
وزع��ت جمعية الهالل األحمر الكويتي أمس، 
كوبونات شراء على مشروع كفالة األيتام ويضم 
35 طفال و70 أسرة متعففة من املسجلني بكشوفات 
اجلمعية وذل��ك مبناسبة اليوم اخلليجي للهالل 

األحمر، الذي يصادف اليوم اجلمعة.
وق���ال ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس إدارة اجلمعية 
أن��ور احل��س��اوي ل���  )ك��ون��ا(: على هامش توزيع 
الكوبونات: إن اجلمعية حرصت بهذه املناسبة على 
إدخال البهجة في قلوب احملتاجني من خالل توزيع 
الكوبونات الشهرية عليهم سواء األيتام واألسر 

احملتاجة وذوي االحتياجات اخلاصة.
 وأوض���ح احل��س��اوي أن اجلمعية أحيت هذه 
الذكرى من خالل توزيع كوبونات الشراء لألسر 
احملتاجة املسجلة بكشوفات اجلمعية مشيرا إلى 
أنها تشمل األيتام واألرام���ل وذوي االحتياجات 
اخلاصة. وذك��ر أن اجلمعية تولي أهمية كبيرة 
لتوزيع املساعدات محليا إل��ى جانب املساعدات 
الكبيرة التي تقدمها للمحتاجني خارج الكويت على 
مدارالعام. وأك��د أهمية التراحم والتكافل اللذين 

يعتبران من صور املجتمع الكويتي الذي جبل على 
مد يد العون واملساعدة واإلغاثة لكل احملتاجني 
مضيفا أن اجلمعية ال تدخر جهدا ف��ي مساعدة 
احملتاجني أينما وج��دوا.وع��ن يوم الهالل األحمر 
اخلليجي أفاد احلساوي بأن ما تقوم به جمعيات 
وهيئات الهالل األحمر اخلليجية يجسد العمل 
ال��دؤوب الذي تنتهجه دول املجلس منذ تأسيسها 

في األعمال اإلنسانية واإلغاثية.
ودع��ا إل��ى نشر قيم العمل التطوعي لتحقيق 
األه���داف املشتركة اخلليجية في العمل اإلغاثي 
واإلنساني وحتفيز سياسات األعمال التطوعية 
وتوسيع شبكاتها ونشاطاتها عن طريق الشراكات 

بني جمعيات الهالل األحمر اخلليجية الفاعلة.
وبني أن اختيار يوم 23 أكتوبر من كل عام يأتي 
تكرميا جلهود املتطوعني ف��ي خدمة اإلنسانية 
ليكون مناسبة لالحتفال باليوم اخلليجي للهالل 
األحمر يصادف أيضا ذك��رى انعقاد أول اجتماع 
جلمعيات الهالل اخلليجية عام 1984 في العاصمة 

اإلماراتية أبوظبي.

وزير »التربية«: اختبارات لتقييم التحصيل العلمي للطلبة
أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي 
الدكتور سعود احلربي، ضرورة وجود اختبارات 
لتقييم التحصيل العلمي للطلبة في عملية )التعليم 
ع��ن ب��ع��د( على نحو يحقق ال��ع��دال��ة وامل��س��اواة 

للجميع.

وأوض��ح بيان ل��ل��وزارة أن احلربي ناقش في 
االجتماع ال��ذي ت��رأس��ه أم��س اخلميس لقيادات 
وزارة التربية سبل وضع آلية لالختبارات للسنة 
الدراسية احلالية 2021/2020 للتعليم عن بعد 
وبحث جميع اخليارات املطروحة من اختبارات 

حتريرية أو اختبارات الكترونية محددة بضوابط.
ولفت إل��ى أن ال���وزارة ستقدم نهاية األسبوع 
املقبل تصوراً كاماًل بشأن آلية االختبارات التي 
سيتم اختيارها على نحو يخدم العملية التعليمية 

ويحفاظ على النظام التعليمي في البالد.
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األرضية واالنزالقات  الفيضانات  بضحايا  الفيتنامي  الرئيس  عزى  سموه 

