
استقبل سمو الشيخ صباح اخلالد 
رئيس مجلس ال���وزراء، بحضور وزير 
اخلارجية ووزير الدفاع باإلنابة الشيخ 
الدكتور أحمد ناصر احمل��م��د، ف��ي قصر 
ال��س��ي��ف، أم���س وزي���ر دف���اع جمهورية 
إيطاليا الصديقة لورنزو غويريني والوفد 

املرافق له وذلك مبناسبة زيارته للبالد.
وحضر املقابلة رئيس األركان العامة 

للجيش ال��ف��ري��ق ال��رك��ن م��ح��م��د خالد 
اخلضر ون��ائ��ب رئيس األرك���ان العامة 
للجيش الفريق الركن الشيخ خالد صالح 

الصباح.
كما استقبل وزي��ر اخلارجية ووزي��ر 
ال��دف��اع باإلنابة الشيخ الدكتور أحمد 
ناصر احمل��م��د، وزي��ر دف��اع اجلمهورية 
اإليطالية الصديقة ل��ورن��زو غويريني 

وذلك مبناسبة زيارته الرسمية والوفد 
املرافق للبالد.

وجرى خالل اللقاء بحث أوجه التعاون 
الثنائي بني دول��ة الكويت واجلمهورية 
اإليطالية الصديقة السيما م��ا يتعلق 
منها باملجاالت العسكرية والدفاعية 
إضافة إل��ى استعراض آخ��ر املستجدات 
ع��ل��ى ال��س��اح��ت��ني اإلقليمية وال��دول��ي��ة 

وتبادل وجهات النظر حيال أهم القضايا 
واملواضيع ذات االهتمام املشترك.

وحضر اللقاء رئيس األرك��ان العامة 
للجيش ال��ف��ري��ق ال��رك��ن محمد اخلضر 
ونائب رئيس األرك���ان العامة للجيش 
الفريق الركن خالد الصباح وعدد من قادة 
اجليش والهيئة اإلداري��ة وسفير ايطاليا 

وامللحق العسكري اإليطالي لدى البالد.

alwasat.com.kw

الداخلية: ضبط مقيم آسيوي تعدى على حرمة القرآن الكرمي عمدًا
ذك��رت اإلدارة العامة للعالقات واإلع��الم األمني 
ب��وزارة الداخلية، أن قطاع األمن اجلنائي متكن من 
ضبط اآلسيوي الذي انتشر مقطع فيديو له، شوهد 

يقوم بالتعدي على حرمة القرآن الكرمي عمداً.

وأوض��ح��ت اإلدارة أن��ه مت ضبطه وحتويله إلى 
جهات االختصاص التخاذ اإلج���راءات القانونية 

الالزمة مبا يتعلق بالواقعة.
وأهابت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني 

باجلميع االلتزام باآلداب العامة في البالد، واحترام 
القيم الدينية، وأكدت أن وزارة الداخلية لن تتهاون 
مع أي شخص يقوم بالتطاول على ال��ذات اإللهية 

والدين اإلسالمي.
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سمو الشيخ صباح اخلالد يستقبل لورنزو غويريني بحضور وزير الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد

سموه تسلم أوراق اعتماد سفراء السودان وهولندا والنمسا

نائب األمير يستقبل جابر املبارك

استقبل سمو نائب األمير وول��ي العهد 
الشيخ ن��واف األح��م��د، بقصر بيان صباح 

أمس، سمو الشيخ جابر املبارك. 
م��ن جهة أخ���رى، احتفل ف��ي قصر بيان 
صباح أمس، بتسلم سمو نائب األمير وولي 
العهد الشيخ ن��واف األحمد، أوراق اعتماد 
كل من السفير عبداملنعم أحمد، األمني سفيراً 

جلمهورية ال��س��ودان، والسفير يوهانس 
لورينتيوس ويستهوف سفيراً ململكة هولندا، 
والسفير م��اري��ان الكساندر ورب��ا سفيراً 
جلمهورية النمسا، وذل��ك كسفراء لبالدهم 

