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 قالت نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب 
االحمر كريستني بيرلي أمس االثنني إن »دور 
الكويت ومساهماتها السخية طوال األعوام 

لن تنسى«.
وأض��اف��ت ب��ي��رل��ي ف��ي كلمة اف��ت��ت��ح بها 
االحتفال الذي اقيم مبناسبة مرور 25 عام 
على وجودهم بالكويت أن كل تلك املساهمات 
ج��اءت بفضل توجيهات سمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد معربة عن اعتزازها 
وفخرها مب��ا مت اجن���ازه م��ن خ��الل مكاتب 
اللجنة العاملة في الكويت ودول مجلس 

التعاون.
وأش����ارت ال��ى ان ان��ش��اء مكتب اللجنة 
ال��دول��ي��ة للصليب االح��م��ر ف��ي الكويت مت 
عقب ح��رب حترير الكويت ع��ام )1990-
1991( ملتابعة موضوع األسرى واملفقودين 
إب���ان احل���رب ح��ي��ث »ك��ن��ا ح��ري��ص��ني على 
مبدأ احترام القوانني االنسانية واحلماية 
ألسرى احلرب«. من جهته قال مساعد وزير 
اخلارجية لشؤون املنظمات الدولية ناصر 
الهني في كلمة له إن اللجنة الدولية للصليب 
االح��م��ر مضى على تأسيسها ف��ي العالم 
اكثر من قرن جسدت فيه كل معاني احلب 
والعطاء لضحايا احلروب والكوارث »باذلة 
جهودا شاقة ملساعدة الالجئني واملنكوبني 

أينما كانوا«.
وأض��اف ان اللجنة واصلت عملها وفقا 
ملا نصت عليه القوانني الدولية االنسانية 
متغلبة على التحديات الكبيرة التي تواجهها 
في ظل ما مير به العالم حاليا من ك��وارث 

وحروب ال تهدأ.
من جانبه قال رئيس مجلس ادارة جمعية 
الهالل االحمر الكويتي الدكتور هالل الساير 
ف��ي كلمته إن ال��واق��ع يفرض على اللجنة 
ال��دول��ي��ة للصليب األح��م��ر أع��ب��اء متزايدة 

باعتبارها من أكثر اآلليات فاعلية في تخفيف 
حدة اآلالم واألض��رار الناجمة عن النزاعات 

املسلحة.
واوض��ح الساير ان ذل��ك يتم عن طريق 
املبادرة باتخاذ ما ميكن توفيره من حماية 

للمدنيني واملمتلكات املدنية التي ليس لها 
عالقة مباشرة بالنزاعات املسلحة.

وأش��ار ال��ى ان اللجنة الدولية للصليب 
االحمر ومع كل أزمة تواصل مد يد اإلنسانية 
لدعم احملتاجني واملتضررين جراء النزاعات.

واكد على ان جمعية الهالل االحمر تولي 
اهتماما كبيرا ملجاالت التعاون والتنسيق 
مع اللجنة الدولية للصليب االحمر ملا فيه 
مصلحة اإلن��س��ان��ي��ة وخ��دم��ة للمحتاجني 

واملتضررين في أنحاء العالم. 

نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب األحمر كريستني بيرلي في كلمة االفتتاح 

25 عاما على وجودها بالكويت  خالل االحتفال مبناسبة مرور 

»الصليب األحمر« الدولية تشيد بدور الكويت ومساهماتها السخية 

ترأس اجتماع جلنة ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية واملائية

بوشهري: »الكهرباء واملاء« تطبق تعرفة الكهرباء 
اجلديدة على القطاع احلكومي غدا

ريا�ض عواد 

 ت��رأس وكيل ال����وزارة الكهرباء وامل��اء 
املهندس محمد بوشهري االجتماع احلادي 
والثالثون للجنة التنفيذية لترشيد استهالك 
الطاقة الكهربائية وامل��ي��اه في مؤسسات 
ال��دول��ة وال���ذي عقد صباح أم��س بحضور 
عدد من قياديي ال��وزارة واألعضاء املمثلني 
لعدد من ال��وزارات واملؤسسات احلكومية 

وجمعيات النفع العام ومحافظات الدولة..
 واستهل بوشهري االجتماع باإلشادة 
بجهود كافة أعضاء اللجنة واإلجراءات التي 
يتم تطبيقها في مؤسساتهم، مشيدا بضرورة 
ترجمة ه��ذا اجلهد إل��ى أرق��ام حتى يوضح 
كيفية احتساب عملية الترشيد في الكهرباء 

