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عباس: زيارة الوفد الصحافي إلى فلسطين تدعم صمود شعبنا أمام االحتالل
أطلع أعضاءه على آخر مستجدات عملية السالم والمأزق الذي وصلت إليه بسبب التعسف اإلسرائيلي ورفض وقف االستيطان

أعضاء فرقة الرندي للفنون الشعبية

أش���اد الرئيس الفلسطيني 
محمود عب���اس باجلهود التي 
الس���فير الشيخ فيصل  بذلها 
احلمود للوص���ول بالعالقات 
إليه  الى م���ا وصلت  الثنائية 

من متيز.
واشاد الرئيس عباس لدى 
اس���تقباله وف���د الصحافيني 
الزائ���ر لالراضي  الكويتي���ني 

الفلسطينية بديبلوماسية الشيخ 
فيصل احلمود غير التقليدية. 
وتطرق خالل اللقاء إلى املبادرات 
القي���ام بها  اعت���اد على  التي 
خالل وجوده سفيرا للكويت 
ف���ي االردن. وكانت الس���لطة 
 الفلس���طينية قد ق���ررت منح
القدس  السفير احلمود وسام 

من الدرجة األولى .

الرئيس عباس يشيد بجهود
السفير فيصل الحمود

رام اهلل � نظير فالح: استقبل الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس، ظهر امس مبقر 
الرئاسة في مدينة رام اهلل، الوفد الصحافي 

الكويتي.
وجدد عباس التأكيد على عمق العالقات 
التي تربط الشعبني الشقيقني الفلسطيني 
والكويتي، مش����يرا الى ان انطالق الثورة 
الفلس����طينية في الكويت دليل على مدى 

الترابط األخوي بني فلسطني والكويت.
وأش����اد بزيارة الوفد الكويتي لألرض 
الفلس����طينية، وأهميتها ف����ي دعم صمود 
الشعب الفلسطيني امام االحتالل واجراءاته 

التعسفية.
واشار الى ان مثل هذه الزيارات تهدف 
الى دعم السجني في مواجهة السجان، وتؤكد 
العمق العربي للقضية الفلسطينية وحلقوق 
شعبنا املقدس����ة في إقامة دولته املستقلة 

وعاصمتها القدس الشريف.
وأكد عب����اس ان الكويت أميرا وحكومة 
وش����عبا قدموا ويقدمون الدعم الالمحدود 
للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، من 
أجل حتقيق السالم العادل املبني على قرارات 
الشرعية الدولية، وصوال الى إقامة الدولة 
الفلسطينية املس����تقلة وعاصمتها القدس 

على حدود 1967.
وأطلع عباس الوفد الصحافي على آخر 
مستجدات عملية السالم، واملأزق الذي وصلت 
إليه بس����بب رفض احلكومة االسرائيلية 
وقف االس����تيطان، وتغليب الس����الم على 

االستيطان.
ويض����م الوفد االعالمي الكويتي رئيس 
حترير جريدة »األنباء« يوسف خالد املرزوق 
التحرير ومدي����ر جمعية  ونائب رئي����س 
الصحافيني عدنان الراشد ورئيس حترير 

»كويت تاميز« عبدالرحمن العليان، ونائبة 
رئيس حترير مجلة »البيت املثالي« اقبال 
االحمد وعضوة ادارة اجلمعية فاطمة حسني 
وعددا من الصحافي����ني منهم خالد معرفي 
ومبارك القناعي وبدر مشاري واملستشار 
االعالمي جهاد عبداجلليل ومندوب سفارة 

فلسطني في عمان عبداحلكيم الزريقي.
حضر اللقاء امني عام الرئاس����ة الطيب 
عبدالرحيم، والناطق الرسمي باسم الرئاسة 
نبي����ل ابوردينه ورئيس ديوان الرئاس����ة 
د.حس����ني األع����رج، ونقي����ب الصحافيني 
عبدالناصر النجار. يذكر ان الوفد االعالمي 
الكويتي، يزور االرض الفلسطينية لالطالع 
على معاناة شعبنا جراء االحتالل، وكان قد 
شارك في احتفاالت اعياد امليالد املجيدة التي 
 اقيمت في مدينة بيت حلم مبناسبة ميالد

السيد املسيح گ وفق التقومي الغربي.

