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خالل استقباله وفد ًا من الوكالة األممية

املعتوق :الكويت حريصة على دعم برامج «أونروا» التعليمية والصحية واالجتماعية
أك���د رئ��ي��س الهيئة اخليرية
اإلس�لام��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة ،املستشار
ب��ال��دي��وان األم��ي��ري د .عبدالله
امل��ع��ت��وق ح���رص دول���ة الكويت
ع��ل��ى دع���م ب��رام��ج وك��ال��ة األمم
املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني «أون���روا» ،لدورها
الكبير في دعم اخلدمات التعليمية
والصحية واالجتماعية لألشقاء
الفلسطينيني في قطاع غزة وفي
مناطق الشتات.
وقال د .املعتوق لدى استقباله
صباح أمس مبقر مكتبه ،مسؤول
قسم عالقات الدول املانحة ومدير
دائ���رة املانحني ال��ع��رب باإلنابة
“أون��������روا” ،م����ارك الس����اوي،
وم���س���ؤول ال��ع�لاق��ات ال��دول��ي��ة
وامل��ش��اري��ع ف��ي ال��وك��ال��ة منير
إلياس منه إنه على الدول العربية
وخاصة اخلليجية أن تكون في
مقدمة ال��دول الداعمة لبرامج “
أونروا” لتعويض العجز الذي
تعانيه بعد وقف الواليات املتحدة
األمريكية مساعداتها البالغة 350
مليون دوالر كأكبر ممول للوكالة.
ولفت د .املعتوق إلى إن دولة
الكويت من أب��رز ال��دول الداعمة
للقضية الفلسطينية سياسياً
وإنسانياً ،وأنها اذا تعهدت أوفت،
وإذا قالت فعلت ،منوهاً مبوقف
س��م��و األم���ي���ر ال���داع���م للقضية
الفلسطينية ،وتأكيدات سموه في
العديد من املناسبات بعدم التخلي
عن مساعدة األشقاء الفلسطينيني،
وك��ذل��ك امل��وق��ف امل��ش��رف لرئيس
مجلس األمة مرزوق الغامن الداعم
لقضية فلسطني في مختلف احملافل
البرملانية.
وأض���اف أن��ه كلف م��ن جانب
األم��ي��ن ال���ع���ام ل��ل�أمم امل��ت��ح��دة
ال��س��اب��ق ب��ان ك��ي م��ون بتشكيل
منصة تنسيقية من مجموعة كبار
املانحني ملتابعة تعهدات ال��دول
خ�لال م��ؤمت��رات امل��ان��ح�ين لدعم
الوضع اإلنساني في سوريا ،وان
نسبة التعهدات ارتفعت حينئذ
إلى حد كبير بعد تشكيل تنسيقية

