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بعد اعتماده رسميًا من مجلس الوحدة االقتصادية بجامعة الدول العربية 

انتصار احملمد: االحتاد العربي للتضامن االجتماعي يرسخ ثقافة املسؤولية املجتمعية 
أع��ل��ن��ت ن��ائ��ب رئ��ي��س اإلحت���اد 
العربي للتضامن االجتماعي الشيخة 
انتصار احملمد الصباح أن مجلس 
الوحدة االقتصادية التابع جلامعة 
الدول العربية أعتمد رسميا اإلحتاد 
العربي للتضامن اإلجتماعي، وذلك 
خ��ال اإلجتماعات التي ج��رت في 
ال��ق��اه��رة، بحضور رئيس اإلحت��اد 
املستشار جابر العنزي، ود. السفير 
محمد الربيع األم��ن العام ملجلس 
الوحدة اإلقتصادية بجامعة الدول 
العربية، والسفير عبدالله سرور 
اجل���رم���ان األم����ن ال��ع��ام امل��س��اع��د 
باجلامعة العربية للشئون اإلدارية 
وامل��ال��ي��ة، وصاحبة السمو امللكي 
األم��ي��رة أض���واء بنت فهد ب��ن سعد 
آل سعود، وأعضاء مجلس اإلدارة 
واجلمعية العمومية، واملستشار 
م���ش���اري ال��س��ل��ط��ان، وع�����دد من 

الشخصيات.
ج��اء ذل��ك خ��ال االحتفالية التي 
أقامها اإلحتاد في فندق “جراند نايل 
تاور” على هامش اجتماعات جمعيته 
العمومية الثانية التي تخللها عدة 
ك��ل��م��ات بينها امل��ت��ح��دث ال��رس��م��ي 

ل��إحت��اد طلق امل��س��ع��ودي، ونائب 
رئ��ي��س االحت����اد الشيخة انتصار 
احملمد الصباح، واألميرة أضواء بنت 
فهد بن سعد، وتخللها ع��رض فيلم 
وثائقي تناول اخلطة االستراتيجية، 
والتي تأتي ضمن تطبيق أهداف األمم 

املتحدة للتنمية املستدامة.
وق��ال��ت الشيخة انتصار احملمد 
في تصريح صحفي: إن إجتماعات 
اإلحتاد العربي للتضامن اإلجتماعي 
أثمرت عن اتخاذ ع��دد من القرارات 
ال��داع��م��ة ملسيرته وحتقيق أهدافه 

ورسالته، مبا يتوافق مع أساسيات 
ال��ت��ك��ات��ف االج��ت��م��اع��ي وال��ع��م��ل 

التطوعي.
وع��ب��رت ع��ن س��ع��اده��ا ال��غ��ام��رة 
ب��إش��ه��ار االحت���اد ال��رس��م��ي م��ن قبل 
مجلس الوحدة اإلقتصادية بجامعة 

الدول العربية، وهو يعد إجنازا كبيرا 
ل��احت��اد، الفتة إل��ى العمل العربي 
امل��ش��ت��رك ن��ح��و حت��ق��ي��ق امل��زي��د من 
األهداف الفاعلة في بناء مجتمع عربي 
متطور، وترسيخ ثقافة املسؤولية 
املجتمعية.وأضافت أن اإلحتاد يعمل 

على تعزيز العديد من األهداف بكافة 
ال��دول العربية بينها رعاية األسر 
الفقيرة وم��ح��دودي ال��دخ��ل وذوي 
اإلعاقة واأليتام والعاطلن عن العمل 
من خال رفع املستوى املعيشي، إلى 
جانب املساهمة في رعاية اخلدمات 

اإلنسانية واالجتماعية والصحية 
والتعليمية الضرورية، مشيرة إلى 
أن اإلحتاد يقطف ثمرة متيز فعالياته 
وأنشطته التي أقامها العام املاضي، 
وك���رم على ضوئها كأفضل إحت��اد 

عربي.

تواصلت خال األسبوع املنتهي يوم اجلمعة املاضي 
النشاطات اإلنسانية التي تقوم بها اجلهات الكويتية 
خارج الباد وتصل الى احملتاجن في العديد من الدول 

واملناطق.
وقد انخفضت وتيرة النشاطات خال األسبوع املذكور 
وبشكل طبيعي عقب اجلهود املكثفة واالستثنائية التي 
بذلتها هذه اجلهات في مجال اإلغاثة واملساعدات مع 
نهاية العام املاضي لكي ترسم االبتسامة على وجوه 
اجلميع ومتنحهم األمل ببداية جديدة وبالتالي شكل هذا 

األسبوع نوعا من استراحة احملارب.
لكن رغم ذلك فقد شهد األسبوع املذكور فعاليات بارزة 
في املجال اإلنساني الكويتي نبدأها من تركيا حيث قامت 
الرحمة العاملية بجمعية االصاح االجتماعي الكويتية 
يوم السبت 11 يناير بوضع حجر األساس لبناء مدرسة 
لتعليم الاجئن السورين مبدينة )شانلي أورفا( جنوب 