أمير البالد يتلقى رسالة تعزية
من الرئيس الثالث لـ »كوسوفا«

تلقى صاحب السمو أمير 
ال��ب��الد الشيخ ن��واف األحمد، 
رس��ال��ة ت��ع��زي��ة م��ن الرئيس 
بهجت باتسالي الرئيس الثالث 
جلمهورية كوسوفا الصديقة، 
أعرب فيها عن خالص التعازي 
وامل��واس��اة لسموه، وللشعب 
الكويتي بوفاة صاحب السمو 
أم��ي��ر ال��ب��الد ال��راح��ل الشيخ 
ص��ب��اح األح��م��د “طيب الله 
ثراه”، مشيدا باملناقب واملآثر 
الكرمية لسموه “رحمه الله”، 
ومتمنيا ل��س��م��وه وللشعب 
الكويتي جميل الصبر وحسن 

العزاء.
كما عبر فخامته لسموه 
ع��ن خالص تهانيه مبناسبة 
ت��ول��ي س��م��وه مقاليد احلكم، 
متمنيا لسموه موفور الصحة 
وال��ع��اف��ي��ة ودوام التوفيق 

والسداد.
وق��د بعث ص��اح��ب السمو 
أم��ي��ر ال��ب��الد ال��ش��ي��خ ن��واف 
األح���م���د، ب��رس��ال��ة ج��واب��ي��ة 
ضمنها خالص شكره وتقديره 
على ما عبر عنه فخامته من 
تعازي ومواساة بهذا املصاب 
اجل��ل��ل وم���ن ت��ه��ن��ئ��ة بتولي 
سموه مقاليد احلكم، متمنيا 
سموه لفخامته واف��ر الصحة 
وال��ع��اف��ي��ة. م��ن جهة أخ��رى، 
ب��ع��ث ص��اح��ب ال��س��م��و أمير 
ال��ب��الد الشيخ ن��واف األحمد، 
ببرقية تعزية إل��ى الرئيس 
ن��غ��وي��ن ف���و ت���رون���غ األم���ني 
العام للجنة املركزية للحزب 
الشيوعي الفيتنامي ورئيس 
جمهورية فيتنام االشتراكية 
ال��ص��دي��ق��ة، عبر فيها سموه 
ع��ن خالص تعازيه وص��ادق 

مواساته بضحايا الفيضانات 
واالن���زالق���ات األرض��ي��ة التي 
وق��ع��ت ف��ي ع��دد م��ن األقاليم 
بوسط فيتنام وأس��ف��رت عن 
س��ق��وط امل��ئ��ات م��ن الضحايا 
وامل��ص��اب��ني وتشريد اآلالف، 
راجيا سموه للضحايا الرحمة 
وللمصابني س��رع��ة الشفاء 
وب��أن يتمكن امل��س��ؤول��ون في 
البلد الصديق من جتاوز آثار 

هذه الكارثة الطبيعية.
وب��ع��ث س��م��و ول���ي العهد 
الشيخ مشعل األحمد ببرقية 
تعزية إل��ى الرئيس نغوين 

فو ترونغ األمني العام اللجنة 
امل��رك��زي��ة للحزب الشيوعي 
الفيتنامي ورئيس جمهورية 
فيتنام االشتراكية الصديقة، 
ضمنها سموه خالص تعازيه 
وص���ادق م��واس��ات��ه بضحايا 
ال��ف��ي��ض��ان��ات واالن����زالق����ات 
األرضية التي وقعت في عدد 
م��ن األق��ال��ي��م ب��وس��ط فيتنام، 
راجيا سموه للضحايا الرحمة 

وللمصابني سرعة الشفاء.
كما بعث سمو الشيخ صباح 
اخلالد رئيس مجلس ال��وزراء 

ببرقية تعزية مماثلة.

سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد

alwasat.com.kw

وزير اخلارجية يعقد اجتماعًا مع مساعديه ملتابعة إجراءات 
الوزارة و البعثات الدبلوماسية جتاه تداعيات »كورونا«

وأسر  أيتام  على  كوبونات  توزع  األحمر«  »الهالل 
األحمر للهالل  اخلليجي  اليوم  في  محتاجة 

عقد وزير اخلارجية الشيخ 
الدكتور أحمد ناصر احملمد، 
بحضور نائب وزير اخلارجية 
السفير خالد اجلارالله أمس، 
اجتماعا مع مساعدي وزير 
اخلارجية، إذ استهل الوزير 
االج��ت��م��اع ب��اس��ت��ذك��ار مآثر 
مؤسس السياسة اخلارجية 
ال��ك��وي��ت��ي��ة ص��اح��ب السمو 
األمير الراحل الشيخ صباح 
األح��م��د “طيب ال��ل��ه ثراه”، 
مستعرضا احملطات الوضاءة 
التي اعتالها سموه “رحمه 
الله”، خدمة للوطن ورفعة 
لشأنه مجددا صادق مشاعر 
التعازي واملواساة بهذا الفقد 
الكبير، ومجددا كذلك وباسم 
اجلميع أسمى آي��ات التهاني 
والتبريكات لتقلد صاحب 
السمو أم��ي��ر ال��ب��الد الشيخ 
ن��واف األحمد، مسند اإلم��ارة 
وسمو الشيخ مشعل األحمد 
والي��ة العهد، مشددا على أن 
توجيهات سمويهما واضحة 
وم��ب��اش��رة مبواصلة العمل 
وف��ق النهج اخل��ي��ر والبناء 
ال����ذي أس���س أرك���ان���ه سمو 
األمير الراحل للدبلوماسية 

الكويتية.
ك��م��ا مت خ���الل االج��ت��م��اع 
م��ت��اب��ع��ة اإلج�������راءات ال��ت��ي 
ت���ق���وم وزارة اخل��ارج��ي��ة 
وكافة البعثات الدبلوماسية 
بها  الكويتية  والقنصلية 
ف��ي اخل����ارج جت���اه مواجهة 
تداعيات تفشي وباء كورونا 
امل��س��ت��ج��د )ك���وف���ي���د 19( 
ومناقشة أط��ر تطوير عمل 
الوزارة وإداراتها مبا يتواكب 
م���ع امل��ت��غ��ي��رات ال��راه��ن��ة، 
ك��م��ا مت اس���ت���ع���راض آخ��ر 
املستجدات والتطورات على 
الساحتني اإلقليمية والدولية 
وال��ت��ط��ورات ال��ت��ي تشهدها 

املنطقة. 

الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد و خالد اجلارالله خالل االجتماع

جانب من االجتماع

جانب من توزيع الكوبونات

اإلنساني  وواجبها  بدورها  مستمرة  اجلمعية  الساير: 

سفير فيتنام يشيد بجهود الهالل األحمر الكويتي
 اإلغاثية واإلنسانية حول العالم

أش��اد سفير جمهورية فيتنام لدى 
دولة الكويت ترينه مانه أمس، باجلهود 
الكبيرة التي تبذلها جمعية الهالل األحمر 
الكويتي في مجاالت اإلغاثة واألنشطة 

اإلنسانية حول العالم.
وأع��رب مانه في تصريح ل� )كونا( 
عقب لقائه رئيس مجلس إدارة اجلمعية 
الدكتور هالل الساير، عن تقديره لدور 
الهالل األحمر الكويتي مبساندة الشعوب 
التي تتعرض إل��ى ال��ك��وارث الطبيعية 

واحلد من معاناتها اإلنسانية.
وقال: إنه تعرف على مختلف اجلوانب 
اإلنسانية التي تعنى بها اجلمعية محليا 
ودوليا وما تقوم به من جهود إغاثية في 

كثير من املناطق املتضررة حول العالم.
وأفاد بأنه مت خالل اللقاء بحث السبل 
الكفيلة بتعزيز جهود اجلمعية على 
الساحة ف��ي فيتنام وتوثيق الصالت 
واالرتقاء مبجاالت الشراكة مع اجلهات 

