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إقبال على التبرع بالدم أحد املوظفني يقوم بالتبرع بدمه

أميركا والبحرين: منظومة الصواريخ في الخليج هدفها تعزيز القدرات الدفاعية 
وضمان االستقرار واألمن ويجب أال يدعو ذلك لسباق تسلح في المنطقة

واشنطنـ  كونا: اكدت وزيرة 
اخلارجيــــة األميركية هيالري 
كلينتــــون ونظيرها البحريني 
الشيخ خالد بن احمد آل خليفة 
ان منظومة الصواريخ في منطقة 
اخلليــــج هي لتعزيــــز القدرات 
الدفاعية ضــــد التهديد االيراني 
املتزايد.  وقالــــت كلينتون في 
تصريــــح للصحافيــــن عقــــب 
اجتماعها مع الشــــيخ خالد في 
واشنطن أمس األول ان بالدها 
»ستستمر بالعمل مع البحرين 
لضمان توفير القدرات الدفاعية 
التي يحتاجونهــــا ونقدر عاليا 
استضافة البحرية التي هي بالطبع 
واحدة من رموز التزام الواليات 
املتحدة بحلفائها واصدقائها في 
اخلليج«. واضافت »بالطبع علينا 
ان نكون مدركن للمناخ املتغير 
في اخلليج واالعمال التي اتخذتها 
ايران ورفضها االمتثال بالتزامات 
الدولية  مجلس األمن والوكالة 

للطاقة الذرية، لذا ســــنعمل مع 
حلفائنا واصدقائنا وسنواصل 
توجيه رســــالة قوية الى ايران 
بأن لديها فرصة للعمل بطريقة 
تبني الثقة«. من جهته قال وزير 
البحريني ان وجود  اخلارجية 
األسطول اخلامس في البحرين 
الواليات املتحدة  والتعاون مع 
هو »حلمايــــة املنطقة ولضمان 
االستقرار واالمن«، مشددا على 
ان هذه »االجراءات ال تصل الى 
مستوى التسلح وال تهدد دول 

اجلوار«.
وأعادت كلينتون التأكيد على 
ان ايران وافقت في البداية على 
العرض النووي لكن »يبدو انها 
تتجه الى رفضه والتزال الصفقة 
على الطاولة اذا كانت ايران ترغب 
الســــماع  الى  بقبولها ونتطلع 
عنها من الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية التي هي املكان املناسب 
لهم لتقدمي رد رسمي«. واضافت 

»لقد سعينا الى سياسة تشاور 
وانخراط وعملنا مع شركائنا في 
اخلليج ومن خالل األمم املتحدة 
ومع بلدان اخرى لعرض خيار 
واضح إليران بن العزلة وتلبية 
التزاماتها الدولية وكان رد ايران 
على جهودنا غير كاف وبدأنا في 
اتخاذ املزيد من التدابير املناسبة 
التي قد تقنع ايران بإعادة النظر 
في برنامجها النووي واالنخراط 

مع املجتمع الدولي«.
وأعرب الشيخ خالد عن األمل 
في أن تتفهم طهران أن هذا اإلجراء 
يصب في اطار احلماية وليس 
االعتداء معتبرا انه »اجراء حلماية 

مصالح العالم بأسره«.
وأضاف اننــــا جميعا »نعلم 
مــــدى حيوية منطقــــة اخلليج 
للعالم بأســــره ومــــدى حيوية 
املمرات املائية من دول اخلليج 

لبقية أنحاء العالم واذا مت تفسير 
األمور بشــــكل خاطئ فسيكون 
هناك ســــباق تسلح لكن يتعن 
علينا وضــــع األمور في اطارها 
وتوضيح ان هذا اإلجراء تدبير 
دفاعي فقط ويجب اال يدعو الى 

سباق تسلح في املنطقة«.
انه  الى  وأشار الشيخ خالد 
بحث مع كلينتون في »ســــبل 
اســــتفادة منطقــــة اخلليج من 

استخدام الطاقة النووية ألغراض 
مدنية ســــلمية بطريقــــة آمنة 

وفاعلة«.
وذكر ان البحرين دعت دائما 
الى جعل منطقة الشرق األوسط 
منطقة خالية من أسلحة الدمار 
الشامل ونعتقد لهذه الغاية ان 
الوضع الراهن الذي يحيط بامللف 
النووي االيراني يجب ان يعالج 
بطريقة سلمية متاشيا مع قرارات 

