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بعث برسالة خطية إلى نظيره العراقي

أكدت على أهمية الحوار مع الشباب في المجتمعات اإلسالمية

محمد الصباح استنكر التفجيرات اإلرهابية في العراق:
عمل شنيع تجّرمه الشرائع السماوية والقوانين الدولية

مسؤولة أميركية لبناء شراكة مع مركز الوسطية في الكويت

بعث نائ���ب رئيس مجلس 
ال���وزراء ووزي���ر اخلارجية 
الش���يخ د.محم���د الصب����اح 
برس���الة خطي���ة ال���ى وزير 
العراقي هوش���يار  اخلارجية 
الكويت  ادانة  زيباري ضمنها 
التي  واستنكارها للتفجيرات 
اس���تهدفت العاصمة العراقية 

بغداد يوم األحد املاضي.
الش���يخ د.محم���د  وق���ال 
الصباح ف���ي برقيته »تابعت 
ببالغ مشاعر الغضب واألسى 
أحداث التفجي���رات االرهابية 
اجلبانة التي استهدفت املصالح 
واملنشآت احليوية في العاصمة 
بغداد وما خلفت���ه من أرواح 

بشرى الزين
اكدت املبعوثة اخلاصة لوزارة 
اخلارجي����ة االميركي����ة املكلف����ة 
بالتواصل مع املجتمعات االسالمية 
فرح بانديت على اهمية فتح حوار 
مع جيل الش����باب في هذه الدول 
ف����رص لبناء ش����راكات  وايجاد 
مس����تقبال. واضافت بانديت في 
مؤمتر صحافي في مقر السفارة 
االميركية على هام����ش زيارتها 
ال����ى الكويت ان عالقات الصداقة 
الكويت  التي ترب����ط  الوطني����ة 
بالواليات املتحدة تتطلب تطوير 
استراتيجية جديدة للتعامل مع 
الش����باب في املجتمع. كما اكدت 
التي  املرنة  املبادرات  على اهمية 
يس����تطلع بها املكتب املنسق في 
وزارة اخلارجية االميركية والذي 
احدث حديثا لتحقيق هذه االهداف، 
مشيرة الى ان هذا املكتب استحدث 
الول م����رة في تاري����خ الواليات 
املقومات  املتحدة وغايته تعزيز 
التي دعا اليها الرئيس االميركي 
باراك اوباما لدى تنصيبه وكذلك 
لدى زيارت����ه الى انقرة والقاهرة 
وضرورة فتح ح����وار مع العالم 
االسالمي على اس����اس االحترام 
املتب����ادل، مؤكدة على اهمية ذلك 
ف����ي القرن ال� 21. وذكرت بانديت 
ف����ي الزيارة التي تق����وم بها الى 
الكويت انه����ا التقت امس بوكيل 

وزارة االوقاف والشؤون د.عادل 
الفالح لدى قيامها بجولة في مركز 
الوسطية حيث وصفت جولتها 
بااليجابية والتي ش����ملت برامج 
املركز والدورات التي يقدمها داخل 
الكويت وخارجه����ا الفتة الى ان 
رسالتها كانت بحث امكانية ايجاد 
فرص لبناء ش����راكات مع مركز 
الوسطية مستقبال. كما اوضحت 
ان املكتب يدرك التنوع في االسالم 
باختالف املجتمعات االس����المية، 
مبين����ة ان عدد املس����لمني يبلغ 
3.4 مليارات مسلم ولكل مجتمع 
خصائصه، معرب����ة عن تطلعها 

الدول  املتحدة م����ع مجتمع����ات 
املضيفة، وخاصة الشباب ودعمهم 
في حتقيق طموحاتهم من اجل خلق 
مستقبل زاهر، مؤكدة ان الكويت 
والواليات املتحدة جتمعهما عالقات 
وثيقة واستراتيجية ما يساعد على 
تفعيل اهداف املكتب والتواصل مع 

الشباب املسلم.
كما اكدت على اهمية االحترام 
واالنصات الى اصوات الش����باب 
املرأة في  ل����دور  واعطاء أولوية 
املجتمع����ات االس����المية وفه����م 
االختالفات بينها مع التركيز على 
دور نش����ر الوعي لالستفادة من 

