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قريشي: الكويت قدمت 25 مليون دوالر مساعدات إنسانية لباكستان 
 اشاد وزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي مبا قدمته الكويت 
من مساعدات إنسانية لباكستان، مبينا أنها من أوائل الدول التي هبت 
لنجدة بالده التي اجتاحتها الفيضانات »ويعد ذلك منوذجا رائعا للعمل 
اإلنساني«. وقال قريشـــي لـ »كونا« قبيل مغادرته البالد الليلة قبل 
املاضية ان الوقفة الكويتية التي جتلت بتقدمي الدعم الالمحدود ملنكوبي 

الفيضانات تنم عن شعور عال باملسؤولية اإلنسانية واإلسالمية.
وأضاف ان اجتماعاته مع صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ونائب رئيس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشـــيخ د.محمد الصباح تناولت الكارثة الطبيعية 
التي تتعرض لها باكســـتان والتحديات املستقبلية وكيفية معاجلة 

الوضع احلالي إضافة الى أمور ذات اهتمام مشترك.
وحول الوضع احلالي في باكســـتان قال قريشـــي ان الفيضانات 
شـــردت نحو 20 مليون إنسان وأغرقت نحو خمس الدولة، مبينا ان 
نحو مليوني إنسان أصبحوا بال عمل ونحو 3.5 ماليني طفل أصيبوا 
بأمراض نتيجة الفيضانات، إضافة الى عدد كبير من النساء والشيوخ 
واألطفال أصبحوا حتت تأثير اخلطر فضال عن دمار ماليني الهكتارات 
من األراضي الزراعية. وأشار الى ان خسائر كبيرة طالت البنى التحتية 
مثل الشوارع واجلسور وخطوط االتصاالت وغيرها، مضيفا ان االقتصاد 
الباكستاني تأثر كذلك بشكل كبير بعد ان كانت بالده تتوقع منوا في 
االقتصاد تصل نســـبته الى 4.5% اال ان الدمار احلالي أحلق خســـائر 

كبيرة بالناجت القومي بلغت أكثر من %2.5.

وأضـــاف »لقـــد فعلنا املصـــادر الطبيعيـــة في البـــالد من خالل 
مؤسسات املجتمع املدني والشباب واملتطوعني واحلكومة الفيدرالية 
والقوات العســـكرية واجلميع يواصلون العمـــل نهارا وليال ملواجهة 

التحديات«.
واعرب عن بالغ شكره لصاحب السمو األمير على توجيهاته بتقدمي 
املساعدات لبالده، مثمنا ما جاء في كلمة سموه مبناسبة العشر األواخر 
من رمضان والتي أشار فيها الى الوضع في باكستان والى تقدمي مزيد 
من املســـاعدات والعمل على تخفيف املعاناة عن املاليني من املشردين 
واملنكوبني. وثمن وزير اخلارجية الباكستاني في الوقت ذاته للمواطنني 
الكويتيني ما قدموه من مساعدات إضافة الى اجلالية الباكستانية في 
الكويت. وقال ان املبلغ احلالي الرسمي الذي وصل من الكويت بلغ نحو 
25 مليون دوالر، مشـــيرا الى انه بحث مع القيادة الكويتية موضوع 

املساعدة الكويتية بإعادة البناء وتأهيل البنى التحتية.
وعن ســـرعة اســـتجابة جمعية الهالل األحمر الكويتية لتوصيل 
املســـاعدات قال قريشي «نثمن هذه املبادرة اإلنسانية الكويتية عاليا 
وســـعداء جدا بهذه املساعدات«، مستذكرا دور الهالل األحمر الكويتي 
»الذي ال ينسى في الزلزال الذي ضرب باكستان عام 2005 ونحن نعرب 
عن بالغ الشكر والتقدير لهذه املؤسسة الكويتية لهذا الدور اإلنساني 

والريادي وملا قدمت الكويت أيضا من مساعدات في )سوات(«.
وعما إذا كانت احلكومة الباكستانية تتوقع مزيدا من الدعم وبخاصة 
بعد املطالبات الدولية من قبل األمم املتحدة ومنظمة العمل اإلسالمي 

