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ممثل سمو األمير يحضر حفل الذكرى
الـ  70لكنيسة القديس بول

• الشيخ محمد املبارك خالل حضوره احلفل

قام ممثل �سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد نائب
وزير �ش�ؤون الديوان الأمريي ال�شيخ حممد املبارك
ظهر �أم�س بح�ضور حفل الذكرى الـ  70الفتتاح كني�سة
القدي�س بول وذلك يف منطقة الأحمدى.

ه��ذا و�أل��ق��ى امل��ط��ران مايكل لوي�س مطران قرب�ص
واخلليج للكني�سة االنكليكانية كلمة �أ���ش��اد فيها
بال�شعب الكويتي وما يتميز به من روح الت�سامح
والتعاي�ش ال�سلمي عرب التاريخ.

فلسطين :معرض الكويت للكتاب
منارة ثقافية تنبض إبداع ًا
قال وزير الثقافة الفل�سطيني د.ايهاب ب�سي�سو �إن
معر�ض الكويت الدويل للكتاب تظاهرة ثقافة تعد
الأبرز على م�ستوى العامل العربي من حيث عراقة
التنظيم ليكون �أح��د املنارات الثقافية العربية
التي تنب�ض من خاللها الثقافة ابداعا ومبدعني
ومبدعات.
جاء ذلك يف كلمة للوزير ب�سي�سو خالل حما�رضة
بعنوان «القد�س  ..املقاومة الثقافية وحتديات
االحتالل» �ضمن فعاليات معر�ض الكويت الدويل
الـ 43للكتاب الذي ينظمه املجل�س الوطني للثقافة
والفنون والآداب خالل الفرتة من  24 – 14احلايل
ب�أر�ض املعار�ض مبنطقة م�رشف.
وق��ال ب�سي�سو يف املحا�رضة �إن ق��وة الثقافة يف
الفعل الن�ضايل ال تخ�ضع للمعايري ال�سيا�سية وال
الدبلوما�سية وامنا للروح واالرادة التي انتجتها
الفطرة الفل�سطينية املقاومة للمحو وال�شطب
والتزييف.
و�أ�ضاف �أن ا�ستدامة الثقافة يف فل�سطني هي ا�ستدامة
الوعي للق�ضية الوطنية ومواجهة االحتالل الذي
ميتلك مفردات متعددة ملحا�رصة الثقافة الفل�سطينية

كما يحا�رص التاريخ واجلغرافيا.
و�أو�ضح �أن االحتالل يراهن على تفتيت الوعي وخلق
واقع ثقايف �سيا�سي تراكمي تكون الق�ضية الفل�سطينية
من خالله ق�ضية يومية ان�سانية ذات بعد ان�ساين
واقت�صادي ،وهذا ما نرف�ضه كون الق�ضية الفل�سطينية
بالأ�سا�س ق�ضية �سيا�سية وحقوق وطنية.
ولفت �إلى �أن هناك اكرث من  600م�ؤ�س�سة ومركز
ثقايف تعمل يف ن�شاطات خمتلفة وت�شكل ذراعا
حيوية للثقافة الف�سطينية التي يتم مواجهتها
وح�صارها وعرقلة ن�شاطاتها املختلفة وحتديد ًا يف
القد�س العا�صمة.
و�أكد �أن ما يتمناه االحتالل هو حمو الوجود العربي
والفل�سطيني من القد�س ،اال ان االرادة التي تواجه
ذلك من خالل امل�ؤ�س�سات الثقافية والعمل الثقايف
هي التي تعطل ما ميكن لالحتالل ان يتمناه.
من جانبه �أكد املدير التنفيذي لقطاع دار الكتب
بالإنابة يف دائ��رة الثقافة وال�سياحة يف �أبوظبي
عبدالله �آل علي �أن املعر�ض �أحد املنارات الثقافية
املهمة ومن�صة عاملية لعر�ض �آخر ما تو�صلت �إليه
�صناعة الن�رش يف العامل لإبراز املنجز الثقايف.
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إغاثة المنكوبين والمتضررين في جميع أنحاء العالم

