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«الخارجية» :عالقتنا بسورية لم تنقطع حتى تعود بمباراة
ُّ
ً
العوضي نفى تسلم الكويت ترشيح اسم جديد سفيرا للبنان

حريصون
على متابعة
قضية األسرى
والمفقودين
مع السلطات
العراقية

قـ ــال م ـســاعــد وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
لشؤون الوطن العربي السفير فهد
الـعــوضــي ،إن «الـعــاقــات الكويتية
مــع ســوريــة لــم تنقطع حتى تعود
بمجرد مباراة».
جــاء تصريح السفير العوضي
ً
ردا على ســؤال للصحافيين عقب
مشاركته حفل السفارة اللبنانية،
أم ـ ــس األول ،ح ـ ــول مـ ــا إذا كــانــت
ال ـم ـبــاراة ال ـتــي ستجمع منتخبي
ً
ال ـكــويــت وس ــوري ــة وديـ ـ ــا ال ـثــاثــاء
ً
المقبل تعد نوعا من أنــواع إعــادة
العالقات بين البلدين.
وأك ـ ــد ال ـع ــوض ــي م ـتــانــة وتـمـيــز
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاق ـ ـ ــات الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت ول ـ ـب ـ ـنـ ــان
ً
وخ ـصــوص ـي ـت ـهــا ن ــاف ـي ــا أن تـكــون
الكويت تسلمت ترشيح اسم جديد
م ــن ال ـخــارج ـيــة الـلـبـنــانـيــة كسفير
ً
فــي ال ـكــويــت ،مـتــوقـعــا أن يـتــم ذلــك
بعد االنتهاء من تشكيل الحكومة
الجديدة في لبنان.
وقال ،إن الدعم الكويتي للبنان له
ً
العديد من األوجه ،الفتا إلى أن هناك
ً
توجها لتفعيل اللجنة المشتركة
بين الكويت ولبنان في أقرب فرصة.

الحسن خالل لقائه وزير خارجية بوتان
جانب من احتفال السفارة اللبنانية
وحول ما تردد عن سعي الكويت
ودول عــربـيــة أخ ــرى ل ـعــودة مقعد
سورية لجامعة الدول العربية ،نفى
ً
السفير العوضي هذا الحديث قائال:
«أول مــرة أسمع بذلك ولــم يتطرق
إليه أحد في الخارجية».

دعم فلسطين
وحول الزيارة األخيرة للرئيس
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي إل ـ ــى الـ ـك ــوي ــت ،ق ــال

ممثل األمير يشارك في حفل ذكرى
افتتاح كنيسة القديس بول

ً
العبدالله مشاركا في حفل ذكرى افتتاح كنيسة القديس بول
ق ــام مـمـثــل صــاحــب الـسـمــو أم ـيــر ال ـب ــاد الشيخ
صباح األحمد ،نائب وزير شؤون الديوان األميري
الشيخ محمد العبدالله ،ظهر أمس ،بحضور حفل
الذكرى الـ 70الفتتاح كنيسة القديس بول ،وذلك في
منطقة األحمدي.

وأل ـق ــى ال ـم ـط ــران مــايـكــل لــويــس م ـط ــران قـبــرص
والخليج للكنيسة األنكليكانية كلمة أ شــاد فيها
بالشعب الكويتي ،وما يتميز به من روح التسامح
والتعايش السلمي عبر التاريخ.

