
انتهت اإلدارة العامة للطيران املدني الكويتية 
من املرحلة األولى للخطة اآلنية إلعادة املواطنني 
العالقني في اخلارج إثر تفشي جائحة فيروس 
كورونا املستجد )كوفيد - 19( بإجالء 2713 
مواطنا من أمريكا وأملانيا وبريطانيا وإيطاليا 
وإسبانيا وفرنسا إي��ران واإلم���ارات البحرين 

ومصر ولبنان.
وق��ال املتحدث الرسمي باسم اإلدارة سعد 
العتيبي ل� )كونا( أمس الثالثاء: إن )الطيران 
املدني( قامت بتشغيل 15 رحلة جوية لعودة 
املواطنني الكويتيني املوجودين خ��ارج دولة 
الكويت خالل الفترة بني 25 و 29 شهر مارس 

اجلاري.
وأضاف العتيبي أنه مت نقل 2713 راكبا على 
مدى خمسة أيام وسارت عملية عودة املواطنني 
بنجاح بالتعاون مع كل من وزارات اخلارجية 
والصحة والداخلية والدفاع واإلدارة العامة 
للجمارك واإلدارة العامة لالطفاء وشركة 
اخل��ط��وط اجل��وي��ة الكويتية وش��رك��ة طيران 

اجلزيرة.
وأوضح أنه مت جتهيز أربعة مواقع معزولة 
للفحص في مباني مطار الكويت الدولي )تي1( 
و)ت 3( و)ت��ي 4( و)ت��ي 5( وف��ق اشتراطات 
ومتطلبات وزارة الصحة بالتنسيق مع شركات 

الطيران احمللية.
وأش��اد العتيبي بجهود اجلهات احلكومية 
وع��ل��ى رأس��ه��ا وزارات اخل��ارج��ي��ة والصحة 
والداخلية وكذلك ال��دور املهم ل��الدارة العامة 
للجمارك واالدارة العامة لالطفاء والشكر 
موصول لشركات الطيران احمللية وشركات 

اخلدمات األرضية.
وكان وزير اخلارجية الكويتي الشيخ الدكتور 

أحمد ناصر احملمد أعلن في 23 اجلاري انطالق 
املرحلة األولى من اخلطة اآلنية إلجالء املواطنني 
الكويتيني العالقني في اخل��ارج نتيجة تفشي 
فيروس ك��ورون��ا املستجد وب��دأت 25 اجل��اري 

واستمرت حتى أمس األول األحد.
يذكر أن مجلس ال���وزراء شكل منذ اللحظة 
األولى لظهور الفيروس فريقا حكوميا ملواجهته 
ووض���ع خطة متكاملة الستقبال املواطنني 
العائدين من البلدان كافة حسب املعايير الدولية 
يضم كبار املسؤولني ف��ي وزارات اخلارجية 
واملالية والداخلية والصحة والدفاع وممثلي 
اإلدارة العامة للطيران املدني والهالل األحمر 
الكويتي واجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات 

وشركة اخلطوط اجلوية الكويتية.

شاركت سفارة دولة الكويت في روما 
أمس الثالثاء ايطاليا في احلداد على أرواح 
آالف الضحايا ال��ت��ي حصدها فيروس 

)كورونا املستجد - كوفيد 19(.
وتقدم سفير دولة الكويت لدى إيطاليا 

الشيخ ع��زام الصباح الوقفة الرمزية في 
متام الساعة 12 ظهرا )بالتوقيت احمللي( 
أم���ام مقر س��ف��ارة الكويت ف��ي العاصمة 
روم��ا ضمن احل��داد العام ال��ذي دعت اليه 
محافظات ايطاليا مبشاركة جميع بلديات 

وأبرشيات املدن بطول البالد.
وقال الشيخ عزام الصباح في تصريح 
ل� )ك��ون��ا(: إن مشاركة السفارة الشعب 
اإليطالي الصديق ف��ي ه��ذا احل���داد تأتي 
تعبيرا عن مشاطرتنا القلبية واإلنسانية 

ألح��زان��ه وآالم أس��ر ضحايا ه��ذا الوباء 
اخلطير الذي ضرب إيطاليا بقسوة.