بتقدمي مزيد من املساعدات إليها للخروج من محنتها قال ان االجتماع 
الذي عقد باألمم املتحدة في الـ 19 من الشهر اجلاري »كان ممتازا للغاية 
ومت فيه حتديد آلية العمل واملشاركة ومد يد العون لباكستان وتقدمي 

مزيد من املساعدت املالية لضحايا الفيضانات«.
وأفاد بان أمني عام منظمة العمل اإلسالمي سيزور باكستان مع عدد 
من املسؤولني التابعني لعدد من املؤسسات اإلسالمية لالطالع عن كثب 
على األوضاع وحجم الدمار الذي أصاب البالد، مشيرا الى ان عددا من 

الدول كأميركا ودول االحتاد األوروبي ستقدم املساعدات.
وحـــول نتائج زيارتـــه لعدد من دول املنطقة أعرب قريشـــي عن 
رضاه عما حتقق خاللها، مشيرا الى انه اجتمع مع عدد من املسؤولني 
العمانيني وشـــرح لهم الوضع االقتصادي الذي متـــر به بالده جراء 
الفيضانات واخلســـائر الناجمة عنها. وأضاف انه اجتمع كذلك خالل 
زيارته للسعودية مع األمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود وعدد من 
املسؤولني وأعضاء اجلالية الباكستانية الذين أكدوا تعاطفهم الكامل 
مع باكستان، مشيرا الى انه سيزور دولة قطر وسيجتمع مع عدد من 
املسؤولني فيها من اجل نفس الغرض. وتبرعت حكومة الكويت مببلغ 
عشـــرة ماليني دوالر بهدف إغاثة ضحايا هذه الفيضانات، إضافة الى 
تسعة ماليني دوالر مت جمعها من خالل احلملة اخليرية الغاثة منكوبي 

الفيضانات التي دعا إليها صاحب السمو األمير.
يذكر ان طائرتني تابعتني جلمعية الهالل األحمر حتمالن مساعدات 

إلغاثة ضحايا الفيضانات وصلتا إلى باكستان أول من أمس.

وزير خارجية باكستان أكد أن الوقفة الكويتية تنم عن شعور عاٍل بالمسؤولية اإلنسانية واإلسالمية

وزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي

حتميل شحنة مساعدات إلى باكستان

عبدالرحمن بن عقيل د.عبداهلل املعتوق

جانب من غبقة احتاد طلبة الكويت في البحرين

»الهالل األحمر«: طائرة إغاثة ثامنة إلى باكستان

»التعليم العالي«: السماح للطلبة الراغبين في الدراسة 
باإلمارات بجامعتين حكوميتين و6 جامعات خاصة

الحاي: سفارتنا في البحرين ال تألو جهدًا في مساعدة الطلبة

بشتى الوسائل املمكنة.
وأشــــاد عدد مــــن اولياء امور 
الطلبة الذين حضروا الغبقة بجهود 
اجلميع في خدمة أبنائهم الطلبة 
واحلرص على رعايتهم وحل جميع 

مشكالتهم.

مشاري العنزي باجلهود التي يقوم 
بها املكتب الثقافي وامللحقية الثقافية 
وسفارتنا، مشيرا الى ان التنسيق 
الدائم بينهم وبني احتاد الطلبة في 
البحرين له االثر الطيب في تسهيل 
امور الطلبة وارشادهم ومساعدتهم 

ابناء الكويــــت وبخاصة الطلبة، 
الســــفارة  اركان  مؤكدا ان جميع 
وعلى رأسهم السفير الشيخ عزام 
الصبــــاح في خدمة الكويتيني في 

بلدهم الثاني البحرين.
من ناحيته، أشاد رئيس االحتاد 

املنامــــة ـ كونا: أقــــام االحتاد 
الوطنــــي لطلبــــة الكويــــت فرع 
البحرين غبقة رمضانية للطلبة 
البحرين  الدارسني في  الكويتيني 
واولياء امورهــــم برعاية رئيس 
املكتب الثقافي د.دعيج الشــــمري 
الثقافي محمد  امللحــــق  وحضور 
املعتوق والقائم بأعمال السفارة 
جهاد احلاي. وقال د.الشمري بهذه 
املناسبة ان لقاء الطلبة وبخاصة 
اجلدد يعتبر فرصة طيبة ملعرفة 
التي  احتياجاتهــــم واملشــــكالت 
تواجههم والعمل على حلها. واشاد 
باجلهود الطيبة التــــي يقوم بها 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت فرع 
البحرين ورئيسه مشاري العنزي 
على ما يقوم به من تنسيق ومتابعة 

