
احتفلت س��ف��ارة الكويت ف��ي روم��ا مع 
برنامج األغ��ذي��ة العاملي ل��أمم املتحدة 
بالذكرى الرابعة لتكرمي األمم املتحدة 
لسمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
وتسمية سموه )قائدا للعمل اإلنساني( 

واعتبار الكويت )مركزا للعمل اإلنساني(.
واستقبل نائب املدير التنفيذي للبرنامج 
وممثله أمير عبدالله مبقر املنظمة الدولية 
سفير الكويت ل��دى إيطاليا الشيخ علي 
اخلالد بحضور املدير التنفيذي املساعد 
م��ان��وج ج��ون��ي��ج��ا وس��ك��رت��ي��رة املجلس 
التنفيذي وم��دي��رة إدارة امل���وارد هارييت 
س���ب���ان���وس وم���دي���ر ق��س��م احل��ك��وم��ات 
وال��ش��راك��ات كريستوفر كيي وم��ن��دوب 
الكويت الدائم لدى منظمة األغذية والزراعة 
ل���أمم امل��ت��ح��دة )ف����او( امل��ه��ن��دس يوسف 

جحيل.
وت��ن��اول نائب املدير التنفيذي وكبار 
مسؤولي البرنامج العاملي بهذه املناسبة 
دور الكويت الريادي في املجال االنساني 
على ضوء مبادرات سمو أمير البالد السباقة 
واحملفزة باالستجابة الفورية واملساهمات 
السخية الغاثة ضحايا األزمات االنسانية 
وال��ك��وارث الطبيعية والصراعات ليتبوأ 

بجدارة مكانة )قائد للعمل اإلنساني(.
ون��وه االحتفال كذلك بانتباه الكويت 
اخل��اص والتقليدي املشهود ومراعاتها 
جلوانب وأبعاد التنمية الشاملة لالرتقاء 
بحياة املاليني من سكان املناطق املهمشة في 
البلدان النامية وانتشالهم من دوامة الفقر 

والعوز واجلوع الى احلياة الكرمية.
ومت التأكيد على عالقة الشراكة املثمرة 
والفعالة بني البرنامج والكويت ومنظماتها 
اخليرية واالنسانية وفي مقدمتها جمعية 
الهالل األحمر الكويتي في رعاية الالجئني 
والنازحني واألطفال من ضحايا الصراعات 
ال سيما في سوريا واألردن ولبنان مع تأكيد 
احلاجة للعمل سويا لتلبية االحتياجات 

االنسانية املتزايدة.
وعبر نائب املدير التنفيذي لبرنامج 
األغذية العاملي في تصريح ل)كونا( بهذه 
املناسبة عن امتنان البرنامج لسمو األمير 
والكويت على ما تسهم به من استثمارات في 
أنشطة البرنامج وفي أداء مهمته واعتزازه 

اخل��اص باستمرار الشعب الكويتي في 
دعم جهود البرنامج االنسانية في مناطق 
األزم���ات وعمليات الرعاية الغذائية في 

أوضاع الطوارئ.
وقال املسؤول األممي “اننا نحتفل بهذا 
التسمية لقائد انساني عظيم” مثنيا على 
جهود سمو أمير البالد سواء فيما يتعلق 

بتقدمي الكويت منحا لتمويل املساعدات 
الغذائية ال��ى م��الي��ني ال��ف��ق��راء ف��ي أنحاء 
العالم وخاصة في البالد العربية والشرق 
األوسط او ما يتعلق بدوره القيادي احملفز 

حلشد املجتمع الدولي في هذا اخلصوص.
وش���دد على األه��م��ي��ة البالغة واألث��ر 
العميق ملا يوليه سمو أمير البالد والشعب 

الكويتي من مشاعر للتضامن والتعاطف 
واألخوة االنسانية إزاء باقي شعوب العالم 
عبر مد يد العون واملساعدة االنسانية عبر 
مختلف القنوات التي متثل عمليات برنامج 

األغذية العاملي أهمها.
كما لفت كذلك ال��ى أهمية دور وجهود 
سمو األمير وحكومة الكويت احلثيثة على 
الصعيدين السياسي والدبلوماسي في 
تشجيع احل���وار وح��ل ال��ن��زاع��ات الح��الل 
ال��س��الم واع����ادة االس��ت��ق��رار واص��ف��ا هذه 
اجلهود بأنها ضرورية للعمل االنساني 
ومتكني البرنامج من أداء مهمته بتوصيل 

