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جناح الكويت يحوز المركز األول في السوق الخيري لألمم المتحدة بجنيڤ

بدعم من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد ش����ارك وفد الكويت الدائ����م لدى األمم املتحدة 
واملنظم����ات الدولية في جنيڤ في الس����وق اخليري 
الذي اقامته اجلمعية النسائية لألمم املتحدة حيث حاز 
جناح الكويت الذي تولت مسؤولية تنفيذه واالشراف 
عليه السكرتير الثالث بالوفد الشيخة جواهر االبراهيم 
الدعي����ج الصباح، حاز املركز األول للعام الثاني على 

التوالي بني اجنحة الدول االعضاء بهيئة االمم املتحدة 
والوكاالت الفنية والبعثات الدائمة التابعة لها املشاركة 
في املعرض الذي ساهمت في ادارة جناح الكويت فيه 
زوجات الديبلوماسيني الكويتيني بالوفد الدائم وفي 
سفارتنا لدى االحتاد السويسري والذي حظي مبتابعة 
ورعاية املندوب الدائم للبالد لدى األمم املتحدة واملنظمات 

الدولية في جنيڤ السفير ضرار الرزوقي.

»تي ركس« يعود للعرض من جديد في املركز العلمي

السفير ضرار الرزوقي يتوسط احلضور في جناح الكويت

المطوع: بإمكان الزوار حجز التذاكر عبر »اإلنترنت«

المركز العلمي يعرض فيلمي »تي. ركس« 
و»عالم الحشرات« في »األضحى«

يعرض املركز العلمي مجددا فيلمني من اجنح افالم »أي.ماكس« 
ذات البعد الثالثي بدءا من اول ايام عيد االضحى املبارك.

وقال رئي����س مجلس االدارة والعضو املنتدب للمركز مجبل 
املطوع في تصريح صحافي امس ان املركز س����يعرض الفيلمني 
اللذين عرضا منذ س����نوات بناء على رغبة الزوار الذين طالبوا 

بإعادة عرضهما.
واضاف املطوع ان الفيلم االول وعنوانه »تي ركس � العودة 
الى العصر الطباش����يري« ينقل املشاهد الى عالم الديناصورات 
عبر مغامرة بطلة الفيلم العاشقة للديناصورات التي اكتشفت 
اس����رار هذه الكائنات العمالقة بحكم عم����ل والدها بهذا املجال 

وتواجد الهياكل العظمية في متحفه.
وأوضح ان الفيلم الثاني وعنوانه »عالم احلشرات«، هو دراما 
مشوقة مفعمة بالنشاط واحلياة واحلركة الدؤوبة وأبطاله حشرات 
حقيقي����ة مت تكبير صورها 250 الف مرة عن حجمها الطبيعي، 
مبينا انه ينقل املشاهد الى عالم احلشرات املثير للتعرف عليها 

من منظور مختلف ال يثير االشمئزاز.
وأشار املطوع الى انه بإمكان الزوار حجز التذاكر عبر موقع 

املركز أو مباشرة.

»رعاية األحداث« تشيد باتفاقية حقوق الطفل
بشرى شعبان

دعا مدير ادارة رعاية االحداث عبداللطيف 
السنان لوضع خطط وقائية على مستوى الدولة 
للمحافظة على األطفال والشباب وانشاء آليات 
للتنسيق املالئم للجهود الوقائية بني الهيئات 
احلكومية وغير احلكومي����ة من خالل تركيز 

االهتمام بالتنشئة واالدماج االجتماعي جلميع 
االطفال واالحداث سواء من االسرة او املجتمع 
احمللي وامل����دارس ومجموعات االقران وايضا 
الفرق التطوعية حلماية االطفال والشباب دون 
سن الرابع عشر من استغاللهم مما يسيء لهم 

فيعرضهم للمساءلة القانونية.

وأشاد باالتفاقية الدولية التي اهتمت بحقوق 
الطفل وحظيت بأكبر عدد من التصديقات التي 
حصل����ت عليها من الدول للنظ����ر الى حقوق 
االطفال وكيفية التعامل معهم، مؤكدا على اهتمام 
الكويت باألطفال والش����باب من خالل قانون 

رعاية األحداث رقم 3 لسنة 1983.