لالس����تفادة من هذه اخلصائص، 
مؤكدة الرغبة ف����ي التواصل مع 
الشباب في هذه املجتمعات وكذلك 
العمل مع مؤسسات املجتمع املدني 
الالزمة لتحقيق  الس����بل  اليجاد 
هذه االهداف. واضافت: اننا ندرك 
التحديات التي تعيشها املنطقة لكن 
التواصل والتفاعل اصبح ضرورة 
وهدفا يضطلع به املكتب اجلديد 
كمنسق لبحث كيفية زراعة بذور 
ملستقبل افضل. وتطرقت املسؤولة 
االميركية الى االهمية التي توليها 
وزيرة اخلارجية هيالري كلينتون 
الواليات  لكيفية تفاعل سفارات 

التجارب االيجابية وربطها بشبكة 
تعاون. واوضحت انه خالل الثماني 
سنوات املاضية التي تلت احداث 
احلادي عشر من سبتمبر اصبح 
هناك وع����ي للتفرقة بني تعاليم 
االس����الم الس����محة وما قامت به 
مجموعة من األفراد من عمليات 
ارهابية باسم االسالم مشيرة الى 
انه مازالت هناك اش����واط كبيرة 
لزي����ادة احلوار وفه����م الصورة 
احلقيقية لالسالم واملسلمني، جتدر 
االش����ارة الى ان بانديت ستزور 
العراق واململكة العربية السعودية 

كذلك.

كافة الشرائع السماوية احلقة 
العهود  وترفض���ه جمي�������ع 
والقوان���ني الدولية ويتناقض 
كليا مع الفط����رة االنس���انية 
امنا ينم ع���ن أن مرتكبيه قد 
جت���ردوا م���ن مش�������اعرهم 
الطبيع�����ي���ة وحمل���وا فكرا 
مريض���ا ين���زع نح���و القتل 
واخل����راب ويس���عى الرتهان 
الع���راق وش���ع������به العزيز 
وكبت حرياته وقبر طموحاته 
وتطلعاته النبيلة في بناء دولته 
املستقرة العادلة القوية احلرة 

والدميوقراطية«.
وتابع قائال »واذ أجدد لكم 
اليوم استنكار الكويت وادانتها 

الش���ديدة لهذا االرهاب املنظم 
القدير  العل���ي  أس���أل املولى 
أن يتغم���د الضحايا بواس���ع 
رحمت���ه وغفران���ه وأن يلهم 
أسرهم وذويهم جميل الصبر 
والسلوان ضارعني لعظيم جالله 
أن مين على اجلرحى واملصابني 
انه  العاجل  بالصحة والشفاء 
على كل شيء قدير وباالستجابة 

جدير«.
وخت���م الش���يخ د.محم���د 
الصباح برقيته بالقول »ندعو 
اهلل سبحانه وتعالى ان يحفظ 
العراق الشقيق وشعبه الكرمي 
من كل سوء ويدمي عليهما نعمة 

األمن واألمان«.

احلكومية واخلاصة«.
وأضاف الشيخ د.محمد »ان 
هذا العمل البشع الذي جترمه 

بريئة بالعش���رات ومصابني 
وجرحى باملئات وملحقة اخلراب 
والدمار في العديد من املباني 

هوشيار زيباريالشيخ د.محمد الصباح

فرح بانديت خالل املؤمتر الصحافي

الشيخ محمد اخلالد مستقبال السفير ناصر العنزي

السفير عبدالرحمن العتيبي يقدم درعا تذكارية إلى وزير الدفاع الياباني

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال صالح الفضالة

رئيس وزراء البحرين: الكويت سّباقة باإلنجازات في مختلف الميادين
تلقى رسالة من وزير الخارجية هّنأه فيها بتكريمه من جانب منظمة اليونسكو

القربى واحملبة والعالقة احلميمة واملودة 
في ظل رعاية صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وأخيه عاهل مملكة البحرين 

