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تقدمي كل التس���هيالت لرجال 
األعمال الراغبني في االستثمار 
في قبرص، مشيرا إلى أن كثيرا 
من الكويتيني لديهم بيوت خاصة 
في قبرص وه���م من أوائل من 
امتلكوا العقارات في قبرص منذ 
الثمانينيات والتسعينيات من 
القرن املاضي، مبينا ان السفارة 
أصدرت أكثر من 3 آالف تأشيرة 
منذ رمضان املاضي، متوقعا املزيد 
من االقبال بعد افتتاح الرحالت 
اجلديدة املباشرة من الكويت إلى 
قبرص. وحول إجراءات التأشيرة، 
أكد أنها س���هلة وسريعة جدا 
بالنسبة للمواطنني الكويتيني، 
وأشار إلى أن قبرص عضو في 
االحتاد األوروبي لكنها لم توقع 
بعد اتفاقية »الشنغن«، مؤكدا 
أن حاملي تأش���يرة »الشنغن« 

ميكنه���م دخول قب���رص بهذه 
التأشيرة شرط دخولهم الدولة 
املصدرة ل� »الشنغن« أوال مرة 
على األقل، طامل���ا أنها صاحلة 

ومتعددة الدخول. 
من جانب���ه، أثنى القنصل 
الفخري جلمهورية قبرص فهد 
املعجل بالعالقات املتميزة بني 
الكويت وقبرص، مؤكدا أنها بلد 
صديق وجميل وفيها الكثير من 
الفرص االستثمارية اجليدة، وأنه 
تشرف بقبول هذا املنصب خلدمة 
مصالح الكويت وقبرص طوال 

هذه السنني.

محمد هالل الخالدي

أش���اد الس���فير القبرصي 
لدى البالد بانيكوس كيرياكو 
بالعالقات املتميزة بني الكويت 
وقبرص، واصفا إياها بالتاريخية. 
جاء ذلك خالل احتفال س���فارة 
قبرص باليوم الوطني مس���اء 
األول م���ن أمس بحضور وزير 
الدولة لش���ؤون االسكان ياسر 
أبل وعدد من السفراء وأعضاء 

البعثات الديبلوماسية.
واضاف كيرياكو: ان الرئيس 
القبرصي نيكوس أناستاسياديس 
قام بزيارة رسمية للكويت قبل 
بضعة أشهر مت فيها توقيع عدد 
من االتفاقيات التي من شأنها أن 
تطور العالقة وتخدم البلدين 
بصورة أفضل، كما قام بتقليد 
رجل األعمال الكويتي فهد املعجل 
»وسام املساهمة املتميزة« تقديرا 
جلهوده الكبيرة طوال خمسني 
عاما قضاها في خدمة مصالح 
البلدين والتي جعلت الرئيس 
القبرصي األسبق يقوم بتعيينه 
»قنصال فخريا جلمهورية قبرص 
في الكويت« مبوافقة االمير الراحل 
الشيخ صباح السالم، رحمه اهلل.  
وأعلن كيرياكو أن طيران اخلليج 
»جلف إير« بدأ قبل أيام معدودة 
تسيير رحالت جديدة مباشرة من 
الكويت إلى قبرص يومي االحد 
واالبعاء من كل اسبوع، مبا يؤكد 
زيادة عدد السياح الراغبني في 
زيارة قبرص واالستمتاع مبا 
تتضمنه من امكانات سياحية 
كبي���رة، كالطق���س والطبيعة 
واملعالم التاريخية واألس���واق 
ومختلف مظاهر الثقافة كالطعام 
والفن���ون األخرى، موضحا أن 
»جل���ف اير« وعدت بتس���يير 
املزي���د من الرح���الت اليومية 
بني الكويت وقبرص إذا تطلب 
األمر مع زيادة عدد املسافرين.  
وأكد أن السفارة حريصة على 

السفير السنغالي عبد األحد امباكي مهنئا 

جانب من احلضور الديبلوماسي

فهد املعجل وسفير ليبيا مع السفير القبرصي خالل االحتفال 

كيرياكو: رحالت طيران مباشرة بني الكويت وقبرص 
يومي األحد واألربعاء من كل أسبوع

ياسر أبل وفهد املعجل والسفير القبرصي بانيكوس كرياكو يقطعون كيكة االحتفال  )هاني عبداهلل(