املساعدات الى محتاجيها.
م��ن جانبه أع��رب السفير الشيخ علي 
اخلالد عن شكره لبرنامج األغذية العاملي 
ع��ل��ى ح��رص��ه ع��ل��ى االح��ت��ف��اء وم��ش��ارك��ة 
الكويتيني بهذه املناسبة الهامة مذكرا بدعم 
البرنامج القوي والنشط لتسمية سمو 
أمير البالد )قائدا للعمل اإلنساني( واعتماد 

الكويت )مركزا للعمل اإلنساني(.
وق��ال الشيخ علي اخلالد ل)ك��ون��ا( إن 
“ابراز البرنامج لدور سمو األمير القائد 
ومكانة الكويت في العمل االنساني العاملي 
مثار فخر واعتزاز لكل الكويتيني ودليل 
على تقدير املجتمع ال��دول��ي مؤسساته 
وتتويجا لتاريخ طويل م��ن ب��ذل اخلير 
وسخاء العطاء النابع من روح التضامن 
االنساني الراسخ في ثقافة الكويت وأهلها 

العميقة”.
وأوضح أن الدور الريادي املشهود الذي 
استحق عليه سمو األمير تقدير العالم بهذا 
اللقب العاملي الرفيع عزز مكانة الكويت 
املرموقة في األوساط الدولية بشكل يلمسه 
شخصيا مثل جميع ممثلي الدبلوماسية 
الكويتية ل��دى دول العالم ومؤسساته 

الدولية ال سيما برنامج األغذية العاملي.
وأشار الى التعاون والشراكة الواسعة 
بني الكويت وبرنامج األغذية العاملي أكبر 
منظمة دولية متلقية للمنح واملساعدات 
الكويتية لصالح الالجئني واملشردين 
وأطفال امل��دارس واألمهات حول العالم ال 
سيما ضحايا العنف والصراعات كمثال 
مشرق للشراكة في العمل االنساني لتعزيز 

السالم واالستقرار في العالم.
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سيكون مبثابة منصة لبحث قضاياهم وتطلعاتهم

اجلبري: »املجلس الشبابي« سيعمل على ترسيخ الهوية 
الوطنية الكويتية لدى الشباب وتطوير لغة احلوار والتواصل

الوزير محمد اجلبري
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قال وزي��ر اإلع��الم ووزي��ر الدولة لشؤون 
الشباب محمد اجلبري إنه سيتم خالل الفترة 
املقبلة إط��الق )املجلس الشبابي( ليكون 
مبثابة منصة شبابية يعبرون من خاللها عن 
قضاياهم وتطلعاتهم ويطورون شراكتهم 
مع املؤسسات احلكومية واملجتمع املدني 

والقطاع اخلاص.
وأض��اف اجلبري في بيان صحفي أمس 
السبت مبناسبة بدء إجراءات إطالق املجلس 
أن األخير سيتألف من مجموعة من خيرة 
شباب الكويت تتراوح أعمارهم ما بني 18 
و34 ع��ام��ا ب��ه��دف بحث القضايا وامللفات 
الشبابية ذات العالقة املباشرة بهم واقتراح 
احللول املناسبة لها ملعاجلتها وفق أساليب 

علمية فعالة.
وأوض��ح أنه سيناط بهذا املجلس اقتراح 
السياسات واالستراتيجيات واخلطط املتعلقة 

بشؤون الشباب وسبل التواصل مع األجهزة 
احلكومية واملجتمع املدني والقطاع اخلاص.

ولفت إلى أن املجلس ووفقا لقانونه سيضم 
شبابا من ذوي اإلعاقة باعتبارهم شريحة 
مهمة وفاعلة من الفئة الشبابية مبينا أن 
املجلس معني بتحليل واق���ع احتياجات 
الشباب لكل فئاتهم لتحديد األنشطة والبرامج 
والفعاليات وامللتقيات الشبابية املناسبة لهم 
بصفة دوري��ة داخ��ل البالد وخارجها ليكون 

العمل الشبابي في الكويت من وإلى الشباب.
وأش��ار إلى أن اهم أه��داف املجلس ترسيخ 
ال��ه��وي��ة الوطنية الكويتية ل��دى الشباب 
وتطوير لغة احل��وار والتواصل مع الشباب 
واالستماع لوجهات نظرهم وأفكارهم بشكل 
مؤسسي وتنمية الوعي بني الشباب في قضايا 
املجتمع والدولة اضافة الى تقوية اجلوانب 

القيادية واإلنسانية وبناء الشخصية.

