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اخلالد بحث مع نظيره في مالطا
 التطورات اإلقليمية والدولية

تلقى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
وزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد اتصاال 
هاتفيــا من وزير خارجيــة جمهورية مالطا 
الصديقة د.جورج فيــال، جرى خالله بحث 

أوجه عالقات الصداقة بني البلدين الصديقني 
وســبل تعزيزها في جميع املجاالت، إضافة 
الى آخر املستجدات على الساحتني اإلقليمية 

والدولية.

واملثابرة والتعلم من األخطاء 
في العمل بشكل مستمر هي 
افضل سبيل للنجاح، وهو ما 
أدى إلى تقدمه بشكل دائم أهله 
ألن يصبح من أبرز املصممني 

والرسامني في العالم.
امللحــق  أكــدت  بدورهــا، 
الثقافي بالســفارة األميركية 
زينية باجيني ان الكاتب هاما 
قام بكتابة العديد من القصص 
املصــورة مثل ســبايدرمان 
وبــات مان وولفريــن، الفتة 

خالل ندوة في معرض جي إكس أللعاب الڤيديو

الري هاما: الكويت متتاز ببناء حضاري مميز
الى انه سيقوم بنقل خبرته 
الطويلــة الــى مــن يرغبون 
فــي تطوير أنفســهم في هذا 
املجال، وذلك بســرد قصص 
جنــاح حتفــز املبتدئــني في 
املجال ألن يصبحوا محترفني 
بحيث يصقلون من مهاراتهم 

ويقومون بتطويرها.

باهي أبوالعال

قــال الفنــان العاملي الري 
هاما ان زيارته إلى الكويت هي 
األولى له إلى منطقة الشرق 
األوسط بشكل عام، مؤكدا ان 
الكويت تعتبــر دولة مميزة 
ومختلفة، مشيرا إلى ان العديد 
مــن األميركيــني ال يعرفون 
الكثير عن دول املنطقة وهي 
دول متتاز ببناء حضاري مميز 

خاصة الكويت.
جاء ذلك خالل الندوة التي 
ألقاها الري هاما خالل مؤمتر 
جي اكس لأللعاب اإللكترونية 
للتعريف بفنون الرسم وكتابة 
الروايات والقصص املصورة 
الســفارة  نظمتهــا  والتــي 
االميركية في أرض املعارض 

مبشرف أول من امس.
وأضاف هاما انه عمل في 
اكبــر ثالث شــركات لإلنتاج 
الواليــات  الســينمائي فــي 
املتحدة األميركية في مجاالت 
متعددة ككتابة األفالم املصورة 
وتصميمها وكتابة العديد من 
القصــص املصــورة وألعاب 
الڤيديو، مضيفا ان القصص 
املصــورة هي فن ســيحاول 
إيصالــه إلى اجلميع بطريقة 
مبســطة جلعل األمور أسهل 
على من يحاولون امتهان تلك 

املهنة.
وأوضــح ان العمــل فــي 
تصميــم القصــص املصورة 
والرسومات يعتبر من أصعب 
املجاالت، اذ انــه يحتاج إلى 
تدريب كبير ومستمر إضافة 
إلى املوهبة الكبيرة، مشــيرا 
الى انه عانى في بداياته، حيث 
لم يســتطع حتمل التكاليف 
املادية، ما أدى إلى عدم متكنه 
من االســتمرار في التصميم 
والكتابة والرسم إال أن الكفاح 

الري هاما متحدثا خالل الندوة  )شانافاس قاسم(

احد الكراسي الكهربائية 

نزهة بهبهاني

الفنان الري هاما برفقة امللحق الثقافي بالسفارة األميركية زينية باجيني

»هيئة املعاقني« باشرت توزيع الكراسي املتحركة الكهربائية

بشرى شعبان

ادارة  كشــفت مراقبــة 
العالجية  متابعة اخلدمات 
واألجهزة الطبية في الهيئة 
العامة لذوي اإلعاقة نزهة 
الهيئــة  أن  بهبهانــي عــن 
قامــت بتســليم مجموعــة 
الكراســي املتحركــة  مــن 

الكهربائية.
وقالــت فــي تصريــح 
صحافي: بعد توقف ملدة سنة 
وإجراء املمارسة وإرسائها 
على احدى الشركات باشرت 
الهيئة أمــس األول توزيع 
الكراسي املتحركة القياسية 
الكهربائيــة بحضور فريق 
العمل الذي يضم مجموعة 
مــن املعاجلني فــي العالج 
الطبيعي من وزارة الصحة 
الهيئة وممثلني  وموظفــي 
عن الشركة وهي املجموعة 
االولى وعددها 3٠ كرسيا. 
وبينت بهبهاني: ٢4 معاقا 
تســلم كراســي والهيئــة 

مســتمرة في التوزيع على 
املعاقني أسبوعيا اوال بأول. 
وأوضحــت ان التوزيع 
يتم في آخر يوم عمل من كل 

أسبوع في صالة املراجعني 
األولى.  وأكدت حرص الهيئة 
بالعمل علــى توفير كل ما 

يساعد املعاق في حياته.

