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اجلمعة ٧ يوليو ٢٠١٧

حيات: قرار »اليونسكو« حول القدس يعد إجنازاً للمجموعة العربية
باريس - كونا: قال مندوبنا لدى منظمة االمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( د.مشعل حيات ان تبني 
املنظمة لقرار حول القدس يعد اجنازا للمجموعة العربية. وأضاف حيات في تصريح لـ »كونا« ان املجموعة 
العربية برئاسة الكويت ومببادرة من السلطة الوطنية الفلسطينية قدمت مشروع القرار، مشيرا الى دعم عشر 
دول لهذا القرار وهي أذربيجان وإندونيسيا والكويت ولبنان وتونس وكازاخستان وتركيا وڤيتنام وزميبابوي 
وكوبا. وأوضح ان ثالث دول عارضت هذا القرار وهي الفلبني وجامايكا وبوركينافاسو بينما امتنعت عن 
التصويت ثماني دول وهي أنغوال وكرواتيا وفنلندا وبيرو وپولندا والبرتغال وكوريا اجلنوبية وتنزانيا.

أعلن أن وزير الخارجية البريطاني سيزور الكويت غدا السبت

اجلاراهلل: اخلالف اخلليجي ميثل زلزااًل في كيان مجلس التعاون 
واجلهود منصبة الحتوائه ودعم الوساطة الكويتية

لندنـ  كونا: أعلن نائب وزير 
اخلارجيــة خالد اجلاراهلل عن 
أن وزير اخلارجية البريطاني 
بوريــس جونســون ســيقوم 
بزيارة رسمية الى الكويت غدا 
السبت لبحث تطورات اخلالف 

اخلليجي وسبل احتوائه.
وقال اجلاراهلل، في تصريح 
الكويت،  لـ »كونا« وتلفزيون 
انه بحث مع الوزير البريطاني 
التطورات االخيرة التي تشهدها 
املنطقــة »الســيما مــا يتعلق 
باالزمــة بني االشــقاء في قطر 
والسعودية واإلمارات والبحرين 

ومصر«.
وأضاف أنه مت اســتعراض 
تطورات هذا اخلالف من البداية 

وجهود الكويت في رأب الصدع 
في املوقف اخلليجي وجهودها 
املتواصلــة فــي احتــواء هــذا 

اخلالف.
ونقل اجلاراهلل عن الوزير 
البريطاني اشادة بالده بجهود 
صاحب الســمو االمير الشيخ 
صبــاح االحمــد فــي تقريــب 
وجهــات النظر واحتــواء هذا 
اخلــالف املتفاقم. وشــدد على 
أهمية احتواء هذا اخلالف ملا له 
من »تداعيات كبيرة وخطيرة 
جدا« ليس على منطقة مجلس 
التعاون فحســب بل واملنطقة 

العربية والعالم.
ورأى نائب وزير اخلارجية 
ان »هــذا اخلالف قــد تكون له 

ومفيــدة  »إيجابيــة  كانــت 
للجانبني«، حيــث مت التطرق 
فيهــا الــى اخلــالف اخلليجي 
ودعم بريطانيا وتأييدها جهود 

الكويت.
وأضاف ان االجتماع بحث 
أيضــا القضايــا اإلقليمية في 
املنطقة ومنهــا ملفات العراق 
وســورية واليمــن والعالقات 
االيرانية ـ اخلليجية، مشــيرا 
الى تطابق وجهات نظر البلدين 

في هذه القضايا.
وردا علــى ســؤال حــول 
التوجيــه  اجتماعــات جلنــة 
املشتركة الكويتيةـ  البريطانية 
التي اختتمت أعمالها امس، قال 
اجلاراهلل ان اللجنة استعرضت 

االلكترونية.
في السياق ذاته، قال الوزير 
البريطانــي لشــؤون الشــرق 
االوسط أليستر بيرت إن بالده 
تثمن عاليا جهود صاحب السمو 
االمير الشــيخ صبــاح األحمد 
وســعيه احلثيث للتوسط في 
حل اخلالفات اخلليجية وحلحلة 

األزمة »الصعبة« مع قطر.
وقــال بيرت في تصريح لـ 
»كونا« على هامش اجتماعات 
اللجنة الكويتيةـ  البريطانية، 
ان »اململكة املتحدة لديها روابط 
صداقــة كبيرة مــع كل الدول 
اخلليجيــة وهي تقــدر وحدة 
التعــاون  ومتاســك مجلــس 

اخلليجي«.