خالل االحتفال باليوم الوطني لبالده

الرجيب شّكل جلنة استشارية تطوعية 
خلدمة مبارك الكبير

أصدر محافظ مب���ارك الكبير الفريق اول 
م.احمد الرجيب قرارا بتشكيل جلنة استشارية 
تطوعية من س���كان محافظة مب���ارك الكبير 
لتقدمي االقتراحات واالستشارات حلل مشاكل 
املواطنني وتلبي���ة احتياجاتهم بالتعاون مع 
أجهزة الدولة وفي ضوء املوارد املتاحة وتشجيع 
األنش���طة التربوية واالجتماعية وغيرها من 
أنشطة املجتمع وبث روح التعاون واالنتماء 
الوطني، واللجنة املشكلة تضم كال من د.يوسف 
السند ود.بدر احلربي واملستشار نايف العتيبي 
وس���لوى الروق ونادية قمبر وعلي الطبيخ 

وغ���ازي العتيبي واحمد فهد س���الم وعايض 
العجمي ورومي الرومي وتيس���ير الرش���دان 
وجاس���م العراج وعادلة الس���محان وسلوى 
اخللفان وعليا صبيح وفاطمة دش���تي وعلي 

حسن ومسلط العتيبي. 
على ان جتتمع اللجن���ة الختيار الرئيس 
وأمني السر واالتفاق على عقد االجتماعات بصفة 
مس���تمرة وعرض االقتراحات على احملافظ. 
ومتنى الفريق احمد الرجيب للجنة كل التوفيق 
والنجاح وخدمة الوطن واملواطنني وامكانية ضم 
اي عناصر جديدة لتحقيق األهداف املرجوة.

 الفريق أول م.احمد الرجيب يتوسط اللجنة االستشارية التطوعية 

احلرس الوطني افتتح دورة املشاة املتقدمة للضباط

وأكادميي���ا حديثا جتس���يدا 
لروية القيادة العليا بأهمية 
زيادة التحصيل العملي في ظل 
التقدم العلمي والتكنولوجي 
الس���ريع ملنظومة التسليح 

وتطور العلوم العسكرية.
وطالب العميد الركن نادر 
حجيل الضباط باجلد واملثابرة 
والتفاعل مع جميع مواد وبرامج 
ال���دورة النظري���ة والعملية 
وتقدمي االبحاث والدراسات التي 
من شأنها االسهام في تطوير 
وحدات احلرس الوطني ورفع 
الكفاءة، وصوال لتحقيق التميز 
واالحت���راف.  حضر افتتاح 
الدورة آمر مدرس���ة تدريب 
ضباط الصف واألفراد املقدم 
الركن راش���د فهد سالم وآمر 
مدرسة تدريب الضباط املقدم 
الركن أحمد جرمان وآمر مركز 
تدريب احلاسب اآللي واللغات 
املقدم الركن عيسى املبيلش 
وآم���ر دورات الضباط املقدم 

الركن عادل محمد.

ناصر الدعي. واكد أن اخلطة 
االستراتيجية للحرس الوطني 
أول���ت اهتماما بالغا بتطوير 
منظوم���ة التعلي���م وتأهيل 
الضباط تأهيال عسكريا وعلميا 

افتتحت قي���ادة التعليم 
العسكري في احلرس الوطني 
دورة املشاة املتقدمة للضباط 
ضمن أنشطة املوسم التدريبي 
2015/2014 في مدرسة تدريب 
الضباط، والتي يشارك فيها 
ضباط م���ن اجليش الكويتي 
ومملكة البحرين. ونيابة عن 
قائد التعليم العسكري، ألقى 
آمر مدارس احلرس الوطني 
العميد الركن نادر حجيل كلمة 
رحب فيها بالضباط واألشقاء 
من مملكة البحرين ناقال إليهم 
حتيات القيادة العليا للحرس 
الوطني ممثلة في سمو رئيس 
احلرس الوطني الشيخ سالم 
العلي ونائب رئيس احلرس 
الوطني الشيخ مشعل االحمد، 
ووكيل احلرس الوطني الفريق 