وذك���ر أن امل��ج��ل��س سيلعب دورا مهما 
ف��ي تقييم استراتيجيات وخ��ط��ط ال��دول��ة 
للتنمية الشبابية كما انه سينسق ويتعاون 
مع املنظمات واملجالس الشبابية الدولية 
امل��ت��خ��ص��ص��ة ل��ت��ب��ادل اخل���ب���رات لتحقيق 

تطلعاتهم وطموحاتهم.
وش��دد على أن املجلس سيسعى إلع��الء 
القيم األصيلة للمجتمع الكويتي النابعة 
من الدين اإلسالمي والعادات والتقاليد مثل 
النزاهة وامل��س��اواة وال��ع��دل والدميقراطية 
والتخطيط التشاركي والتوافقي إضافة إلى 
تعزيز الوحدة والهوية الوطنية وإعالء مكانة 

الوطن.
وأعرب اجلبري عن ثقته الكبيرة في قدرة 
الشباب الكويتي على إجناح عمل مجلسهم ملا 
يتميزون به من فكر ناضج وجتارب مميزة في 

العديد من املجاالت الشبابية.

استقبال بالهدايا والورود للسعوديني في املنافذ البرية 

وزراة اإلعالم حتتفل باليوم الوطني السعودي 
تواكب وزارة اإلع��الم احتفالية 
اليوم الوطني الثامن والثمانون 
للمملكة العربية السعودية. وقال 
الوكيل املساعد لقطاع السياحة 
في وزارة اإلعالم يوسف مصطفى 
ف��ي تصريح صحفي أن موظفني 
م��ن ق��ط��اع السياحة ومتطوعني 
م��ن م��ج��م��وع��ة ال��ك��وي��ت بقلوبنا 
التطوعية س��ي��ت��واج��دون ال��ي��وم 
األحد في املنافذ البرية خاصة منفذ 
النويصيب ومطار الكويت الدولي 
لتقدمي هدايا تذكارية لضيوفنا من 
اململكة العربية السعودية وذلك 
للمشاركة ف��ي اح��ت��ف��االت اململكة 

بعيدها الوطني.
وأض��اف مصطفى ان ذلك يأتي 
بتوجيهات من قبل وزي��ر اإلع��الم 
ووزي���ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون الشباب 
محمد اجل��ب��ري ووك��ي��ل ال���وزارة 
طارق املزرم وبتعاون ودعم جميع 
وك��الء القطاعات في ال���وزارة في 
سبيل تعزيز دور دول��ة الكويت 
ال��رائ��د ع��ل��ى امل��س��ت��وى اخلليجي 
والعربي والعمل على ك��ل م��ا من 

شأنه تقوية الروابط األخوية.
وأض���اف أن��ه إمي��ان��ا م��ن قطاع 
السياحة ب��دوره الكبير في تعزيز 
ال��ل��ح��م��ة اخل��ل��ي��ج��ي��ة م���ن حيث 
ان اجلميع يشترك ب��ت��راث واح��د 
ومبصير مشترك تأتي هذه البادرة 
جت��اه اشقائنا السعوديني، حيث 
أن موظفي القطاع سيتواجدون 
في املنافذ البرية الستقبال االشقاء 
السعوديني القادمني من السعودية 
أو املغادرون من الكويت الى اململكة، 

وتقدمي هدايا رمزية  تذكارية لهم 
وب��اق��ات م��ن ال���ورود واحللويات 
الشعبية ال��ت��راث��ي��ة، ب��االض��اف��ة 
ال��ى اعطائهم  اجل���واز السياحي 
ال��ذي أص��دره القطاع مؤخرا الذي 
يحتوي على اهم األماكن واملواقع 
السياحية ف��ي الكويت كنوع من 
التسويق احمللي للسياحة الداخلية 