عروض فرقة الرندي تشهد
تفاعاًل شعبيًا بالجنوب التونسي

الرندي  شهدت عروض فرقة 
التي  الكويتية  للفنون الشعبية 
أقامته����ا باجلن����وب التونس����ي 
تفاعال شعبيا من احلضور خالل 
مش����اركتها احلالية في مهرجان 
الصحراء الدولي مبدينة »دوز«.

واختتمت امس انشطة املهرجان 
في دورته ال� 43 وذلك بحضور 
ومشاركة كويتية متميزة شهدها 
مسرح محمد املرزوقي مبدينة دوز 
واحلضور الشعبي الذي تفاعل مع 

األنغام الكويتية األصيلة.
وحول املشاركة الكويتية قال 
رئيس الوفد االعالمي مش���عل 
الشايجي في تصريح ل� »كونا« 
ان التراث التونس���ي واحد من 
أصول التراث العربي ويتقارب 
مع التراث اخلليجي معربا عن 
االمل بان تترك هذه املش���اركة 
انطباع���ات ايجابي���ة ألهال���ي 

اجلنوب في هذه البالد.
واضاف ان هذه املشاركة ذات 
بعدي����ن األول تراث����ي من خالل 
مشاركة الشاعر سالم الرميضي 
في امس����ية ش����عرية الى جانب 

املشاركة الفنية.
الش����ايجي عن االمل  واعرب 
بأن حتقق هذه املشاركة اهدافها 
من خالل أب����راز التراث الكويتي 
والفن����ون الش����عبية والفلكلور 

الكويتي.
املهرجان  وش����ارك في ه����ذا 
الكويت الشاعر  الصحراوي من 
سالم الرميضي وفرقة »الرندي« 
للفنون الشعبية الى جانب مشاركة 
د.سهام القبندي واالعالميني خالد 
اخللفان وس����عد فال����ح العجمي 

ومشعل الشايجي.
الدول����ي  املهرج����ان  وش����هد 
الذي انطلق اخلميس  للصحراء 

املاض����ي ع����ددا م����ن املع����ارض 
واملهرجانات منها تنظيم ماراثون 
دولي للمهاري وسهرات فنية بدار 
الثقافة محمد املرزوقي الى جانب 
العروض املس����رحية والعروض 
الفنية للفرق املشاركة من ليبيا 
واجلزائ����ر والكويت وروس����يا 

باالضافة للفرق التونسية.
ومتي����زت ال����دورة احلالي����ة 
للمهرج����ان باالحتفال مبائويته 
اذ انطل����ق املهرجان عام  األولى 
1910 حتت اس����م »عي����د اجلمل« 
واقتصر على تنظي����م ماراثون 
الدورة  وألعاب شعبية وأقيمت 
األولى للمهرجان بعد االستقالل 

سنة 1967.
وفي 1981 أصبح املهرجان دوليا 
مبش����اركة دول عربية وافريقية 
لتكون صحراء دوز وجهة مميزة 

لتالقي الثقافات واحلضارات.

العون: تشجيع الطلبة على التطوع واالنخراط في أعمال اإلغاثة 
أكد مدير إدارة العالقات العامة في جمعية 
الهالل األحمر الكويتي عبدالرحمن العون 
أهمية تشجيع الطلبة على التطوع وتدريبهم 
على االنخراط بأعمال اإلغاثة واإلنقاذ وبيان 
فوائد ذلك على الفرد واملجتمع. وقال العون 
في تصريح صحافي أمس عقب اس����تقبال 
اجلمعية طالبات من ثانوية صباح السالم 
ان اجلمعية توفر املناخ املناسب للتعاون 
الفرصة للكثيرين  اجلماعي املثمر وتتيح 
من أجل إبراز إبداعاتهم في مختلف قنوات 
العمل التطوعي املؤسسي. وأضاف ان العمل 
التطوعي يسهم في إبراز مختلف املهارات 
لدى املتطوع وتعويده على تنظيم الوقت 
والتعامل مع اآلخرين، داعيا وسائل اإلعالم 
كافة إلى حث الشباب على القيام باألعمال 
التطوعية وبيان فوائدها وتغطية أنشطة 

