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عبدالعزيز البابطني متحدثا للحضور

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد يتسلم رسالة دكتوراه من د. حمد القحطاني

صاحب السمو مستقبال عمار احلكيمصاحب السمو األمير مستقبال السفير البحريني الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة

سموه التقى الحكيم والعلي والقحطاني

أكد أن عودة تدريس اللغة العربية في األندلس يشعرنا بالفخر ككويتيين وعرب

ولي العهد استقبل رئيس جهاز األمن الوطني

البابطين لـ »األنباء«: وسام ملك إسبانيا 
يمثل نجاحًا ألهل  الكويت محليًا ودوليًا

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ محمد اخلالد

الشاعر عبدالعزيز البابطني أثناء تقلده »وسام االستحقاق املدني من الدرجة العالية« من قبل ملك اسبانيا خوان كارلوس

أسامة أبو السعود
قال الش���اعر ورجل األعمال 
ف���ي  البابط���ن  عبدالعزي���ز 
ل� »األنباء«  تصريحات خاصة 
ان الوسام الذي تلقاه من ملك 
اس���بانيا »ميثل جناح املبادرة 
التي بدأناها منذ 20 سنة ومتثل 
جناحا ألهل الكويت في املساهمة 
في حتريك الساحة الثقافية على 
املستوى احمللي والعاملي، وتعني 
لي جناح صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد في دفعنا 
ألن نقوم مبثل هذا العمل الثقافي 

العربي والعاملي«.
وأعل���ن البابطن ان مجلس 
أمناء املؤسسة اتخذ قرارا بعقد 
دورة املؤسسة كل عام وليس 
كل عامن كما كان في الس���ابق 
ال���دورة األدبية  على أن تعقد 
داخل الوطن العربي كل س���نة 
زوجية، بينما تعقد الدورة حوار 
احلضارات خارج الوطن العربي 
كل سنة فردية وذلك ابتداء من 

عام 2011.
وعن ق���رار مجلس الوزراء 
االسباني تدريس اللغة العربية 
في امل���دارس االندلس���ية بعد 
غياب مئات السنن منذ سقوط 
الدولة اإلس���امية في االندلس 
البابطن »اش���عر بالفخر  قال 
واالعتزاز الثبات وجودنا كعرب 
وهي فرحة لكل العرب ان نرى 
العربية تعود للتدريس  اللغة 
مرة أخرى ف���ي االندلس وهو 

شعور ال يوصف«.
الش���اعر عبدالعزيز  وكان 
البابطن قد تقل���د امس األول 
»وسام االس���تحقاق املدني من 
الدرج���ة العالية« من قبل ملك 

اس���تقبل س���مو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد في ديوانه 
بقصر السيف امس رئيس جهاز 
األم���ن الوطني الش���يخ محمد 

اخلالد.
كما استقبل سمو ولي العهد 
الشيخ نواف االحمد في ديوانه 
بقصر الس���يف ام���س رئيس 
املجلس األعلى اإلسامي العراقية 
س���ماحة الس���يد عمار احلكيم 
والوفد املرافق له وذلك مبناسبة 

زيارته للباد.
حضر املقابلة رئيس ديوان 
سمو ولي العهد الشيخ مبارك 
الفروانية  الفيصل ومحاف���ظ 
الفري���ق متقاع���د عبداحلميد 

احلجي.
كما استقبل سموه د.ماجد 
مصطفى العلي مراقب األنشطة 
التعليمية مبنطق���ة الفروانية 
التربية،  ب���وزارة  التعليمي���ة 
حيث أهدى سموه كتابا بعنوان 
»سيكولوجية التفكير االبتكاري 

اسبانيا خوان كارلوس ملا قدمه 
في سبيل نشر الثقافة في العالم 

واسبانيا بالتحديد.
البابطن في تصريح  وعبر 
بعد تسلمه للوسام الذي قدمه 
له سفير اسبانيا لدى الكويت 
مانوي���ل غومت ع���ن اعتزازه 
الوسام مضيفا  وفخره بتسلم 
»ان هذا الوسام يستحقه شعب 
الكويت واميرها الذي كان وراء 
كل خط���وة نخطوها في حوار 
احلضارات والتسامح بن االديان 

والشعوب«.
وق���ال ان هذا النتاج الطيب 
»ه���و نتيجة توجه مؤسس���ة 
عبدالعزي���ز س���عود البابطن 
لابداع الش���عري الى اجلانب 
االنس���اني والدفع والتشجيع 
من قبل صاحب الس���مو االمير 
الش���يخ صباح االحمد« مكررا 
توجيهه للوس���ام الى ش���عب 

الكويت واميرها.

