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ال ننسى مواقفكم المشرفة أثناء محنة االحتالل ومساهماتكم في تحرير وطننا

ناصر المحمد :عالقاتنا الدبلوماسية مع دول الفرانكوفونية ...متينة
كتب �سالمة ال�سليماين:

�أك��د �سمو ال�شيخ نا�رص املحمد،
�أه���م���ي���ة م���ا ق��دم��ت��ه ال��ث��ق��اف��ة
الفرانكوفونية للإن�سانية خالل
تاريخها وبخا�صة يف جماالت الأدب
والفل�سفة وال�سيا�سية والفنون.
ج��اء ذل��ك يف كلمة �ألقاها �سموه
خ�لال احتفالية ال��ي��وم العاملي
للفرانكوفونية م�ساء �أم�س الأول،
والتي �أقيمت يف منزل �سفري كندا
ل���دى ال��ك��وي��ت ل��وي�����س امي���ون،
بح�ضور عدد من ال�شيوخ وال�سفراء
وكبار امل�س�ؤولني بالدولة.
وق��ال �سمو ال�شيخ نا�رص املحمد
«جنتمع مرة �أخرى يف لقاء يتجدد
يف �شهر مار�س من كل عام لنحتفل
جميعا بيوم الفرانكوفونية بالكويت
ولنعرب فيه عن امتنانا ملا قدمته
الثقافة الفرانكوفونية للإن�سانية
خالل تاريخها وخا�صة يف جماالت
الأدب والفل�سفة وال�سيا�سة والفنون
والعلوم».
و�أ���ض��اف «�أود �أن �أوج���ه ال�شكر

• سمو الشيخ ناصر احملمد يلقي كلمته

ريم الخالد :الحوار االستراتيجي مع أميركا
يتوج العالقات المتميزة بين البلدين
ق��ال��ت م�ساعد وزي���ر اخلارجية
ل�ش�ؤون الأمريكيتني رمي اخلالد،
�إن اجل��ول��ة الثالثة م��ن احل��وار
اال�سرتاتيجي الكويتي -الأمريكي
التي ت�ست�ضيفها البالد اليوم،
تعد تتويجا للعالقات املتميزة
واملتينة بني البلدين.
وقالت �إن هذه اجلولة من احلوار
والتي كان مقرر ًا عقدها يف يناير
املا�ضي برئا�سة نائب رئي�س جمل�س
ال��وزراء وزي��ر اخلارجية ال�شيخ
�صباح اخلالد ،ووزير اخلارجية
الأمريكي مايك بومبيو ،ت�أتي بعد
جولتني ا�ست�ضافتهما الواليات
املتحدة عامي  2016و.2017
و�أو�ضحت �أن اجلولتني ال�سابقتني
�شهدتا ت��وق��ي��ع ع���دة اتفاقيات
ومذكرات تفاهم يف جماالت الأمن
ومكافحة الإره����اب واالقت�صاد
والتجارة والتعليم واجلمارك.

و�أ�ضافت �أن احلوار اال�سرتاتيجي
ي�سهم يف و�ضع �أ�س�س تعاون بني
البلدين على م��دى الأع����وام ال
 25املقبلة نحو تنفيذ الر�ؤية
امل�شرتكة يف التعاون الثنائي
مب��خ��ت��ل��ف جم�����االت ال����شراك��ة
اال�سرتاتيجية للطرفني ال�سيما �أن
الواليات املتحدة متثل الوجهة
اجل��اذب��ة ملعظم اال�ستثمارات
الكويتية التي تتوزع على خمتلف
قطاعات االقت�صاد الأمريكي.
وذك���رت �أن اجل��ان��ب�ين ي�سعيان
�إل���ى ال��ب��ن��اء ع��ل��ى ال����شراك��ة يف
جمال الدفاع مبا ي�سهم يف �ضمان
امل�صالح الوطنية والإقليمية
املتبادلة ال �سيما تعزيز اجلهود
امل�شرتكة يف احلرب �ضد ما ي�سمى
تنظيم الدولة الإ�سالمية «داع�ش»
من خالل التحالف الدويل ملكافحة
هذا التنظيم الإرهابي.