جانب من احلضور

»العون املباشر« نظمت املؤمتر السنوي اخلامس للشراكة الفعالة

اخلالد: الكويت اضطلعت بواجبها اإلنساني
 جتاه الدول الشقيقة والصديقة
»جنتمع في ه���ذا املؤمتر كل 
عام لنتبادل اخلبرات ونعمل 
معا للتغل���ب على التحديات 
التي نواجهه���ا، وتبدو ثمار 
هذا التعاون واضحة للجميع 
وهي حتدث بالفعل فرقا حقيقيا 
في العمل اإلنساني على أرض 
الواقع«. وقد بحث املؤمتر على 
مدار ثالثة أيام متتالية على 
جدول أعماله موضوعا رئيسيا 
هو »دور الشراكات والتنسيق 
في األزمات املعقدة والتدخل 
املبكر ومتكني املجتمع احمللي« 
م���ن خالل عرض ومناقش���ة 
جتارب التنس���يق والشراكة 
لبعض املنظمات االنس���انية 
في معاجلة األزمات اإلنسانية 
الراهنة وكيفية االس���تفادة 
من تلك التجارب وتطويرها 
وتعميمها على مختلف املنظمات 
اإلنسانية. كما ناقش املؤمتر 
عدة قضايا عاجلة وملحة كان 
أهمها الوضع اإلنساني في قطاع 
غزة، واألوضاع اإلنسانية في 
جنوب السودان، والتحديات 
اإلنسانية في العراق، ومشكلة 
الالجئني في أفريقيا الوسطى، 
والتحديات اإلنسانية جراء وباء 
»إيبوال«، كما تش���كلت خالل 
املؤمتر مجموع���ات عمل من 
املنظمات املشاركة لبحث عدد 
من املوضوعات املتعلقة بالعمل 
اإلنساني كان أهمها: حتسني 
الكفاءات التشغيلية، وتطوير 
ادارة املساعدات عن بعد، وأوجه 
الش���راكة بني منظمات األمم 
واملنظمات غي���ر احلكومية، 
وحماي���ة العاملني في املجال 
اإلنساني من املخاطر التي قد 

تهدد عملهم وحياتهم.
وأسفر املؤمتر عن العديد 
من التوصي���ات املهمة التي 
تساعد على تطوير وحتسني 
أداء املنظمات اإلنسانية وتفعيل 
التنسيق واملشاركة فيما بينهم 
من أجل عمل إنساني أفضل، 
وكان أهم تل���ك التوصيات: 
تنظيم ورش���ة عم���ل خالل 
ثالثة شهور ملتابعة تنفيذ ما 
متت دراس���ته خالل املؤمتر، 
إعداد دليل للعمل اإلنس���اني 
خالل فترة زمنية ال تتجاوز 
9 أشهر تشرح من خالله آليات 
العمل اإلنساني وتعرض أهم 
قصص النج���اح واإلخفاق، 
تفعيل البواب���ة اإللكترونية 

»البوابة العربية للش���ؤون 
واإلنسانية« وعرض التجارب 
الناجحة من خاللها لالستفادة 
منها من قبل جميع العاملني في 
العمل اإلنس���اني، إعداد دليل 
للش���راكة والتعاون يعرض 
من خالله أهم مناذج الشراكة 
الفعالة التي متت بني املنظمات 
اإلنسانية، عقد ورشتني عمل 
للتوفيق بني بعض املؤسسات 
لتنفيذ مشاريع ومهام إنسانية 
محددة، إعطاء أولوية كبيرة 
لسبل حماية العاملني في املجال 
اإلنساني من خالل التواصل مع 
إدارة األمن والسالمة في األمم 
املتحدة، االلتزام باحلد األدنى 
للمعايير األمنية للعاملني في 
املناطق اخلطر وأماكن النزاعات 
املسلحة وتوفير معلومات األمن 
والس���المة لهم واإلعالن على 
التدريب���ات اخلاصة بها على 

البوابة اإللكترونية.
ب���دوره، أثنى مدير املركز 
الدولي لألبحاث والدراس���ات 
)مداد( د.خالد السريحي على 
جهود العون في مجال العمل 
اإلنس���اني، وقال »ال شك أن 
شيخنا ومعلمنا وقدوتنا في 
العمل اخليري د.عبدالرحمن 
السميط � رحمه اهلل � قد قام 
بأعمال جليلة جدا نسأل اهلل � 
عز وجل � أن تكون في ميزان 
حسناته، وال شك كذلك أنه قد 
ربى جيال ممن يستكملون من 
بعده الدور املتميز الذي بدأه � 