لبحث وتنسيق جميع اإلجراءات املتعلقة بالتعاون االستثماري اإلستراتيجي املباشر بني البلدين

وزير التجارة يزور بكني األسبوع األول من مايو
واكــد الســفير حيات انه 
يقــوم حاليا بالتنســيق مع 
اجلهــات املعنية فــي الصني 
لترتيب زيارة رسمية لوزير 
التجــارة والصناعــة ووزير 
الدولــة لشــؤون الشــباب 
الروضــان  بالوكالــة خالــد 
للعاصمة بكني في األســبوع 
األول من الشهر املقبل وبعض 
الواليات الصينية املهتمة بهذا 
الشأن لبحث وتنسيق جميع 
اإلجراءات املتعلقة بالتعاون 
االســتثماري االســتراتيجي 

املباشر بني البلدين.
وأوضح أن التوجه نحو 
الصني الشريك التجاري األول 
للبالد يعد »امرا استراتيجيا 
مهما لنا« انطالقا مما تشهده 
من تقدم كبيــر في منظومة 
االقتصاد العاملــي، الفتا الى 
مــا أبــداه كبــار املســؤولني 
الصينيني بشــأن بذل أقصى 
درجات التعاون مع الكويت 
بحكــم العالقات السياســية 
والتجاريــة واالســتثمارية 
القائمة التي تزداد يوما بعد 
يــوم قوة في جميع املجاالت 
خاصــة أن الكويت تعد اول 
دولــة عربية خليجية اقامت 
عالقات ديبلوماسية مع الصني 
منذ عام ١9٧١ كما انها اول دولة 
عربية خليجية دعمت بقوة 
قوال وفعال مبادرة احياء طريق 

احلرير منذ انطالقها في الربع 
األخير من عام ٢٠١3 ووقعت 
اتفاقيات بهذا اخلصوص مع 
الصني في حينه وستشــارك 
بوفد رســمي رفيــع في قمة 
احلرير »احلــزام والطريق« 
»املزمعــة إقامتهــا فــي الـ١4 
والـ١5 من شــهر مايو املقبل 
في العاصمة بكني حتت رعاية 
وحضور الرئيس الصيني شي 
جيني بيينغ مبشاركة العديد 
من رؤساء الدول وحكومات 
ووزراء من اكثر من 8٠ دولة.
حيــات  الســفير  وقــال 
»اننــا نعمل بجديــة واقعية 
وتوجيــه رفيع في ترســيخ 
الكويــت  وتنظيــم عالقــات 
املتميزة مع اجلانب الصيني 
كأســاس متطــور للتكامــل 
االقتصــادي واالســتثماري 
والتجاري والسياسي والثقافي 
واألكادميي واألمني وتعزيزه 
استراتيجيا حيث ان تعزيز 
الثنائية  العالقــات  وتطوير 
بني الكويت والصني وتفعيل 
اواصــر التعاون بني البلدين 
الصديقني نطمح منه إلى زيادة 
فرص االستثمار والتجارة ملا 
تتمتع به الصني من امكانيات 
واقتصاد عمالق يشكل عنصر 
جــذب مهم لــرؤوس األموال 
واملشــاريع واالســتثمارات 

الواعدة«.

بنقــل اخلبــرات والتقنيات 
والتدريب بواسطة شركاتها 
الى  الكبــرى  واســتثماراتها 

بالدنا«.
وأوضــح ان القمة تعتبر 
فرصــة كبيرة لعرض وجهة 
نظــر الكويــت مــع اجلانب 
الصينــي ســواء املتمثل في 
القطــاع العــام او اخلــاص، 
مشددا بهذا الصدد على اهمية 
تشجيع االســتثمار األجنبي 
فــي الكويت وتوســيعه عن 
طريق التواصل والتنســيق 
واملتابعة مــع رئيس الهيئة 
املباشــر  العامة لالســتثمار 

الشيخ د.مشعل اجلابر. 