الكويت تشيد بجهود «مونسكو» لتحقيق االستقرار في الكونغو
�أ�شادت الكويت باجلهود الكبرية التي
تقوم بها بعثة الأمم املتحدة لتحقيق
اال�ستقرار يف الكونغو الدميقراطية
«مون�سكو» من �أجل مكافحة الهجمات
امل�سلحة وحماية املدنيني.
كما �أ�شادت الكويت يف كلمة �ألقاها
مندوبها الدائم لدى الأم��م املتحدة
ال�سفري من�صور العتيبي ،خالل جل�سة
جمل�س الأم��ن ح��ول الكونغو م�ساء
�أم�س الأول ،بقرار بع�ض اجلماعات
امل�سلحة بالتخلي ع��ن �سالحهم

وا�ستعدادهم لالنخراط يف املجتمع.
وقال العتيبي ان �إجراء االنتخابات
واالنتقال ال�سلمي لل�سلطة وتن�صيب
الرئي�س اجلديد فيليك�س ت�شي�سيكيدي
مبثابة نقطة حتول هامة يف تاريخ
الكونغو م�ؤكدا �أنه «منذ بداية العام
املا�ضي والأو���ض��اع ال�سيا�سية يف
الكونغو �آخذه بالتطور الإيجابي».
ورح��ب ب��ال��زي��ارات الر�سمية التي
قام بها ت�ش�سيكيدي �إلى دول اجلوار
ملناق�شة امل�����س��ائ��ل ال��ت��ي حتظى

كتب �أحمد احلربي:
• رمي اخلالد

ومكافحة الإرهاب».و�أ�ضافت �أن وزير اخلارجية
الأمريكي �سي�شارك خالل زيارته �إلى الكويت يف
�سل�سلة من االجتماعات الثنائية مع م�س�ؤولني
رفيعي امل�ستوى م�شرية �إلى �أنه �سيح�رض �أي�ضا
�أعمال احلوار اال�سرتاتيجي الأمريكي الكويتي.
و�أ�ضافت �أن بومبيو �سي�شيد خالل زيارة الكويت
ب��دور �سمو �أم�ير البالد ال�شيخ �صباح الأحمد يف
التو�صل �إلى حل للأزمة اخلليجية.

اكدت وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية
والعمل وزي��رة الدولة لل�ش�ؤون
االقت�صادية ال�سابقة هند ال�صبيح
ان ك��اف��ة اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة من
العاملني يف ال��وزارة والقائمني
على العمل اخل�يري اتفقت على
�شيئني ا�سا�سيني اولهما تعزيز
�سمعة الكويت يف ه��ذا املجال
والثاين احلفاظ على �سمعة العمل
اخلريي وتطويره وتنظيمه ودرء
ال�شبهات عنه وحمايته من اي
حماوالت ال�ستغالله.
ج��اء ذل��ك يف ت�رصيح �صحايف
ادل���ت ب��ه ال�صبيح على هام�ش
حفل تكرميها الذي نظمته الهيئة
اخل�يري��ة اال���س�لام��ي��ة العاملية
بح�ضور عدد كبري من قيادات وزارة
ال�ش�ؤون االجتماعية وممثلي بع�ض
اجلمعيات اخلريية.