وأكد الشيخ عزام وقوف دولة الكويت 
قيادة وشعبا بجانب احلكومة اإليطالية 
وتضامنها مع الشعب االيطالي الصديق في 
هذه احملنة ومؤازرتها القوية للجهد الكبير 
الذي تبذله في مكافحة اجلائحة التاريخية 

غير املسبوقة التي تضرب البشرية.
ون���ك���س���ت األع���������الم ف������وق ق��ص��ر 
)الكويرينالي( اجلمهوري ومقار البلديات 
التي وقف عمداؤها دقيقة صمت متوشحني 
العلم االيطالي ال��ذي تدلى من الشرفات 
والنوافذ بينما قرعت الكنائس األجراس 
اجل��ن��ائ��زي��ة »ت��ذك��ي��را مب��ن سلب ال��وب��اء 
حياتهم واحتضان ذويهم ولتحية الفرق 
الطبية والقائمني على ع��الج الضحايا 

بالتقدير واالمتنان«.
ووف��ق��ا آلخ���ر اإلح���ص���اءات ال����واردة 
فقد جت��اوز إجمالي اإلص��اب��ات بفيروس 
)كورونا املستجد - كوفيد 19( في إيطاليا 
ح��اج��ز ال��� 100 أل��ف إص��اب��ة فيما بلغت 

حاالت الوفيات 812 وفاة.

الطبية العلوم  كليات  نهائي  طلبة  تخريج  مقترح  على  يوافق  احلربي 
واف��ق وزي��ر التربية وزي��ر التعليم العالي الكويتي 
ال��رئ��ي��س األع��ل��ى للجامعة ال��دك��ت��ور س��ع��ود احلربي 
أول أم��س على مقترح امت��ام طلبة السنة النهائية في 
كليات مركز العلوم الطبية مدة الفصل الدراسي الثاني 

ومتكينهم من أداء االختبارات النهائية للتخرج بغية 
مساندة الطواقم الطبية العاملة في مكافحة عدوى 

فيروس كورونا املستجد )كوفيد 19(.
وقالت جامعة الكويت في بيان صحفي إن املوافقة 

على املقترح املقدم من نائب مدير اجلامعة للعلوم الطبية 
الدكتور ع��ادل احلنيان ج��اءت »حرصا على مصلحة 
الطلبة الى جانب متكينهم من االنضمام بصورة مباشرة 

إلى قوة العمل في الكويت«.

2
تونس مع  الثابت  الكويت  تضامن  عن  أعرب 

وزير اخلارجية يترأس اجتماعًا لفريق العمل املعني بتجهيز عودة املواطنني للبالد
ت��رأس وزي��ر اخلارجية الشيخ الدكتور 
أحمد ناصر احملمد أول أمس في مقر األمانة 
ال��ع��ام��ة ملجلس ال�����وزراء بقصر السيف 
وب��ح��ض��ور رئ��ي��س مجلس إدارة جمعية 
الهالل األحمر الكويتي الدكتور هالل الساير 
ورئ��ي��س مجلس إدارة ش��رك��ة اخل��ط��وط 
اجلوية الكويتية يوسف اجلاسم االجتماع 
الثالث لفريق العمل املشكل بقرار من مجلس 
ال��وزراء لتجهيز عودة املواطنني الكويتيني 

إلى البالد.
ومت خ��الل االجتماع استكمال ومتابعة 
اإلج���راءات العاجلة املتعلقة بالتعامل مع 
األولويات امللحة ملواجهة أزمة تفشي وباء 
ف��ي��روس ك��ورون��ا املستجد )ك��وف��ي��د 19( 
وتداعياتها ومتابعة التنسيق القائم بني 
اجلهات املعنية جتاه تنفيذ اخلطط والبرامج 
امل��خ��ص��ص��ة ل��ع��م��ل��ي��ات إع����ادة امل��واط��ن��ني 
الكويتيني من اخلارج ومتابعة كافة السبل 
واإلمكانيات لضمان سالمتهم حتى إعادتهم 