جانب من اللقاء

املعتوق يستقبل مارك الساوي و منير إلياس

م� � � � � � �ب � � � � � ��ادرة إط� � � � � �ع� � � � � ��ام امل� � � � �ل� � � � �ي � � � ��ار ج� � � � ��ائ� � � � ��ع ت� � � �س� � � �ت� � � �ه � � ��دف ال� � �ف� � �ل� � �س� � �ط� � �ي� � �ن� � �ي� �ي ��ن وف� � � � � � �ق � � � � � ��راء ال � � �ع � � ��ال � � ��م
س� � �م � ��و األم� � � �ي � � ��ر أك � � � ��د ف � � ��ي م � �ن � ��اس � �ب � ��ات ع � � � ��دة ع � � � ��دم ت � �خ � �ل� ��ي ال� � �ك� � ��وي� � ��ت ع � � ��ن األش � � � �ق� � � ��اء ال� �ف� �ل� �س� �ط� �ي� �ن� �ي�ي�ن
اس� �ت� �م� ��رار ال� ��دع� ��م ال� �ك ��وي� �ت ��ي اإلن� �س� ��ان� ��ي ل �ل �ق �ض �ي��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي ��ة ..وم� ��وق� ��ف رئ� �ي� ��س م �ج �ل ��س األم � � ��ة م �ش��رف
الس � � ��اوي :ال �ك ��وي ��ت وال� �س� �ع ��ودي ��ة وق� �ط ��ر واإلم � � � ��ارات ت �ع �ه ��دت ب� �ـ  200م �ل �ي ��ون دوالر ل ��دع ��م ب ��رام ��ج ال ��وك ��ال ��ة
إل� � � �ي � � ��اس :ج� � �ه � ��ود ال � �ك � ��وي � ��ت ك � �ب � �ي� ��رة ف� � ��ي دع� � � ��م ب� � ��رام� � ��ج ال � ��وك � ��ال � ��ة وم� � � ��ن ب� �ي� �ن� �ه ��ا  12م� � ��درس� � ��ة ف� � ��ي غ� ��زة
مجموعة كبار املانحني ،التي كانت
تعلن باستمرار عن تعهدات الدول،
وتتابع مجاالت الصرف مؤكدا ً
أن دول��ة الكويت التزمت بجميع
تعهداتها خالل مؤمترات املانحني.
وأش����ار د .امل��ع��ت��وق إل���ى إن
الهيئة بصدد االستعداد إلطالق
مبادرة اطعام مليار جائع حول
ال��ع��ال��م ض��م��ن أع���م���ال امل��ؤمت��ر
الثامن للشراكة الفعالة وتبادل

املعلومات املقرر في  26نوفمبر
اجلاري برعاية سمو األمير ،وإن
األشقاء الفلسطينيني من املعنيني
مبخصصات هذه املبادرة والتي
ستتعدد مجاالتها في شكل إفطار
الصائم  ،حلوم االضاحي واالغاثة
الغذائية ورغيف اخلبز والسالل
ال��غ��ذائ��ي��ة وامل��ط��اب��خ امل��رك��زي��ة
وتغذية الطلبة واأليتام واألطعمة
املعلبة واملكمالت الغذائية وبنوك

الطعام وغيرها.
وت���اب���ع ق���ائ�ل�ا :وم���ن ب��رام��ج
املبادرة أيضاً متكني املستفيدين
من القروض امليسرة واملشاريع
ال��ص��غ��ي��رة وال��ت��أه��ي��ل احل��رف��ي
وامل����زارع االن��ت��اج��ي��ة واحلرفية
واستصالح األراضي وتوفير آالت
الزراعة ومستلزماتها ومشاريع
ال��ري وال��س��دود ومحطات املياه
واخلزانات واآلب��ار والصناعات

«السكنية» ترفع أولوية التخصيص على
قسائم «جنوب صباح األحمد» لنهاية 2017

أعلنت املؤسسة العامة للرعاية السكنية
أمس األربعاء رفع اولوية التخصيص على
قسائم مدينة (جنوب صباح األحمد) السكنية
حتى  31ديسمبر .2017
ودعت املؤسسة في بيان صحفي الراغبني
في احلصول على قسائم رعاية سكنية مبدينة
(جنوب صباح االحمد) السكنية من أصحاب
الطلبات االسكانية حتى  31ديسمبر 2017
وم��ا قبل ال��ى مراجعة أي م��ن م��راك��ز خدمة
املواطن األربعة التابعة لها اعتبارا من يوم
األحد املقبل.
وقالت ان موعد استقبال املراجعني في
املبنى الرئيس للمؤسسة سيكون في الفترة
من 00ر 8صباحا وحتى 45ر 12مساء في
حني سيكون استقبال املراجعني في الفترتني
الصباحية واملسائية بفرع (احلكومة مول)
في منطقة جابر العلي وفرع (احلكومة مول)
في برج التحرير فيما اقتصر وقت املراجعة
لفرع اجلهراء على الفترة الصباحية فقط.
وشددت على ضرورة اصطحاب الراغبني
في التخصيص ص��ورة عن البطاقة املدنية
للزوج وال��زوج��ة واألب��ن��اء وص��ورة عن عقد
ال��زواج في حال وجود زوجة ثانية وصورة
عن عقد الطالق وشهادة من وزارة العدل باسم
الزوج والزوجة الكويتية او اخلليجية مضافا
اليها الرقم امل��دن��ي.واش��ارت (السكنية) الى
ضرورة أن يكون االسم مطابقا للبطاقة املدنية
وإلغاء طلب القرض العقاري لدى بنك االئتمان
الكويتي ان وجد اضافة الى احضار شهادة
رات��ب حديثة تفصيلية للعاملني في القطاع
احلكومي وشهادة من التأمينات االجتماعية
مبدد االشتراك.
وأوض��ح��ت ان��ه على جميع العاملني في