و�أع��رب��ت ال�صبيح عن اعتزازها
ب��اع�تراف اجلميع ب����أن تطبيق
القانون على القائمني على العمل
اخل�يري كان هو ال�سمة الغالبة
خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية
م�شيدة يف هذا ال�صدد بجهود كافة
موظفي الوزارة والقياديني متمنية
ال��ت��وف��ي��ق للجمعيات اخلريية
وزيادة ايرادات التربعات من اهل
الكويت الذين جبلوا على التربع
للمحتاجني.
ومتنت ال�صبيح �أن تكون خالل فرتة
عملها قد بذرت بذرة قد ت�صبح فيما
بعد �شجرة الزيتون التي �ست�ؤتي
ثمارها للجميع م�شيدة بالتكرمي
الذي حظيت به من الهيئة اخلريية
اال�سالمية العاملية الفتة �إلى ان
ه��ذا التكرمي يعد ت�شجيعا ملن
�سيتولى امل�س�ؤولية بعدها من
ان العمل بجد وتطبيق القانون
�سي�ؤتي ثماره يف امل�ستقبل.

«العدان» :إجراء  12عملية
لعالج السلس البولي
وارتخاء عضالت الحوض

كتب �أحمد احلربي:

ك�شفت وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية عن بدء تطبيق خطة �إ�سرتاتيجية لرتميم
كافة �صاالت الأفراح التابعة للوزارة ،والتي يبلغ عددها � 35صالة.وقالت
الوزارة يف بيان �صحايف« :ن�سعى �إلى تطوير العمل داخل �صاالت الأفراح مبا
ي�صب يف �صالح املواطنني ،وذلك من خالل تطبيق خطة مو�ضوعة لرتميم
�صاالت الأفراح ،وقد مت االنتهاء من ترميم � 5صاالت وهي «الزبن وال�شيخ
عبدالله املبارك والعار�ضية والعمرية وال�شيخ �صباح اجلابر ال�صباح».

اعلنت رئي�س ق�سم الن�ساء والوالدة مب�ست�شفى العدان د.عبري الذايدي عن قيام
فريق طبي بالق�سم ب�إجراء  12عملية جراحية لعالج ال�سل�س البويل الن�سائي
وترميم ارتخاء ع�ضالت احلو�ض الن�سائية ب�أحدث التقنيات العاملية ،وذلك
مب�شاركة الربوفي�سور الزائر مورو �سريفيجني من ايطاليا
ونوهت د.الذايدي يف ت�رصيح �صحايف الى ان ال�سل�س البويل ُي�صيب نحو
 %30من الن�ساء،
وا�شارت د.الذايدي الى وجود عيادة للم�سالك البولية الن�سائية يف ق�سم
الن�ساء والوالدة مب�ست�شفى العدان ،مبينة �أن العيادة ت�ضم اجهزة تخطيط
مثانة حديثة لت�شخي�ص نوع ال�سل�س البويل واجهزة لتن�شيط ع�ضالت
احلو�ض لعالج ال�سل�س البويل قبل وبعد العمليات اجلراحية ،وي�رشف
عليها فريق متخ�ص�ص من ق�سم الن�ساء والوالدة.

العدواني :تنظيم أول رحلة عمرة
لنزالء دور الرعاية غداً
كتب �أحمد احلربي:

• الفريق الطبي بقسم النساء والوالدة

النجار :مبادرة المدن الصحية لها أثر كبير
في دعم التنمية بالبالد

• فاطمة النجار تلقي كلمتها

قالت وكيل الوزارة امل�ساعد ل�ش�ؤون
اخلدمات الطبية الأهلية يف وزارة
ال�صحة د.فاطمة النجار ان وزارة
ال�صحة اول���ت اهتماما ملحوظ ًا
لتطبيق م��ب��ادرة امل���دن ال�صحية
ال�صادرة عن منظمة ال�صحة العاملية
�إميانا منها بالأثر الكبري للمبادرة يف
االرتقاء بال�صحة العامة يف املجتمع
وما ميكن ان تقدمه من دعم للتنمية

• هند الصبيح أثناء تكرميها

«الشؤون» :خطة استراتيجية
لترميم جميع صاالت األفراح

كتب �صالح الدهام:

كتب �صالح الدهام:

