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ملك مملكة بوتان اختتم زيارته اخلاصة إلى البالد

الدفعة الثالثة من «البدل النقدي»
لـ«الصحة» في حسابات املستحقني

عبدالكرمي العبداهللا

اعتمدت وزارة الصحة «الدفعة الثالثة» 

النقدي» لـ «اإلجازات» والتي  من «البدل 
الفروانية الصحية، ومت  تشــمل منطقة 
حتويل الدفعة الى البنك املركزي إليداعها 

في حسابات املستحقني بأسرع وقت. وجار 
التدقيق على بقية املناطق الصحية واإلدارات 

املركزية متهيدا لصرفها بأقرب وقت.

غادر البالد صباح أمس جاللة 
امللــك جيغمــي كيســار نامجيــل 
واجنشــوك، ملــك مملكــة بوتان 

الصديقــة والوفــد املرافــق وذلك 
بعد زيارة خاصة للبالد. وكان في 
وداعه وزير شؤون الديوان األميري 

الشــيخ محمد العبداهللا ورئيس 
بعثة الشــرف املرافقة املستشــار 
بالديوان األميري محمد أبواحلسن.

امللك جيغمي كيسار نامجيل واجنشوك قبيل مغادرته البالد وفي وداعه الشيخ محمد العبداهللا واملستشار محمد أبواحلسن

السفير الهاجري: وكالة األنباء الرومانية
حريصة على تعزيز التعاون مع «كونا»

بحث سفير الكويت لدى رومانيا طالل الهاجري أمس مع 
مديرة وكالة األنباء الرومانية (اجر برس) كالوديا نيكوالي 
ســبل تعزيز التعاون اإلعالمي الثنائي. وقال الهاجري في 
تصريــح لـ «كونا» انه بحث مع نيكوالي مبقر الوكالة في 
العاصمة بوخارست سبل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل 
اخلبرات والزيارات اإلعالمية فضال عن التنسيق املشترك 
في مجال تبادل األخبار وتهيئة مشروع اتفاقية تعاون بني 
«كونــا» و«اجر برس». وأضاف ان وكالة األنباء الرومانية 
حريصة على تعزيز التعاون اإلعالمي مع «كونا» ملا لها من 
دور كبير في دعم العالقــات الثنائية بني البلدين وتعزيز 
التواصل بني الشعوب.وأشار إلى توجيه وكالة «اجر برس» 
دعوة رسمية إلى املدير العام لـ «كونا» د.فاطمة السالم لزيارة 
رومانيا واالطالع على آليات العمل في األقسام املختلفة في 

وكالة األنباء الرومانية.

بحث مع مديرتها في مقرها بالعاصمة بوخارست سبل تبادل اخلبرات والزيارات اإلعالمية

السفير طالل الهاجري خالل لقائه مديرة وكالة األنباء الرومانية كالوديا نيكوالي

الكويت: على مجلس األمن االضطالع مبسؤولياته
وحتميل االحتالل تداعيات جرائمه في القدس

نيويورك - كونا: جددت 
للشــعب  الكويــت دعمهــا 
الشــقيق  الفلســطيني 
وتضامنها التاريخي ووقوفها 
مــع قضيتــه العادلة وحيت 
صموده وهــي تدعم نضاله 
املشروع ضد االحتالل بغية 
احلصــول على كامل حقوقه 

السياسية املشروعة.
جاء ذلك في بيان الكويت 
الــذي ألقاه منــدوب الكويت 
الدائــم لــدى األمم املتحــدة 
السفير طارق البناي يوم أمس 
األول خــالل جلســة مجلس 
األمن املفتوحة النقاش حول 
احلالة في الشرق األوسط مبا 
في ذلك القضية الفلسطينية.