اليحيا :مساهمتنا بمشروع القطار
السريع دعم للتنمية في المغرب
أكـ ـ ــد س ـف ـي ــر الـ ـك ــوي ــت ل ــدى
المغرب عبداللطيف اليحيا،
أمـ ـ ــس ،أن م ـســاه ـمــة ال ـكــويــت
ف ــي ت ـم ــوي ــل مـ ـش ــروع ال ـق ـطــار
فائق السرعة بالمغرب نابع
م ــن ال ـت ــزام ـه ــا األخـ ـ ــوي بــدعــم
مشاريع التنمية االقتصادية
واالجتماعية في البالد.
وأعرب اليحيا في تصريح
ل ـ ـ «ك ــون ــا» ،ع ـلــى ه ــام ــش حفل
إعطاء انطالقة العمل بالقطار
ف ــائ ــق الـ ـس ــرع ــة ،الـ ـ ــذي يــربــط
م ــديـ ـنـ ـت ــي (ط ـ ـن ـ ـجـ ــة) و(الـ ـ ـ ـ ــدار
ال ـب ـي ـضــاء) ،بـحـضــور الـعــاهــل
ال ـ ـم ـ ـغ ـ ــرب ـ ــي ال ـ ـم ـ ـل ـ ــك م ـح ـم ــد
السادس ،والرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون عن تهاني
الكويت قيادة وحكومة وشعبا
ل ـل ـم ـغ ــرب ع ـل ــى ه ـ ــذا اإلنـ ـج ــاز
«ال ـن ــوع ــي» ،ال ــذي ي ـضــاف إلــى
صرح اإلنـجــازات االقتصادية
واالج ـت ـمــاع ـيــة ال ـت ــي تحققت
خالل السنوات األخيرة.
وجـ ـ ـ ـ ــدد تـ ــأك ـ ـيـ ــد م ــواصـ ـل ــة
الـ ـك ــوي ــت دعـ ـمـ ـه ــا ل ـم ـش ــاري ــع

عبداللطيف اليحيا

ال ـ ـ ـت ـ ـ ـن ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــة االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي ـ ـ ــة
واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة ب ــال ـم ـم ـل ـك ــة،
والتزامها األخ ــوي باإلسهام
في تعزيز المسيرة التنموية
للشعب المغربي الشقيق ،في
إطار عمق الروابط بين قائدي
البلدين صاحب السمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد،
وال ـ ـم ـ ـلـ ــك مـ ـحـ ـم ــد ال ـ ـ ـسـ ـ ــادس،
وم ـت ــان ــة الـ ـع ــاق ــات الـثـنــائـيــة
المتميزة.

«الصحة» تنفي موافقتها على...
الحرجة والمستعصية ،وثانيهما وهــو األهــم أن عــاج تلك الحاالت
متوافر في الكويت.
ً
وعن عدد تلك الحاالت التي كان ممكنا عالجها بالكويت ،فإن أحد
المستشفيات العامة وافــق في فبراير الماضي على سفر  233حالة
للعالج في بعض أمراض العظام والجلدية والعيون ،كما وافق نفس
المستشفى على  206فــي م ــارس ،فــي حين أن مستشفى متخصص
مثل الــرازي لم يرسل إال  100حالة ،وكذلك مركز حسين مكي جمعة
المتخصص في السرطان لم يوافق إال على  129حالة.
والـجــديــر بــالــذكــر أن هـنــاك مـشــاكــل عــديــدة فــي الـمـكــاتــب الصحية
بالخارج ،حيث رفعت بعض المستشفيات قضايا على الكويت لعدم
وجــود اعتمادات مالية لتغطية نفقات العالج ،وعليه طلبت الــوزارة
تعزيزات من وزارة المالية تخطت  150مليون دينار لتسديد حقوق
المستشفيات.

الضوابط والحاالت المستحقة
الـضــوابــط وال ـشــروط إلرس ــال ال ـحــاالت للعالج بــالـخــارج ،وتضمنت
الالئحة أن طلب هذا النوع من العالجُ ،يقدم من المريض نفسه أو ذويه
أو ممثله بصفة قانونية ،إلى إدارة المستشفى الذي يعالج فيه بعد
تعبئة النموذج المعد لذلك ،واستيفاء جميع البيانات والمستندات
ً
المطلوبة ،على أن تحدد إدارة المستشفى موعدا للجنة التخصصية،
وإبالغ المريض به.
وجاء في القرار أنه يتم تشكيل اللجان الطبية بالمستشفيات العامة