رحمه اهلل � في أفريقيا«.
وأضاف د.السريحي »من 
خ���الل متابعت���ي للتقارير 
الصادرة عن أعم���ال العون 
املباشر فإنها تسير بطريقة 
مؤسسية جيدة وقد قطعت في 
سبيل التطوير والتميز شوطا 
كبيرا وأمتنى أن تس���تمر في 
طريق األخذ باملعايير العاملية 
في العمل اإلنساني حتى تتبوأ 
مكانتها التي تليق بها كمؤسسة 
عاملية فريدة م���ن نوعها في 

العالم اإلسالمي«.
وقال »العون املباشر تتميز 
بالتدخل السريع واملباشر من 
خالل عمله���ا امليداني في كل 
املناط���ق املتضررة وتقدم يد 
املساعدة للمسلمني في عديد 
من الدول األفريقية ونسأل اهلل 
عز وجل أن يوفقنا وإياهم إلى 

كل خير«.

أوجه الضعف ومعاجلة املخاطر 
ومتكني املجتمعات املتضررة من 
العمل بشكل أفضل في عملية 

البحث عن االبتكارات.
من جانبه، أك���د د.محمد 
العلوش نائب رئيس مجلس 
إدارة جمعية العون املباش���ر 
في كلمته التي ألقاها في حفل 
افتتاح املؤمتر نيابة عن رئيس 
مجل���س إدارة جمعية العون 
املباشر د.عبدالرحمن احمليالن 
أننا نحرص على فتح فرص 
التعاون للتنسيق مع اجلهات 
الفاعلة في العمل اخليري في 
إقامة مشاريع التدخل العاجل 
كلما دعت املصلحة لذلك من 
منطل���ق قناعاتن���ا أن حجم 
التحديات أكبر من أن يستطيع 

أحد مواجهته مبفرده«.
وأش���ار إلى أمله في »أن 
يكون هذا املؤمتر إضافة نوعية 
للمؤمترات السابقة، وأن تكون 
التوصيات واملقترحات بحجم 
التحديات التي نواجهها كعاملني 
في مجال العمل اإلنساني وما 
تواجهه الشعوب في مختلف 
مناطق الص���راع والنزاعات، 
وال يس���عنا في هذا املقام إال 
أن نتذكر رواد العمل اخليري 
الذين تركوا بصمات واضحة 
كالدكتور عبدالرحمن السميط � 
رحمه اهلل � رائد العمل اخليري 
في قارة أفريقيا، والعم يوسف 
احلجي مؤسس ورئيس الهيئة 
اخليرية السابق الذي نسأل اهلل 
سبحانه وتعالى أن مين عليه 

بالصحة والعافية«. 
من جانبها، قالت البارونة 
فاليري أم���وس وكيلة األمني 
العام لألمم املتحدة للشؤون 
اإلنسانية ومنسقة اإلغاثة في 
حاالت الط���وارئ في كلمتها: 

نظم����ت جمعي����ة العون 
املباش����ر للعام اخلامس على 
التوالي بالتعاون مع الهيئة 
اخليرية اإلس����المية العاملية 
ومكتب األمم املتحدة للشؤون 
اإلنس����انية )أوتشا(، املؤمتر 
الس����نوي اخلامس للشراكة 
الفعالة وتب����ادل املعلومات 
ال����ذي عق����د بالكويت حتت 
شعار »الشراكات والتنسيق 
في األزمات املعقدة واإلنعاش 
املبكر.. التحديات والفرص«، 
وقد افتتح����ت أعمال املؤمتر 
برعاية النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد بحضور 
كل من وزيرة الشؤون ووزيرة 
الدولة للتخطيط والتنمية هند 
الصبيح واألمني العام ملجلس 
التعاون لدول اخلليج العربي 
د.عبداللطيف الزياني ووكيل 
األم����ني العام ل����ألمم املتحدة 
للشؤون اإلنس����انية منسق 
ح����االت الط����وارئ البارونة 
فاليري آموس، وعدد كبير من 
مسئولي املنظمات واملؤسسات 