الغانم :جهود جبارة لـ «السالم الخيرية» في إبراز وجه الكويت اإلنساني
�أ���ش��اد رئي�س جمل�س الأم��ة مرزوق
ال��غ��امن باجلهود «اجل��ب��ارة» التي
تقوم بها جمعية ال�سالم اخلريية يف
�إبراز وجه الكويت الإن�ساين يف �إغاثة
املنكوبني واملت�رضرين يف �أ�صقاع
الأر�ض.
ج��اء ذل��ك يف كلمة للغامن نقلتها
�شبكة «الد�ستور» االخبارية عقب
زيارته �إلى جمعية ال�سالم اخلريية
لالطالع على جهود القائمني عليها
وامل��ت��ط��وع�ين وامل��ت��ط��وع��ات يف
�إي�صال امل��واد الإغاثية والغذائية
�إل��ى املحتاجني يف كل من �سورية
واليمن.
وقال الغامن �إن جهود اجلمعية ت�أتي
تطبيق ًا لر�سالة الكويت االن�سانية
وللنهج ال��ذي ميار�سه �سمو �أمري
البالد ال�شيخ �صباح الأحمد يف هذا
ال�ش�أن.
و�أ���ض��اف« :ت�رشفت ال��ي��وم بزيارة
جمعية ال�سالم اخلريية �إحدى �أذرع
اخل�ير التي ت�برز ال��دور الإن�ساين
والإغ��اث��ي للكويت بتوجيهات من
�صاحب ال�سمو �أم�ير البالد ال�شيخ

• مرزق الغامن أثناء زيارته إلى اجلمعية

�صباح الأحمد قائد العمل الإن�ساين
لإغ��اث��ة املنكوبني واملت�رضرين
يف �شتى بقاع الأر���ض» .و�أف��اد ب�أنه

الدولي لوكاالت األنباء في بريطانيا

• الشيخ مبارك الدعيج مع فريد أيار

العتيبي :نتطلع لتفعيل إمكانات القوة المشتركة لمنطقة الساحل بأفريقيا

• منصور العتيبي يلقي كلمته

«بات ي�شكل حتديات جادة» مو�ضحا
ان «ت�صاعد وترية ا�ستهداف القوات
الع�سكرية العاملة يف مايل ودول
اجل��وار �ساهم يف تدهور احلالة
الأم��ن��ي��ة وع���دم �شعور املدنيني
بالأمن الأمر الذي يجب معاجلته يف
�أ�رسع وقت ممكن» .واعرب العتيبي
عن تطلعه �إلى ا�ستكمال احلكومة

املالية التحقيقات اخلا�صة مبقتل
عدد من املدنيني خالل �شهر مايو
املا�ضي داعيا يف الوقت نف�سه القوة
امل�شرتكة �إلى اال�ستعانة بخربات
اجلهات الأممية لبناء قدراتها يف
جمال حقوق الإن�سان.
و�أ����ش���اد ببعثة الأم����م املتحدة
املتكاملة املتعددة الأبعاد لتحقيق

اال�ستقرار يف مايل وجميع �أجهزة
الأم��م املتحدة واالحت��اد الأوروبي
واالحتاد االفريقي للجهود املبذولة
من قبلهم يف هذا ال�ش�أن.
وفيما يتعلق بعمل القوة امل�شرتكة
للمجموعة اخلما�سية ملنطقة
ال�ساحل ثمن العتيبي التزام الدول
اخلم�س بدفع عمل القوة وتعزيزها

من النواحي التنظيمية واللوج�ستية
والت�شغيلية لتمكينها من حماربة
اجلماعات الإره��اب��ي��ة يف منطقة
ال�ساحل.
كما ع�بر ع��ن تطلعه ايل تفعيل
�إمكانيات القوة ب�شكل كامل م�شري ًا
�إلى �أن «التحديات املالية والأمنية
واللوجي�ستية التي تواجهها الدول
اخلم�س لن متكنها من اال�ضطالع
مب�س�ؤولياتها».
وبني العتيبي انه من خالل �ضمان
متويل م�ستدام وكما طالبت القوة
بذلك خالل احلدث رفيع امل�ستوى
على هام�ش �أعمال اجلمعية العامة
للأمم املتحدة يف �سبتمرب املا�ضي
و�شدد عليه الأمني العام للمنظمة
الدولية �أنطونيو غوتريي�س يف
تقريره الأخري «�ستتمكن القوة من
جمابهة التحديات اجل�سيمة التي
تهدد امن وا�ستقرار املنطقة بال�شكل
املطلوب».
و�أ�ضاف قائال« :ال ميكننا مناق�شة
التحديات يف منطقة ال�ساحل مبعزل
ع��ن ال��و���ض��ع ال�سيا�سي يف مايل
فقد كان هناك تقدم �إيجابي على
هذا ال�صعيد وكانت هناك �إ�شارات
�إيجابية تثبت �إع��ادة االلتزام من
قبل جميع الأط���راف املعنية يف
البالد نحو تنفيذ اتفاق ال�سالم
وامل�صاحلة».