دعــت الكويت الشــركات 
الصينية احلكومية واخلاصة 
العمالقــة واملتخصصــة في 
اإلنشــاءات واإلعمار والبنى 
التحتيــة إلى االســتفادة من 
املشروعات التي يتم إجنازها 
في البالد ضمن خطة التنمية 

احلالية.
كما دعا سفيرنا لدى الصني 
سميح جوهر حيات في كلمة 
له خالل قمة التجارة واألعمال 
لــدول قــارة اســيا واحمليط 
الهــادئ املنعقدة فــي مدينة 
كوانغــو الصينية الى زيادة 
انفتــاح الشــركات الصينية 
على الكويت واملنطقة وتنويع 

استثماراتها اخلارجية.
ولفت وفقا لبيان لسفارتنا 
لــدى الصــني تلقــت »كونا« 
نســخة منه الــى ان الكويت 
تشــهد مشــروعات كبــرى 
في قطــاع جتديــد وتطوير 
املتعلقــة  التحتيــة  البنيــة 
باخلطط التنموية فيها حاثا 
الشركات الصينية املشاركة 
في القمة على »اغتنام الفرص 
واملشاركة في تلك املشروعات 
السفير  العمرانية«. وأشــار 
حيات إلى ان »الكويت تسعى 
لتنويع االستثمارات املتقدمة 
املباشــرة فيها لذا فنحن في 
حاجة الى دول ذات اقتصاديات 
متقدمــة تســاعدنا على ذلك 

اسيا  قارة  لدول  واألعمال  التجارة  قمة  في  مشاركته  خالل  حيات  جوهر  سميح  السفير 
واحمليط الهادئ املنعقدة في مدينة كوانغو الصينية 

العتيبي: القضية الفلسطينية تشبعت بعدة قرارات ومبادرات دون أن جتد لها طريقاً للتنفيذ

الكويت تدعو مجلس األمن لتحقيق معادلة السالم الصعبة
القانونية وغير الشرعية في 
األرض الفلســطينية احملتلة 
مبــا فيهــا القدس الشــرقية 
مؤكدا ان إسرائيل »مستمرة 
بال هــواده« وخير دليل على 
ذلك ما تقوم به من ممارسات 
غيــر إنســانية والتــي متثل 
انتهــاكات جســيمة حلقوق 
اإلنســان والقانون اإلنساني 
الدولــي. وأضــاف العتيبــي 
ان هــذه املمارســات متمثلة 
مبصادرة املنازل واملمتلكات 
آالف  واعتقــال  وتدميرهــا 
املدنيــني واحتجازهم اضافة 
إلى النشاط االستيطاني غير 
القانوني الذي وصل ملستويات 
قياسية غير عادية في األرض 
الفلسطينية احملتلة من تشييد 
ملستوطنات جديدة وتوسيع 
للمستوطنات القائمة ملستوى 
فاق كل األعوام الســابقة منذ 
بداية هذا العام وبالتالي تشريد 
قســري ألصحاب األرض من 
األســر الفلســطينية. وأكــد 
السفير العتيبي ان التعبير عن 

األسف حيال هذه السياسات 
االســتيطانية غير الشرعية 
واالكتفاء بالتصريحات التي 
حتذر من نتائجها الســلبية 
على العملية السلمية لم تردع 
إسرائيل عن االستمرار بها بل 
وصل األمر ألبعد من ذلك ليصل 
الــى تهديدها لــألمم املتحدة 
بوقــف مســاهماتها على اثر 
قرار مجلس األمن الدولي ٢334 
الذي أكد بأن تلك املمارســات 
االستيطانية اإلسرائيلية غير 

قانونية وغير شرعية.
وتابــع فــي هــذا الصــدد 
»فالســالم املنشــود يجب أن 
يســتند إلى قرارات الشرعية 
الدولية ومبــدأ األرض مقابل 
الســالم وخارطــة الطريــق 
واملبــادرة العربيــة للســالم 
ومبا يفضي إلى نيل الشعب 
الفلســطيني كافــة حقوقــه 
السياسية املشروعة مبا فيها 
حقه في تقرير مصيره وإقامة 
دولته املســتقلة وعاصمتها 

القدس الشرقية«.

العتيبي »يقف املجتمع الدولي 
ولألسف الشــديد عاجزا عن 
حمل السلطة القائمة باالحتالل 
لتنفيذ قراراته« مشــيرا الى 
ان »مــا يبعث على املزيد من 
القلق هو االزدراء الذي متارسه 
هذه السلطة احملتلة ملجلسكم 
املوقــر ولقراراتــه والتي من 
املفترض أن تكون نافذة على 
اجلميــع«. وأشــار العتيبــي 
الى سياســات إســرائيل غير 

نيويورك - كونا: طالبت 
الكويت مجلس األمن بضرورة 
االضطالع مبسؤولياته التي 
حددها امليثاق لصيانة السلم 
واألمــن الدوليــني واتخــاذ 
اخلطــوات الالزمــة لتحقيق 
معادلة السالم الصعبة وهي 