امللك حمد بن عيسى آل خليفة.
على صعيد متصل أكد الشيخ خليفة 
لدى استقباله سفيرنا لدى السعودية أن 
القيادات التاريخية التي تعاقبت على دول 
مجل����س التعاون لدول اخلليج العربية 
لعبت دورا س����يظل يذكره التاريخ في 
تعزيز اللحمة اخلليجية ودعم العالقات 
على املستوى اخلليجي والثنائي. وأضاف 
أن العالقات بني مملكة البحرين والكويت 
التاريخي  ال����دور  احدى محصالت هذا 
وتنامت وتط����ورت في ظ����ل مواصلة 
القيادتني احلكيمتني في البلدين تعزيز 

هذه العالقات وتوثيقها.
من جانبه اشاد سفيرنا بالسعودية 
الش����يخ حمد جابر العلي بدور رئيس 
الوزراء البحريني ف����ي تعزيز وتنمية 

العالقات البحرينية � الكويتية.

»الال محدود« للبحرين مؤكدا أن الكويت 
سباقة باالجنازات املتميزة في مختلف 

النواحي وامليادين.
من جهته قال الشيخ عزام »ان الكويت 
والبحرين بلد واحد وجتمعنا وش����ائج 

تعجز عن وصف ما وصلت اليه العالقات 
البحريني����ة � الكويتي����ة وبخاصة أنها 
في منو مطرد« مش����يدا بحكمة صاحب 
الس����مو األمير الش����يخ صباح األحمد. 
واشاد الش����يخ خليفة بالدعم الكويتي 

املنام����ة � كونا: تلق����ى رئيس وزراء 
البحرين الش����يخ خليفة بن سلمان آل 
خليفة رس����الة خطية من نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح تضمنت التهاني مبناسبة 
التكرمي الذي حظي به من منظمة التربية 
والعلوم والثقافة )يونس����كو( مبنحه 
ميدالية )ابن س����ينا( الذهبية. وذكرت 
وكالة أنباء البحرين ان الرس����الة جاء 
فيها تأكيد احلكوم����ة الكويتية على أن 
هذا التكرمي جاء نتيجة للجهد احلثيث 
والصادق واملس����اعي اخلي����رة لرئيس 
الوزراء البحريني نحو كل ما فيه خير 

ورفعة العلم وأهله.
وقام بتس����ليم الرسالة سفيرنا لدى 
مملكة البحرين الش����يخ عزام الصباح 
الذي استقبله وسفيرنا لدى السعودية 
الشيخ حمد اجلابر العلي كل على حدة. 
وقال الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة 
لدى استقباله الشيخ عزام »ان الكلمات 

تشمل جميع الفئات الوظيفية

العبكل: ديوان الخدمة يعقد
 10 برامج تدريبية خالل نوفمبر

مريم بندق
أعلن مدير مركز تنمية املوارد البشرية بديوان اخلدمة املدنية 
معجل العبكل عن عقد 10 برامج تدريبية خالل شهر نوفمبر املقبل 
وذلك في اطار مس���يرة الديوان احليوية ودوره التنموي الفعال 
املتمثل في تصميم واعداد وتنفيذ البرامج التدريبية والتنموية 
املتطورة التي تساهم بفاعلية في تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية 

ومتكينها من حتقيق مستويات متقدمة من التميز في األداء.
وأش���ار العبكل الى ان البرامج التدريبية التي ستعقد خالل 
ش���هر نوفمبر ستشمل جميع الفئات الوظيفية فعلى من يرغب 
في املش���اركة بأنش���طة البرامج التدريبية مراجعة جهة عمله 
المتام اجراءات التنسيق مع الديوان بشأن املشاركة وفقا لآللية 
املتبعة للتسجيل، وملزيد من املعلومات يرجى االطالع على املوقع 

www.csc.net.kw االلكتروني

صاحب السمو هنأ حاكم سينت فينسنت وغرينادينز بالعيد الوطني

خالل زيارة يقوم بها إلى طوكيو

ولي العهد استقبل صالح الفضالة 
والجسار والعجمي والشايع

اليابان تقلد النائب األول
وسام الشمس المشرقة نوفمبر المقبل

»التجارة« أرسلت تقريرها 
عن السالمونيال لمجلس الوزراء

عاطف رمضان
علمت »األنباء« ان وزارة التجارة والصناعة 
أرس���لت تقريرها عن بكتيريا الساملونيال التي 
أصابت الدجاج الى مجلس الوزراء أول من امس 
وذلك بالتنسيق مع جلنة سالمة األغذية ببلدية 

الكويت.