الخالد يوجه دعوة إلى نظيره
البوتاني لزيارة البالد

السفير العوضي« ،الرئيس أبو مازن
عـبــر عــن شـكــره وت ـقــديــره لمواقف
الكويت الثابت وب ــدوره أكــد سمو
األمير الشيخ صباح األحمد خالل
المباحثات التي جــرت أن الكويت
ملتزمة بدعم القضية الفلسطينية».
وعـ ــن زي ـ ــارة ال ــرئ ـي ــس ال ـعــراقــي
ً
بــرهــم صــالــح لـلـكــويــت خـصــوصــا
أنها جــاءت كــأول محطة خارجية
له بعد توليه منصبه ،قال السفير،
إن ال ـع ــاق ــات الـكــويـتـيــة الـعــراقـيــة

تمر بمرحلة مميزة مــن تاريخها،
ً
الفتا إلى قرب عمل اللجنة الثنائية
المشتركة والتي سوف تنظر األمور
العالقة.
ولـ ـف ــت إل ـ ــى ح ـ ــرص ال ـخــارج ـيــة
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ع ـل ــى م ـت ــاب ـع ــة قـضـيــة
األســرى والمفقودين مع السلطات
العراقية ،مشيدا بتعاون الجانب
العراقي في هذا الخصوص.

الكويت تسلم «أونروا»  42مليون دوالر

الدعيج يشارك في اجتماع
«وكاالت األنباء» ببريطانيا
شارك رئيس مجلس اإلدارة
المدير العام لـ«كونا» رئيس
اتحاد وكاالت األنباء العربية
(فانا) الشيخ مبارك الدعيج،
أمس ،في اجتماع المجلس
الدولي لوكاالت األنباء.
وتم خالل االجتماع،
الذي عقد في مقر وكالة
أنباء «بريس اسوسيشن»
البريطانية ،وسط العاصمة
لندن ،بحث االستعدادات
للمؤتمر الدولي السادس
للمجلس الدولي لوكاالت
األنباء ،الذي سيعقد في
منتصف يونيو المقبل
بالعاصمة البلغارية صوفيا.
ووافق المجتمعون على
تحديد مواضيع الجلسات
األربع للمؤتمر ،والتي تشمل
المصادر الجديدة لإليرادات،
واألخبار المزيفة ،والذكاء
الصناعي والتنويع خالل
االجتماع المقبل في صوفيا،
باإلضافة الى تسمية
رؤسائها.

جامعة الكويت :جاهزون
الختبارات القدرات اليوم

العتيبي :دور «القوة المشتركة» مهم في تنمية الساحل اإلفريقي
سـلــم م ـن ــدوب ال ـكــويــت الــدائــم
لـ ـ ــدى األم ـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة ال ـس ـف ـيــر
مـ ـنـ ـص ــور ال ـع ـت ـي ـب ــي ،م ـســاه ـمــة
الـكــويــت لــوكــالــة األم ــم المتحدة
لـ ـتـ ـشـ ـغـ ـي ــل وغ ـ ـ ـ ـ ــوث ال ــاجـ ـئـ ـي ــن
الفلسطينيين في الشرق األدنى
(أون ـ ـ ـ ـ ــروا) ،بـقـيـمــة  42.1مـلـيــون
دوالر.
وذكـ ــر الـسـفـيــر الـعـتـيـبــي ،في
تصريح لـ «كونا» ،أمس األول ،بعد
اجتماعه مع مدير مكتب الوكالة
فــي نيويورك بيتر مــولــريــان ،أن
هذه المساهمة تؤكد حرص دولة
الكويت المستمر تجاه دعم عمل
«أون ـ ــروا» وبــرامـجـهــا التعليمية
والـصـحـيــة واإلغــاث ـيــة ألكـثــر من
خ ـم ـســة م ــاي ـي ــن م ــن الــاج ـئ ـيــن
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ـي ــن فـ ـ ــي م ـخ ـت ـلــف
مناطق عمل الوكالة ،خاصة في
ظروف العجز المالي الراهن الذي
تواجهه الوكالة.