ب��االه��ت��م��ام امل�����ش�ترك وت��ع��زز من
ال�رشاكات بني دول املنطقة معربا
عن ارتياحه لتعهده بالعمل نحو
توطيد ال�سالم و���س��ي��ادة القانون
والدميقراطية يف الكونغو يف عدة
منا�سبات منذ توليه �سدة الرئا�سة.
كما رح��ب العتيبي بالدعم الذي
قدمه االحت��اد الأفريقي واملجموعة
االقت�صادية ل���دول و���س��ط افريقيا
وامل ��ؤمت��ر ال��دويل املعني مبنطقة
ال��ب��ح�يرات ال��ك�برى واملجموعة

االق��ت�����ص��ادي��ة الإمن��ائ��ي��ة للجنوب
الأفريقي وكافة ال�رشكاء الدوليني
يف فرتة االنتخابات.
و�أع��رب عن تطلعه لأن ي�ستمر هذا
الدعم يف الفرتة املقبلة و�أن ت�ستثمر
حكومة الكونغو تلك الفرتة الهامة
لتعزيز تعاونها و��شراك��ت��ه��ا مع
املنظمات الإقليمية والدولية ودول
اجلوار يف منطقة البحريات الكربى
للو�صول �إل��ى اال�ستقرار املن�شود
وحتقيق التكامل االقت�صادي.

الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية ك ّرمت الصبيح

«الخارجية األميركية» :الكويت صديق
قديم وشريك حيوي
�أ�شادت اخلارجية الأمريكية بالعالقات مع الكويت
وا�صفة �إياها ب�أنها «�صديق قدمي و�رشيك حيوي»
للواليات املتحدة يف منطقة ال�رشق الأو�سط.
وقالت يف بيان مبنا�سبة جولة وزير اخلارجية
الأمريكي مايك بومبيو� ،إلى ال�رشق الأو�سط التي
ا�ستهلها بزيارة الكويت �أم�س� ،إن الكويت «�صديق
قدمي و�رشيك حيوي ي�ساعد يف تعزيز امل�صالح
الأمريكية الرئي�سية يف املنطقة مبا يف ذلك الدفاع

اجلزيل ل�سفري كندا على رعاية بلده
الحتفال هذا العام و�أتوجه بالتهنئة
ل�سفراء ال���دول الفرانكوفونية
فرن�سا وبلجيكا و�سوي�رسا ورومانيا
وبوركينا فا�سو والنيجر وبنني
وم�رص ولبنان على م�ساهماتهم
ل�ضمان ا�ستمرارية االحتفال ال�سنوي
بهذه املنا�سبة».
و�أو�ضح �أن «الفرانكوفونية واحدة
من اللغات التي ا�ستطاعت بجدارة
�أن ت�ؤكد فكرة التوا�صل احل�ضاري
بني ال�شعوب فهي من اللغات التي
تبادلت املفردات واملعاين وال�صيغ
مع غريها و�أثبتت قدرتها على الأخذ
والعطاء والتبادل طوال تاريخها
املديد».
وذك��ر �أن��ه «يف الع�رص الأندل�سي
تفاعلت مع الثقافة العربية حيث
اقتب�ست منها مفردات وم�صطلحات
�صارت من �صميم اللغة الفرن�سية
كما �أ�شار �إلى ذلك كثري من الباحثني
وعلى ر�أ�سهم امل�ست�رشق البلجيكي
ال�شهري هرني المان�س وقد اعترب
البابا �سلف�سرت الثاين من القرن