تداعيات علــى وحدة وصالبة 
مجلس التعاون الذي يعد صرحا 
شــامخا منذ تأسيسه قبل 36 

عاما«.
وقال فــي هذا الســياق ان 
التعاون شــكل مثاال  »مجلس 
للوحدة والتماسك واالنسجام 
بني أعضائه واآلن بكل اسف هذا 
اخلالف ميثل زلــزاال في كيان 
هذا املجلس ولذلك كل اجلهود 
منصبة اآلن علــى احتواء هذا 
اخلالف وتسعى لدعم وساطة 

الكويت«.
وحول لقائه مع وزير الدولة 
البريطانــي لشــؤون الشــرق 
األوســط أليســتر بيرت، قال 
اجلاراهلل ان اجــواء االجتماع 

مــا مت اجنازه من اتفاقيات في 
االجتماعات السابقة حيث تعتبر 
هذه اللجنة مبنزلة آلية متابعة 
ومراقبــة تنفيذ مــا مت االتفاق 
عليــه. وقال انــه »ومنذ بدأت 
اجتماعات اللجنة نشعر بارتياح 
ملا يتم حتقيقه عبر هذه اللجنة 
وهــي إجنــازات فــي احلقيقة 
تالمس مصالــح املواطنني في 

البلدين«.
وحــول توقيــع الكويــت 
مذكرة تفاهم في مجال تعزيز 
االمن املعلوماتي مع بريطانيا، 
أوضــح اجلــاراهلل ان هــذه 
املذكرة متثل اضافة وتعزيزا 
للتعاون املثمر بــني البلدين 
حيث ســتحصن الكويت امن 

معلوماتها على مســتوى كل 
قطاعــات الدولــة املختلفــة. 
وأعــرب عــن »تفاؤلــه بهــذا 
التعاون ونعلق آماال كبيرة على 
اخلبرة البريطانية وإمكاناتها 
في هذا املجال«، مشيرا الى ان 
»هذه املذكرة تهدف الى منع اي 
اختراقات للنظام املعلوماتي 

في الكويت«.
وفــي نهايــة تصريحــه، 
أعــرب نائب وزيــر اخلارجية 
الكويتــي عن شــكره للجانب 
التســهيالت  البريطانــي على 
التي تقدمها للطالب واملرضى 
يتلقــون  الذيــن  الكويتيــني 
العــالج فــي بريطانيــا وعلى 
التسهيالت املتعلقة بالتأشيرات 

اخلالف ستكون 
له »تداعيات كبيرة 
وخطيرة جداً« على 

املنطقة العربية 
والعالم

تطابق وجهات النظر 
بني الكويت وبريطانيا 
حول القضايا اإلقليمية
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بوشهري يصدر قرارات نقل في »الكهرباء«
آالء خليفة

وزارة  وكيــل  أصــدر 
الكهربــاء واملــاء م.محمــد 
إداريــا  بوشــهري قــرارا 
بنقــل مديــر إدارة مبكتب 
الوكيــل املســاعد حملطات 
القــوى الكهربائية م.فرج 
الســعيد للعمل مديرا في 
ادارة التمديدات الكهربائية 
في قطاع شبكات التوزيع 
الكهربائيــة ونقــل مديــر 
إدارة التمديدات الكهربائية 
م.خالد الراشد للعمل مديرا 

في إدارة تخطيط البرامج 
واملتابعة في قطاع شبكات 

التوزيع الكهربائية.
وكما أصدر بوشــهري 
قــرارا بنقل رئيس قســم 
تدقيق مخططات التكييف 
التمديــدات  إدارة  فــي 
الكهربائية م. عادل الرويح 
للعمل رئيسا لقسم األعمال 
إدارة  فــي  امليكانيكيــة 
التصميــم واإلشــراف في 
الفنيــة  قطــاع اخلدمــات 
ونقل رئيس قسم األعمال 
إدارة  فــي  امليكانيكيــة 