املتطوعني واستعراض جتاربهم وخبراتهم 
مبا ميثل حافزا معنويا لهم ودافعا لغيرهم 
للمشاركة. وأشار الى الدور األساسي ألولياء 
األمور ف����ي توعية األبن����اء بأهمية العمل 
التطوعي انطالقا من مس����ؤولية اجلميع 
عن دعم وتشجيع العمل التطوعي. وشدد 
على أهمية تعريف أجيال املستقبل بأهداف 
العمل التطوعي منذ مرحلة احلياة الطالبية 
حيث تكون لدى الطالب قابلية أكثر في تقبل 
القيم واملفاهيم اجلديدة احلميدة للوصول 
الى أجي����ال تعرف قيم����ة العمل اجلماعي 
والتفاني في خدمة الوطن واملواطنني. وأشاد 
بتعاون وزارة التربي����ة لتنظيمها زيارات 
طالب وطالبات للجمعية بغية التعرف على 
معاني التطوع مبختلف جوانبه وعلى برامج 

تدريب املتطوعني في اجلمعية.

وفد من ثانوية صباح السالم زار الهالل األحمر

عبدالرحمن العون

طالبات ثانوية صباح السالم خالل الزيارة

»الصحة«: نجاح مختبر 
الڤيروسات في برنامج الضبط 

النوعي البريطاني

أعلنت وزارة 
امس  الصح���ة 
ن�ج���اح مختبر 
ت  س���ا و لڤير ا
برنام���ج  ف���ي 
النوعي  الضبط 
ن���ي  ل�بري�ط�ا ا
الدولي اخلاص 
باختبار الكفاءة 
لعينات عشوائية 
ل�ت���ح�ال���ي���ل 
ت  س���ا و لڤير ا
المراض االلتهاب 

الكبدي الوبائي )ب � ج( اضافة الى اختبار فحص 
االيدز.

وقال مدير ادارة املختبرات في الوزارة د.ابراهيم 
املزيرعي ل� »كونا« ان مختبر الكويت للڤيروسات 
تلقى عددا من العينات العش���وائية من بريطانيا 
لتقيي���م مدى كفاءة املختبر وقدرته على كش���ف 
العينات، مشيرا الى ان املختبر استطاع اكتشاف 

كل العينات املرسلة بنتيجة %100.
واضاف د.املزيرعي ان مختبر الكويت للڤيروسات 
يعد مختبرا اقليميا مرجعيا منذ العام 1993 ويشارك 
كل عام في برنامج املختبرات االقليمية السنوي.

وجدد حرص الوزارة على التطوير واالرتقاء 
باملختبرات الطبية والتوسع فيها واستخدام احدث 
انواع امليكروسكوبات االلكترونية في العالم وافضل 
االجهزة الطبية لرفع مستوى اخلدمات الصحية 

في البالد.
يذك���ر ان هناك 80 مختب���را طبيا تتبع وزارة 
الصحة تقدم خدماتها للمرضى اضافة الى مختبرات 
الڤيروسات وبنك الدم ومختبرات فحص العمالة 
الوافدة ومختبرات الصحة العامة ومختبرات الصحة 
املهنية واجرت جميعها نحو 24 مليون حتليل دم 

من اصل 5 ماليني عينة تقريبا العام املاضي.

د.ابراهيم املزيرعي

الشيخ فيصل احلمود

اخلليل � كونا: قال محافظ اخلليل كامل 
حميد ان ما تقوم به الكويت قيادة وحكومة 
وش���عبا والدعم االعالمي املستمر للقضية 
التواصل والتضامن  الفلسطينية يجسدان 
احلقيقي بني الش���عبني، مشددا على جتذر 
العالقات الفلس���طينية � الكويتية »ألن ما 

يجمعهما اكثر مما يفرقهما«.
واض���اف حميد، خالل اس���تقباله الوفد 
الصحافي الكويتي الذي يقوم حاليا بزيارة 
الى االراضي الفلسطينية، ان »العالقات بني 
البلدين لم تتأثر حتى في اصعب الظروف، 

