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و2.7 ريختر صباح أمس  2.8 رصد زلزالني بقوة 
رصدت الشبكة الوطنية لرصد الزالزل التابعة ملعهد 
الكويت لألبحاث العلمية أمس، زلزالني محليني بقوة 
8ر2 و7ر2 على مقياس ريختر، وذلك عند الساعة 53ر9 

والساعة 03ر10 صباحاً.

وقالت الشبكة في بيان صحفي: إن الزلزالني تزامناً 
مع زلزال ضرب شمال غرب محافظة بوشهر اإليرانية 
بقوة 8ر5 على مقياس ريختر ويبعد 250 كيلومترا عن 
مدينة الكويت وذلك عند الساعة 40ر9 صباحاً بالتوقيت 

احمللي.
وكانت السلطات اإليرانية أعلنت في وقت سابق أمس 
أن زل��زاالً بقوة 9ر5 درج��ة على مقياس ريختر ضرب 

ميناء )كناوه( مبحافظة بوشهر )جنوب غرب( البالد.
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سمو ولي العهد يستقبل وزراء الدفاع واخلارجية والداخلية

سموه هنأ رئيس زميبابوي بالعيد الوطني لبالده

أمير البالد يستقبل ولي العهد
 والغامن واخلالد ووزيري الدفاع والعدل

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف 
األحمد، بقصر بيان، صباح أمس، سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد. كما استقبل سموه، رئيس 
مجلس األم��ة م��رزوق الغامن. واستقبل سموه، 
سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس الوزراء. 
كما استقبل سموه، نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي. واستقبل 
سموه، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل 

ووزي��ر الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله 
الرومي.

من جهة أخرى، فقد بعث صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ ن��واف األحمد، ببرقية تهنئة إلى 
الرئيس إميرسون منانغاغوا رئيس جمهورية 
زميبابوي الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، ومتمنياً 
سموه، لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد 

الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس إميرسون منانغاغوا 
رئيس جمهورية زميبابوي الصديقة، ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده، وراجياً سموه، لفخامته دوام الصحة 
والعافية. كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد 

رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

.. وسموه يستقبل سمو الشيخ صباح اخلالد

3 إزاالت جديدة ملخالفات بناء في »شرق« ولي العهد يستقبل الغامن واخلالد وبعض الوزراء

محافظ العاصمة: عازمون  على إزالة 
املخالفات وتطبيق القانون بكل حزم

أع��ل��ن م��ح��اف��ظ ال��ع��اص��م��ة 
ال��ش��ي��خ ط���الل اخل���ال���د ، عن 
3 إزاالت ج��دي��دة ملخالفات 
بناء في منطقة ش��رق ليرتفع 
ع��دد اإلزاالت إل��ى 130 حالة 
ملخالفات بناء في منطقتي شرق 

وبنيد القار”.
جاء ذلك في تصريٍح صحفي 
للمحافظ اخل��ال��د على هامش 
جولة ميدانية ل��ه أم��س، على 
مناطق ش��رق وامل��رق��اب وبنيد 
القار ملتابعة مستجدات حملة 

إزالة مخالفات البناء.
 وق���ال اخل��ال��د: إن احلملة 
متضي بكل إص��رار في بعض 
م��ن��اط��ق احمل��اف��ظ��ة ع��ل��ى م��دار 
ال��س��اع��ة وم���ن دون ك��ل��ل وال 

ملل.. ال يستوقف جهودها أية 
ه  معوقات أو عراقيل، كما توَجّ
ضرباتها لكافة املخالفات، وذلك 
رغبًة في تنظيم عمليات البناء 
اس��ت��ن��اداً ل��ل��ق��وان��ني وال��ل��وائ��ح 
املعمول بها في البالد”، منوهاً 
بأنه “يتابع شخصياً ويشرف 
ب��ش��ك��ل م��س��ت��م��ر ع��ل��ى امل��واق��ع 
املختلفة إلزال��ة املخالفات لكن 
األمر يحتاج بعض الوقت حتى 
ي��ت��م االن��ت��ه��اء م��ن��ه��ا.  وأك���د أن 
“احملافظة”، عازمة بكل حزم 
على إزالة جميع مخالفات البناء 
ف��ي املناطق وتطبيق القانون 
مهما كانت املعوقات، الفتاً إلى أن 

احلملة تسير بخطواتها الواثقة، 
كما يجري فريق عمل احملافظة 
ج���والت���ه امل��ي��دان��ي��ة املتتالية 
لتسريع عمليات اإلجن��از على 
أرض ال��واق��ع في مناطق شرق 
وامل��رق��اب وبنيد ال��ق��ار، وذل��ك 
ب��ج��ه��ود م��خ��ل��ص��ة وم��س��ت��م��رة 
لإلشراف على املواقع املستهدفة 
وإزال��ة املخالفات من قبل فريق 
الطوارئ لفرع بلدية احملافظة 
برئاسة زيد العنزي، باإلضافة 