السفيرة األميركية تمنت للكويتيين »عيد أضحى مباركًا« في كلمة لها عن عيد الشكر

الش����كر في  مبناس����بة عيد تقدمي 
الواليات املتحدة، تلقت »األنباء« كلمة 
من الس����فيرة األميركية ديبورا جونز 

قالت فيها:
كثيرون في أنحاء العالم ينظرون إلى 
عيد تقدمي الشكر في الواليات املتحدة 
األميركية عل����ى انه أكثر املناس����بات 
متثيال ملا هو أميركي بني جميع األعياد 
الواليات املتحدة  األميركية، سواء في 
أو في اخلارج، يجتمع األميركيون معا 
مع عائالتهم وأصدقائهم في رابع يوم 
خميس من شهر نوفمبر في كل عام، ليس 
فقط ألكل وجبة الديك الرومي وفطيرة 
اليقطني وملشاهدة كرة القدم األميركية، 
ولكن أيضا لس����بب أهم وهو أن نقف 
حلظة تأمل وامتنان للعديد من النعم 
التي نتمت����ع بها والتي يجب أن نكون 
من الشاكرين لها. تقدمي الشكر لدينا هو 
تقليد يعود إلى مطلع خريف عام 1621، 

عندما احتفل 53 من املستوطنني البريطانيني � فيما يعرف اآلن 
باملنطقة الشمالية الشرقية من والية ماساتشوستس األميركية 

� مبوسم حصاد ناجح، كما كانت جتري العادة االجنليزية.
في تلك املناس����بة انضم إلى املستوطنني اجلدد ما يزيد على 
90 أميركيا من األميركي����ني األصليني من قبيلة Massasoit  � من 
الذين ساعدوا املس����توطنني بكرمهم ومعرفتهم بطبيعة األرض 
على اجتياز فصل الش����تاء القاس����ي من ذلك العام � وشاركوهم 
وليمة شملت مساهمة األميركيني األصليني في أطباق طعام من 

احليوانات البرية وغيرها من األطباق األميركية األصلية.
على الرغم من أن األحداث التاريخية التي تلت بني مجتمعات 
األميركيني األصليني واألوروبيني املستوطنني اجلدد لم تتسم بنفس 
الدرجة من السعادة واإليجابية، إال أننا في يوم عيد تقدمي الشكر 
علينا أن نتذكر ذلك اليوم من عام 1621 عندما اجتمعت الطائفتان 
معا لالحتفال مبوسم حصاد ناجح وبالشراكة والصداقة والدعم 
املشترك الذي جعل موسم احلصاد في ذلك العام ممكنا. في ذلك 
اليوم أحضرت كل مجموعة إلى مأدب����ة الطعام أطباقا مختلفة 

عكست تقاليدها اخلاصة وهذا ما جعل الوجبة غنية للجميع.
في يوم عيد تقدمي الشكر هذا العام أريد أن أعرب عن امتناني 
لروح التعاون والش����راكة التي نتمت����ع بها نحن األميركيني مع 
الكويت حكومة وش����عبا. عالقاتن����ا الثنائية يعود تاريخها إلى 
عام 1914، عندما أنش����أت البعثات األميركية أول مستشفى في 
الكويت )املستشفى األميركاني التاريخي( »Amercani «. العالقات 
بني الواليات املتحدة األميركية والكويت منت من خالل االلتزام 
املشترك حتى في الشدائد التي أذكر منها: عملية تغيير العلم على 
ناقلة النفط في عام 1987 خالل احلرب العراقية اإليرانية، وحترير 

الكويت في عام 1991 وعملية حترير العراق في عام 2003.
اليوم دولة الكويت هي حليف استراتيجي للواليات املتحدة 
األميركية، فضال عن كونها منتجا رئيس����يا للنفط، ومستثمرا 
فعاال في األس����واق الدولية باإلضافة إلى مس����اعداتها السخية 
لبرامج الدعم اخلارجية والتي شكلت 2% في املتوسط من الناجت 

احمللي اإلجمالي على مدى السنوات ال� 20 
املاضية. على مر السنني اتسعت العالقة 
اإلستراتيجية بني البلدين لتشمل عالقات 
اقتصادية وجتارية متينة. العمل على 
تعزيز عالقاتنا االقتصادية والثقافية 
بحيث تضيف التوازن املناسب لشراكتنا 
األمنية هو أحد أهدافي كسفير لبلدي 