وأضافت املصادر ان »التجارة« ال تتخذ خطواتها 
بإيقاف بيع الدجاج في األسواق إال إذا أرسل اليها 
كتاب من »سالمة األغذية« بذلك، كما ان »سالمة 
األغذية« تقوم بإجراءاتها بش���كل دقيق لفحص 
العينات من الدجاج وف���ي حال لزم األمر إيقاف 

بعض العينات املوبوءة تتقدم بذلك.

الخالد استقبل سفيرنا لدى إندونيسيا

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئة الى اجلنرال فريدريك ناثانيل بالنتني 
حاكم عام سينت فينسنت وغرينادينز الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا له موفور الصحة ودوام 

العافية.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

ببرقيتي تهنئة مماثلتني.
إلى ذلك، استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد في ديوانه بقصر السيف صباح امس احمد 

فهد اجلسار.
واستقبل سموه سعد طامي العجمي.

كما استقبل سموه هشام يوسف الشايع.
واستقبل سمو ولي العهد عضو املجلس األعلى 

للتخطيط صالح الفضالة.
من جانب أخر استقبل وزير شؤون الديوان 
األميري الشيخ ناصر صباح األحمد في مكتبه 
بقصر السيف صباح امس مفرح محسن اخلريش، 
حي���ث قدم له هدية تذكارية إهداء إلى صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي 

العهد الشيخ نواف األحمد.

طوكيو � كونا: رحب وزير الدفاع الياباني 
كيتازوا توش���يمي امس بالزيارة التي سيقوم 
بها النائب االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك الى طوكيو بداية شهر 
نوفمبر املقبل لتقليده وسام الشمس املشرقة 

من قبل امبراطور اليابان اكهيتو.
وعبر وزير الدفاع الياباني خالل استقباله 
سفيرنا لدى اليابان عبدالرحمن العتيبي في مقر 
وزارة الدفاع عن تقدير بالده للدور الكبير الذي 
قامت به الكويت لقوات الدفاع الذاتي اليابانية 

في تسهيل مساندتها العمل االنساني الذي كانت 
تقوم به في العراق.

من جهته عبر العتيبي عن شكره وتقديره 
لهذه اللفتة الطيبة التي ستكون ذات اثر ايجابي 
في تط���ور العالقات ب���ني البلدين على جميع 
األصعدة مذكرا بدور اليابان التاريخي في دعم 

الكويت.
وعبر عن األمل بأن تعم���ل الزيارة املقبلة 
للشيخ جابر املبارك على تعزيز اوثق لعالقات 

الصداقة التي تربط الكويت واليابان.

استقبل رئيس جهاز االمن 
الوطني الشيخ محمد اخلالد 
ام���س مبكتبه س���فيرنا لدى 
جمهورية اندونيس���يا ناصر 

العنزي مبناسبة تسلم  بارح 
مهام منصبه اجلديد.

ومتنى الشيخ محمد اخلالد 
التوفيق  العن���زي  للس���فير 

والنجاح مب���ا يخدم مصلحة 
البالد ف���ي تعزي���ز وتوطيد 
العالقات الكويتية االندونيسية 

الثانية.

بيان البرامج التدريبية
تاريخ االنعقادالفئة الوظيفيةاسم البرنامج

3 � 11/5إشرافيةادارة املعرفة )جديد(

1 � 11/5تنفيذيةالتدريب عن بعد )جديد(

1 � 11/5تخصصيةالسكرتير احملترف )جديد(

N1P1 8 � 11/12وسطىالبرمجة اللغوية العصبية

8 � 11/12تنفيذيةأمناط التفكير )جديد(

8 � 11/12تخصصيةتهيئة املعينني اجلدد

8 � 11/12إشرافيةتدريب عن بعد )جديد(

15 � 11/19إشرافيةقوة التركيز في العمل )جديد(

15 � 11/19تنفيذيةفن التعامل مع اآلخرين

15 � 11/19كوادر التطويرفن تسويق اخلدمة

رئيس وزراء البحرين الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة يتسلم الرسالة من السفير الشيخ عزام الصباح