العتيبي خالل تسليم مولريان مساهمة الكويت
من ناحية أخرى ،جددت الكويت
دعمها لجهود «القوة المشتركة»
ا لـتــا بـعــة للمجموعة الخماسية
لمنطقة الساحل بإفريقيا ،مؤكدة
أهمية دورها في تنمية المنطقة.
جاء ذلك في كلمة الكويت ،التي
ألقاها مندوبها الــدائــم لــدى األمــم
المتحدة السفير منصور العتيبي

ريم الخالد :فتح آفاق جديدة لتطوير
العالقات والتعاون مع البرازيل
قالت مساعدة وزير الخارجية
لشؤون األميركيتين ريم الخالد،
أم ــس األول ،إن «عــاقــة الكويت
ب ــال ـب ــرازي ــل تــاري ـخ ـيــة وم ـم ـيــزة،
وتـعــود الــى عــام  ،»1975معربة
عن الطموح لتطويرها.
وأضـ ــافـ ــت ال ـخ ــال ــد ف ــي كـلـمــة
خ ـ ـ ــال مـ ـش ــاركـ ـتـ ـه ــا ب ــاح ـت ـف ــال
الـسـفــارة البرازيلية لــدى البالد
بالعيد الــوطـنــي ،أن «الـعــاقــات
الـتـجــاريــة مــع ال ـبــرازيــل كـبـيــرة،
ويمكننا االستفادة من اإلمكانات
الـ ـكـ ـبـ ـي ــرة ال ـ ـتـ ــي ي ـم ـت ـل ـك ـه ــا كــا
البلدين».
وت ــابـ ـع ــت «نـ ـنـ ـظ ــر ب ــاه ـت ـم ــام
للمقومات التي تمتلكها البرازيل
فـ ــي مـ ـج ــال تـ ـص ــدي ــر ال ـم ــاش ـي ــة
واللحوم ،لتنويع األسواق التي
تعتمد عليها الكويت في مجال
األمن الغذائي».
وأشارت إلى أن العالقات بين
البلدين تشهد نموا في السنوات
األخـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرة ،ورغـ ـ ـ ـب ـ ـ ــة م ـش ـت ــرك ــة
بتعزيزها ،مبينة أن ذلك تجسد
بعقد االجتماع األول للمشاورات

ّ
سلم القائم بأعمال سفارة الكويت لدى مملكة بوتان باإلنابة
المستشار فاضل الحسن ،وزير خارجية مملكة بوتان الجديد
د .تاندي دورجي رسالة تهنئة من نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ،بمناسبة توليه منصبه
الجديد وزيرا لخارجية بالده.
وتضمنـ ــت الرسال ــة دع ـ ــوة رسميـ ـ ــة من الخالـ ــد الى نظي ـ ــره
د .دورجـ ــي ل ــزي ــارة ال ـكــويــت ،لـبـحــث سـبــل تـعــزيــز الـعــاقــات
الـثـنــائـيــة ب ـيــن ال ـب ـلــديــن ،وب ـحــث ال ـمــواض ـيــع ذات االه ـت ـمــام
المشترك.
من ناحيته ،طلب الوزير الجديد د .دورجي من القائم باألعمال
الحسن أن ينقل تحياته إلى الخالد ،وبالغ شكره وتقديره على
ً
ً
التفضل بالتهنئة ،مثمنا عاليا العالقات االستثنائية بين البلدين،
ودور الكويت الرائد في دعم المشاريع التنموية في بالده.

سلة أخبار

الخالد وسفير البرازيل يقطعان قالب الحلوى
السياسية بــالـكــويــت فــي أبــريــل
الماضي ،حيث تم وضــع أسس
النطالقة جديدة للعالقات ،وفتح
آفاق جديدة للتعاون.
وأكـ ــدت أن الـكــويــت ال تنسى
الـ ـم ــواق ــف ال ـم ـش ــرف ــة ل ـل ـب ــرازي ــل
خالل الغزو العراقي على البالد،
الف ـتــة إل ــى أن لـلـبــرازيــل مــواقــف