إلى اجلهات املعنية.
وأش���ار اخل��ال��د إل��ى أن رؤاه 
تستهدف وض��ع احملافظة على 
م��ض��م��ار ال��ت��ط��ور ع��ل��ى ك��اف��ة 

امل��س��ت��وي��ات واس��ت��ي��ع��اب أط��ر 
التكنولوجيا في جميع جوانبها 
وه��و ما يحتاج لبعض الوقت، 
مبيناً أن مستوى الطموحات 
املنشودة م��ازال يحظى باملزيد 
م��ن األه���داف ال��ت��ي يعكف على 

حتقيقها واحداً تلو آخر.
 وذك���ر أن جعبته م��ازال��ت 
مليئة بالكثير والكثير من آليات 
تطوير العمل التنفيذي على 
مستوى احملافظة والتي يعمل 
مسؤولوها وفريق عملها على 
تنفيذها بالتعاون مع اجلهات 
املعنية حتقيقا ل��رؤى التنمية 

املستدامة.

جانب من جولة محافظ العاصمة

سمو األمير يستقبل مرزوق الغامن

أمير البالد يستقبل الشيخ حمد جابر العلي

أعلن املعهد العربي للتخطيط مشاركته في 
تنظيم املؤمتر االفتراضي الدولي الثاني حول 
)مستقبل التعليم والتدريب والتنمية البشرية 
بني النمطية واالبتكار(، الذي يعقد يوم األربعاء 

املقبل حتت شعار )اإلبداع والريادة واالبتكار(.
وقال املعهد في بيان صحفي أمس: إن فكرة 
املؤمتر ج��اءت في إط��ار التعامل مع متطلبات 
وتطلعات الدول العربية في مجال بناء القدرات 
والتنمية البشرية وما جاء في الرؤى واخلطط 
الوطنية املستقبلية بشكل عام وما يخص التنمية 

البشرية والتعليم والتدريب بشكل خاص.
وأض����اف أن أع��م��ال امل��ؤمت��ر ال���ذي سيعقد 
بالتعاون مع معهد )نيو وورلد للتدريب األهلي 
ستستمر أربعة أيام من الساعة 10 مساًء إلى 12 

صباحاً بالتوقيت احمللي لدولة الكويت.
ونقل البيان عن رئيس املؤمتر سالمة الغريب 
قوله: إن املؤمتر االفتراضي يهدف إل��ى إب��راز 
أهمية األب���داع واالبتكار لتحقيق ال��ري��ادة في 

التعامل مع قضايا التعليم والتدريب والتنمية 
البشرية والتعرف على دور التدريب في تنمية 
املهارات الريادية واملساهمة في حتديد آليات 
وسياسات رفع مستوى االب��داع واالبتكار لدى 

الشباب.
ولفت الغريب إلى أن املؤمتر سيضم مجموعة 
كبيرة م��ن اخل��ب��راء م��ن ال���دول العربية الذين 
س��ي��رك��زوا على مناقشة احمل���اور الرئيسية 
للمؤمتر ومن أبرزها مستقبل التعليم والتدريب 
ب��ني النمطية واالب��ت��ك��ار واإلب����داع واالب��ت��ك��ار 

اإلستراتيجي والتكنولوجي.
ووجه الدعوة إلى جميع املهتمني واملختصني 
للتسجيل املجاني ف��ي امل��ؤمت��ر لالستفادة من 
خبرات النخبة العربية املشاركني ومن التجارب 
الناجحة مشيدا بدور املعهد العربي للتخطيط في 
دعم كل اجلهود اإلمنائية العربية عبر ما يقدمه 
من خدمات في مجال بناء القدرات واالستشارات 

والنشر والفعاليات التنموية.

املعهد العربي للتخطيط يشارك في املؤمتر 
االفتراضي »مستقبل التعليم والتدريب«

أطلقت مشروع التعليم لطالبات »الروهينغيا« في بنغالديش

»الهالل األحمر« تدشن مشروع 
15 ألف الجئ سوري في األردن »إفطار صائم« لـ 

دشنت جمعية الهالل األحمر الكويتي 
أول أمس، مشروع )إفطار صائم( الذي 
يشمل توزيع وجبات طعام على 15 ألف 
الجئ سوري في األردن طوال أيام شهر 

رمضان املبارك.
وقال سفير دولة الكويت لدى األردن 
عزيز الديحاني ل� )كونا( في أثناء عملية 
التوزيع التي متت مبركز الهالل األحمر 
األردني في محافظة “البلقاء”: إن الهالل 
األحمر الكويتي مستمر في تقدمي الدعم 
اإلنساني لالجئني السوريني ب��األردن 
منذ ان��دالع األزم��ة السورية عام 2011.
وأض���اف ال��دي��ح��ان��ي أن دول���ة الكويت 
حريصة على تخفيف معاناة الالجئني 
وت��وف��ي��ر االح��ت��ي��اج��ات األس��اس��ي��ة لهم 
مراعاة للظروف التي يعيشونها والتزاما 
منها بالدور األخالقي والشرعي جتاههم، 
م��وض��ح��اً أن ه���ذه اجل��ه��ود الكويتية 
الرسمية والشعبية م��ا ه��ي إال ترجمة 
عملية لتوجيهات القيادة السياسية العليا 

