة ال
اتصاالتها حلشد اجلهود الالزمة إلجنــاح هذا 
العمل اإلنساني الدولي وذلك بالتعاون مع األمم 
املتحدة حيث مت تسليم رسالة من نائب رئيس 
ـــوزراء ووزيـــر اخلارجية الكويتي  مجلس ال

الشيخ صباح اخلالد احلمد الصباح الى نائب 
وكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية ومنسق 
ــوارئ مــارك  ــط عمليات اإلغــاثــة فــي حـــاالت ال

لوكوك بهذا الشان.

وشــدد السفير الغنيم على ان االستجابة 
الالزمة من املانحني لهذه األزمة يعد أمرا حيويا 
للمساعدة في إنقاذ أرواح مسلمي )ميامنار( في 

)بنغالديش(.
وبني ان دولة الكويت وفور اندالع هذه األزمة 
شرعت في حملة إغاثة ملسلمي )ميامنار( من 
خــالل جمعية الــهــالل األحــمــر الكويتي وعــدد 
من جمعيات النفع العام التي قامت بتوزيع 
املساعدات عليهم في املخيمات في )بنغالديش( 
من خــالل فــرق ميدانية تابعة للهالل األحمر 

الكويتي.
وأكـــد أن مسارعة الكويت لــدعــم ونصرة 
أرواح الجئي مسلمي )ميامنار( وقيادتها لهذا 
املؤمتر الدولي املهم في األمم املتحدة يعد تأكيدا 
لدورها الرائد في مجال العمل اإلنساني ويكرس 
مكانتها كمركز للعمل اإلنساني الدولي ويزيد 
من رصيدها في خدمة اإلنسانية أينما كانت. 
واعتبر ان هذا االمر يحظى بتقدير واحترام من 
قبل املجتمع الدولي الذي أولى لدولة الكويت 

ــذا املؤمتر  ــذه الثقة نحو قــيــادة ورئــاســة ه ه
الدولي املهم لدعم الجئي مسلمي )ميامنار( في 

)بنغالديش(.
وقال الغنيم في هذا السياق ان منظمات االمم 
املتحدة املختلفة »تنظر بكل تقدير واحترام 
لــدور وجــهــود دولــة الكويت فــي دعــم برامج 
العمل اإلنساني أيا كانت الضحية وأينما وقع 
الضرر وبدون أية أجندات سياسية أو محددات 

جغرافية أو دينية أو عرقية«.
يذكر ان االمم املتحدة كانت قد اكدت ان عدد 
مسلمي )ميامنار( الفارين من العنف ضدهم 
في بالدهم قد جتاوز النصف مليون نسمة منذ 
ال25 من اغسطس املاضي من هذا العام ما ميثل 

اكبر عملية نزوح خالل فترة زمنية وجيزة.
وتتخوف منظمات االمم املتحدة العاملة هناك 
من تفاقم اوضــاع مسلمي )ميامنار( الصحية 
واملعنوية جــراء نقص متويل برامج الرعاية 
والتي تفوق حاجز 400 مليون دوالر لتغطية 

احتياجاتهم خالل الستة أشهر املقبلة.

الكويت تترأس مؤمترًا دوليًا للمانحني
 مخصصًا ملسلمي »ميامنار« الالجئني في بنغالديش 

السفير جمال الغنيم