والعائلية.
وق��ال إن القطاع يعمل جاهدا  
لتحقيق رؤية صاحب السمو أمير 
ال��ك��وي��ت ال��ش��ي��خ ص��ب��اح األح��م��د 
بتحويل الكويت ال��ى مركز مالي 
وجت��اري وبيئة جاذبة للسياح، 
وإن ه����ذا  امل��ل��ف ي��ح��م��ل��ه وزي���ر 
اإلع���الم ووزي���ر ال��دول��ة لشؤون 
الشباب محمد اجلبري بكل اهتمام 
ويعطيه أول��وي��ة ق��ص��وى للبدء 
والقفز بخطوات واسعة وسريعة 
ومتناسقة مع رؤية الدولة وخطتها 
التنموية، إل��ى جانب أن الوزير 

اجل��ب��ري يعطي م��ل��ف السياحة 
أولوية قصوى ووضعه ضمن سلم 
أولوياته واجندته العملية متطلعاً 
الى حتقيق قفزة كبيرة ونقلة نوعية 
في اجلانب  السياحي للكويت حيث 
اننا منتلك كل املقومات التي تؤهلنا 
لكي نكون مركزا سياحيا إضافة 
الى اننا مركز انساني عاملي، حيث 
أن قطاع السياحة يعمل للمساهمة 
ف��ي  حت��وي��ل الكويت سريعا الى 
دول���ة صانعة للسياحة وبيئة 

جاذبة لالستثمار واملستثمرين.
م��ن ج��ان��ب آخ���ر تطلق وزارة 
اإلع����الم ال��ي��وم األح���د احتفالية 
ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة ش��ع��ب��ي��ة مبناسبة 
ال��ي��وم الوطني للمملكة العربية 
السعودية الشقيقة، والتي ستكون 
من موقع »كشك مبارك« في أسواق 
املباركية مبشاركة فرقة »عنيزة« 
ل��ل��ت��راث ال��ش��ع��ب��ي، م��ن ال��س��اع��ة 
السابعة والنصف إل��ى التاسعة 
مساء، وسيتم النقل املباشر لهذه 
االحتفالية عبر شاشة تلفزيون 
ال��ك��وي��ت، وس��ت��ق��دم م��ن اإلع��الم��ي 
السعودي بدر الفرهود، واإلعالمي 
سعد اخل��ل��ف، وتتضمن ل��ق��اءات 
مسجلة وتقارير ال��ي��وم الوطني 
الثامن والثمانون للمملكة العربية 
ال��س��ع��ودي��ة، وي��أت��ي إط���الق تلك 
االح��ت��ف��ال��ي��ة م��ن وزارة اإلع���الم 
ت��رس��ي��خ��ا وت��ع��زي��ز ل��ل��ع��الق��ات  
التاريخية األخوية الوثيقة التي 
ت��رب��ط دول����ة ال��ك��وي��ت واململكة 
ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة ع��ل��ى كافة 

األصعدة املختلفة.

يوسف مصطفى

»األغذية العاملي« وسفارة الكويت في روما يحتفالن 
بذكرى تسمية سمو األمير »قائدًا للعمل اإلنساني«

الشيخ علي اخلالد وأمير عبدالله خالل االحتفال

دافنبورت يعرب عن إعجابه مبحافظة مبارك الكبير وحسن تنظيمها

الرجيب يستقبل سفير 
اململكة املتحدة لدى الكويت

استقبل محافظ مبارك الكبير الفريق أول م. أحمد 
الرجيب في مكتبه بديوان عام احملافظة سفير اململكة 

املتحدة لدى الكويت مايكل دافنبورت .   
ورحب الفريق الرجيب بضيفه متطلعا إلى مزيد 
من التعاون بني احملافظات في البلدين خالل الفترة 

املقبلة.  وأعرب السفير مايكل دافنبورت عن سعادته 
ب��زي��ارة احملافظ ،وأب���دى إعجابه مبحافظة مبارك 
الكبير وطرقها وحسن تنظيمها . وشكر السفير 
داف��ن��ب��ورت الفريق أول أحمد الرحيب على حسن 

االستقبال.