الكويت تسلم «أونروا»  42مليون دوالر لدعم الالجئين الفلسطينيين
�سلم مندوب الكويت الدائم ل��دى الأمم
املتحدة ال�سفري من�صور العتيبي م�ساهمة
الكويت لوكالة الأم��م املتحدة لت�شغيل
وغوث الالجئني الفل�سطينيني يف ال�رشق
الأدنى «اونروا» بقيمة  42.1مليون دوالر.
وذك��ر العتيبي بعد اجتماعه مع مدير
مكتب الوكالة يف نيويورك بيرت مولريان
ان هذه امل�ساهمة ت�ؤكد حر�ص الكويت

امل�ستمر جتاه دعم عمل «اونروا» وبراجمها
التعليمية وال�صحية والإغاثية لأكرث من
خم�سة ماليني من الالجئني الفل�سطينيني
يف خمتلف مناطق عمل الوكالة خا�صة يف
ظروف العجز املايل الراهن الذي تواجهه
الوكالة.
وكان نائب رئي�س جمل�س الوزراء ووزير
اخلارجية ال�شيخ �صباح اخلالد قد اعلن

عن تلك امل�ساهمة يف االجتماع الوزاري
لبحث التحديات املالية التي تواجه
الوكالة والذي عقد يف نيويورك بتاريخ
� 27سبتمرب املا�ضي على هام�ش اعمال
ال��دورة ال��ـ  73للجمعية العامة للأمم
املتحدة.
و�أ���ض��اف ال�سفري العتيبي ان��ه بهذه
امل�ساهمة اجل��دي��دة ي�صبح �إج��م��ايل ما

�ساهمت به الكويت للوكالة لعام 2018
هو  50مليون دوالر �أمريكي ما ي�ضعها
يف قائمة �أكرب الدول الداعمة لـ «اونروا»
والالجئني الفل�سطينيني .وجدد العتيبي
دعم الكويت الرا�سخ والثابت للق�ضية
الفل�سطينية وت�ضامنها ووقوفها �إلى جانب
ال�شعب الفل�سطيني ال�شقيق يف الدفاع عن
ق�ضيته العادلة وحقوقه امل�رشوعة.

بهبهاني :نظام دامون لتقويم األسنان يقلل مدة العالج
�أك��د ا�ست�شاري تقومي الأ�سنان
والفكني د.فرج بهبهاين «احلا�صل
على البورد الأمريكي وزمالة كلية
اجل��راح�ين امللكية الربيطانية
لتقومي الأ�سنان» �أن نظام «دامون»
ه��و الأف�����ض��ل ل��ت��ق��ومي الأ�سنان
والفكني.
وك�شف بهبهاين خ�لال حما�رضة

«الدليل العلمي لنظام دام��ون
لتقومي الأ�سنان» �ضمن امل�ؤمتر
الع�رشين جلمعية �أطباء الأ�سنان
الكويتية ،ال��ذي انطلق برعاية
وزي��ر ال�صحة د.با�سل ال�صباح
وح�����ض��ور ن��خ��ب��ة م���ن الأط���ب���اء
واال�ست�شاريني املتخ�ص�صني يف
جمال طب الأ�سنان من داخل وخارج

الكويت ،عن نتائج البحث العلمي
الذي �أجراه م�ؤخرا وعر�ضه على 83
طبيباً ،جتاوب منهم � 64أخ�صائي ًا
يف تقومي الأ���س��ن��ان بالقطاعني
العام واخلا�ص ،حيث �أظهرت �أن
�أطباء الأ�سنان ممن ال ي�ستخدمون
هذا النظام ي�ضعون خطة عالجية
خللع الأ�سنان ملعاجلة التزاحم

خالل زيارته تلم�س «جهودا جبارة»
للقائمني على اجلمعية مب�ساعدة
متطوعني وم��ت��ط��وع��ات م��ن �أبناء

الكويت ال��ذي��ن مل متنعهم ظروف
�أمطار اخلري من العمل على خدمة
املحتاجني يف املناطق املنكوبة.