بدعم األوضاع اإلنسانية لالجئني.
وذكر أن مشروع )إفطار صائم( تنفذه 
جمعية الهالل األحمر الكويتي بالتعاون 
مع الهالل األحمر األردني ويشمل توزيع 
500 وجبة طعام يومياً على الالجئني 
ط��وال أي��ام شهر رم��ض��ان امل��ب��ارك وفي 
مختلف امل���دن واحمل��اف��ظ��ات األردن��ي��ة 

بإجمالي 15 ألف وجبة.
وأش��ار إل��ى مشاركة ع��دد من طالبات 
الكويت الدارسات في كلية الطب باألردن 
ومتطوعني كويتيني ببرنامج التوزيع 

اليومي ال���ذي يشمل تعبئة الوجبات 
وتسليمها للمستفيدين مثمنا اجلهود 
“الطيبة” ل��ل��م��ش��ارك��ني ال��ت��ي تعكس 
“العادات األص��ي��ل��ة ال��ت��ي جبل عليها 
الكويتيون في التكافل االجتماعي ومد يد 

العون للمحتاجني”.
م���ن ج��ه��ة أخ�����رى، أع��ل��ن��ت جمعية 
الهالل األحمر الكويتي أمس، عن إطالق 
م��ش��روع التعليم للطالبات النازحات 
من الروهينغيا في بنغالديش على مدار 
أرب��ع��ة س��ن��وات مبنحة مقدمة م��ن بيت 

التمويل الكويتي.
وق��ال��ت األم���ني ال��ع��ام ف��ي اجلمعية 
مها البرجس في تصريح ل� )كونا(: إن 

اجلمعية وقعت االتفاقية املشتركة مع 
اجلامعة اآلسيوية في بنغالديش لدعم 
تعليم 100 طالبة من نازحات الروهينغيا 

في بنغالديش.
وأش�����ادت ب��ج��ه��ود ال��ق��ط��اع اخل��اص 
والبنوك لدعمها الهالل األحمر الكويتي 
لتعزيز مسيرتها ب��االرت��ق��اء بالعمل 
اإلنساني وتنظيم برامج إغاثية وتعليمية 

وصحية ومشاريع إنسانية.
وأوض���ح���ت أن أع������داداً ك��ب��ي��رة من 
ال��ن��ازح��ات تقل أع��م��اره��ن ع��ن 18 عاماً 
بحاجة للتعليم وجميعهن غير ق��ادرات 
ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة امل��ن��اه��ج ال��دراس��ي��ة في 
بنغالديش مشيرة إلى أن اجلمعية تبنت 

هذا املشروع التعليمي أسوة باملشاريع 
االخرى املقدمة للنازحني من الروهينغيا 

في بنغالديش.
ودعت إلى ضمان حق التعليم للجميع 
مب��ن فيهم ال��ن��ازح��ون امل��ت��ض��ررون من 
النزاعات املسلحة من أج��ل إيجاد آلية 
مستدامة تتناسب مع ظروفهم املعيشية 
وم��ع احتياجاتهم التعليمية بداية من 
محو األمية مبختلف أنواعها والتعليم 

األساسي واجلامعي.
وق��ال��ت: إن اجلمعية وف���رت امل��أوى 
وال���غ���ذاء وال��ع��الج ال��ط��ب��ي ومستمرة 
ف��ي إغ��اث��ة الجئي )الروهينغيا( س��واء 

بالشراكة مع منظمات دولية أو محلية.

جانب من عملية توزيع وجبات اإلفطار
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استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ 
مشعل األح��م��د، بقصر بيان صباح 
أم��س، رئيس مجلس األم��ة م��رزوق 
الغامن. كما استقبل سمو ولي العهد، 

سمو الشيخ ص��ب��اح اخل��ال��د رئيس 
مجلس ال��وزراء. واستقبل سمو ولي 
العهد، نائب رئيس مجلس ال��وزراء 
ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي 

و وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ووزي���ر ال��دول��ة 
ل��ش��ؤون م��ج��ل��س ال������وزراء الشيخ 
الدكتور أحمد ناصر احملمد ووزي��ر 
الداخلية الشيخ ث��ام��ر العلي. كما 

استقبل سمو ولي العهد، نائب رئيس 
مجلس ال��وزراء ووزير العدل ووزير 
الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله 

الرومي.

.. وسموه يستقبل عبدالله الرومي

سفير الكويت لدى األردن خالل توزيع وجبات اإلفطار