العا�رش امليالدي «»1003 – 940
رائدا من رواد هذا التفاعل يف تلك
الفرتة».
و�أ�شار �سمو ال�شيخ نا�رص املحمد
�إلى �أن «اللغة الفرن�سية كانت كذلك
لغة عطاء بالن�سبة لغريها فلقد
اقتب�س منها عدد كبري من ال�شعوب
الآ�سيوية والأفريقية الكثري من
مفرداتها وا�ستخدموها يف لغاتهم
املحلية وهو ما يظهر ب�شكل جلي
يف لهجاتنا العربية التي �أخذت
من الفرن�سية الكثري من مفرداتها
لت�ستخدمها يف تفا�صيل حياتنا
املعا�رصة».
ولفت �إلى �أنه «�أ��شرت يف كلماتي
خ�لال ال�سنوات املا�ضية �إل��ى �أن
الفرانكوفونية اليوم تختزن تاريخ
وجتارب �أمم يف القارات املختلفة
ومل تعد اللغة الفرن�سية ملكا
خا�صا للفرن�سيني �أو �أداة للتعبري
ع��ن نتاجهم الثقايف ب��ل �صارت
لغة تعرب ع��ن وج���دان وثقافات
�شعوب �أخرى يف �أمريكا و�أفريقيا
و�آ�سيا و�صارت مفرداتها وتراكيبها

اللغوية م��ادة لت�سجيل العواطف
والأف��ك��ار واخل��واط��ر وامل��ع��ارف
ب�شكل �أخ����اذ م��ن ح��ي��ث ال�شكل
وامل�ضمون بحيث تبهر م�ستمعيها
ب�سحرها ورونقها و�ألوانها اخلالقة
و�إيقاعاتها الطربية املهمة».
و�أ�ضاف �سموه «ملا كانت كلمتي
ه��ذه ت�سلط ال�ضوء على التمازج
وال��ت��ب��ادل الثقايف ب�ين العربية
والفرانكوفونية ف�إنني �أود �أن �أ�شري
�إل��ى ال��رواد الأوائ���ل الذين كانوا
قنطرة بني الثقافتني من �أمثال
امل�ست�رشقني الكبار على �شاكلة
ان��ط��وان دي �سا�سي وجو�ستاف
لوبون وغا�ستون فييت وهرني دي
بوالنفلييه وريجي�س بال�شري وجاك
بريك وال�سوي�رسي يوهان لودفيك
بركهارت وغريهم».
وذكر �أن «هناك يف الطرف الآخر من
القنطرة عرب �أو من ن�ش�أ يف بيئة
عربية لكنه اختار اللغة الفرن�سية
للتعبري عن �أف��ك��اره و�أحا�سي�سه
ووجدانه وخا�صة من �أبناء املدن
الواقعة على حو�ض البحر الأبي�ض

املتو�سط م��ن ال�ضفة العربية
ك��ب�يروت والإ���س��ك��ن��دري��ة وتون�س
والدار البي�ضاء واجلزائر وجاءت
�أعمالهم لتنقل تفاعلهم مع واقعهم
العربي من خالل اللغة الفرن�سية
من �أمثال �ألبري ق�صريي و�أندريه
�شديد وكاتب يا�سني وطاهر بن
جلون �أو من الذين اختاروا الغناء
بالفرن�سية ليعربوا عن �أحا�سي�سهم
الفنية مثل ابن ق�سنطينة اجلزائرية
�أنريكو ما�سيا�س �أو ابنة �شربا
امل�رصية داليدا».
ويف ختام كلمته جدد �سمو ال�شيخ
نا�رص املحمد ال�شكر «ل�سفري كندا
و�أع�ضاء ال�سفارة الذين عملوا على
اجناح هذا احلفل» كما حيا «�سفراء
الدول الفرانكوفونية ورعاياهم يف
الكويت».
كما �أك���د على «م��ت��ان��ة عالقاتنا
الدبلوما�سية معكم فنحن ال نن�سى
موقف دولكم امل�رشف �أثناء حمنة
اح��ت�لال بلدي احلبيب وال نن�سى
م�ساهماتكم القيمة يف م�ساعدتنا
على حترير وطننا الكويت».