بني الطلبة واملكتب الثقافي.
من جانبه، قال القائم باالعمال 
في ســــفارتنا د.جهــــاد احلاي ان 
السفارة ال تألو جهدا في مساعدة 

ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك 
على تسيير اجلسر اجلوي االغاثي 
لباكستان من قاعدة عبداهلل املبارك 
اجلوية. وقال ان كارثة الفيضانات 
في باكستان أزهقت آالف األرواح 
وشردت املاليني وأحلقت أضرارا في 
البنى التحتية واملمتلكات العامة 
واخلاصة وان مساعدة باكستان 

واجب ديني وانساني.

الهــــالل األحمر في نقل  جلمعية 
وارســــال املســــاعدات واملعونات 
اإلنســــانية والتاسعة من اجلسر 
الكويت وباكســــتان  اجلوي بني 
على طائرات النقل التابعة للقوة 
اجلوية الكويتية بالتنســــيق مع 

الهالل األحمر.
وأشاد املعراج بجهود واشراف 
النائب االول لرئيس مجلس الوزراء 

توجهت طائرة االغاثة الكويتية 
الثامنة التي حتمل مساعدات غذائية 
وانسانية الى العاصمة الباكستانية 
اسالم اباد أمس ملساعدة املتضررين 
من جراء الفيضانات التي اجتاحت 
جنوب البــــالد أخيرا. وقال مدير 
الهالل  الكوارث في جمعية  ادارة 
األحمر يوسف املعراج في تصريح 
صحافي ان طائرة املساعدات التي 
انطلقت من قاعدة عبداهلل املبارك 
اجلوية حتمل علــــى متنها مواد 
عذائية واغاثية اضافة الى املواد 

الغذائية اخلاصة باألطفال.
وأضاف ان جتهيز وارســــال 
هذه الطائرات احململة باملساعدات 
االنسانية يأتي تنفيذا لتوجيهات 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد لتجسيد تضامن الشعب 
الكويتي مع األشقاء في باكستان 
واحلرص على االسهام في تخفيف 
معاناة املنكوبني واملشــــردين من 

جراء تلك الفيضانات.
وذكر ان هــــذه الرحلة الثامنة 

اصدرت وزارة التعليم العالي القرار الوزاري 
رقم 445 بتاريخ 2010/8/15 بشــــأن الســــماح 
للطلبة الراغبني في الدراســــة بدولة االمارات 

العربية املتحدة.
وجاء بالقرار: بعد االطالع على املرســــوم 
االميري رقم 88/164 املــــؤرخ في 1988/10/16 

بشأن انشاء وزارة التعليم العالي.
وعلى القانون رقم 29 لســــنة 1969 بشأن 

تنظيم التعليم العالي وتعديالته.
وعلى املرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 

بشأن اخلدمة املدنية.
وعلى املرســــوم الصادر في 4 ابريل 1979 

في شأن نظام اخلدمة املدنية.
وبناء على قرار جلنة االعتماد باالجتماع 

رقم 6 املؤرخ في 2010/3/28.
وبناء على ما تقتضيه املصلحة العامة.

قرر ـ مادة اولى: يســــمح للطلبة الراغبني 
في الدراســــة بدولة االمارات العربية املتحدة 

بااللتحاق باجلامعات التالية:
اوال: اجلامعات احلكومية:

 1 - جامعة االمارات العربية املتحدة.
2 - جامعة زايد.