والتخصصية والمراكز المتخصصة من عضوين هما رئيس القسم
المختص أو مــن يـنــوب عـنــه ،ورئـيــس الــوحــدة الـتــابــع لها المريض،
إضافة إلى الطبيب المعالج حسب حالة المريض (اختصاصي فما
ً
فوق) ،مشترطا حضور اللجان مجتمعة عند مناظرة المريض أثناء
انعقاد اللجنة.
ً
وتضمن أن تقوم هذه اللجان بمباشرة أعمالها وفقا آللية محددة،
إذ يستكمل الطبيب المعالج جميع اإلجــراء ات الالزمة للمريض قبل
ً
إعـطــائــه مــوعــدا للجنة ،مــع تحديد مــا إذا كــان الـمــريــض يحتاج إلى
االستعانة بطبيب (اختصاصي فما فوق) من تخصص آخر ال يدخل
في التخصصات المشاركة باللجنة إلبداء الرأي.
ً
وتشمل اآللية أيضا أن تقوم اللجنة الطبية التخصصية ببحث
حالة المريض والكشف عليه ،إن لزم األمر ،وتصدر التوصيات على
ُ
النموذج المعد لذلك ،وتعتمد توصيات اللجنة من جميع األعضاء
وترسل إلى إدارة العالج بالخارج ،على أن تحفظ نسخة من تلك اللجان
في سجل خاص بالمستشفى ،أو المركز التخصصي الذي تنعقد به
اللجنة الطبية التخصصية.

«اإلعالم» تلزم الناشرين...

ُ
وإزاحة الوصاية التي يئن تحت وطأتها الكتاب والمؤلفون ،رافعين
شعارات تدعو إلى منحهم حق اختيار ما يرغبون في قراءته ،السيما
في عصر اإلنترنت.
وهذا التعهد كان إحدى الصرعات التي ابتدعتها رقابة «اإلعالم»
بالوصاية الفكرية والتشدد الرقابي ،في النسخة الـ 42من معرض
الـكـتــاب ،ويفيد التعهد ال ـمــوزع على الـنــاشــريــن ب ـضــرورة االلـتــزام

مميزة تجاه العديد من القضايا
العربية وقضايا المنطقة.
وأعربت الخالد عن التطلعات
الس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ف ـ ــي ه ــذا
المجال ،وإلى مساهمة البرازيل
ال ـم ـع ـهــودة ف ــي دع ــم االس ـت ـقــرار
والسالم ،وجهودها في مكافحة
اإلرهاب.

ف ــي ج ـل ـســة ل ـم ـج ـلــس األمـ ـ ــن ح ــول
منطقة الساحل أمس األول.
وأع ــرب العتيبي فــي كلمته عن
استعداد الكويت للعمل مع جميع
أع ـض ــاء مـجـلــس األمـ ـ ــن ،لمناقشة
ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوات ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة ل ـل ـقــوة
المشتركة للمجموعة الخماسية
المشكلة من بلدان بوركينا فاسو،

وج ـم ـهــوريــة م ــال ــي ،ومــوري ـتــان ـيــا،
والنيجر ،وتشاد والتي «لن تتمكن
مـ ــن ت ـح ـق ـيــق أه ــدافـ ـه ــا دون دع ــم
األمــم المتحدة والمجتمع الدولي
لـمـكــافـحــة ان ـت ـشــار ال ـت ـهــديــدات في
جميع أنحاء المنطقة».
وق ـ ـ ـ ــال إن «تـ ـ ــدهـ ـ ــور األوض ـ ـ ـ ــاع
األم ـ ـن ـ ـيـ ــة ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة الـ ـس ــاح ــل،
وانـتـشــار الهجمات اإلرهــابـيــة في
جميع أنحاء المنطقة ،بما في ذلك
الهجوم الــذي استهدف مقر القوة
المشتركة للمجموعة الخماسية
ل ـم ـن ـط ـق ــة ال ـ ـسـ ــاحـ ــل فـ ـ ــي ي ــون ـي ــو
ً
الماضي ،أمر مقلق جــدا» .ووصف
ذلك األمر بأنه «بات يشكل تحديات
جادة» ،موضحا أن «تصاعد وتيرة
استهداف القوات العسكرية العاملة
فــي مــالــي ودول الـجــوار ســاهــم في
تدهور الحالة األمنية ،وعدم شعور
المدنيين باألمن ،األمر الذي يجب
معالجته في أسرع وقت ممكن».