وقال البناي إن «إسرائيل 
تستمر بخرق القرارات الدولية 
وعلى رأسها قرارات مجلس 
انتهاكاتها  األمــن وتواصــل 
الصارخة مليثاق األمم املتحدة 
الدولي واتفاقيات  والقانون 
جنيــڤ لعــام ١٩٤٩ وغيرها 
مــن املعاهــدات واملواثيــق 
الدولية». وأضاف أن «الشعب 
الفلسطيني مازال يعاني أشد 
أنواع االعتداءات التي متارس 
بحقه من قبل إسرائيل القوة 
القائمة باالحتالل ويســتمر 
مسلســل انتهاكاتهــا لكافــة 
حقوق الشــعب الفلسطيني 
دون ردة فعــل مــن املجلس 
أو محاولة لرفــع هذا الظلم 

واجلور».

من االنتهاكات املتكررة.
تلــك  مثــل  أن  وبــني 
التصرفات تشــكل استفزازا 
ملشــاعر املســلمني وانتهاكا 
لقــرارات الشــرعية الدولية 
حيث يأتي هذا االقتحام األخير 
في إطار محاوالت ســلطات 
االحتــالل املســتمرة لتغيير 
الوضع التاريخي والقانوني 
القائم في القدس ومقدساتها.
البنــاي «كخطوة  وتابع 
أخــرى مــن التضييــق على 
الفلســطينيني قامت حكومة 
االحتالل اإلسرائيلي مؤخرا 
بفــرض حزمة من العقوبات 
علــى الشــعب الفلســطيني 
املدنية  وقيادته ومؤسساته 
وذلــك كــردة فعــل لتبنــي 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
قرارا يطالــب محكمة العدل 
الدولية بتقدمي رأي استشاري 
حــول االحتالل اإلســرائيلي 

لألراضي الفلسطينية».
بســبب  انــه  وأوضــح 
تعنت إســرائيل ومواصلتها 
ملمارساتها اإلجرامية واملخالفة 
الدولية  للمواثيق والقوانني 
فــإن املجتمــع الدولــي يجد 
اليوم نفسه بعيدا كل البعد 
عن أي آفاق سياســية متهد 
الطريــق إليجــاد حــل عادل 
الفلســطينية وهي  للقضية 
القضية املركزية األولى للعرب 

واملسلمني.
وقال إن التوسع والتمدد 
في بناء وإقامة املستوطنات 
غيــر القانونية ميثل انتهاكا 
الدولية  للقــرارات  صارخــا 
وعلى رأســها قــرار مجلس 
األمن ٢٣٣٤، األمر الذي يقوض 
من حل إقامة الدولتني، الفتا 
إلى أن الكويت جتدد دعوتها 
للمجتمع الدولي إلى التحرك 
الفــوري والعاجــل لتوفيــر 
احلماية للشعب الفلسطيني.

وطالــب البنــاي مجلس 
األمن باالضطالع مبسؤولياته 
املنصــوص عليها في ميثاق 
وحتميــل  املتحــدة  األمم 
قوات االحتالل اإلســرائيلي 
عــن  الكاملــة  املســؤولية 
تداعيات اجلرائم واملمارسات 
غير القانونية واالستفزازية 
في القدس واحلرم الشريف 
واالنتهــاكات بحق الشــعب 
الفلســطيني األعــزل وعلى 

أرضه ومقدساته.

جددت خالل جلسة مفتوحة التأكيد على دعمها لصمود ونضال الشعب الفلسطيني

السفير طارق البناي

ولفت البناي إلى أن القتل 
واملمارســات اإلحرامية ضد 
الفلســطينيني وانتهــاكات 
حقــوق اإلنســان مســتمرة 
االســتيطان  وسياســة 
املمنهجة لم تتوقف. وأشــار 
التصعيــد  إلــى «اســتمرار 
واالستفزاز من قبل االحتالل 
حيث قتــل خالل األســابيع 
املاضية عددا من الفلسطينيني 
العزل وهو أمر ندينه بشدة»، 
مشــددا علــى ضــرورة مبدأ 
املســاءلة واحملاســبة عــن 
االنتهاكات اليومية املمنهجة 
داخــل  االحتــالل  لســلطة 
األراضي الفلسطينية احملتلة.
إدانــة  البنــاي  وجــدد 
واســتنكار الكويت القتحام 
وزيــر في حكومــة االحتالل 
اإلســرائيلي لباحات املسجد 
قــوات  بحمايــة  األقصــى 
االحتالل اإلسرائيلي وغيره 