ثانيا: اجلامعات اخلاصة:
 1 - جامعة الشارقة »يسمح بالدراسة في 
التخصصات التالية«: اللغة االجنليزية وآدابها، 
علوم احلاســــب اآللي، اللغة العربية وآدابها، 
هندسة احلاســــب اآللي، الهندسة الكهربائية 
وااللكترونية، الهندسة املدنية، االدارة العامة، 
الطبية،  محاســــبة، تكنولوجيا املختبــــرات 
تشــــخيص طبي تصويري، نظم املعلومات 

االدارية، ادارة االعمال، علم االجتماع، التاريخ 
واحلضارة االسالمية، علم االتصال، شريعة، 
القانون، الهندسة املعمارية، االتصال املرئي، 
ادارة اخلدمــــات الطبيــــة، التمريض، العالج 
الطبيعي، صيدلة، فنون جميلة، الفقه االسالمي، 

اصول الدين، علوم الصحة البيئية.
2 - جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا 
»يسمح بالدراسة في التخصصات التالية«: 
اللغـــة العربية والترجمة، علوم احلاســـب 
اآللي، االتصال والترجمة، هندسة احلاسب 
االلي، الهندسة الكهربائية تخصص هندسة 
الكترونية، الهندســـة الكهربائية تخصص 
اتصاالت، االدارة، تسويق، اساليب وتقنيات 
التعليم تخصص: اعداد معلم في مادة »العلوم 
ـ الرياضيات«، اســـاليب وتقنيات التعليم 
تخصص: اعداد معلم في مادة »اللغة العربية 
ـ التربية االسالمية«، نظم املعلومات، ادارة 
االعمال، محاســـبة، جراحة االسنان، دبلوم 
ادارة االعمال، صيدلـــة، دبلوم تكنولوجيا 
اللغة االجنليزية كلغة  املعلومات، تدريس 
اجنبية، متويل، اعالم وعالقات عامة، هندسة 
املعدات الطبية، الهندسة املعمارية، القانون، 
التصميم الداخلي، تقنيات تعليم، الهندسة 

الكهربائية »اآلالت والتحكم«.
3 - اجلامعــــة االميركيــــة في الشــــارقة 
»يســــمح في الدراسة بالتخصصات التالية«: 
لغــــة اجنليزية، علوم احلاســــب اآللي، آداب 
اجنليزي، هندسة احلاســــب اآللي، الهندسة 
الكهربائية وااللكترونية، الهندســــة املدنية، 
الترجمة، الهندسة امليكانيكية، االدارة العامة، 

الهندسة الكيميائية، نظم املعلومات االدارية، 
ادارة االعمال، العمارة والتصميم وتشمل »عمارة 
ـ عمــــارة داخلية ـ وســــائط اعالمية متعددة 
ـ ادارة التــــراث ـ ادارة التصميم ـ االتصال«، 
االقتصاد، علم البيئة، الدراسات الدولية، املالية، 

التصميم الداخلي.
4 - اجلامعة االميركية في دبي »يســــمح 
بالدراسة في التخصصات التالية«: بكالوريوس 
تصميم داخلي، دبلوم اتصال مرئي، بكالوريوس 
اتصــــال مرئي، دبلــــوم التصميــــم الداخلي، 
بكالوريــــوس ادارة االعمــــال، دبلــــوم ادارة 
االعمال، بكالوريوس تقنية املعلومات، هندسة 
مدنية، هندسة كهربائية، هندسة احلاسوب، 

بكالوريوس دراسات االتصال واملعلومات.
5 - كلية دبي الطبية للبنات: معتمدة في 

الطب البشري فقط.
6 - كلية دبي للصيدلة »يسمح بالدراسة في 

التخصص التالي«: بكالوريوس الصيدلة.
مادة ثانية: يجب مراعاة القرارات الوزارية 

املنظمة للدراسة في اخلارج.
مادة ثالثة: يجــــب اال يتعدى عدد الطلبة 
املقيدين بكل كلية 50 طالبا فيما عدا تخصصات 

الطب وطب االسنان والصيدلة.
مادة رابعة: يجب ان يكون قد مضى على بدء 
الدراسة بالبرنامج الدراسي الذي سيلتحق به 
الطلبة املدة احملددة ملنح الدرجة العلمية وذلك 

بتخريج الدفعة االولى من البرنامج.
مادة خامســــة: على جهــــات االختصاص 
تنفيــــذ هذا القرار والعمل مبوجبه من تاريخ 

صدوره.