لدى دولة الكويت.
في يوم عيد تقدمي الشكر هذا لدي 
شيء آخر يجب أن أكون شاكرة له على 
مستوى شخصي جدا. أثناء زيارتها لي 
هنا في الكويت في اآلونة األخيرة، كانت 
أمي بحاجة إلى عناية صحية احتاجت 
خاللها لقضاء مدة أس����بوع تقريبا في 
املستشفى. نوعية الرعاية الطبية التي 
تلقتها � فيم����ا يتعلق باخلبرة الطبية 
التشخيص،  الطبي، ومعدات  والعالج 
واملساعدة على مدار الساعة من فريق 
يقظ جدا من األطباء واملمرضات وجميع 

العاملني على رعاية املرضى � كان من الطراز العاملي.
في الواقع لقد وصفت والدتي الرعاية الصحية التي حصلت 
عليه����ا بأنها أفضل من التي كان من املمكن أن حتصل عليها في 
الواليات املتحدة األميركية. يضاف إلى ذلك � وهو ما كان له األثر 
األكبر في شفائها العاجل � حسن الضيافة والرعاية من األصدقاء 
الكويتيني الكثر الذين قاموا بإرسال الزهور اجلميلة والتعبير 
عن مواساتهم لها والزيارات التي تلقتها حتى من أفراد عائالتهم. 
في الواقع، أود أن أعبر عن ش����كري اخلاص لصديق عزيز قام � 
بالرغم من انشغاله بجدول أعمال مهني يتطلب الكثير من العمل 
� باالتصال باملستشفى لتحضير كل الترتيبات الالزمة ألمي، من 

دون أن أطلب أنا ذلك.
في الواقع الكويتيون محظوظون لكونهم يعيشون في مجتمع 
تقليدي يحافظ على عالقات القرابة والعالقات االجتماعية األساسية 
التي توف����ر الراحة في مثل هذه األوقات م����ن احلاجة، وبنفس 
الوقت لديه م����ن الوفرة ما يكفي لتحمل تكاليف احلصول على 
األفضل في الرعاية الطبية. هذه التجربة التي مررت بها أتاحت 
لي فرصة للتعرف على كادر من األطباء واملمرضات الكويتيني 
املوهوب����ني جعلتني أدرك ضرورة االس����تثمار في مجتمعاتنا، 
ليس فقط في التمتع بثمار احلصاد احلالي أو إهدار ما لدينا من 
وفرة على سلع اإلشباع اآلني، ولكن يجب علينا أن نزرع البذور 
التي من شأنها ضمان الرخاء والرفاه لألجيال القادمة، متاما كما 
تعلم املستوطنون اجلدد في وقت مبكر من املواطنني األميركيني 
األصليني زراعة الذرة. حتى في هذا العيد األميركي البحت، أجد 
نفسي أقف للتفكير في العالقات الثنائية القوية التي جتمع بني 
بلدينا الواليات املتح����دة األميركية والكويت، والفرص املتاحة 
لدينا ملزيد من البناء لتعزيز قصص النجاح التي جتمع بيننا. 
بعد ما يقرب من 400 سنة بعد العيد األول على بالميوث روك، 
لدين����ا الكثير الذي يجب أن نكون له من الش����اكرين، ومن هذا 
املنطلق من االمتنان والتعاون أمتنى لكم � أصدقاءنا الكويتيني 

وشركاءنا � عيد شكر سعيدا وعيد أضحى مباركا. 

جونز: الكويت حليف إستراتيجي ألميركا
.. وشراكتنا عبر التزام تام خالل الشدائد

السفيرة ديبورا جونز

أمي تلّقت رعاية صحي�ة في الكويت »من الط�راز العالمي« ووصفتها 
بأنها أفضل مما في الواليات المتحدة وهو ما ساعدها على الشفاء السريع
الكويتيون محظوظون لكونهم يعيش�ون في مجتمع تقليدي 
يحاف�ظ على عالق�ات القراب�ة والصبغ�ة االجتماعية األساس�ية


