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ولي العهد استقبل سفير الڤاتيكان 
وتسّلم كتابًا من جمانة الطبيخ

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد في 
ديوانه بقصر السيف صباح امس سفير البابوية 
للكرسي الرسولي )الڤاتيكان( لدى الكويت منجد 

الهاشم وذلك مبناسبة انتهاء مهام عمله.
حضر املقابلة رئيس ديوان سمو ولي العهد 

الشيخ مبارك الفيصل.

كما استقبل س���مو ولي العهد بقصر السيف 
صباح امس جمانة الطبيخ حيث أهدت سموه كتابا 
بعنوان »حروف بالقلم األحمر« وقد شكرها سموه 
متمنيا لها التوفيق والنجاح. واس���تقبل سموه 
مدير حترير الطبعة العربية املشرف العام على 

وكالة األهرام للصحافة امني محمد امني.

سموه التقى مدير تحرير الطبعة العربية لـ »األهرام«

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال السفير منجد الهاشم

صاحب السمو األمير خالل ترؤسه اجتماع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه الشيخة مي بنت محمد آل خليفة بحضور الشيخ ناصر صباح األحمد

سمو ولي العهد يتسلم كتابا من جمانة الطبيخ سمو رئيس الوزراء خالل لقائه وزيرة إعالم البحرين

املشاركون في ندوة املرصد

ندوة المرصد: اإلصالح السياسي هو بوابة التنمية

عمر شمس الدين حصل على جائزة
 التميز الخليجي في مجال اإلعالم الصحي

أبوظبي � كونا: حصل الطبيب د.عمر شمس الدين على جائزة 
التميز اخلليجي في مجال االعالم الصحي امس عن املوقع االلكتروني 
»جلدية دوت كوم« من قبل املكتب التنفيذي ملجلس وزراء الصحة 

لدول مجلس التعاون.
وقام وزير الصحة االماراتي د.حنيف حسن واملدير العام للمكتب 
التنفي���ذي للمجلس وأمني عام اجلائ���زة الدكتور توفيق بن أحمد 

خوجة بتسليم اجلائزة للدكتور عمر شمس الدين.
واعرب عض���و املكتب التنفيذي ملجل���س وزراء الصحة لدول 
مجلس التعاون د.يوسف النصف في تصريح ل� »كونا« عن خالص 
تهانيه الى د.ش���مس الدين متمنيا ان يكلل هذه اجلهود بالتوفيق 
والس���داد. واكد النصف ان »هذه اجلائزة تساعد على تنمية روح 
االبتكار واالبداع لدى العاملني في مجال التوعية واالعالم الصحي 
اضافة الى جذبها انتباه املؤسسات االعالمية احلكومية واخلاصة 

للمشاركة في انتاج الرسائل واملواد اخلاصة بالتوعية الصحية من 
أجل تعزيز صحة املواطن اخلليجي«.

واضاف ان »االعالم بجميع وس���ائله ش���ريك اساسي وحليف 
قوي ومسؤول عن دعم العمل الصحي ويسهم بشكل فعال في رفع 
الوعي العام بالقضايا الصحية وتعزيز الرس���الة الصحية الهادفة 
وابراز اجلهود الرائدة واملبادرات الفاعلة لدى األفراد واملؤسسات 
العامل���ة في مجال التوعية الصحية من أجل تعزيز صحة املواطن 

اخلليجي«.
واشار د.النصف الى ان »دول مجلس التعاون تبذل جهودا ملموسة 
للنهوض ببرامج التوعي���ة الصحية ووزارات الصحة والقطاعات 
الصحية تقوم بحمالت توعوية كبيرة جدا على مستوى عال حيث 
ان برامج التوعي���ة الصحية تتغير وتتط���ورة لتلبية املتغيرات 

الصحية والتطور االجتماعي والثقافي ألي مجتمع«.

اهمية االجتاه الى الدائرة الواحدة 
اللغاء اجلوائز اجلغرافية، والعمل 
على دمج املجتمع وتوحيد رؤى 
الناخب، وأن ميثل النائب الشعب 
بأكمله وليس املكون الطائفي أو 
الفئوي، وايضا اهمية طرح فكرة 
القوائم السياس����ية التي تتوافق 
مع املعايي����ر الدولية وال حتظى 
بالدعم اخلارجي، الفتا الى ان هذا 
هو االصالح السياسي الذي تعنيه 
قوى 11�11، والذي سيكون على شكل 
مشاريع قوانني، وفي مقدمتها هيئة 

االنتخابات.
بدوره قال األمني العام لقوى 
11�11 ناصر الشليمي، لدى احلكومة 
خلط في املفاهيم وانها تعتقد ان 
التنمية فقط بناء مستش����فيات 
وعمارات، بينما التنمية ليس����ت 
بهذه الصورة، وامنا البد ان تكون 
بالفعل خطة تنموية اقتصادية.