الهيئة الخيرية اعتمدت المرحلة األولى من المشاريع الخيرية لمتضرري باكستان
شـــاة حامل او عنزة حاملة لكل 

اسرة.
6ـ بناء خمســـة وعشـــرين 
مسجدا وترميم بعض املساجد 

وبناء مستوصف متوسط.
وأوضـــح ان وفـــد الهيئة قد 
قام باالشراف على توزيع طرود 
غذائية على مخيمات املشردين 
واملتضررين في منطقة بيشاور 
وقد اســـتفاد من هذه املساعدات 
العاجلة عـــددا كبيرا من الناس 

واملنكوبني.
اجلدير بالذكر أن وفد الهيئة 
اخليرية االسالمية العاملية مكون 
مـــن عبدالرحمن بن عبداهلل بن 
عقيل امني السر وعضو مجلس 
اإلدارة ود.محمد الشرهان عضو 
الهيئة اخليرية املسؤول عن رابطة 
اطباء من أجل اخلير في الهيئة 
وم.طالل العتيبي مراقب الشؤون 

الهندسية في الهيئة.

2ـ توريد عشـــرة آالف فلتر 
صحي للمياه من النوع املعتمد 

من منظمة الصحة العاملية.
3ـ توفير عشر مستوصفات 
متنقلة مجهزة مبختبر وصيدلية 
وثالثة أطباء وممرضني مساعدين 
تعمل ســـتة ايام في االســـبوع 
متنقلة بني التجمعات السكانية 
حيث يرتاد كل عيادة ما بني 500 
و800 مريض ومستفيد مبن فيهم 

النساء احلوامل.
4ـ ترتيب حقائب غذائية ملائة 

ألف أسرة.
الفقراء  املزارعني  5ـ مساعدة 
الزراعية  على استعادة دورتهم 
القمح وذلك ملســـاحة  بزراعـــة 
مقدارها خمسمائة ألف دومن وناجت 
ذلك سيكون إلغنائهم عن السؤال 
وإطعام لهم وحليواناتهم، مساعدة 
عشرة آالف اسرة فقيرة الستعادة 
ثروتهم احليوانية املفقودة بواقع 

الهيئة اإلغاثي في املرحلة األولى 
من تقـــدمي معونات الهيئة وفق 

ما يلي:
1ـ حفر وجتهيـــز ثالثة آالف 
بئر للمياه الصاحلة للشرب في 

كل أنحاء باكستان.

عليها من تفش لألمراض وفقدان 
املاليني ململتكاتهم وتهدم مساكنهم 
وفقدانهـــم لثرواتهم احليوانية 
وانعدام امليـــاه النقية الصاحلة 

لالستهالك اآلدمي.
وخلص د.املعتوق مهمة وفد 

أنهـــى وفد الهيئـــة اخليرية 
العامليـــة زيارتـــه  االســـالمية 
لباكستان باعتماده املرحلة األولى 
الهادفة  من املشـــاريع اخليرية 
لتخفيف املأساة عن املتضررين 
الباكستانيني من جراء الفيضانات 

والسيول.
وقد اعتمد د.عبداهلل املعتوق 
ما توصل إليه وفـــد الهيئة من 
مشـــاريع وبرامج جـــاءت عقب 
دراسات مستفيضة واقتراحات 
وتوصيـــات وتنســـيق بني وفد 
الهيئة ومنظمة الصحة العاملية 
التنســـيق احلكومي  ومكتـــب 
ملواجهة الكارثة في مجلس الوزراء 
بجمهورية باكســـتان ومنظمة 

املؤمتر االسالمي.
وذكـــر د.املعتـــوق أن هدف 
هذه املرحلة من االغاثة تخفيف 
الضرر عن املتضررين من كارثة 
السيول والفيضانات وما ترتب 

حفر وتجهيز 3 آالف بئر للمياه الصالحة للشرب وتوفير 10 مستوصفات متنقلة وترتيب حقائب غذائية لمائة ألف أسرة وبناء 25 مسجداً