م���ن جانبه اك���د غومت في 
تصري���ح صحافي اس���تحقاق 
البابطن واملؤسسة لهذا الوسام 
الذي يعد اعلى االوسمة مرتبة 
في اس���بانيا التي مينحها امللك 
الذي وّقع وارسل شهادة التقدير 

بنفسه.
وذك���ر ان اختيار امللك جاء 
مل���ا قدم���ه البابط���ن للثقافة 
العربية واالسبانية من مقاعد 
في اجلامعات االسبانية لتعليم 
اللغة العربية وتخصيص دورات 
مكثفة لشرح الثقافة والتاريخ 
املعماري االسامي املوجود في 
السياحين  اسبانيا للمرشدين 
وغير ذلك من االنش���طة التي 
»تربط حضاراتنا بعضها البعض 

داخل االندلس وخارجها«.
واوضح غومت ان هذا الوسام 
املتميز يحتل اعلى مرتبة )وهي 
مرتبة القائد( من املراتب الثاث 
لاوسمة التي تقدمها اسبانيا.

من منظور تكاملي« وقد شكره 
التوفيق  ل���ه  س���موه، متمنيا 
والنجاح. واس���تقبل س���موه 
د.حمد محمد القحطاني، حيث 
أهدى سموه نسخة من رسالة 
الدكتوراه بعن���وان »األوضاع 

االقتصادي���ة واالجتماعية في 
إقليم االحساء من عام 1871 الى 
1913« وقد شكره سموه، متمنيا 
له التوفيق والنجاح، كما استقبل 
سموه بقصر السيف عددا من 

املواطنن.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه عبدالرحمن العطية

د.خالد املذكور مكرما صاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل بحضور د.عادل الفالح ود.مطلق القراوي والقنصل علي الهيفي

صاحب السمو استقبل السفير البحريني والعطية وعمار الحكيم

بعثة الحج كرّمت أمير مكة المكرمة

خالل لقائه عدداً من المفكرين واإلعالميين والمثقفين األردنيين

األمير تسلم رسالة من ملك البحرين
واطلع على القضايا المطروحة في القمة الخليجية

الفالح: بحث الخطط الالزمة إلنجاح مواسم الحج المقبلة

الحمود: الديموقراطية الكويتية 
نابعة من روح وفكر القيادة

عمان � كونا: قال سفيرنا لدى األردن الشيخ فيصل احلمود ان 
الدميوقراطة في الكوي���ت نابعة من روح وفكر القيادة وتخطت 
مرحلة التجربة وجاءت انطاقا من التجربة اإلنس���انية الشاملة 

التي ترسخ التسامح واإلجماع على سيادة القانون وتطبيقه.
واضاف الشيخ احلمود خال لقائه عددا من املفكرين واالعامين 
واملثقف���ن االردنين ب� »دي���وان الكويت« في مقر الس���فارة، ان 
الدميوقراطي���ة الكويتية تعتبر مح���ل رصد من قبل املهتمن في 
الشأن العربي والدولي »علما انها نشأت مع بداية تكوين الدولة 
قبل أكثر من 3 قرون ويعتبر احد أس���باب تسليط الضوء عليها 

نتيجة للتطور الكبير في وسائل االتصال وسرعتها«.
وفي رده على س���ؤال عما اذا كانت عاقة السلطتن التنفيذية 
والتشريعية بسبب كثرة االس���تجوابات وتزاحمها تنبئ بأزمة 
سياسية مستقبلية، قال الشيخ فيصل »ان الدميوقراطية بطبيعتها 
الذاتية متتلك القدرة في الدفاع عن نظامها ودستورها ومصاحلها 
بصورة ممتازة وان ما مييز روح املمارسة الدميوقراطية الكويتية 

هو تدفق العطاء في أشد الظروف«.
وأشاد الشيخ فيصل احلمود بسمو الشيخ ناصر احملمد رئيس 
مجلس ال���وزراء، وقال »ان صعود س���موه املنصة كأول رئيس 
وزراء في تاريخ الدميوقراطية الكويتية سيس���جل بحروف من 
ن���ور ويعتبر قيمة مضافة إلعزاز املس���ؤولن الكويتين بالنهج 

الدميوقراطي«.