واملاء وأثرها على فاتورة املستهلك.
و أش��ار بوشهري إلى انه سيتم تطبيق 
تعرفة االس��ت��ه��الك اجل��دي��دة على القطاع 
احلكومي ف��ي 22 نوفمبر اجل���اري، داعيا 
ممثلي اجلهات احلكومية اب��الغ وزاراتهم 
مبوعد التطبيق، مبينا أنه سيتم احتساب 
الكيلو وات في القطاع احلكومي وفق التعرفة 
اجلديدة ب25 فلس في حني سيكلف ال1000 

جالون للمياه 4 دنانير.
وأشاد بوشهري باجلهود التي يقوم بها 
مشروع ترشيد )2( ملدارس وزارة التربية 
في مرحلتيها الثانوية واملتوسطة خالل 
الفصل ال��دراس��ي األول )2018-2017 ( 

جلميع محافظات دولة الكويت.
م��ن جانبه ذك��ر رئ��ي��س جلنة الترشيد 
ب���وزارة الكهرباء وامل���اء املهندس خليفة 

الفريج

 أن ال���وزارة بصدد عقد ملتقى الترشيد 
األول للكهرباء ف��ي 6-7 ديسمبر 2017 
بهدف تسليط الضوء على جهود ال��وزارات 
واملؤسسات امللحقة بها والهيئات املستقلة 
واجلهات التطوعية والشركات واألفراد في 
مجال تطبيق ونشر ثقافة ترشيد الكهرباء 
واملاء، وبني الفريج أن مشروع ترشيد )2( 
سعى خ��الل الفصل ال��دراس��ي األول لهذا 
العام إلى زي��ارة 67 مدرسة في محافظات 
مبارك الكبير والعاصمة وحولي الفتا إلى 
أن املشروع مخطط له أن يشمل زيارة 150 

مدرسة بنهاية املوسم ال��دراس��ي 2017-
2018

من جهتها اقترحت ممثل معهد الكويت 
لألبحاث العلمية الدكتورة فتوح الرقم مدير 
برنامج تقنيات كفاءة الطاقة على املشرفني 
مل��ش��روع ترشيد تزويدها مبحتوى امل��ادة 
الترشيدية لصياغتها وفق مخرجات علمية 
وم��ن ث��م االس��ت��ف��ادة منها ف��ي نشر الوعي 
التقني والعلمي وال��ذي بشأنه رفع كفاءة 
استهالك الطاقة م��ن خ��الل رف��ع مستوى 

الوعي العام.

ك��م��ا أش���ار العقيد خ��ال��د ال��ن��ج��ار ممثل 
محافظة حولي بأن احملافظة قدمت مسابقتني 
لترشيد استهالك الطاقة واستخدام الطاقة 
البديلة برعاية الفريق أول م. الشيخ أحمد 
نواف الصباح وبالتعاون مع منطقة حولي 
التعليمية تضمنت االول��ى مشروع ترشيد 
يقدم مبشاركة م��دارس احملافظة واألخ��رى 
عبارة عن لوحة فنية ترشيدية للمرحلة 
االبتدائية واملتوسطة والثانوية وسيتم 
تشكيل جلنة لإلعالن عن الفائزين وتكرميهم 

بشهر فبراير.

م. محمد بوشهري مترئسا االجتماع 
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الدكتور هالل الساير في كلمته خالل احلفلمساعد وزير اخلارجية لشؤون املنظمات الدولية ناصر الهني في كلمته خالل احلفل 

»الهالل األحمر الكويتي« توزع مساعدات 
إنسانية ملتضرري الزلزال في العراق 

أعلنت جمعية الهالل االحمر الكويتي وبالتعاون 
مع جمعية الهالل االحمر العراقي أمس االثنني عن 
توزيع مساعدات اغاثية على املتضررين من الزلزال 
الذي ضرب مؤخرا محافظتي السليمانية وحلبجة 

شمال العراق.
 وقال رئيس مجلس ادارة جمعية الهالل االحمر 
الكويتي الدكتور هالل الساير في تصريح ل� )كونا( 
ان اجلمعية تابعت بألم وأسى بالغني الزلزال املدمر 
الذي ضرب بعض املناطق في كل من العراق وإيران 
وما نتج عنه من خسائر بشرية ومادية مشيرا الى 

اهمية تقدمي الدعم االغاثي لالشقاء هناك.
 واضاف الساير ان اجلمعية بدأت بتوزيع ثالثة 
االف طرد من املواد العينية التي شملت الغذاء ومواد 
النظافة مؤكدا على استمرار تنفيذ توزيع املساعدات 
االغ��اث��ي��ة لتصل إل��ى ك��ل امل��ت��ض��رري��ن العراقيني 