املؤسسة العامة للرعاية السكنية

القطاع اخلاص احضار شهادة راتب تفصيلية
حديثة تبني عدم تقاضيه بدل ايجار او بدل
سكن من عمله الى جانب شهادة من التأمينات
االجتماعية مبدد االشتراك.
وقالت انه اذا كان املتقدم متقاعدا او يعمل
في القطاع اخلاص او ال يعمل فعليه احضار
شهادة حديثة من املؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية .وبينت انه يجب على املتقاعد
ال��ذي يعمل في القطاع اخل��اص ومن ال يعمل
احضار شهادات دراسية آلخر فصل دراسي
للعام الدراسي السابق واحلالي بالدرجات من
املدارس احلكومية اضافة الى وجوب تصديق

شهادات امل��دارس اخلاصة من ادارة التعليم
اخلاص.
وأف��ادت بأنه في ح��ال ك��ان وال��د صاحب
العالقة متوفي او والدته الكويتية او اخلليجية
فيجب اح��ض��ار ص���ورة ع��ن حصر ال��وراث��ة
وشهادة من التسجيل العقاري باسم املتوفى
مضافا اليها الرقم املدني ورقم اجلنسية.
وذكرت أنه في حال كان صاحب العالقة
(وحيد األب) فيجب عليه إحضار شهادة من
وزارة العدل فيما يجب على من لديه اولوية
اعاقة احضار شهادة حديثة من الهيئة العامة
لشؤون ذوي االعاقة.

الغذائية وغيرها.
وش��دد د .املعتوق على أهمية
توقيع اتفاقية تعاون وشراكة
مع الهيئة ملواصلة دعم األشقاء
الفلسطينيني ف��ي غ��زة والقدس
الشريف من خالل برامج “أونروا”
 ،الف��ت �اً إل��ى إن الهيئة ل��م تدخر
وسعاً في تقدمي الدعم للبرامج
الصحية والتعليمية واالنتاجية
وغيرها من أجل تخفيف معاناة

احمل��اص��ري��ن ف��ي غ���زة وال��ق��دس
ال��ش��ري��ف وال�لاج��ئ�ين ف��ي لبنان
واألردن وغيره.
وب���دوره كشف م��س��ؤول قسم
عالقات الدول املانحة ومدير دائرة
املانحني العرب باإلنابة “أونروا”،
م���ارك الس����اوي ع��ن ال��ت��ح��دي��ات
التي تواجه “أونروا” بعد توقف
امل��ع��ون��ات األمريكية  ،داع��ي �اً د.
املعتوق إلى استمرار دعمه الوكالة

بوصفه املستشار اخل��اص لألمم
املتحدة ،الفتا ً إلى إن الدول املانحة
لـ “أونروا” عقدت اجتماعني في
أعقاب وقف املعونات األمريكية،
وأن تعهدات ال��دول املتمثلة في
االحت�����اد األوروب������ي وال��س��وي��د
واليابان وهولندا والكويت وقطر
والسعودية واالمارات بلغت 390
مليون دوالر لعام 2018م  ،بينما
ل��م تتسلم الوكالة حتى اآلن إال