رئيس «كونا» شارك في اجتماع المجلس

لتدهور األوضاع األمنية هناك

جددت الكويت دعمها جلهود القوة
امل�شرتكة التابعة للمجموعة
اخلما�سية ملنطقة ال�ساحل بافريقيا
م ��ؤك��دة �أهمية دوره���ا يف تنمية
املنطقة.
ج��اء ذل��ك يف كلمة الكويت التي
�ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم
املتحدة ال�سفري من�صور العتيبي
يف جل�سة ملجل�س الأمن حول منطقة
ال�ساحل.
واع���رب العتيبي يف كلمته عن
ا�ستعداد الكويت للعمل مع جميع
�أع�����ض��اء جمل�س الأم���ن ملناق�شة
اخل���ط���وات امل�ستقبلية للقوة
امل�شرتكة للمجموعة اخلما�سية
امل�شكلة من بلدان بوركينا فا�سو
وج��م��ه��وري��ة م���ايل وموريتانيا
والنيجر وت�شاد والتي «لن تتمكن
من حتقيق �أهدافها دون دعم الأمم
املتحدة واملجتمع الدويل ملكافحة
انت�شار التهديدات يف جميع �أنحاء
املنطقة».
وقال ان «تدهور الأو�ضاع الأمنية يف
منطقة ال�ساحل وانت�شار الهجمات
الإرهابية يف جميع �أنحاء املنطقة
مبا يف ذلك الهجوم الذي ا�ستهدف
مقر القوة امل�شرتكة للمجموعة
اخلما�سية ملنطقة ال�ساحل يف
�شهر يونيو املا�ضي هو �أمر مقلق
للغاية» .وو�صف ذلك االمر ب�أنه

محليات

بن�سبة ت�صل �إل��ى � %60أك�ثر من
زمالئهم الذين يعاجلون بنظام
«دامون».
وناق�ش بهبهاين خالل املحا�رضة
�أي�ضا � 10أبحاث علمية �إلى جانب
العديد من احل��االت الإكلينيكية
التي �أثبتت بالدليل العلمي مرونة
ن��ظ��ام دام���ون ومالئمته جلميع

املر�ضى ،وقال �إنه ثبت علميا �أن
درجة االحتكاك يف نظام التقومي
العادي ت�صل �إل��ى  120غراماً،
بينما ال تتعدى  1غرام يف نظام
دامون ،وهو ما ي�ؤدي �إلى تخفيف
قوة حتريك الأ�سنان ،ما ي�ساهم يف
�رسعة احلركة ومن ثم تقليل مدة
العالج والآالم امل�صاحبة لها.

���ش��ارك رئي�س جمل�س الإدارة املدير
العام لوكالة الأنباء الكويتية «كونا»
رئي�س احت��اد وك��االت االنباء العربية
«فانا» ال�شيخ مبارك الدعيج يف اجتماع
املجل�س الدويل لوكاالت االنباء.
ومت خ�ل�ال االج��ت��م��اع ال���ذي ع��ق��د يف
مقر وكالة �أنباء «بري�س ا�سو�سي�شن»
الربيطانية و�سط العا�صمة لندن بحث
اال�ستعدادات للم�ؤمتر الدويل ال�ساد�س
للمجل�س ال����دويل ل��وك��االت االنباء
الذي �سيعقد يف منت�صف يونيو املقبل
بالعا�صمة البلغارية �صوفيا.
ووافق املجتمعون على حتديد موا�ضيع
اجلل�سات الأربع للم�ؤمتر والتي ت�شمل
امل�صادر اجلديدة للإيرادات والأخبار
املزيفة والذكاء ال�صناعي والتنويع
خ�لال االج��ت��م��اع املقبل يف �صوفيا
بالإ�ضافة الى ت�سمية ر�ؤ�سائها.
ومت باملنا�سبة ت�سمية امل�رشفني على
اجلل�سات خ�لال م��ؤمت��ر �صوفيا وهم
االم�ين العام الحت��اد «ف��ان��ا» د .فريد