إلى أرض الوطن ساملني.
وي��ض��م ف��ري��ق ال��ع��م��ل ك��ب��ار امل��س��ؤول��ني 
في وزارات اخلارجية واملالية والداخلية 
والصحة وال��دف��اع وممثلي اإلدارة العامة 
للطيران امل��دن��ي وال��ه��الل األح��م��ر الكويتي 
وج��ه��از امل��رك��زي لتكنولوجيا املعلومات 

وشركة اخلطوط اجلوية الكويتية.
وك��ان وزي��ر اخلارجية الشيخ الدكتور 

أحمد ناصر احملمد قد تلقى اتصاالً هاتفياً 
م��ن وزي��ر خارجية اجلمهورية التونسية 
الشقيقة نور الدين الري، حيث أعرب خالل 
االتصال عن تضامن دول��ة الكويت الثابت 
مع اجلمهورية التونسية وشعبها الشقيق، 
مشيدا باجلهود واإلجراءات واخلطوات التي 

تتخذها جتاه احتواء انتشار وباء فيروس 
كورونا املستجد.

وشدد على أهمية تضافر اجلهود الدولية 
والتعاون ملواجهة ه��ذه الكارثة الصحية 

العابرة للحدود واحلد من االنتشار السريع 
لهذا الوباء الذي ميثل حتديا مشتركا للبشرية 

جمعاء متمنيا لتونس السالمة وجتاوز هذه 
األزمة. من جانبه أعرب الوزير التونسي عن 

شكر وتقدير اجلمهورية التونسية لدولة 
الكويت ومساندتها لإلجراءات التي تتخذها 

احلكومة للحد من تفشي فيروس كورونا 
املستجد والتصدي لتداعياته.

جانب من االجتماع

  السفير الشيخ عزام الصباح يشارك مع موظفي السفارة في وقفة احلداد على ضحايا كورونا في إيطاليا

الضحايا  أسر   وآالم  اإليطالي  الشعب  ألحزان  واإلنسانية  القلبية  مشاطرتنا  الصباح:  عزام 

»كورونا« ضحايا  أرواح  على  احلداد  إيطاليا  تشارك  الكويت  سفارة 
»الطيران املدني« تنتهي من املرحلة 

2713 مواطنًا األولى من اإلجالء بعودة 

سعد العتيبي

100 متطوع في »الهالل األحمر الكويتي« يعملون  مع »الصحة«

احملاجر في  املواطنني  وخدمة  الواجب  أداء  في  يتوانوا  لم  املتطوعون  البرجس: 

مها البرجس خالل توزيع املستلزمات

الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد

أعلنت وزارة ال��دول��ة ل��ش��ؤون الشباب 
الكويتية تفعيل واستحداث برامج تدريبية 
وتنموية بالشراكة مع مركز صباح األحمد 
للموهھبة واإلب��داع باستخدام التعليم عن 
بعد نظرا إلى أهمية استمرار تدريب النشء 
والشباب. وقال وكيل مكتب وزير )الشباب( 
الدكتور مشعل الربيع ف��ي بيان صحفي 
أمس الثالثاء: إن هذه اجلهود تندرج ضمن 
السياسة الوطنية للوزارة في تقدمي العديد 
من البرامج الشبابية التي تالئم متطلبات 
املرحلة بتدريب وتأهھيل الشباب الكويتيي 
ف��ي مختلف امل��ج��االت لتحقيق التنمية 

الوطنية.
وأض��اف الربيع أن التفاعل مع الشباب 
م��ه��م لتحقيق ط��م��وح��ات��هھم وتطلعاتهم 
م��ع األخ��ذ بعني االعتبار ك��ل االشتراطات 
واحتياطات األم��ن والسالمة الصحية لذا 
تعتزم ال���وزارة إع��ادة تشغيل برنامجني 
واستحداث برنامجني آخرين بهدف تدريب 
وتأهيل الشباب الكويتيني للتفاعل اإليجابي 

عن بعد مبا يالئم الظروف املرحلية.
وذك��ر أن هذه املنصات التدريبية تهدف 
إلى إع��ادة تفعيل برامج )املبادر احملترف( 
و)دوري اإلبداع الشبابي( لتطويرالقدرات 
الشبابية إل��ى جانب اس��ت��ح��داث برنامج 
)حت��دي الشباب ال��دراس��ي( و)ورش��ة عمل 
للتعامل مع األوبئة والفيروسات( لتشجيع 

الشباب وتدريبهم على التعامل مع طوارئ 
الصحة العامة ومبادئ اإلسعافات األولية.