مطلق العبيسان عن بالغ ارتياحه 
لتصريحات الوزير البصيري حول 
قانون املعاقني، الفتا الى انها بادرة 
طيبة اال انه يجب االخذ بالتعديالت 
التي طالبت بها بعض جمعيات 
ذوي االحتياجات اخلاصة، مطالبا 
البادرة مع جلس����ة  بتكرار هذه 
البدون القادم����ة، القرار احلقوق 

االنسانية لهم.
واضاف: ال ميكن ان نقول بعمل 
اصالح����ات اقتصادية في الدولة 
ما لم تواكب اصالحات سياسية، 
والت����ي هي عبارة عن مش����روع 
ستطرحه قوى 11�11، ويتمثل في 
انشاء هيئة عامة الدارة االنتخابات، 
الفتا الى اهمي����ة بحث هذا األمر 
التشريعية، معلنا  لدى السلطة 
ان هناك مشروع قانون مت اعداده 
س����يتم تقدميه العضاء مجلس 
األمة خالل اسبوع من اآلن، مؤكدا 

في االنتخابات.
من جانبه قال امني عام املرصد 
حجاج بو خض����ور ان االصالح 
مقت����رن بالتنمية وان����ه البد من 
االصالح أوال قبل البدء في تنفيذ 

اخلطة التنموية.
واشار الى ان السبب في ذلك هو 
ان االصالح لم يتم قبل التنمية أو 

لم يتماش مع خطة التنمية.
بدوره قال الناشط السياسي 
الطوي����ح، ان االصالح  فيص����ل 
ان يك����ون قبل  السياس����ي البد 
التنمي����ة، لكن الواق����ع يقول ان 
التنمية تسبق االصالح السياسي 
في الكويت، وهذا يجرنا الى امور 
وهي انه يجب ان ندقق في مدى 
مصداقية احلكومة في إدارة خطة 

التنمية احلالية.
بدوره أعرب أمني سر اجلمعية 
البرملاني  االداء  الكويتية لتقييم 

حمد العنزي
أكد املتحدثون في ندوة املرصد 
الدميوقراطية  الكويتي لتأصيل 
ان االصالح السياس����ي هو بوابة 
التنمي����ة، معتبرين ان الوصول 
الى االصالح السياسي يحتاج الى 
خطوات محددة ينبغي ان تعيها كل 
قوى ومؤسسات املجتمع املدني.

جاء ذلك خ����الل الندوة التي 
اقامه����ا املرصد الكويتي لتأصيل 
الدميوقراطية »رصد« بالتعاون 
مع قوى 11�11 بعن����وان »التنمية 
واالصالح السياسي.. ايهما أول؟ 
»وش����ارك فيها عدد من االنشطة 

السياسية واالقتصادية.
واس����تهلت الن����دوة بكلم����ة 
رئي����س اللجن����ة التنظيمية في 
الدابس أش����ار  املرصد د.فيصل 
خاللها الى ان التنمية واالصالح 
السياسي وجهان لعملة واحدة، 
وال انفص����ال الحدهما عن اآلخر، 
وال وج����ود لتنمي����ة بال اصالح، 
وان بواب����ة التنمية هي االصالح 
السياسي، الفتا الى ان الوصول 
الى االصالح السياسي يحتاج إلى 
خطوات محددة ينبغي ان تعيها 
كل قوى ومؤسسات املجتمع املدني 
والتكتالت السياس����ية، الفتا الى 
ان االصالح السياس����ي يأتي عن 
طريق مشاركة اوسع من جميع 
ش����رائح املجتمع وايج����اد دائرة 
واحدة دون متييز، وترسيخ مبدأ 
تكافؤ الفرص والعدالة واملساواة، 
وتخفيض سن الناخب والذي يعد 
مطلبا اساسيا التاحة الفرصة لفئة 
كبيرة من ابناء املجتمع للمشاركة 

)سعود سالم(

األمير ترأس اجتماعًا لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي

رئيس الوزراء التقى وزيرة الثقافة واإلعالم في البحرين

ترأس صاحب الس����مو األمير الشيخ صباح 
األحمد بقصر السيف صباح امس اجتماعا ملؤسسة 

الكويت للتقدم العلمي.
كما استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بقصر السيف صباح امس وزيرة الثقافة 
واإلعالم مبملكة البحرين الشقيقة الشيخة مي بنت 

محمد آل خليفة وذلك مبناسبة زيارتها للبالد.
هذا وأهدت سموه كتابا حمل عنوان »ثقافة.. 
تراث.. هوية« والذي يعنى باالستثمار في الثقافة 

مبملكة البحرين الشقيقة.
وحضر املقابلة وزير شؤون الديوان األميري 

الشيخ ناصر صباح األحمد.
وكانت وزيرة الثقافة واإلعالم مبملكة البحرين 
الشقيقة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وصلت 

الى البالد صباح امس في زيارة للبالد.
وكان في اس����تقبالها على أرض املطار وزير 
ش����ؤون الديوان األميري الش����يخ ناصر صباح 

األحمد.

صاحب السمو التقى وزيرة الثقافة واإلعالم البحرينية

الديوان األميري شكر المعزين في وفاة دالل الربيعة
شكر الديوان األميري االخوة املواطنني الكرام الذين شاركوا 
في تقدمي العزاء بوفاة املغفور لها دالل محمد عبداهلل الربيعة 

أرملة الشيخ حمود حمد املالك الصباح.

استقبل سمو رئيس مجلس 
ال���وزراء الش���يخ ناصر احملمد 
وزيرة الثقافة واإلعالم في مملكة 
البحرين الش���قيقة الشيخة مي 
بنت محم���د آل خليفة وذلك في 

زيارتها للبالد.
حضر املقابلة وزير ش���ؤون 
الديوان األميري الش���يخ ناصر 
صب���اح األحمد ونائ���ب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح ونائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية ووزير الدولة لش���ؤون 
االسكان الشيخ أحمد الفهد ووزير 
الش���ؤون االجتماعي���ة والعمل 
د.محمد العفاسي ووكيل الشؤون 
احمللية بديوان سمو رئيس مجلس 

الوزراء نايف الركيبي.