«الصحة» :انطالق المؤتمر الـ20
لجمعية أطباء األسنان
●

عادل سامي

قال استشاري تقويم األسنان
والفكين بمركز «بسمة كلينك»
د .فرج بهبهاني إن «دامون» هو
أف ـض ــل ن ـظ ــام لـتـقــويــم األس ـن ــان
والفكين.
وكـشــف بهبهاني ،الحاصل
عـلــى ال ـب ــورد األم ـيــركــي وزمــالــة
كـ ـلـ ـي ــة الـ ـ ـج ـ ــراحـ ـ ـي ـ ــن ال ـم ـل ـك ـي ــة
الـبــريـطــانـيــة لـتـقــويــم األس ـن ــان،
خـ ــال م ـح ــاض ــرة أل ـق ــاه ــا تحت
ع ـنــوان «الــدل ـيــل الـعـلـمــي لنظام
دام ــون لتقويم األس ـنــان» ضمن
فعاليات المؤتمر الـ 20لجمعية
أطـبــاء األسـنــان الكويتية ،الــذي
أقي ـ ــم برعـ ــاي ـ ـ ــة وزيـ ـ ــر الصح ـ ـ ــة
د .باسل الصباح ويختتم أعماله
اليوم ،عن نتائج البحث العلمي
ً
الذي أجــراه أخيرا وعرضه على
ً
 83ط ـب ـي ـبــا ،تـ ـج ــاوب مـنـهــم 64
ً
اختصاصيا في تقويم األسنان
بــال ـق ـطــاع ـيــن الـ ـع ــام والـ ـخ ــاص،
وأظهرت أن أطباء األسنان ممن ال
يستخدمون هذا النظام يضعون

بالعناوين التي قدمتها الوزارة خالل الدورة الحالية للمعرض ،كما
ّ
ّ
يقر موقعه بعدم عرض أو بيع أو تداول أي كتب مستبعدة ،أو من
خارج القائمة المشار إليها ،ويتحمل المسؤولية القانونية الكاملة
في حال عدم االلتزام بذلك.

النفط يرتفع وسط توقعات بخفض...

ً
ً
تداوالت أمس األول ،ليبلغ  64.81دوالرا ،مقابل  63.93دوالرا في تداوالت
ً
األربعاء الماضي ،وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
ً
وتلقت األسعار دعما بشكل أساسي من التوقعات بأن تخفض «أوبك»
ً
إنتاجها قريبا ،خشية اتجاه الخام إلى الهبوط من جديد ،كما حدث في
 2014تحت وطأة تخمة المعروض.
وتريد السعودية ،التي تقود المنظمة بحكم األمر الواقع ،أن تقلص
ً
«أوب ــك» اإلمـ ــدادات بنحو  1.4مليون برميل يــومـيــا ،أي مــا يـعــادل نحو
ً
 %1.5من اإلمــدادات العالمية ،وفقا لما ذكرته مصادر لـ «رويترز» خالل
هذا األسبوع.
وستكون السعودية راغبة في مشاركة روسيا كما حدث عندما جرى
خفض المعروض بشكل مشترك بداية من يناير  ،2017رغم أن روسيا لم
تتعهد إلى اآلن بتجديد أي إجراء مشترك.
08

إجماع عربي على ضرورة وقف...

ً
مؤكدا أن االدعاء طلب اإلعدام لـ  5منهم اتهموا "باألمر والمباشرة" بقتل
الصحافي ،الذي "جزئت" جثته وسلمت إلى متعاون محلي.