مؤسسة البابطني شّكلت مجلس أمنائها اجلديد
أعلنت مؤسسة عبدالعزيز 
سعود البابطني الثقافية عن 
تشكيل مجلس أمنائها اجلديد، 
ويضم نخبة من األكادمييني 
واملفكريــن من داخل الوطن 
العربي وخارجه، مشيرة إلى 
أن املجلس في دورته احلادية 
عشرة سيمارس أعماله ابتداء 
من أول مــارس املقبل حتى 

فبراير من العام ٢٠٢٥.
وذكــرت املؤسســة أن 
املجلس اجلديد يضم املجلس 

اجلديد كال من:
٭ عبدالعزيز سعود البابطني 

- الرئيس - الكويت
٭ سعود عبدالعزيز البابطني 
- نائب الرئيس - الكويت

٭ عبدالرحمن خالد البابطني 
- األمني العام - الكويت

٭ د. رشيد احلمد - عضوا 
- الكويت (وزيــر التعليم 

األدب العربــي فــي جامعة 
بون)

٭ د. طاهر حجار - عضوا 
- اجلزائر - (وزير التعليم 

العالي األسبق باجلزائر)
٭ د. عبدالرحمــن طنكول 
- عضــوا - املغرب (عميد 
العلــوم اإلنســانية  كليــة 
واالجتماعية باجلامعة األور 
ومتوسطية بفاس، ورئيس 
جامعة ابن طفيل األسبق).

٭ د. عبــداهللا التطاوي - 
عضــوا - مصــر - (نائب 
القاهــرة  رئيــس جامعــة 

األسبق)
٭ د. عبدالوهاب بدرخان - 
عضوا - لبنــان/ بريطانيا 

- (كاتب صحافي)
٭ د. النــا مامكغ - عضوا 
- األردن - (وزيرة الثقافة 

األردنية األسبق)

٭ د. ليلى السبعان عضوا 
الكويت - (أســتاذة األدب 

العربي بجامعة الكويت)
٭ د. منى املالكي - عضوا 
- الســعودية (عميد كلية 
الفنون بجامعة امللك سعود)

وقــال رئيــس مجلــس 
األمناء الشــاعر عبدالعزيز 

سعود البابطني:
تســعى  املؤسســة  إن 
إلى التنويع بــني أعضائها 
مــن مختلف أنحــاء العالم 
لتشكيل نســيج له صبغة 
عامليــة يواكــب توجهاتهــا 
في نشــر واســتدامة ثقافة 
السالم العادل والعمل على 
تنامي ظاهرة حوار الثقافات 
كبديل لصراع احلضارات إلى 
جانــب االهتمام الذي بدأته 
منذ تأسيســها في الشــعر 

واللغة العربية.

يضم نخبة من مختلف أنحاء العالم ملواكبة رسالتها في نشر الثقافة

عبدالعزيز سعود البابطني

العالي األســبق والســفير 
األسبق للكويت بالقاهرة)

٭ د. رميوند فارين - عضوا 
- أميركا - (أســتاذ األدب 
العربي باجلامعة األميركية 

بالكويت)
٭ د. سبســتيان هاينــه - 
عضــوا - أملانيا- (أســتاذ 

محافظ حولي زار نادي املعاقني:
مستمرون بخدمة املجتمع في كل املجاالت

أكد محافظ حولي ومحافظ 
العاصمــة بالوكالــة علــي 
األصفر على االســتمرار في 
أفــراد املجتمع  دعم وخدمة 
الكويتي بكل املجاالت بهدف 
تفعيل دور احملافظة احليوي 
في تقــدمي الدعم ومســاندة 

املجتمع الكويتي.
جــاء ذلــك خــالل زيارة 
األصفــر للنــادي الكويتــي 
الرياضــي للمعاقني مبنطقة 
حولي، حيــث التقى رئيس 
الهاجــري  النــادي شــافي 
وأعضاء مجلس إدارة النادي.