احملتاجني في محافظتي السليمانية وحلبجة.
 واشاد في هذا الصدد بتعاون مع سفارة الكويت 

ف��ي ب��غ��داد وال��ه��الل االح��م��ر ال��ع��راق��ي ف��ي ايصال 
املساعدات االنسانية للمتضررين جراء الزلزال في 

احملافظتني.
 وأك��د ان الكويت أول��ت اهتماما كبيرا للظروف 
اإلنسانية الراهنة في العراق وخاصة املتضررين 
من محافظة السليمانية وجتاوبت على الفور مع 
ن��داء الواجب اإلنساني وقدمت والت��زال كل أوجه 

الدعم واملساندة.
 واوض���ح ان اجلمعية تتعاطف م��ع األوض��اع 
اإلنسانية الصعبة حاليا هناك مشيرا الى ان هذا 
االهتمام يجسد املسؤولية اإلنسانية التي تضطلع 
بها اجلمعية جتاه الشعوب الشقيقة والصديقة التي 

تتعرض للمحن والنكبات اإلنسانية.
 ولفت الساير الى ان الكويت كانت سباقة في 
مساعدة الضعفاء واملنكوبني في اطار التزامها الدائم 
مبد يد العون لكل محتاج ومتضرر في شتى أنحاء 

العالم.

توزيع املساعدات على املتضررين من الزلزال في العراق

مشاركون بندوة إنسانية يؤكدون أهمية حماية الكرامة اإلنسانية في النزاعات 

 الساير: »الهالل األحمر الكويتي« حريصة على صون كرامة األطفال والنساء في أوقات احلروب
 أك��د ع��دد م��س��ؤول��ون واك��ادمي��ي��ون 
وعاملون في املجال االنساني اهمية 
حماية وصيانة الكرامة االنسانية في 
اوق��ات النزاعات املسلحة التي تنتهك 
فيها كرامة االطفال والنساء ويقتل بها 

الرجال على مرأى ومسمع ذويهم.
ج��اء ذل��ك في حلقة نقاشية بعنوان 
)حماية الكرامة االنسانية في النزاعات 
املسلحة( تأتي ضمن احتفالية مبناسبة 
مرور 25 سنة على عمل اللجنة الدولية 

للصليب االحمر في دولة الكويت.
وق��ال رئيس مجلس ادارة جمعية 
الهالل االحمر الكويتي الدكتور هالل 
الساير خالل احللقة النقاشية إن حفظ 
الكرامة يعتبر واحدا من املبادىء السبعة 
التي تعمل بها جمعية الهالل االحمر 
الكويتي وحت��رص على ص��ون كرامة 

االطفال والنساء في اوقات احلروب.
وأضاف الساير أن اجلمعية حريصة 
على املشاركة بالفعاليات التي تستهدف 
نشر ال��وع��ي ح��ول امل��ب��ادئ االنسانية 
مشيرا الى ان اجلمعية حاولت جاهدة 
تلبية ال��ن��داءات االنسانية ف��ي اماكن 
الصراعات والنزاعات املسلحة كاليمن 
وال��ع��راق وس��وري��ا لكن رقعة املأساة 

تتسع يوميا في العالم.
وذك���ر ان اجلمعية وزع���ت املخابز 
لالجئني السوريني في لبنان واالردن 
ووفرت لهم اخلدمات الصحية في الدول 
املستضيفة اضافة ال��ى دع��م اخلدمات 
االجتماعية املقدمة من خالل مؤسسة 
)انقذ االطفال( لصالح اطفال الروهينغيا 
الالجئني و«كل ذلك حلماية كرامة هؤالء 

االشخاص اثناء احلروب والنزاعات«.
م��ن جانبه ق��ال ن��ائ��ب امل��دي��ر العام 

لقطاع التحرير ورئيس حترير وكالة 
االن��ب��اء الكويتية )ك��ون��ا( سعد العلي 
خالل احللقة النقاشية إن اكبر ضحية 
في احل��روب هي كرامة االن��س��ان الذي 
يسقط م��ا ب��ني قتيل وج��ري��ح ومشرد 
وتتعرض كرامة ذويهم وحتى العالقون 

في املنتصف لالنتهاك.
واضاف العلي أن هناك ثالثة مراسلني 
اثناء اوقات احلروب والنزاعات املسلحة 
االول مراسل حربي يغطي جانبا واحدا 
في احل��رب والثاني املراسل العسكري 
الذي يغطي جانبني في احلرب واخيرا 
املراسل املدني وهو الذي ينقل القصص 