التصميــم واإلشــراف في 
الفنيــة  قطــاع اخلدمــات 
للعمل رئيسا لقسم تدقيق 
مخططات التكييف في إدارة 
التمديــدات الكهربائية في 
قطــاع شــبكات التوزيــع 
الكهربائيــة ونقــل رئيس 
قسم األعمال الكهربائية في 
التصميم واإلشراف  إدارة 
في قطــاع اخلدمات الفنية 
املهندســة إميــان حســني 
اســماعيل للعمل رئيســا 
لقســم الفحص فــي إدارة 
الفحص وأجهزة القياس.

م.محمد بوشهري

البرجس التقت السفير اليمني وأكدت إقامة مخيم للعمليات الجراحية

»الهالل األحمر«: تقدمي الدعم اإلغاثي لليمنيني
اكدت االمني العام جلمعية 
الهــالل االحمــر الكويتي مها 
البرجس استمرار اجلمعية في 
تقدمي الدعم الصحي والطبي 
واالغاثي والتنموي لالشقاء في 
اليمن بالتعاون مع املنظمات 
االنسانية العاملة هناك. وقالت 
البرجس في تصريح لـ »كونا« 
عقب لقائها الســفير اليمني 
لدى البالد د.علي سفاع ان من 
ضمن االعمال التي قامت بها 
اجلمعية اخيرا اصالح وترميم 
محطة لتحلية املياه واجراء 
الصيانة ملركز غســيل الكلى 

مبستشفى الصداقة.
ان  البرجــس  واضافــت 
اجلمعية تعمل حاليا على اقامة 
مخيــم للعمليــات اجلراحية 
يتســع الســتقبال نحو ٢٠٠ 
حالة، مبينة ان املخيم االول 
الذي نفذتــه اجلمعية اجرى 
عــددا كبيــرا مــن العمليات 
اجلراحيــة المــراض العظام 
واملفاصل واملــخ واالعصاب 

والعيون.
وذكرت ان اجلمعية قامت 
بتوزيع مولدات كهربائية في 
عدد من املستشفيات مبدينة 

تعز كما وزعت كراسي متحركة 
وعكازات اســتفاد منها نحو 
٧5٠ مصابا وجريحا، فضال عن 
تقدمي املواد الغذائية والدوائية 
ملرضى الكوليرا في احملافظات 

اليمنية.
من جانبه، اشــاد السفير 
اليمني باملساعدات االنسانية 
والطبية واالغاثية التي قدمتها 
اجلمعيــة للنازحــني جــراء 
االحداث التي تشهدها اليمن 

معبرا عــن امتنانه وتقديره 
لهذا العمل االنســاني الكبير 
»النابــع عــن صدق مشــاعر 
االخاء والتعاون بني البلدين 

الشقيقني«.
وأكد سفاع حرص الكويت 
على تقدمي املبادرات االنسانية 
واملساعدات االغاثية العاجلة 
فــي  اليمنيــني  للنازحــني 
احملافظات اليمنية مما اسهم 

في تخفيف وطأة معاناتهم.

مها البرجس خالل لقائها مع السفير اليمني لدى الكويت د.علي سفاع

انتهت من المرحلة السادسة

»السالم« تغيث متضرري السيول في اليمن

الضفيري أواًل في انتخابات تعاونية النعيم
ثم اخلالدي فعبد الهادي الظفيري

محمد راتب

أسفرت انتخابات جمعية 
النعيــم التعاونيــة عن فوز 
جابــر محمد فهــد الضفيري 
باملركز األول وحصوله على 
35٤ صوتــا، تاله علي غالب 

حنيبل اخلالدي 33٢ صوتا، 
ثم عبد الهادي صايد صندوح 
الظفيري 3١٤ صوتا، ورابعا 
عبيد ســاير صاوي الشمري 
٢٩3 صوتا، وخامســا جاسم 
علي ســويدان املغــري ٢٧6 
صوتــا، ثم سادســا عبداهلل 

غــازي عــارف العنــزي ٢3٤ 
صوتا، وســابعا عبد الرزاق 
مضحي علوي الظفيري ١٨٢ 
صوتا، ثم فهد محماس محسن 
املطيري ١٧٤ صوتا، وتاسعا 
عــادل صالــح نــزال حجــب 

العنزي ١5٧ صوتا.