تركيا بحضور محافظ املنطقة عبدالله ايرن.
وقال مدير مكتب جمعية )عطاء( التركية في )شانلي 
أورف��ا( أسامة الشيدون في اتصال هاتفي مع وكالة 
األنباء الكويتية )كونا( ان رئيس مكتب سوريا في 
الرحمة العاملية وليد السويلم واحملافظ اي��رن وقعا 
بروتوكول إنشاء امل��درس��ة التي حتمل اس��م )الشيخ 
أحمد ال��ف��اح(.وأض��اف الشيدون ان امل��درس��ة ستقدم 
خدماتها التعليمية لنحو 480 طالبا وطالبة من الاجئن 
السورين في )شانلي أورفا( موضحا ان جمعية )عطاء( 

ستقوم بتنفيذ املشروع.
وفي تركيا أج��رى فريق الشفاء اإلنساني الكويتي 
يوم األحد 12 يناير كشفا طبيا وعمليات جراحية عدة 
لاجئن ال��س��وري��ن مبستشفى )سيفجي( ف��ي بلدة 

)ريحانلي( مبدينة )هطاي( جنوب تركيا.
وف��ي تركيا أيضاً واصلت جمعية النجاة اخليرية 
الكويتية يوم اجلمعة 17 يناير حملة )دفئا وساما( 
التي أطلقتها قبل أسبوع ملساعدة الاجئن السورين في 

مدينة )شانلي أورفا( جنوب تركيا.
وقال رئيس وفد احلملة عمر الثويني ل� )كونا(: إن 
اجلمعية قامت بتوزيع مساعدات عاجلة استفاد منها 

أكثر من ألفي الجئ سوري بتركيا.
وأكد الثويني أن هذه اإلغاثة العاجلة تأتي في إطار 
اجلهود احلثيثة التي تبذلها جمعية النجاة لتخفيف 
معاناة الاجئن السورين خصوصا في موسم الشتاء.
وأوض��ح ان املساعدات االنسانية شملت ساال غذائية 
تكفي السلة الواحدة األسرة لقرابة شهر كامل باإلضافة 

إلى توزيع بطانيات وفرش ووسائل تدفئة.
وأش��ار إل��ى ان الوفد الكويتي ضم 27 متطوعا من 
الشباب الكويتي وفاعلي اخلير مشيدا بتفاعل وتعاون 

أهل اخلير مع مشاريع اجلمعية االنسانية.
وف��ي اليمن اختتمت )اجلمعية الكويتية لإغاثة( 
ي��وم اخلميس 16 يناير مشروع الفصول الدراسية 
البديلة الذي شمل 28 مدرسة في محافظات )حلج وأبن 
ومأرب( وذلك ضمن حملة )الكويت بجانبكم( املستمرة 

منذ سنوات.
وأق��ام��ت )مؤسسة استجابة لألعمال االنسانية( 
املنفذة للمشروع حفا ختاميا في العاصمة املؤقتة 
ع��دن بحضور محافظ )حل���ج( أح��م��د عبدالله تركي 
ووكيل وزارة التربية والتعليم عمر باسليم ونائب 
محافظ )أبن( مهدي احلامد ومديري مكاتب التربية في 

احملافظات الثاث.
يذكر أن املشروع الذي استغرق تنفيذه ثمانية أشهر 
شمل توزيع 100 فصل دراس��ي بديل على 28 مدرسة 
توزعت على محافظات )أبن وحلج وم��أرب( ليستفيد 

منه نحو 3600 طالب أغلبهم من النازحن.
وفي اليمن دشن وكيل أول محافظة )سقطرى( رائد 
اجلريبي يوم اجلمعة 17 يناير مشروع توزيع سلل 
غذائية على أهالي منطقة )عرريهن( بدعم من )فريق 
عطاء امل��رأة الكويتية االنساني( عبر )جمعية الشيخ 

عبدالله النوري اخليرية(.
وذكرت )مؤسسة سبرة التنموية( املنفذة للمشروع 
في بيان أن 40 أسرة استفادت من املشروع في منطقة 

)عرريهن( مبحافظة )أرخبيل سقطرى(.
وثمن الوكيل اجلريبي “اجلهود التنموية واإلغاثية 
التي يبذلها األشقاء في الكويت عبر مؤسساتها اإلنسانية 
ومنها )فريق عطاء املرأة الكويتية(” الفتاً إلى أن مثل 
هذه املساعدات تساهم في التخفيف من معاناة املواطنن 

في احملافظة. 