 51مليون دوالر من إجمالي هذه
التعهدات ،مشيرا ً إل��ى إن ال��دول
اخلليجية تعهدت وحدها بـ 200
مليون دوالر ،مبعدل  50مليون
دوالر لكل دولة.
وأش��ار م��ارك الس��اوي إلى إنه
رغ��م ه��ذه التحديات استطاعت
“أونروا” أن ت��واص��ل دعمها
لبرامج التعليم والصحة بكل
كفاءة مع ترشيد النفقات وتطبيق
اج���راءات تقشفية ،موضحاً أنها
كانت حريصة على اطالق العمل
ال��دراس��ي مستوعبة قلق أولياء
األم���ور على مستقبل أبنائهم،
وبالعمل ع��ن ق��رب م��ع املجتمع
الدولي ملواصلة الدعم واملنح.
وم����ن ج��ه��ت��ه ق����ال م��س��ؤول
العالقات الدولية واملشاريع في
الوكالة منير إلياس منه إن وكالة
“أونروا” كانت تعانى من عجز
ب��ل��غ  446مليون دوالر ،وإن��ه
مب��وج��ب ه��ذه ال��ت��ع��ه��دات أصبح
العجز  64مليون دوالر ،وأن��ه
واث���ق م��ن وف���اء ال���دول املختلفة
وعلى رأسها الكويت بتعهداتها،
غير أنه أشار إلى إن الوقت يشكل
عامالً مهما ً وحاسما ً بالنسبة لعمل
الوكالة.
وأش���ار إل��ى اجل��ه��ود الكبيرة
ل��دول��ة ال��ك��وي��ت ف��ي دع��م برامج
ال��وك��ال��ة امل��خ��ص��ص��ة لالجئني
الفلسطينيني وم���ن بينها 12
مدرسة في قطاع غ��زة  ،تعد من
أفضل املدارس وأكفأها.
يشار إلى إن مدير عام الهيئة
اخليرية م .ب��در سعود الصميط
وم��س��ت��ش��ار ال��رئ��ي��س للعالقات
الدولية هديل السبتي قد حضرا
أعمال االجتماع.
جدير بالذكر أن وك��ال��ة األمم
املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني (أون���روا) تأسست
في عام  ،1948وتقدم مساعدات
ألكثر من خمسة ماليني فلسطيني
في الضفة الغربية وغزة واألردن
ولبنان ومناطق أخرى في الشرق
األوسط.

«النجاة الكويتية» تفتتح دار محمد األيوب
لليتيمات السوريات بتركيا

افتتحت جمعية النجاة اخليرية
الكويتية أمساألربعاء (دار محمد
األي����وب) لليتيمات ال��س��وري��ات
مبدينة (شانلي أورف���ا) جنوب
تركيا بحضور والي املدينة عبدالله
ايرين.
وق����ال م��دي��ر ادارة التعليم
اخلارجي باجلمعية إبراهيم البدر
في لـ(كونا) ان اجلمعية تسعى
إل��ى بناء العديد من دور األيتام
لالجئني السوريني.
واع���ت���ب���ر أن ه����ذه امل��ن��ش��آت
اإلنسانية توفر لأليتام التعليم
اجليد وامل��أك��ل وامل��ش��رب الصحي
والرعاية االجتماعية والنفسية
والترفيهية لتكون مبثابة حاضنة
منوذجية لأليتام.
وأك���د ال��ب��در ح��رص اجلمعية
على التعامل مع ملف اليتيمات
الالتي بحاجة إلى رعاية نفسية
واجتماعية ومادية معربا عن األمل
في أن تكون هؤالء اليتيمات أمهات
ص��احل��ات م��ث��ل ال�لات��ي أصبحن
طاقات فاعلة في مجتمعاتهن.
وأوض�����ح أن ال�����دار ال��ت��ي مت
تشييدها بطريقة عصرية حديثة
تضم خمسة طوابق وتتسع لعدد
مئة يتيمة تتوفر لهن كامل الرعاية
وااله��ت��م��ام وتشمل أي��ض��ا سكنا
للطالبات ومطبخا مركزيا ومركز
تعليم وتدريب مهني.
وأعرب البدر عن شكره وتقديره
للمتبرع الكرمي سائال املولى احلق