لدى دولة الكويت.
وحضر م��راس��م االحتفال وزي��ر ش��ؤون 
الديوان األميري الشيخ علي اجلراح ووزير 

اخلارجية ووزي��ر ال��دف��اع باإلنابة الشيخ 
الدكتور أحمد ناصر احملمد، ونائب وزير 
ش���ؤون ال���دي���وان األم��ي��ري ال��ش��ي��خ محمد 
العبدالله، ووكيل الديوان األميري ومدير 
مكتب صاحب السمو أمير البالد أحمد الفهد 
ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك 

الفيصل.

.. وسموه يتسلم أوراق اعتماد سفير السودان

وزير اخلارجية يجري اتصااًل هاتفيًا رئيس مجلس ووزير اخلارجية يستقبالن وزير الدفاع اإليطالي
مع نظيرته في  »جنوب السودان«

أجرى وزير اخلارجية ووزير الدفاع باإلنابة 
الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد، أمس اتصاالً 
هاتفياً مع وزي��رة اخلارجية والتعاون الدولي 
بجمهورية جنوب السودان الصديقة بييتريس 
خاميسا واني، نقل خالله تعازي دولة الكويت 
ق��ي��ادة وح��ك��وم��ة وش��ع��ب��اً جلمهورية جنوب 

السودان وذوي سفير جمهورية جنوب السودان 
لدى دولة الكويت بارمينا ماكويت رياك، الذي 
وافته املنية يوم الثالثاء املاضي في مستشفى 
الصباح بدولة الكويت، سائالً املولى عز وجل 
للفقيد الرحمة وأن يلهم ذوي��ه جميل الصبر 

والسلوان.

وقعت الشيخة انتصار سالم 
العلي رئيسة مؤسسة انتصار 
مع جامعة الروح القدس الكسليك 
USEK بلبنان )أونالين( اتفاقية 
ت��ع��اون، حيث وق��ع عن اجلامعة 
األب ط��الل هاشم، رئيس مجلس 
التعليم العالي بحضور كل من 
عميد كلية املوسيقى والفنون 
املسرحية بديع احل���اج، ونائب 
ال���رئ���ي���س ل���ل���ش���ؤون ال��دول��ي��ة 
واملبادرات العاملية الدكتورة رميا 
م��ط��ر، ون��ائ��ب ال��رئ��ي��س لشؤون 
ال��ط��الب وال��ط��ال��ب��ات ال��دك��ت��ورة 
س��ي��ل��ني ب��ع��ق��ل��ي��ن��ي، وال��رئ��ي��س 
التنفيذي ملؤسسة انتصار كرمية 
عنبر وال��دك��ت��ورة لينا ج��ب��ران 
رئيسة برنامج الفنون األدائية 
من جامعة الروح القدس. وعبرت 
الشيخة ان��ت��ص��ار س��ال��م العلي 
عن سعادتها بهذه الشراكة التي 
ت��ه��دف إل��ى تخريج متخصصني 
جدد في العالج الدرامي، الفتة إلى 
أن مؤسسة انتصار ستدعم مالياً 
تسجيل 15 طالبة عربية متميزة 
في مناهج ماجستير USEK في 
ال��ع��الج ال��درام��ي. وأك���دت التزام 
مؤسسة انتصار بخلق خبراء في 

العالج الدرامي في العالم العربي 
وذل��ك كجزء من امل��ب��ادرة الرائدة  
“مليون ام����رأة عربية”، التي 
أطلقتها املؤسسة لعالج مليون 
امرأة عربية متضررة من احلروب 
باستخدام العالج الدرامي بحلول 
عام 2040، مشيرة إلى أهمية هذه 
الشراكة، ألنه بتعليم جيل جديد 
من املعاجلات بالدراما، سيساعد 
ع��دد أكبر م��ن النساء العربيات 
املتأثرات باحلرب والعنف. وقالت 
الشيخة انتصار سالم العلي: إن 
متكني امل���رأة م��ن خ��الل استخدام 
العالج الدرامي يساهم في إحالل 
السالم في العالم العربي، وهذا 