وب���ني أن ال������دورات س��ت��ق��دم ب��واس��ط��ة 
متخصصني ف��ي م��ج��ال ال��ط��وارئ العامة 
واإلسعافات األولية لرفع الوعي لدى جميع 
أف��راد املجتمع وتدريبهھم على التعامل مع 
الكوارث واألوبئة من خالل بث محاضرات 

التدريب عن بعد.
وق���ال: إن اس��ت��ح��داث ب��رن��ام��ج )حت��دي 
الشباب ال��دراس��ي( م��ن شأنه االستثمار 
في الشباب وحثهم على استخدام بوابات 
التعليم اإللكتروني لتعزيز مهارات البحث 
العلمي واالعتماد على النفس في البحث عن 

املعارف واملعلومات وتنمية أنفسهم ذاتيا.
وش��دد الربيع على أهمية دور أولياء 
األم���ور ف��ي ح��ث وتشجيع أبنائهم على 
املشاركة في هذه البرامج التدريبية لتعزيز 
مهاراتهم واكتساب مهارات جديدة تساهم 
بفعالية ف��ي تنميتهم وتأهيلهم ملواجهة 
حت��دي��ات املستقبل وحتصيل املعلومات 

واملهارات الالزمة لهم.
وبني أنه مت فتح باب التقدم واملشاركة في 
أكثر من برنامج شبابي يخدم قطاعا شبابيا 
واسعا نظرا إل��ى احلاجة امللحة لتكريس 
ثقافة التعلم والتدرب واكتساب امل��هھارات 
بواسطة إالنترنت عن بعد وتعززر اآلليات 

التي تضم جنودة مخرجاته.

»الشباب« تنفذ برامج تدريب وتعليم عن بعد 
بالشراكة مع مركز صباح األحمد للموهبة

أكدت األمينة العامة في جمعية الهالل األحمر 
الكويتي مها البرجس أن املتطوعني لم يتوانوا 
كعادتهم في تلبية نداء الواجب اإلنساني خلدمة 
املواطنني في احملاجر الصحية، مثمنة هذا الدور 

احليوي بالتعاون مع وزارة الصحة.
وقالت البرجس ل� )كونا( أمس الثالثاء عقب 
جولتها على احملاجر في اخليران والوطنية 
واك��وام��اري��ن وخليفة: إن متطوعي اجلمعية 
وعددهم 100 متطوع يعلمون جنبا إلى جنب 
م��ع وزارة الصحة خلدمة املواطنني ف��ي تلك 

احملاجر.
وأض��اف��ت أن املتطوعني ف��ي محجر منتزه 
اخليران أثبتوا بتعاونهم وتنسيقهم مع وزارة 

الصحة قدرتهم وكفاءتهم في العمل خلدمة 
املواطنني في احملجر وهذا التفاني القى تقدير 

وثناء اجلميع.
وذك���رت أن��ه��ا ف��رص��ة طيبة اآلن ملساعدة 
وخدمة املجتمع وال��دول��ة من خ��الل التطوع، 
مؤكدة أهمية اتباع املتطوعني واملتطوعات 
إرش����ادات وزارة الصحة املتعلقة مبكافحة 

فيروس كورونا املستجد )كوفيد - 19(.
وبينت أن املتطوعني لم يتوانوا في تلبية 
نداء الواجب اإلنساني ووهبوا جميع طاقاتهم 
ملساعدة املواطنني منذ وصولهم احملاجر إلى 
غرفهم، مشيرة إلى أن دعم القيادة السياسية 

شكل حافزا الستقطاب أفواج املتطوعني.
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جانب من املستلزمات املوزعة على نزالء مراكز احلجر الصحي

متطوعو »الهالل األحمر« خالل متابعتهم تأمني مستلزمات املواطنني 