�أيار ورئي�س وكالة «بري�س ا�سو�سي�شن»
كاليف مار�شال والأمني العام للمجل�س
الدويل ميخائيل غو�سمان.
و�صادق املجتمعون على ما مت اتخاذه
من تو�صيات اثناء االجتماع ال�سابق
ال��ذي عقده املجل�س يف مدينة �سانت
بطر�سبورغ الرو�سية يف مايو املا�ضي.
وا�ستمع امل�شاركون ال��ى مدير عام
وك��ال��ة االن��ب��اء البلغارية ماك�سيم
من�شيف ب�ش�أن التح�ضريات التي قامت
بها وكالته لعقد امل�ؤمتر ال�ساد�س
ال�سيما فيما يتعلق مبكان اال�ست�ضافة
وجتهيز املوقع االل��ك�تروين اخلا�ص
بالفعالية ودعوة االمني العام للأمم
املتحدة ف�ضال عن م�شاركة منظمة الأمم
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة
«يون�سكو».
و�أو�صى االجتماع با�ستكمال املناق�شات
ب�ش�أن مكان انعقاد امل�ؤمتر ال�سابع
للمجل�س ع��ام  2022وم��ا ي�ستجد من
تطورات ب�ش�أن ق�ضايا �أخرى.

«الخارجية» :بيان السعودية عن مقتل
خاشقجي يتسم بالشفافية

�أع��رب م�صدر م�س�ؤول يف وزارة اخلارجية عن ترحيب الكويت
بالبيان ال�صادر عن النائب العام يف ال�سعودية ب�ش�أن مقتل املواطن
ال�سعودي جمال خا�شقجي.
و�أ�شاد امل�صدر مبا ت�ضمنه البيان من �شفافية عك�ستها النتائج التي
�أ�سفرت عنها التحقيقات التي �أجرتها النيابة العامة يف هذه الق�ضية
والتي تعرب عن التزام ال�سعودية بقيادة خادم احلرمني ال�رشيفني
ب�إر�ساء قواعد العدل واحلر�ص على اتخاذ الإج��راءات القانونية
ملحا�سبة املتورطني يف هذه اجلرمية لت�أخذ العدالة جمراها.
واختتم امل�صدر ت�رصيحه بالت�أكيد على ثقة الكويت بالإجراءات
التي اتخذتها اململكة العربية ال�سعودية ،م�شدد ًا على �رضورة
االبتعاد عن ا�ستغالل هذه الق�ضية وت�سيي�سها.

ريم الخالد :ال ننسى المواقف المشرفة
للبرازيل خالل الغزو العراقي

• رمي اخلالد والسفير البرازيلي يقطعان كعكة االحتفال

قالت م�ساعد وزي��ر اخلارجية
ل�ش�ؤون الأمريكيتني رمي اخلالد
�إن ع�لاق��ة الكويت بالربازيل
تاريخية ومم��ي��زة وت��ع��ود الى
ع��ام  1975معربة عن الطموح
لتطويرها .و�أ�ضافت اخلالد يف
كلمة خالل م�شاركتها باحتفال
ال�سفارة الربازيلية لدى البالد
بالعيد الوطني :ان العالقات
التجارية مع ال�برازي��ل كبرية
وميكننا اال�ستفادة من االمكانات
ال��ك��ب�يرة ال��ت��ي ميتلكها كال
البلدين .وتابعت« :ننظر باهتمام
للمقومات التي متتلكها الربازيل
يف جم���ال ت�����ص��دي��ر املا�شية
واللحوم لتنويع الأ�سواق التي
تعتمد عليها الكويت يف جمال
االمن الغذائي».
و�أ�شارت �إل��ى �أن العالقات بني
البلدين ت�شهد منو ًا يف ال�سنوات
الأخ���ي���رة ورغ���ب���ة م�شرتكة

بتعزيزها مبينة �أن ذلك جت�سد
بعقد االجتماع الأول للم�شاورات
ال�سيا�سية بالكويت يف �أبريل
املا�ضي حيث مت و�ضع �أ�س�س
النطالقة جديدة للعالقات وفتح
�آفاق جديدة للتعاون.
و�أك����دت �أن ال��ك��وي��ت ال تن�سى
امل��واق��ف امل����شرف��ة للربازيل
خالل الغزو العراقي على البالد
الفتة �إل��ى �أن للربازيل مواقف
مميزة جتاه العديد من الق�ضايا
العربية وق�ضايا املنطقة.
و�أعربت اخلالد عن التطلعات
ال�ستمرار التعاون يف هذا املجال
والى م�ساهمة الربازيل املعهودة
يف دع���م اال���س��ت��ق��رار وال�سالم
وجهودها يف مكافحة االرهاب.
وتوجهت با�سم الكويت وال�شعب
الكويتي ب�أ�سمى �آي��ات التهاين
للربازيل حكومة و�شعب ًا متمنية
لهم دوام التقدم واالزدهار.