االنسانية اثناء احلروب.
واوض���ح ان )ك��ون��ا( حريصة على 

انشاء قسم لالخبار االنسانية وهو غير 
موجود في العديد من الصحف اليومية 
اضافة الى احلرص على »املراسل املدني 
ال��ذي ينقل القصص االنسانية اثناء 
احلرب ويسلط الضوء على املستضعفني 

ليصبح صوتهم«.
وذكر ان الصحفيني من اكبر ضحايا 
احلروب والنزاعات املسلحة و«عددهم 
كبير ح���ول ال��ع��ال��م« م��ش��ي��را ال���ى ان 
موضوع توفير احلماية للصحفي يظل 

شائكا النه بيد االطراف املتنازعة.
من جهته أعرب املستشار في وزارة 
اخل��ارج��ي��ة زي���اد املشعان ف��ي احللقة 
النقاشية ع��ن التقدير للشراكة مع 
اللجنة الدولية للصليب االحمر مؤكدا 

ان الكويت تستجيب ب��ص��ورة فورية 
للنداءات االنسانية اينما كانت وهو االمر 
الذي جعلها تستضيف ثالثة مؤمترات 
للمانحني لدعم الوضع االنساني في 
سوريا والتي متكنت خاللها من جمع 

سبعة مليارات دوالر امريكي.
وق����ال امل��ش��ع��ان إن ح��ف��ظ ك��رام��ة 
االشخاص »يتم من خالل توفير التعليم 
لالطفال« مشيرا ال��ى التعاون في هذا 
ال��ص��دد م��ع مؤسسة ال��ك��وي��ت للتقدم 
العلمي والصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية لبناء م��دارس في 
ال��دول املستضيفة لالجئني اضافة الى 
املستشفيات لفك االحتقان بني الالجئني 

والدول املستضيفة.

بدوره قال أستاذ القانون الدولي في 
جامعة الكويت الدكتور رشيد العنزي ان 
موضوع الكرامة في اتفاقيات )جنيف( 
ذك��ر م��رة واح��دة في البروتوكول لكن 
كل نصوص االتفاقية تركز على حماية 

الكرامة االنسانية.
وش���دد ال��ع��ن��زي على اهمية صون 
الكرامة االنسانية للجميع اثناء النزاعات 
املسلحة س��واء االس��رى او احملتجزين 
او النازحني السيما ان القانون الدولي 
االن��س��ان��ي وجميع االت��ف��اق��ي��ات حتمي 
الكرامة التي هي كرامة إلهية منحت 

لالنسان في جميع االديان.
من جهتها قالت رئيسة بعثة اللجنة 
ال��دول��ي��ة للصليب االح��م��ر ف��ي سوريا 

ماريان غاسر ان كرامة البشر في سوريا 
مت انتهاكها على م���دار سبع سنوات 
من احلرب حيث يعتمد اكثر من نصف 
ال��س��ك��ان على امل��س��اع��دات االنسانية 
واالغاثية التي تقدمها لهم املؤسسات 

واجلمعيات االنسانية.
واوضحت غاسر ان الكل متضرر في 
ه��ذا ال��ن��زاع وسيستمر الضرر الع��وام 
السيما ان جميع اخل��دم��ات ت��ده��ورت 
وخاصة الصحية مشيرة الى عدم توفر 
مياه نظيفة وانقطاع الكهرباء وامل��اء 

بشكل مستمر.
من جانبه قال رئيس البعثة االقليمية 
للجنة الدولية للصليب االحمر لدول 
مجلس ال��ت��ع��اون اخلليجي بالكويت 

يحيي عليبي ان للجنة الدولية للصليب 
االحمر خاصية تتمثل في انها ليست 
منظمة اغاثية بل هي مؤسسة انشئت 
حلماية كرامة االنسان وتوفير احلماية 

القانونية له.
واض�����اف ان ال��ل��ج��ن��ة ت��ع��م��ل على 
تغيير سلوك اط��راف ال��ن��زاع مبينا ان 
ذل��ك يستوجب منها ان تكون محايدة 
دائما لتكمل عملها امليداني في اماكن 
النزاعات املسلحة مع الدول واملسؤولني 
واحلكومات. وكانت نائب رئيس اللجنة 
الدولية للصليب االحمر كريستني بيرلي 
قد افتتحت االحتفال الذي يقام مبناسبة 
م��رور 25 عاما على وج��ود اللجنة في 

الكويت. 

جانب من احلضورجانب من احللقة النقاشية 