فرج بهبهاني

خ ـطــة عــاج ـيــة ل ـخ ـلــع األس ـن ــان
لمعالجة التزاحم بنسبة تصل
إلى  60في المئة أكثر من زمالئهم
الذين يعالجون بنظام «دامون».
ونـ ـ ــاقـ ـ ــش بـ ـهـ ـبـ ـه ــان ــي خـ ــال
ً
ال ـم ـحــاضــرة أيـ ـض ــا  10أب ـحــاث
عـلـمـيــة ،إل ــى جــانــب ال ـعــديــد من
ال ـ ـ ـحـ ـ ــاالت اإلك ـل ـي ـن ـي ـك ـي ــة ال ـت ــي
أثـبـتــت بــالــدلـيــل العلمي مــرونــة
نظام دام ــون ومــاء مـتــه لجميع
المرضى.

أعلن نائب مدير الجامعة
للشؤون العلمية د .جمال
النكاس ،أنه تقرر عقد
اختبارات القدرات األكاديمية
في موعدها ،أي في التاسعة
من صباح اليوم.
وأكد النكاس ،في تصريح
صحافي ،أمس ،حرص
جامعة الكويت على التنسيق
مع الجهات المعنية ،ألخذ
التدابير الالزمة لتنظيم
وتسهيل عملية وصول الطلبة
ً
إلى قاعات االختبارات ،مشددا
على ضرورة حضورهم
بالمواقع قبل الموعد المحدد
ً
بفترة ،تفاديا لالزدحام
ً
وضمان وصولهم ،متمنيا
لجميع الطالب والطالبات دوام
التوفيق والسالمة.

مبادرة «تكريم» تنطلق
اليوم في «جابر الثقافي»
ّ
ثمن اإلعالمي ريكاردو كرم
مؤسس مبادرة «تكريم»
استضافة الكويت ألعمال
الدورة التاسعة للمبادرة،
التي تنطلق أعمالها في
السابعة من مساء اليوم في
مركز جابر األحمد الثقافي،
برعاية سمو األمير الشيخ
صباح األحمد.
وأشاد كرم ،في تصريح
صحافي ،أمس ،بالرعاية
السامية لـ«تكريم» ،والتي
لها أثر إيجابي في دعم
مسيرة المبادرة« ،حيث تمثل
الكويت فضاء للتواصل
والتماس مع منارة إشعاع
وتوهج ثقافي وابداعي،
ودائما سابقة في مسيرتها
الحضارية».
وأشار إلى أن نشاط اللجان
الخاصة بالمبادرة ينطلق
سنويا في ابريل ،لدراسة
الملفات والشخصيات
المرشحة ،وتبقى
الشخصيات الفائزة سرية
حتى لحظة حفل التكريم.

وأشـ ــار الـشـعــان إل ــى أن تــركـيــا لــم تستجب لـ ـ  3طـلـبــات سـعــوديــة
بتسليمها معلومات وأدلــة ،بينها تسجيالت صوتية حول القضية،
ً
األمر الذي أكده الحقا وزير الخارجية عادل الجبير.
وأقيمت ،أمــس ،صالة الغائب على خاشقجي في المسجد النبوي
الشريف بالمدينة المنورة ،وفــي المسجد الحرام بمكة المكرمة ،في
حين بدأت عائلته تقبل العزاء في منزله بجدة ،حتى يوم غد األحد.
ً
وفي واشنطن ،التي فرضت وزارة خزانتها عقوبات على  17سعوديا
متهمين بالضلوع في جريمة قتل خاشقجي ،اعتبرت وزارة الخارجية
األميركية أن التهم األولــى التي صــدرت في إطــار التحقيق السعودي
"خطوة أولى جيدة في الطريق الصحيح" ،داعية السلطات السعودية
ً
إلى المضي قدما في تحقيقاتها.
ً
ً
في سياق متصل ،أكدت واشنطن أنها تدرس طلبا تركيا لتسليمها
ً
الداعية اإلســامــي فتح الله غــولــن ،لكنها نفت أن يكون ذلــك مرتبطا
بقضية خاشقجي.
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