الرجيب مستقبال سفير اململكة املتحدة لدى الكويت

 تشارك بلدية الكويت إحتفاالت اململكة العربيه 
السعودية الشقيقة باليوم الوطني الثامن والثمانون  
وذل��ك برفع أعالمها  ف��ي اأس���واق املباركية وال��ذي 
يصادف الثالث والعشرون من  شهرسبتمبر من كل 

عام .
وف��ي ه��ذا السياق أع��دت بلدية الكويت برنامج 
بالتعاون م��ع وزارة اإلع���الم  يتضمن العديد من 

األن��ش��ط��ة والفعاليات منها ح��ض��ور ف��رق شعبية 
إلح��ي��اء ه��ذه املناسبة ب��اإلض��اف��ة إل��ى ب��ث األغ��ان��ي 
الوطنية السعودية  من خالل شاشات عرض  وسوف 
تقوم  بلدية الكويت  بتوزيع  أعالم اململكة العربية 
السعودية على رواد السوق فضال عن بث مباشر من 
ساحة كشك الشيخ مبارك بتلفزيون دول��ة الكويت  

وذلك يوم األحد املوافق 23 سبتمبر.

بلدية الكويت حتتفل باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية

كشك مبارك

رفع أعالم اململكة العربية السعودية في سوق املباركية

 اخلشتي: »الصحة«حريصة 
على مواكبة املستجدات 

العاملية لألمراض املعدية
أك��دت وزارة الصحة الكويتية أم��س السبت أن مؤمتر الكويت 
الثالث لأمراض املعدية يأتي انطالقا من حرص الوزارة على مواكبة 

املستجدات العاملية املتالحقة بشأن األمراض املعدية.
وقال الوكيل املساعد لشؤون اجلودة والتخطيط بالوزارة الدكتور 
محمد اخلشتي في كلمة خ��الل املؤمتر إن األخير يهدف ال��ى تبادل 
اخلبرات وبروتوكوالت العمل والرعاية الوقائية والعالجية ملجابهة 
التحديات التي تواجه النظم الصحية وخطط التنمية بسبب ظهور 
الكثير من حوائج األم��راض املعدية س��واء املستجدة أو التي تعاود 
الظهور. وأش��ار اخلشتي إلى أن األم��راض املعدية تعد مصدرا للقلق 
وتهدد األمن الصحي العاملي واإلقليمي رغم اإلجن��ازات التي حتققت 
على مستوى العالم بشأن القضاء على العديد من األوبئة واحتوائها 

وخفض معدالت اإلصابة بالكثير من تلك األمراض.
وأض��اف أنه م��ازال هناك العديد من التحديات »التي يجب علينا 
مجابهتها والتصدي لها وصوال إلى حتقيق الغايات املتعلقة بخفض 

معدالت اإلصابة والتصدي لالنتشار الوبائي لالمراض املعدية«.
وأوضح أن التصدي لالنتشار الوبائي يأتي في إطار الهدف الثالث 
املتعلق بالصحة الوارد في األهداف العاملية ال17 للتنمية املستدامة 
حتى عام 2030التي اعتمدها ق��ادة ورؤس��اء دول العالم بقمة األمم 
املتحدة للتنمية املستدامة في سبتمبر 2015.  وأك��د أهمية تطبيق 
اتفاقية منظمة الصحة العاملية للوائح الصحية الدولية ذات الصلة 
ب��احمل��ددات البيئية وتغير املناخ واألم���راض املهملة »والتي يتعني 
علينا التعزيز املستمر لقدرات النظام الصحي للوقاية منها ورصدها 

وتشخيصها وعالجها حتت مظلة التغطية الصحية الشاملة«.  
 وأعرب عن ثقته بأن »هذا التجمع العلمي الطبي والكوكبة املتميزة 
من املشاركني به من االستشاريني واملتخصصني سيتوصلون من 
خالل املناقشات العلمية احلرة إلى التوصيات املناسبة لتعزيز قدرات 
النظم الصحية للتصدي لتلك التحديات«.من جانبه قال مدير مستشفى 
األمراض السارية بالوزارة الدكتور جمال الدعيج في تصريح صحفي 
إن املؤمتر يأتي بالتعاون مع جامعة لندن لطب املناطق احلارة.وأضاف 
ان هذا املؤمتر يهدف إلى التعرف على آخر املستجدات واالطالع على 
األوراق العلمية ونقل التجارب وتبادل اخلبرات وتوسيع نطاق 

األبحاث في مجال األمراض املعدية في الكويت. 