وكانت االنتخابات شهدت 
مشــاركة ١5 مرشــحا متــت 
املنافســة بينهــم فــي أجواء 
دميوقراطية يسودها االحترام 
املتبــادل والشــفافية، وذلك 
بحضــور ممثلني عــن وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل.

أعلنــت جمعيــة الســالم 
لألعمال اإلنسانية واخليرية 
عــن االنتهــاء مــن املرحلــة 
السادسة إلغاثة املتضررين 
من إخواننا فــي اليمن جراء 
الســيول التي داهمت بعض 
املناطق اليمنية وتضرر منها 
الكثير من املواطنني اليمنيني 
هذا ما صرح به د.نبيل العون 
مديــر عــام جمعية الســالم 
لألعمال اإلنسانية واخليرية 

وعضو مجلس اإلدارة.
وأضاف أن هــذه املرحلة 
أتت لتكون بلســما وشــفاء 
للكثير من األسر اليمنية في 
كل مــن محافظتــي تعز وإب 
وضمــن إمكانيــات اجلمعية 
حيث قامت بتوزيع خزانات 
املياه احملتوية على املاء املعقم 
والنظيف واخلاص ألغراض 
الشــرب والنظافــة مبينا أن 
هذا املشروع كانت قد طرحته 
اجلمعية علــى املتبرعني في 
وقت سابق ولقي استحسانا 

من قبلهم.

وبــني أن اجلمعية في هذا 
الســياق وزعت ما يقارب ٤٠ 
خزان ماء سعة ١٠٠٠ غالون، 
حيث يخدم اخلــزان الواحد 
أكثر من ١5 إلى 3٠ أسرة وفي 
بعض األحيان تتشارك الكثير 
من األسر في منافع هذا اخلزان 
والتخفيف من معاناة الكثير 
من األسر املتضررة من جراء 
السيول واملعرضة لكثير من 

األمراض.
اجلمعيــة  أن  وأوضــح 
ركــزت فــي عمليــة توزيــع 
اخلزانــات وتعبئتهــا علــى 
شــرائح املشــردين وقاطني 
الذيــن  اخليــم والعشــيش 
هدمــت خيامهم وعشيشــهم 
بسبب السيول واألمطار ومت 
التركيز على تعز وأب لوجود 
شريحة كبيرة من املشردين 
واملهجريــن كنتيجة محققة 
للسيول وتبعات احلرب التي 
املليشــيات عليهم،  فرضتها 
مشــيرا إلــى ان أهميــة هذه 
اخلزانات تكمن بســبب عدم 

وجود وحدات الصرف الصحي 
ونقص دوارات املياه احلاد.

وأردف بأن اجلمعية وفي 
خط مــواز لتوزيع اخلزانات 
قامت بتوزيع مئات احلقائب 
طبيــة وقائيــة ضــد مرض 
الكوليرا واحملتوية على جرع 
وحقن طبية للوقاية من مرض 
الكوليرا، هذا املرض الذي بدأ 
يستشري في املجتمع اليمني 
ويخلــف الكثير مــن املعاناة 
والضحايا في أوساط اليمنيني.
وذكــر أن اجلمعية قامت 
بتوزيع الكثير من اخليم على 
املتضررين من السيول ممن 
تهدمت بيوتهم وشملت عملية 
توزيع اخليم تأثيثها تأثيثا 
جديدا وبنــاء وترميم بعض 
العشيش للذين هدمت خيامهم 
أبــرز مســتلزمات  وتقــدمي 
الســكن واملعيشــة لهم مثل 
الســجاد والفرش والدواشق 
والبطانيات واملالبس ومواد 
التنظيف وسالل غذائية ملئات 

األسر املتضررة.

نبيل العون

توزيع مولدات 
كهربائية في عدد 
من املستشفيات 

مبدينة تعز

توزيع ما يقارب 
40 خزان ماء سعة 

1000 غالون
على األسر 

املتضررة