جانب من االفتتاح

سبحانه أن يرزقه مرافقة النبي
صلى الله عليه وسلم في اجلنة.
من جانبه أشاد ايرين باجلهود
اإلنسانية العاملية التي تبذلها
دول���ة ال��ك��وي��ت أم��ي��را وحكومة
وشعبا مؤكدا أن العمل اخليري
الكويتي غ��دا محط أنظار العالم
أجمع كونه ميتاز باالحترافية
واملؤسسية العالية مثمنا الدعم
الكبير الذي قدمته الكويت وال تزال
للقضية اإلنسانية السورية.
واعتبر أن ه��ذه احلاضنة تعد

واح��دة من املشاريع الرائدة على
صعيد اإلس��ه��ام الكويتي والتي
تسعى بشكل ف��ع��ال إل��ى توفير
العناية الكاملة لشريحة األيتام
من تعليم وصحة وتربية وغيرها
من االحتياجات األخرى.
وبني ايرين ان جمعية النجاة
اخليرية ساهمت بقوة في مساندة
ودعم الالجئني السوريني من خالل
توفير اإلغ��اث��ات العاجلة التي
حملت الغذاء والدواء والكساء.
وأض��اف ان اجلمعية توجهت

بعد ذلك لتنفيذ املشاريع التعليمية
والتنموية والتي تساعد بدورها
على توفير حياة كرمية لالجئني
وات��اح��ة الفرصة آلالف الطالب
السوريني لاللتحاق بركب التعليم
من خالل م��دارس النجاة الراقية
بتركيا والتي ضمت آالف الطالب.
وكانت جمعية النجاة افتتحت
ف��ي وق���ت س��اب��ق ث�ل�اث م���دارس
بتركيا ي��درس بها  2500طالب
سوري وتعاقدت أخيرا لبناء 25
مدرسة أخرى في تركيا.

ملتقى اإلعالم والتكنولوجيا واالتصال ينهي فعالياته
باالستفادة القصوى للقطاعني احلكومي واخلاص
ان��ت��ه��ت أم���س ف��ع��ال��ي��ات م��ل��ت��ق��ى اإلع�ل�ام
وتكنولوجيا االتصال في دورته الثالثة بفندق
جي دبليو ماريوت الكويت ،بالتعاون مع وزارة
االعالم واجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات،
واملعهد العربي للتخطيط ،واجلمعية الكويتية
لالعالم واالتصال ،وأكادميية االعالم املتكامل،
وبرعاية شركة زين لالتصاالت املتنقلة ،وبيت
التمويل الكويتي ،واخلطوط اجلوية الكويتية،
ومب��ش��ارك��ة كوكبة م��ن ك��ب��ار امل��س��ؤول�ين في
قطاعات التكنولوجيا واالت��ص��ال احلكومية
واخلاصة ،وعدد من املختصني واألكادمييني من
أصحاب اخلبرات ،إضافة ملنتجني مستثمرين
في صناعة االتصال والتكنولوجيا واإلع�لام
على املستويني احمللي والدولي.
وقال ماضي اخلميس في كلمته في اخلتام