وقــال محافــظ حولي إن 
الكويــت تفخــر باإلجنازات 

والدوليــة والتي من شــأنها 
رفع اسم الكويت في احملافل 

الرياضية بشكل خاص.

هذا وقد متت مناقشة عدد 
من املواضيع التي تهم نادي 
املعاقني وتذليل كل العقبات 
التــي قد تواجههــم وتوفير 
جميع سبل الراحة ملنتسبي 

النادي.
كما قــام محافــظ حولي 
بتسليم إدارة مجلس النادي 
عددا مــن األدوات الرياضية 
كدعم مــن احملافظة ألبنائنا 

وبناتنا في النادي.
وتقــدم األصفر بالشــكر 
اجلزيل ملجلس إدارة النادي ملا 
يقدمونه من خدمات، متمنيا 
لهــم دوام التوفيق والنجاح 

خلدمة هذا الوطن الغالي.

علي األصفر وشافي الهاجري وعدد من احلضور في نادي املعاقني

التي يحققها أبطــال النادي 
الرياضي للمعاقني  الكويتي 
علــى املســتويات احملليــة 

ملشاهدة الڤيديو

بوجروه: العدالة التصاحلية تخفف عبء العمل 
داخل الدوائر القضائية واملؤسسات اإلصالحية

األردن (البحــر امليــت) - 
كونا: قال احملامي العام األول 
في النيابة العامة املستشــار 
ســلطان بوجروه إن الكويت 
تضع اخلطــط لتقليل ضغط 
العمل على احملاكم واملؤسسات 
اإلصالحية عبر اتباع وسائل 
متطــورة مــن بينهــا العدالة 

التصاليحة.
وقال املستشــار بوجروه 
لـ«كونا» على هامش مشاركته 
فــي مؤمتــر دولــي للنيابــة 
العامــة األردنيــة ان العدالة 
التصاحلية وســيلة متطورة 
وحديثة تستهدف تخفيف عبء 

وأضاف بوجروه ان العادلة 
التصاحليــة تتوخى دمج من 
ارتكبــوا جرائــم فــي خطط 
إصالحيــة حديثــة وإعادتهم 
إلى وضعهــم الطبيعي داخل 
املجتمع، موضحا ان «لها أهمية 
في وقتنا احلاضر قصوى ألنها 
تعتبر بديال للعقوبات السالبة 
للحريــة والعالم أجمع يتجه 

نحوها».
وبشأن املؤمتر الذي يعقد 
العاهل االردني،  حتت رعاية 
توقع املستشــار بوجروه ان 
يخرج بتوصيات ستســتفيد 
منها الدول املشاركة مبا فيها 

الدول العربية.
وحول املشاركة الكويتية 
في املؤمتــر، ذكر املستشــار 
بوجــروه أن الوفــد الكويتي 
يشارك بورقة عمل مت إعدادها 
العدالــة  بعنــوان «جتربــة 
التصاحليــة وتطبيقاتها في 
القوانني الكويتية على رأسها 
قانون االحداث»، مؤكدا اهتمام 

الكويت بهذا املسائل.
وأكد انه وفق االحصائيات 
ثبت جناح منظومــة العدالة 
التصاحلية في الكويت، الفتا 
الى مســاعيها لترســيخ هذه 

التجربة.

خالل مشاركته في مؤمتر دولي للنيابة العامة األردنية

املستشار سلطان بوجروه

العمل داخل الدوائر القضائية 
واملؤسسات االصالحية.