يف البالد من خالل الدعوة للعمل على
املحددات االجتماعية لل�صحة خللق
بيئات داعمة لها.
وا���ض��اف��ت خ�ل�ال اف��ت��ت��اح ال���دورة
ال���ت���دري���ب���ي���ة ح�����ول التخطيط
اال�سرتاتيجي للمدن ال�صحية :انه
ي�سعدين الرتحيب بكم يف افتتاح
ال��دورة التدريبية ح��ول التخطيط
اال�سرتاتيجي للمدن ال�صحية والتي
تنظمها وزارة ال�صحة ممثلة مبكتب
املدن ال�صحية بالتن�سيق مع املكتب

الإقليمي ملنظمة ال�صحة العاملية
واملمتدة يف الفرتة من  20-19مار�س
احلايل.
و�أ���ش��ارت النجار ال��ى ان��ه م��ن �أهم
اخلطوات يف دعم تطبيق هذه املبادرة
هو �إدراج��ه��ا ك�أحد م�شاريع وزارة
ال�صحة يف اخلطة الإمنائية الثانية
للكويت�،إميانا من الوزارة ب�أهمية
امل����شروع يف حتقيق رك��ائ��ز خطة
التنمية وحتقيق ر�ؤية �صاحب ال�سمو
بجعل الكويت مركزا ماليا عامليا،

ورفعة �سمعة وت�صنيف الكويت على
امل�ستوى العاملي مبا يحقق �أهداف
التنمية اخلا�صة ب��ر�ؤي��ة الكويت
جديدة  2035ال�سيما ان ال���وزارة
ممثلة مبكتب املدن ال�صحية �سعت
الى دعم اجلهود يف املناطق ومتكني
العاملني يف منظومة املدن ال�صحية
من التخطيط اال�سرتاتيجي للمدينة
ال�صحية الواعدة ،ولذا كان عقد هذه
ال��دورة لر�سم خارطة الطريق التي
نتمنى �أن حتقق �أهدافها بتعاونكم.

�أعلنت الوكيل امل�ساعد للرعاية
االجتماعية يف وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية �شيخة ال��ع��دواين ان
قطاع الرعاية ينظم اول رحلة عمرة
لنزالء دور الرعاية يف عام 2019
غد ًا اخلمي�س.واو�ضحت العدواين
يف ت�رصيح �صحايف ان دعم تكلفة
رحلة العمرة بتربع كرمي من بيت

الزكاة وي�شارك فيها اعداد من نزالء
الرعاية كا�شفة يف هذا ال�صدد انه
�سيتم تنظيم رح�لات اخرى خالل
ال�شهر التاحة الفر�صة امام النزالء
الختيار الوقت الذي ينا�سبهم.
وثمنت ال��ع��دواين م��ب��ادرة بيت
الزكاة لدعم قطاع الرعاية م�ؤكدة
ان ال��وزارة حتر�ص علي تر�سيخ
القيم اال�سالمية وال�شعائر الدينية
يف نفو�س ووجدان النزالء.

تعاونية عبداهلل المبارك
كرمت الطلبة المتفوقين

�أكد الوكيل امل�ساعد لقطاع التعاون يف وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية عبدالعزيز
ال�شعيب على �أهمية م�شاركة اجلمعيات التعاونية يف امل�شاركة االجتماعية
ودعم العمل االجتماعي من خالل امل�شاركات الفاعلة يف تكرمي املتفوقني
وامل�ساهمة يف دعم اجلهات اخلدمية يف مناطق تواجد هذه اجلمعيات مثمن ًا
دور احتاد اجلمعيات التعاونية يف هذا املجال ،وجاء ذلك خالل رعايته
وح�ضوره حفل تكرمي الطلبة املتفوقني مبنطقة عبدالله املبارك الذي
نظمته جمعية عبدالله املبارك التعاونية وبح�ضور مدير ادارة اجلمعية
املعني ورئي�س احتاد اجلمعيات التعاونية.