استقبل صاحب السمو االمير 
الش����يخ صباح االحمد بقصر 
السيف صباح امس سفير مملكة 
البحرين الشقيقة لدى الكويت 
الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة 
حيث سلم سموه رسالة خطية 
من اخيه امللك حمد بن عيسى 
آل خليفة ملك مملكة البحرين 
الش����قيقة تتعلق بالعاق��ات 
االخوي����ة الطيبة التي تربط 
ب����ن البلدي�������ن والش����عبن 
الشقيقن وسبل تعزيز مسيرة 
ف����ي املج����االت  التع��������اون 
كافة مب����ا يخ����دم مصاحلهما 
املشتركة وآخر املستج���دات 
الس����احتن  املطروح����ة على 

االقليمية والدولي��ة. 
وحضر املقابلة نائب وزير 
شؤون الديوان االميري الشيخ 

علي اجلراح.
كما استقبل صاحب السمو 

أسامة أبوالسعود
ق���ام وف���د من بعث���ة احلج 
الكويتية ممثا في رئيس بعثة 
املذكور  الكويتية د.خالد  احلج 
البعثة ووكيل  ونائب رئي���س 
والش���ؤون  األوق���اف  وزارة 
االسامية د.عادل الفاح والوكيل 
املساعد للتنسيق الفني والعاقات 
اخلارجية واحلج د.مطلق القراوي 
والقنصل علي الهيفي ومدير مكتب 
شؤون احلج رومي الرومي بتكرمي 
صاحب السمو امللكي األمير خالد 
الفيصل أمير منطقة مكة املكرمة، 
مقدمن له درعا تذكارية تقديرا 
للجه���ود اجلبارة الت���ي بذلتها 
السلطات السعودية خال موسم 
احلج احلالي والتي كان لها كبير 
األثر في سامة حجاج بيت اهلل 

احلرام.
كما قام الوفد بإهداء س���موه 
نسخة من كتاب »حمات احلج 
الكويتية على اإلبل« والذي يعد 
أحد األعمال التوثيقية الذي نفذه 

مكتب ادارة احلج بالوزارة.

ق����ادة دول مجل����س التعاون 
لدول اخلليج العربية واملزمع 
الش����ه���ر  الكويت  عقدها في 

اجل���اري.
وحض����ر املقابل����ة نائ����ب 
وزير شؤون الديوان االميري 
الش����يخ علي اجلراح ووكيل 
وزارة اخلارجي�������ة خال�������د 

اجلارالل��ه.
 كما استقبل صاحب السمو 
االمير الش����يخ صباح االحمد 
بقصر السيف ظهر امس رئيس 
املجل�������س االعلى االس����امي 
العراقي سماح��ة السيد عمار 
عبدالعزي����ز احلكي���م والوفد 
املرافق له وذلك مبناس����ب���ة 

زيارت���ه للب���اد.
حض����ر املقابلة نائب وزير 
الديوان االميري علي  شؤون 
اجل���راح ومحاف���ظ الفرواني����ة 

عبداحلمي���د احلج��ي.

االمير الش����يخ صباح االحمد 
بقصر السيف صباح امس االمن 
العام ملجل����س التعاون لدول 

اخللي����ج العربية عبدالرحمن 
العطية والوفد املرافق له حيث 
اطلع سموه على القضايا التي 

س����يتم طرحها في اجتماعات 
القمة الثاثن للمجلس االعلى 
ألصح����اب اجلالة والس����مو 

وتباحث الطرفان خال التكرمي 
خطط جناح موسم احلج للعام 
احلالي، كما ناقشا سويا اخلطط 
املستقبلية وآليات العمل من اجل 
مزيد من التطور والنجاح ملواسم 

احلج املقبلة.