ما يدل على اصالة الشعب الكويتي ودعمه 
الفلسطينية على  الدائم واملستمر للقضية 

مختلف املستويات«.
واشاد محافظ اخلليل امام عدد من مسؤولي 
املؤسسات الرس���مية وحشد من االعالميني 
كانوا في اس���تقبال الوفد في مدينة اخلليل 
خالل زيارة الوفد االعالمي الى فلس���طني، 
واصفا خط���وة االعالميني باجلريئة »ألنهم 
اختاروا التواجد م���ع اخوانهم وبني اهلهم 

حتت االحتالل ليشدوا من ازرهم«.
وحتدث حميد عن خصوصية مدينة اخلليل 

التي تعاني ممارسات االحتالل واملستوطنني 
على حد س���واء املتمثلة ف���ي االعتداء على 
املواطنني واالستيالء على منازلهم ومحاصرة 
احلرم االبراهيمي الش���ريف وفرض القيود 

على الصالة ووصول املسلمني اليه.
وقال ان االحتالل االس���رائيلي يحاصر 
اخلليل بنحو 217 حاج���زا و102 حاجز في 
محيط احلرم، اذ يخضع املصلون للتفتيش 

املهني اثناء دخولهم الداء الصالة.
من جانبه، عبر رئيس الوفد ونائب رئيس 
التحرير الزميل عدنان الراشد باسم زمالئه عن 

سعادتهم لزيارة فلسطني، موضحا ان الكثير من 
الصحافيني الكويتيني يرغبون في زيارتها.وقال 
الراشد ان مشاركة الوفد للمسيحيني احتفاالت 
عيد امليالد في كنيسة املهد »تترجم االنفتاح مع 
كل الديانات«، مبينا ان عالقة الشعبني »تعززها 
العالقة بني صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
الفلسطينية محمود  السلطة  االحمد ورئيس 
عباس، والتي فتحت الكثير من مجاالت التواصل 

بني الشعبني«.
وفي خت���ام اللقاء، ق���دم احملافظ هدايا 
تذكاري���ة العضاء الوفد عب���ارة عن صور 

للحرم االبراهيمي ثم رافقهم خالل جولتهم 
ف���ي البلدة القدمي���ة من اخللي���ل واحلرم 
االبراهيمي الشريف. واستمع الوفد الصحافي 
من الفلسطينيني في اخلليل ملعاناتهم بسبب 
اغالق الشوارع واحملال التجارية بحجج واهية 
واطلع على االجراءات العسكرية االسرائيلية 
في محيط احل���رم االبراهيمي وما يخضع 
له املسلمون من تفتيش قبل وصولهم الى 
احلرم. وجت���ول الوفد في البل���دة القدمية 
من اخلليل وزار جلن���ة اعمار اخلليل التي 
نفذت اعمال ترميم للمنازل القدمية واسكان 

فلسطينيني في مواجهة عمليات االستيالء 
من قبل املس���توطنني على املنازل واحلفاظ 
على ارث املدينة الثقافي والتاريخي. وقال 
رئيس جلنة اعمار اخلليل علي القواس���مي 
ان املنازل رممت بدعم من عدد من الدول من 
بينها الكويت عبر الصندوق العربي لالمناء 
االجتماعي واالقتصادي مشيرا الى تقدميه 
ماليني الدوالرات لترميم املنازل القدمية. وفي 
ختام اجلول���ة، زار الوفد اذاعتي »الرابعة« 
و»منبر احلرية« احملليتني في اخلليل، وقدمت 

له الدروع والهدايا التذكارية.

الوفد الصحافي الكويتي تفقّد الخليل والحرم اإلبراهيمي وتلمّس معاناة الفلسطينيين
م�ح�اف�ظ »الخليل« ألع�ضاء ال�وفد: خط�وت�ك�م جريئة الختياركم التواجد بين إخوانكم تحت وطأة االحتالل للش�د من أزرهم

الراش�د: مش�اركة الوف�د للمس�يحيين ف�ي احتف�االت عي�د المي�الد بكنيس�ة المه�د تترج�م االنفت�اح عل�ى كل الديان�ات

الزمالء عدنان الراشد وبدر احلماد وعبدالرحمن العليان ومبارك القناعي يؤدون الصالة في احلرم اإلبراهيميهدية تذكارية من محافظ اخلليل للزميلة إقبال األحمد رئيس التحرير الزميل يوسف خالد املرزوق ونائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد خالل جولة في اخلليل