اخليرية العربية والدولية.
وخالل كلمته التي ألقاها 
في حفل االفتتاح، شدد الشيخ 
صباح اخلالد على أن »تواجد 
هذا العدد من املنظمات والهيئات 
اإلقليمية والدولية التي تشترك 
جهودها في العمل اإلنساني 
يشكل فرصة مناسبة لتدارس 
وتباحث فرص التعاون املأمول 
وصوال ألهدافها اإلنس���انية 
النبيلة«، مشيرا إلى أن »الكويت 
اضطلعت بواجبها اإلنساني 
جتاه الدول الشقيقة والصديقة 
سواء كان على املستوى الثنائي 
أو عن طري���ق األمم املتحدة 
ووكاالتها املتخصصة، فأخذت 
على عاتقها مس���اعدة الدول 
والشعوب التي تعاني جراء 
الكوارث الطبيعية أو غيرها 
تخفيفا عنها وملساعدتها في 
مواجهة آثار تل���ك الكوارث، 
وفاقت نسبة ما قدمته الكويت 
من مساعدات أكثر من 1.3% من 
إجمالي الناجت احمللي متجاوزة 

بذلك النسب املقررة دوليا«.
وقال اخلالد إننا نتطلع إلى 
انعقاد أول مؤمتر قمة عاملي 
إنساني في تركيا عام 2016 مبا 
يحمله من قيم إنسانية سامية 
تهدف إلى العمل على احلد من 

الشيخ صباح اخلالد متحدثا في املؤمتر

د. محمد العلوش ملقيا كلمته

جانب من إحدى جلسات املؤمتر

املهري: تربية الشباب على التقوى وااللتزام بالكتاب والسنة
وأحادي���ث اخرى ت���دل على 
مشروعية هذا االمر. الثانية: 
ندعو اخلطباء الكرام الى االكتفاء 
بذكر العقائد االسالمية احلقة 
وذكر مناقب وفضائل النبي ژ 
وأهل بيته، وخاصة ذكر فضائل 
وسيرة االمام احلسني گ مع 
التركيز على الوحدة الوطنية 
واألخوة اإلسالمية وجمع كلمة 
املسلمني ، الثالثة: تربية الشباب 
واحلض���ور في هذه املجالس 
على التقوى والتدين وعلى حب 
اهلل وااللتزام بالكتاب والسنة 
وإيجاد الوعي في نفوسهم لترك 

املعاصي واملنكرات واالبتعاد 
عن املخدرات وحث الناس على 
االلتزام بالقوانني واحملافظة 
على أمن احلسينيات، كما على 
اخلطباء زرع محبة اآلخرين في 
نفوسهم والتسامح مع جميع 

شرائح املجتمع.
وتابع: نكرر دعوتنا جميع 
اخواننا اهل السنة الى احلضور 
في هذه املجالس، ليتعرفوا على 
ثقافة اهل البيت عليهم السالم 
وليعرف���وا ان اخلطباء دعاة 
احلق واحلقيقة، وال يجرحون 

عواطف اآلخرين.

غيرها ألن احلسني گ ليس 
للش���يعة فقط، ب���ل جلميع 
املسلمني في العالم، ومن كان 
حرا فهو يعشق احلسني گ، 
ولو كان غير مسلم. وأضاف 
املهري: بهذه املناسبة األليمة 
أحببت ان اذكر بعض النقاط 

املهمة:
األول���ى: ان احياء وإقامة 
العزاء على مصائب احلسني 
گ يكون مس���تحبا وسنة 
شرعية لقول االمام الصادق 
گ: »كل ج���زع مكروه خال 
اجلزع على احلس���ني گ«، 

مبناسبة حلول شهر احملرم 
احلرام لس���نة 1436ه� أصدر 
وكيل املرجعيات الدينية في 
الكويت السيد محمد باقر املهري 
بيانا جاء فيه: ان شهر محرم 
احلرام يعتبر من األشهر احلرم 
التي كانت اجلاهلية حترم فيها 
القتال، وقد انتهكوا حرمة هذا 
الشهر وقتلوا فيه سبط رسول 
اهلل ژ اإلمام احلس���ني گ 
وأصحابه وأه���ل بيته فتقام 
املجالس احلسينية واملآمت على 
نصاب سيد الشهداء گ في 
جميع الدول اإلسالمية وحتى 

محمد املهري

العلوش: نحرص 
على فتح فرص 

التعاون للتنسيق 
مع اجلهات 

الفاعلة في العمل 
اخليري إلقامة 

مشاريع التدخل 
العاجل كلما دعت 

املصلحة