واشاد د.عادل الفاح بالدور 
الفع���ال الذي قام���ت به اململكة 
العربية الس���عودية في موسم 
احلج احلالي شاكرا صاحب السمو 
امللكي األمير خالد الفيصل أمير 
منطقة مكة على الدور التنظيمي 

امللحوظ الذي قامت به السلطات 
في منطقة مكرمة املكرمة ما ساعد 
على سهولة وتيسير اداء مناسك 
احلج لزوار بي���ت اهلل احلرام، 
موضحا ان هذا ما عهدناه جميعا 
في اململكة العربية الس���عودية 

في كل مواس���م احلج السابقة، 
داعي���ا اهلل عز وجل ان يس���دد 
خطى اململكة العربية السعودية 
القيادة احلكيمة خلادم  في ظل 
احلرمن الشريفن امللك عبداهلل 

بن عبدالعزيز.

لجنة التعاون الكهربائي والمائي الخليجي تعقد اجتماعها الـ 22 في مسقط اليوم
الرياض � كون���ا: تعقد جلنة التعاون الكهربائي 
واملائي )وزراء الكهرباء واملاء( بدول مجلس التعاون 
اخلليجي اجتماعها ال� 22 اليوم في العاصمة العمانية 
مسقط. وذكرت األمانة العامة ملجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية في بيان صحافي صدر هنا امس ان 
االجتماع سيناقش مجموعة من املواضيع املتعلقة 
بأعمال اللجان الفنية وفرق العمل املتخصصة والتي 

تدعم مس���يرة التعاون اخلليج���ي والتي من بينها 
الرب���ط الكهربائي بن دول املجلس والترش���يد في 
مجالي الكهرباء املياه. كما يبحث االجتماع املواصفات 
في مجالي الكهرباء واملاء واملوارد املائية واألنظمة 
والقوانن في مجالي الكهرباء واملاء. ومن املقرر أن 
تشهد القمة تدشن مشروع الربط الكهربائي املشترك 

بن دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية.

علي الشريدة

لندن � كونا: قال رئيس اجلهاز 
املركزي لتكنولوجيا املعلومات 
بالكويت علي الشريدة ان اجلهاز 
يهدف الى إنشاء ثقافة الكترونية 
لدى كل شرائح املجتمع ومتخذي 
القرار لتكون أساس���ا لتطبيق 
منظومة احلكومة االلكترونية.

واضاف الشريدة في تصريح 
ل� »كونا« على هامش مشاركته 
ف���ي أعمال منت���دى التخطيط 
االستراتيجي خلدمات احلكومة 
االلكتروني���ة ان اخلطة تهدف 
أيض���ا الى التوعي���ة بضرورة 
صيانة الهوية الوطنية واحترام 
التنوع الثقافي واللغوي والديني 
والتقالي���د ف���ي بن���اء مجتمع 

املعلومات.
وأوضح ان بناء شراكة دائمة 
مع مؤسس���ات املجتمع املدني 
والقطاع اخلاص هي احد األهداف 

وأش���ار في هذا السياق الى 
عدد من املبادرات التي قام بها 
اجلهاز مع مؤسس���ات املجتمع 
املدني وباألخص مع اجلمعية 
االقتصادي���ة والقطاع اخلاص 
ممثا بش���ركة مايكروسوفت 
الى بعض املؤسس���ات  اضافة 
العاملية غير الربحية مثل )اي 

سي دي ال(.
وأك���د الش���ريدة ان الرغبة 
في تطبي���ق منظومة احلكومة 
االلكتروني���ة تتطل���ب اإلدراك 
الكامل لتأثيرها على كل نواحي 
احلياة في عالم زالت فيه احلدود 
اجلغرافية واحلواجز الزمنية.

وقال ان حتقي���ق احلكومة 
االلكترونية هو حتد يحتاج الى 
العمل  تغيير في أمناط وبيئة 
احلكومي وتطوير األخاقيات 

وقيم الوظيفة العامة.

التي يس���عى اجلهاز لتحقيقها 
في خطته من اجل املساهمة في 
بناء القدرات الفردية واكتساب 
املهارات واملعارف األساسية لفهم 
واستخدام تكنولوجيا املعلومات 

جلميع شرائح املجتمع.

لتطبيق منظومة الحكومة اإللكترونية

الشريدة: الجهاز المركزي لتكنولوجيا 
)أسامة البطراوي(المعلومات يهدف إلنشاء ثقافة إلكترونية