املختصة بالشأن اإلنساني هناك.
وأض������اف أن����ه ب��ح��ث م���ع ال��س��اي��ر 
كذلك تقدمي املساعدات لبالده نتيجة 
الفيضانات واالنهيارات األرضية واملياه 
التي غمرت آالف املنازل في واحد من أشد 

الفيضانات حدة منذ عقود.
وأثنى على ما قدمته اجلمعية لسفارة 
فيتنام لدى الكويت خالل جائحة كورونا 
واصفا إياها باخلطوة اإلنسانية التي 
تستحق الشكر والتقدير.ولفت مانه إلى 
أن ب��الده ترتبط مع الكويت بعالقات 
صداقة متينة وسط سعي البلدين إلى 
تطوير العالقات السياسية واالقتصادية 

القائمة بينهما.
م��ن جانبه ق��ال الساير ف��ي تصريح 
مماثل ل� )كونا(: إن زيارة سفير فيتنام 
ملقر اجلمعية تدعم توجهاتها اإلنسانية 
وت��ع��زز م��ج��االت ت��دخ��الت��ه��ا اإلغ��اث��ي��ة 
املختلفة واجلمعية ستظل عند حسن ظن 
اجلميع من خالل بذل املزيد من اجلهود 
التي ترتقي مبضامني العمل اإلنساني 
وحتقق تطلعاتها على الساحة اإلنسانية 
ال��ت��ي ت��واج��ه الكثير م��ن ال��ت��ح��دي��ات. 
وأض��اف الساير أن اجلمعية مستمرة 
في القيام بدورها وواجبها اإلنساني 
في إغاثة الشعوب املنكوبة واملشاركة 
في كل جهد دول��ي لتخفيف معاناة تلك 
الشعوب السيما في فيتنام التي تعرضت 
لفيضانات وانهيارات أرضية تسببت 
بدمار كبير في األراض���ي واملمتلكات. 

واستعرض اجلانبان خ��الل االجتماع 
أهم األعمال واألنشطة اإلنسانية التي 

ت��ق��وم بها ال��ك��وي��ت إلغ��اث��ة ومساعدة 
الدول في مجاالت املساهمات احلكومية 

وامل���س���اع���دات اإلن��س��ان��ي��ة واإلغ��اث��ي��ة 
واملساعدات الطبية.

هالل الساير يستقبل سفير فيتنام لدى الكويت

»التعليم العالي« تعلن خطة منح 
دراسية في اإلمارات

أعلنت وزارة التعليم العالي الكويتية خطة املنح 
الدراسية في دولة اإلمارات العربية املتحدة للفصل 

الدراسي الثاني من العام اجلامعي 2021/2020.
وقالت الوزارة في بيان صحفي أمس: إن اخلطة 
مقدمة من جامعة اإلمارات العربية املتحدة للقسمني 
األدبي والعلمي في ثالث كليات أولها كلية األغذية 
والزراعة وثانيا كلية اإلدارة واالقتصاد وأخيرا 

كلية الهندسة.
وأضافت أن النسبة املطلوبة في كلية األغذية 
والزراعة 85 في املئة وفي كلية اإلدارة واالقتصاد 
نسبة 90 في املئة وفي كلية الهندسة 95 في املئة 

للقسم العلمي فقط. وأوضحت أن من أهم شروط 
التقدمي أن تكون شهادة الثانوية العامة حديثة 
إلى جانب اجتياز الطالب اختبار اإلمارات القياسي 
بدرجة )1250 درج��ة( وم��ا ف��وق في م��ادة اللغة 
اإلجنليزية وغيرها من االختبارات املعتمدة للقبول 
مشيرة إلى أن شروط القبول األخرى متاحة للطلبة 

على املوقع اإللكتروني للوزارة.
وأك��دت أن جميع طلبات القبول املتاحة على 
املوقع مبدئية حتى يتم التحقق من مدى صحتها 
ومطابقتها للشروط املطلوبة متمنية التوفيق 
للطلبة الراغبني في االلتحاق بخطة املنح الدراسية.

سفير فيتنام خالل زيارته جمعية الهالل األحمر الكويتي
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