مساعدات الكويت اإلنسانية أسهمت بتوفير التعليم 
والعالج والغذاء والتدفئة للمحتاجني

»الهالل األحمر الكويتي«:  إقالع طائرة 
مساعدات إغاثية إلى جيبوتي

أع��ل��ن��ت جمعية ال��ه��ال األح��م��ر الكويتي 
أم��س السبت إق��اع ط��ائ��رة اإلغ��اث��ة الكويتية 
احململة مبساعدات وخيام إلى جيبوتي إلعانة 
املتضررين من ج��راء األم��ط��ار والسيول الذي 

ضربت بادهم أخيراً.
وق��ال مدير ادارة ال��ك��وارث وال��ط��وارئ في 
اجلمعية يوسف املعراج في تصريح ل� )كونا(: 
إن ال��ط��ائ��رة حت��م��ل ع��ل��ى متنها 18 ط��ن��ا من 
املساعدات تتضمن كميات من اخليام واملابس 
املتنوعة ومضخات مياه وبطانيات وحقائب 

إسعافات أولية.
وأض����اف امل��ع��راج أن ع���ددا م��ن املتطوعن 
يرافقون الطائرة التي انطلقت من قاعدة )عبدالله 
املبارك( اجلوي لتوزيع املساعدات في املناطق 

املتضررة في الدولة الشقيقة.
وأوضح أن الفريق امليداني سيعقد اجتماعا 
مع اجلهات املعنية في جيبوتي للوقوف على 
االحتياجات وخطط عمليات توزيع املساعدات 

وطبيعة االحتياجات العاجلة.
وأك���د أن ه��ن��اك تنسيقا ك��ام��ا م��ع س��ف��ارة 
الكويت في جيبوتي والهال األحمر اجليبوتي 

إليصال املساعدات للمتضررين الذين مت حتديد 
احتياجاتهم بعد مسح واسع شمل كل املناطق 

املتضررة.
وأع��رب عن الشكر ل��وزارة الدفاع الكويتية 
لتسخير ه��ذه ال��ط��ائ��رة ول����وزارة اخلارجية 
الكويتية ع��ل��ى امل��س��اه��م��ة ف��ي إجن���اح املهمة 

اإلنسانية.
وأك���د ح��رص اجلمعية على امل��ش��ارك��ة في 
اجلهود اإلنسانية التي تقوم بها الكويت في 
ضوء توجيهات سمو أمير الباد بتقدمي الدعم 
واملساندة ال��ازم��ن للمتضررين من السيول 

والفيضانات التي ضربت جيبوتي أخيراً.
واشار املعراج إلى أن ما تسهم به اجلمعية من 
جهود في جيبوتي هو واجب جتاه أبناء الشعب 
اجليبوتي ملا يعانيه من ظروف صعبة معربا عن 
أمنياته بأن تسهم هذه املساعدات في التخفيف 

من معاناة املتضررين واحملتاجن.
يذكر أن جيبوتي تعرضت في نوفمبر املاضي 
ألم��ط��ار غ��زي��رة وس��ي��ول تسببت ف��ي دم��ار في 
املمتلكات واألراض���ي ال��زراع��ي��ة واالن��ه��ي��ارات 

األرضية.

جانب من جتهيز طائرة اإلغاثة الكويتية 

جانب من اجتماعات االحتاد العربي للتضامن االجتماعي الشيخة انتصار احملمد مع بعض الشخصيات اخلليجية والعربية

أك��دت جامعة الكويت استعدادها الستقبال 
33916 طالبا وطالبة سيبدؤون الدراسة في 
مرحلة البكالوريوس اليوم األحد مع بدء الفصل 

الدراسي الثاني 2020/2019.
وقال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت 
الدكتور علي املطيري أم��س: إن إجمالي عدد 
الطلبة املقيدين في اجلامعة الذين سيبدأون 
الدراسة غدا هو 33916 طالبا وطالبة عدا طلبة 

كلية الدراسات العليا.
وأضاف أن هذا العدد يتضمن 1849 مستجدا 
للفصل ال��دراس��ي الثاني 2020/2019 فيما 
تخرج في الفصل الدراسي األول املاضي 2105 

طالبا وطالبة.  

وأك���د امل��ط��ي��ري ض����رورة م��راج��ع��ة الطلبة 
املستجدين جلداولهم الدراسية باستخدام نظام 
معلومات الطالب للتأكد من استكمال احلد األدنى 
لعدد الوحدات تفاديا لوقوع أي مشكلة فيما بعد 
مشيراً الى عدم السماح للطالب املستجد بإجراء 
أي تعديل في جدوله الدراسي الذي مت تسجيله 

فيه بعد قبوله.
وأف��اد أن العبء ال��دراس��ي األدن��ى املسموح 
به للطلبة هو 12 وح��دة دراسية أو ما يوازي 
ذل��ك للطلبة املسجلن في امل��ق��ررات التمهيدية 
مع مراعاة عدم جواز انسحاب الطالب املسجل 
في 12 وح��دة دراس��ي��ة فقط من أي مقرر فترة 

االسابيع الستة احملددة لانسحاب من املقررات.

33916 طالبًا  جامعة الكويت تستقبل اليوم 
ببدء الفصل الدراسي الثاني 
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أعضاء من فريق الشفاء اإلنساني الكويتي خال إجراء إحدى العمليات

اختتام مشروع الفصول الدراسية البديلة بتمويل اجلمعية الكويتية لإغاثة

توزيع مساعدات جمعية النجاة الكويتية على الاجئن السورين بتركيا

100 فصل دراسي بديل 28 مدرسة مينية ب�  الكويتية لإغاثة تدعم 