حل القضية الفلسطينية.
جاء ذلك فــي كلمة ألقاها 
مندوبنــا الدائــم لــدى األمم 
املتحــدة الســفير منصــور 
العتيبــي أمــام مجلس األمن 
عند مناقشة احلالة في الشرق 
األوسط مبا في ذلك القضية 
الفلسطينية. وأكدت الكويت 
الفلســطينية  القضيــة  ان 
تشــبعت بعدة قرارات أممية 
ومبــادرات دوليــة واقليمية 
دون أن جتــد لهــا طريقا إلى 
التنفيذ بسبب تعنت السلطة 
القائمة باالحتالل وهي إسرائيل 
ورفضها الصريح والســافر 
لتنفيــذ قــرارات الشــرعية 
الدولية وتعمدها جتاهل هذه 
القرارات واالستهزاء بها. وقال 

السفير منصور العتيبي يلقي كلمته أمام مجلس االمن 

حيات: الكويت 
تشهد مشروعات 
كبرى في قطاع 
جتديد وتطوير 

البنية التحتية

صاحب السمو هنأ خادم احلرمني وأمير قطر بإطالق 
سراح السعوديني والقطريني املختطفني في العراق

سموه عزى الرئيس الفرنسي: تفجير الشانزليزيه عمل إرهابي ترفضه كل األديان واملعتقدات

بعث صاحب الســمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز ملك اململكة 
العربية الســعودية الشقيقة عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه وصادق مشاعره مبناسبة 
إطالق املواطنني السعوديني اللذين اختطفا في 
جمهوريــة العراق الشــقيق خالل رحلة صيد 
وهما يتمتعان بصحة جيدة سائال سموه املولى 
تعالــى أن يحفظ اململكة العربية الســعودية 
الشقيقة وشعبها الكرمي من كل مكروه ويدمي 
عليهــا نعمة الرخاء والنماء واالزدهار في ظل 
القيادة احلكيمة ألخيه خادم احلرمني الشريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز ملك اململكة العربية 

السعودية الشقيقة.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئة الى أخيه خادم احلرمني الشريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز ملك اململكة العربية 
السعودية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه 
مبناسبة إطالق ســراح املواطنني السعوديني 
اللذين اختطفا في جمهورية العراق الشــقيق 
خالل رحلة صيد وهما يتمتعان بصحة جيدة.
كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر 

املبارك ببرقيــة تهنئة مماثلة. وبعث صاحب 
الســمو األمير الشــيخ صباح األحمد ببرقية 
تهنئة إلى أخيه صاحب الســمو الشيخ متيم 
بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة عبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه وصادق مشاعره 
مبناســبة إطالق ســراح املواطنــني القطريني 
الذين اختطفوا في جمهورية العراق الشقيق 
خالل رحلة صيد وهم يتمتعون بصحة جيدة 
سائال سموه املولى تعالى أن يحفظ دولة قطر 
الشقيقة وشعبها الكرمي من كل مكروه ويدمي 
عليهــا نعمة الرخاء والنماء واالزدهار في ظل 
القيادة احلكيمة ألخيه صاحب السمو الشيخ 
متيم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة. 
وبعث ســمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ 
متيم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة 
ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة إطالق 
ســراح املواطنني القطريني الذين اختطفوا في 
جمهوريــة العراق الشــقيق خالل رحلة صيد 

وهم يتمتعون بصحة جيدة.
كما بعث سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر 

املبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

وفي سياق آخر، بعث صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس 
فرانسوا هوالند رئيس اجلمهورية الفرنسية 
الصديقة اعرب فيها سموه عن استنكار الكويت 
وادانتها الشديدة للهجوم االرهابي الذي استهدف 
عناصر من الشــرطة في جادة الشــانزليزيه 
بالعاصمة الفرنسية باريس واسفر عن مقتل 
شــرطي واصابة آخرين، مؤكدا سموه موقف 
الكويت الرافض لهــذا العمل االرهابي اجلبان 
الذي يرفضه الدين االســالمي وجميع االديان 
واملعتقدات كما ضمنها سموه خالص تعازيه 
لفخامته وللشعب الفرنسي الصديق وألسرة 
الفقيد ومتنياته للمصابني بالشــفاء العاجل. 
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ببرقيــة تعزية إلى الرئيس فرانســوا هوالند 
رئيس اجلمهورية الفرنسية الصديقة ضمنها 
سموه استنكار الكويت وادانتها الشديدة للهجوم 
االرهابي الذي استهدف عناصر من الشرطة في 
جادة الشانزليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس 
راجيا سموه للفقيد الرحمة وللمصابني الشفاء 
العاجل. كما بعث ســمو الشــيخ جابر املبارك 
رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.