“ ان امللتقى استطاع في دورته لهذا العام ان
يلم مبعيير التعامل مع التكنولوجيا احلديثة
في مجاالت االتصال واالع�لام ،مشيرا الى ان
الثورة العلمية والتكنولوجية احلديثة غيرت
شكل العالم ،فبعد أن كانت املسافات بني دول
العالم كبيرة ،أصبحت اليوم من األشياء قليلة
األهمية ،مؤكدا حرص امللتقى على اشراك اكبر
عدد من اجلهات احلكومية واخلاصة لالستفادة
القصوى من اجللسات التى ضمها امللتقى”.
واض������اف اخل��م��ي��س ان ه��ي��ئ��ة امل��ل��ت��ق��ى
االعالمي العربي وه��و اجلهة املنظمة تسعى
دائما ال��ى بلورة العديد من الفعاليات التى
تصب في املصلحة العامة في مجاالت االعالم
والتكنولوجيا واالت��ص��ال ،مشيرا ال��ى طرح
توجه ح��ول انشاء اكادميية االع�لام املتكامل

لتكون اجلهة التى تضع االساليب التدريبية
احلديثة في مجاالت االع�لام واالتصال وتضم
ع��دد من اس��ات��ذة واكادمييني متخصصني في
الشؤون االعالمية والتكنولوجية.
ومن جانبه عرض روالند اب جنم مستشار
تكنولوجيا املعلومات والتواصل خالل جلسة
بعنوان “تسويق املؤثرين” لتناقش كيف يكون
تسويق املؤثرين ،ومن هم املؤثرين ،ومعايير
تصنيفهم ،وكيفية إختيار امل��ؤث��ر املناسب،
وال��ع��وام��ل االيجابية والسلبية الستخدام
تسويق املؤثرين .واكد أبي جنم انه البد من فهم
مختلف منصات التواصل االجتماعي وكيفية
التواصل مع املستخدمني على كل منصة مشيرا
إلى ضرورة إنشاء ومشاركة احملتوى ومعرفة
التعامل مع التعليقات السلبية والرد عليها.

و من جانبه القى د.ص�لاح الناجم املؤسس
وال��رئ��ي��س التنفيذي ملركز إنفورميشن إيج
الستشارات تقنية املعلومات جلسة بعنوان
“كيف تدير سمعتك االكترونية” ويديرها
ليعرض ما املقصود بإدارة السمعة اإللكترونية ،
وما أهمية اإلدارة السليمة للسمعة اإللكترونية،
للجهات احلكومية واخلاصة ،ودور البيانات
الضخمة ،وأنظمة حتليل البيانات الضخمة.
الناجم ان وسائل االتصال احلديثة تتميز
بأنها تُتيح ملستخدميها كافة طرق التواصل
وال تقتصر ع��ل��ى ال��ص��وت ف��ق��ط ،ب��ل أصبح
باإلمكان التواصل من خاللها عن طريق الصوت
وال��ص��ورة ،م��ؤك��دا كله شكّل ث���ور ًة حقيقيةً،
واختصر الكثير من الوقت واجلهد واملسافات،
وق��دم الكثير من الفوائد التي لم تقتصر على

جانب من فعاليات امللتقى

التواصل االجتماعي فحسب ،بل ام��ت�دّت إلى
الفوائد العلمية والطبية واالقتصادية.
وق���ال د.ع���زت ح��ج��اب عميد كلية االع�لام
بجامعة الشرق االوس��ط خ�لال جلسة “كيف
حتقق ذاتك” ان من أجمل األشياء التي قدمتها
وسائل التواصل احلديثة أنها قربت املسافات
بني العقول والثقافات وردمت الفجوة الكبيرة
التي كانت موجود ًة من قبل ،مشيرا لقد أتاحت

ل�لأش��خ��اص م��ن مختلف ال����دول وال���ق���ارات
التعرف على بعضهم البعض وبناء جسور من
احلب والتفاهم وال��ود ،وعمقت العالقات بني
املجتمعات واألشخاص ،كما أسهمت في تعريف
األشخاص مبناطق العالم ،وقد أصبحت وسيلة
لنشر األخبار ومتابعة أحداث العالم ،وطريقة
لنشر وج��ه��ات النظر ونشر ال��دي��ن وتعريف
الشعوب ببعضها البعض.