هو السبب وراء رغبتنا في توسيع 
قاعدة املعاجلني بالدراما العربية 
في السنوات القادمة. الفتة إلى 
أن USEK هي اجلامعة الوحيدة 
في العالم العربي التي تقدم منهج 

املاجستير في العالج الدرامي.
م��ن ج��ان��ب��ه أش���اد األب ط��الل 
ه��اش��م رئ��ي��س ج��ام��ع��ة ال���روح 
ال��ق��دس ب��ال��ش��راك��ة م��ع مؤسسة 
انتصار، قائالً إن االتفاقية ترسم 
طريًقا ل��أم��ام للعقول العربية 
الشابة املهتمة بالعالج الدرامي، 
مؤكدا أن “دعم مؤسسة انتصار 
مل��ج��ال ال��ع��الج ال���درام���ي س��وف 
ميهد الطريق للعديد من الطالب 

الخ��ت��ي��ار ه���ذا امل��ج��ال م��ن خ��الل 
تخفيف أح��د أعبائهم الرئيسية 
ط��وال فترة دراستهم، باإلضافة 
إلى أنهم سيحصلون على فرصة 
لتعزيز تدريبهم مع فريق مؤسسة 
انتصار، ما يسمح لهم مبمارسة ما 
تعلموه على أرض الواقع، واألهم 
من ذلك نظًرا للواقع العاملي واألزمة 
في جميع أنحاء العالم، سيكون 
للخريجني امل��ع��اجل��ني ب��ال��درام��ا 
تأثير كبير ف��ي تشكيل العقول، 
وتشجيع العقليات اإليجابية، 
وبالتالي مساعدة املجتمع على 
بناء مستقبل أفضل لنا جميًعا. 
ومن جهتها قالت الرئيس التنفيذي 
ملؤسسة انتصار كرمية عنبر إن 
مؤسسة انتصار ستكفل اإلشراف 
املستمر واملناسب على 15 طالبة 
العالج الدرامي املختار في سنوات 
دراستهن الطويلة، موضحة أن 
ج��ه��ود امل��ؤس��س��ة ال ت��ه��دف فقط 
إلى مساعدة الطالب على حتقيق 
طموحاتهم املهنية، ولكن أيًضا إلى 
دع��م توسيع مجموعة املعاجلني 

بالدراما في العالم العربي.
وأض����اف����ت أن ه����ذا ت��ع��اون 
تاريخي ألن��ن��ا نستطيع حتقيق 

الكثير من خالل تعليم جيل جديد 
من املعاجلني بالدراما في العالم 
ال��ع��رب��ي، مبينة أن “ملؤسسة 
انتصار ت��اري��خ واض���ح ف��ي دعم 
ال��ن��س��اء ال��ع��رب��ي��ات احمل��ت��اج��ات 
وتزويدهن ببرامج نفسية عالية 
اجل����ودة ت��ت��م��اش��ى م��ع الثقافة 
واللغة واالح��ت��ي��اج��ات اخلاصة 
للسكان ال��ع��رب، وه��ذه الشراكة 
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ه��ي دل��ي��ل على 
عزمنا القوي على الوصول لهدفنا 
بتحقيق الشفاء النفسي ملليون 
ام���رأة عربية م��ن ص��دم��ة احل��رب 
والعنف في السنوات العشرين 
التالية “.  وبدورها قالت مديرة 
برنامج الفنون األدائية الدكتورة 
لينا جبران: إنه بالرغم من األوقات 
الصعبة التي منر بها في لبنان 
وفي جميع أنحاء العالم العربي 
في الوقت احلالي، سيفتح برنامج 
املاجستير ه��ذا أب��واب��اً وف��رص��اً 
ج��دي��دة لطالبنا م��ا مينحهم أم��الً 
ج���دي���داً، ح��ي��ث ل��ن ي��ت��م احل��ف��اظ 
ع��ل��ى امل��ه��ام م��ت��ع��ددة اجل��وان��ب 
للجامعة )وهي التعليم والثقافة 
وال��ت��ع��اون(، بل سيتم تطويرها 

بشكل أكبر.

وقعت مع جامعة الروح القدس الكسليك في لبنان اتفاقية تعاون

انتصار سالم العلي: متكني املرأة من خالل استخدام 
العالج الدرامي يسهم في إحالل السالم بالعالم العربي 

“أونالين الشيخة انتصار سالم العلي خالل توقيع االتفاقية 

سمو نائب األمير يستقبل سمو الشيخ جابر املبارك

أك��دت حكومة جمهورية سان مارينو، أمس 
احل���رص على تطوير ال��ت��ع��اون الدبلوماسي 
مع دول��ة الكويت وأهميته في احملافل الدولية 
لتعزيز مبادئ احل��وار والتعددية في مواجهة 

التحديات العاملية.
وقالت سفارة دولة الكويت في بيان ل� )كونا(: 
إن وزير اخلارجية لوكا باكاري استقبل أمس، 
سفير دولة الكويت لدى إيطاليا احملال لدى سان 
مارينو الشيخ ع��زام الصباح لبحث العالقات 
الثنائية بني البلدين وسبل تطويرها السيما على 

الصعيد الدبلوماسي.
وأضاف البيان أن الوزير أشاد بالتقدم الذي 
تشهده العالقات مشددا على أهمية التعاون 

الدبلوماسي بني سان مارينو ودولة الكويت.
واع��ت��ب��ر ال���وزي���ر أن م���ن ش���أن ال��ت��ع��اون 
الدبلوماسي والسياسي بني الدولتني الصديقتني 
انطالقا من احلرص املشترك على العمل كجسر 
من أجل احل��وار والتواصل أن يسهم في تعزيز 
املنظومة املتعددة األطراف ومنظماتها وأدواتها 

لضمان السلم ال��ع��امل��ي بتحقيق االس��ت��ق��رار 
والرفاهية لكافة الشعوب.

وع��ّب��ر ال��وزي��ر ع��ن تطلع حكومة ب��الده الى 
تطوير آفاق عالقتها مع دولة الكويت في مختلف 
امل��ج��االت السيما التبادل الثقافي والتعاون 
االستثماري مشددا على اسهام الثقافة املهم في 

التقريب بني البلدين.
ورف��ع ال��وزي��ر خ��الل اللقاء حتيات رئيسي 
جمهورية سان مارينو إلى سمو نائب األمير ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد، مع خالص التمنيات 
لصاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد، 

بالشفاء العاجل ومتام الصحة.
من جهته أعرب السفير الشيخ عزام الصباح 
عن ترحيب دولة الكويت بكل ما يرسخ ويعضد 
أواص���ر ال��ت��ع��اون امل��ت��ب��ادل ف��ي ك��اف��ة امل��ج��االت 
املشتركة ومبا من شأنه توطيد العالقات الثنائية 
ب��ني دول���ة الكويت وجمهورية س��ان مارينو 
العريق مبا يخدم مصالح البلدين والشعبني 

الصديقني.

»سان مارينو« تؤكد أهمية التعاون 
الدبلوماسي  مع الكويت في احملافل الدولية

نائب األمير يستقبل السفير الهولندي

السفير الشيخ عزام الصباح مع وزير خارجية سان مارينو لوكا باكاري

E 3772  الثالثاء 12 صفر 1442 ه�/29 سبتمبر 2020 - السنة  الرابعة عشر - العددTuesday 29th September 2020 - 14 th year - Issue No.E 3772