مجلس األمن وبالتزام تام بقوانن 
وقواعد الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية بطريقة شفافة«.
وفيما يتعلق بعملية السالم 
الشــــرق األوسط أوضحت  في 
كلينتــــون ان الواليات املتحدة 
والبحريــــن تشــــاطران هــــدف 
الدولتن وتشجيع  حتقيق حل 
الشــــامل مقدرة اهتمام  السالم 
البحرين باإليفاء بوعد مبادرة 
السالم العربية التي هي تعبير 
التزام مبســــتقبل  ملموس عن 
افضل لكل شعوب املنطقة. وقالت 
ان »الواليات املتحدة تعمل مع 
االســــرائيلين والفلسطينين 
وشركائنا العرب إلعادة إطالق 
مفاوضات ذات معنى في اقرب 

وقت ممكن ودون شروط«.
وأعربت عــــن اعتقادها في 
امكانيــــة التوصل الــــى نتيجة 
الى  النــــزاع وتفضــــي  تنهــــي 
اقامة دولة فلسطينية مستقلة 

وحيوية مستندة الى حدود 1967 
والــــى »تلبيــــة متطلبات األمن 

االسرائيلي«.
الرحالــــة  وعــــن احتجــــاز 
األميركين الثالثــــة في طهران 
وعرض الرئيس االيراني محمود 
احمدي جناد بتبادل سجناء مع 
واشنطن قالت كلينتون »اذا كان 
لدى احلكومة االيرانية اســــئلة 
حــــول اي مواطــــن ايراني في 
الواليات املتحدة فهناك قنوات 
رسمية ميكنها استخدامها ملعاجلة 
اي هواجس قــــد تكون لديها«. 
ودعت الى اطالق سراح املواطنن 
األميركين املعتقلن »الذين نعتقد 
انهم محتجزون بشكل غير عادل 
ويتعن اطالق ســــراحهم دون 
تأخير، ألســــباب انسانية الن 
احتجازهم مواطنينا ال اساس 
له من الصحة لــــذا ليس هناك 
الواليات  مفاوضات جترى بن 
املتحدة وايران في هذا الشأن«.

إيران: أميركا تشن »حربًا نفسية«
طهرانـ  رويترز: اتهمت ايران الواليات املتحدة 
بشن »حرب نفسية« في منطقة اخلليج بتصوير 
طهران على انها مصدر تهديد لدول اخلليج العربية 

إلقناعها بحاجتها حلماية أميركية.
ونقلت وكالة أنباء العمال االيرانية شبه الرسمية 
عن امليجر جنرال حسن فروز ابادي رئيس أركان 
القوات املسلحة االيرانية قوله »انهم ال يريدون ان 
يروا عالقات جيدة ومتنامية بني ايران وجيرانها 

في اخلليج وهكذا بدأوا حربا نفسية«.

رئيس األركان اإليراني: نصب صواريخ 
باتريوت خدعة أميركية جديدة

ــني  ــتركة اجلنرال حس ــا رئيس هيئة األركان االيرانية املش ــرانـ  أ.ف.پ: دع طه
فيروزبادي دول اخلليج الى عدم اهدار االموال على شراء الصواريخ االميركية قائال ان 
ايران ميكن ان جتعل منها عدمية الفائدة. وقال اجلنرال فيروزبادي ان نصب صواريخ 

باتريوت املضادة للصواريخ خدعة جديدة إلفراغ جيوب دول اخلليج الغنية.
ــيطة، وأنا  وأكد ان صواريخ باتريوت ميكن ان تصبح عدمية الفائدة بتكتيكات بس
أنصح الدول االقليمية، خاصة الدول االسالمية، بعدم اهدار اموالها على هذه الصواريخ 

التي لم تكن فعالة في اي مكان.

استعرض نتائج زيارته األخيرة لكندا والواليات المتحدة

الساير: وفرنا أولوية لـ 70 طبيباً كويتياً للتدريب في كندا
الدويري: وفد من جامعة جونز هوبكنز يزور البالد للتعرف على أوجه القصور في 4 مستشفيات

موظفو »الوطني«
نظموا حملة للتبرع بالدم

نظم بنك الكويت الوطني مؤخرا حملة خاصة للتبرع بالدم 
ملوظفي البنك اميانا منه بدوره الفعال في خدمة املجتمع وخدمة 
املرضـــى واحملتاجن لهذا التبرع. وجاءت احلملة تلبية حلاجة 
بنك الدم املاســـة للمتبرعن. وقد تواجد فريق الوحدة املتنقلة 
لبنك الدم في املبنين الرئيســـين للبنك على مدار يومن. وقد 
شـــهدت احلملة جتاوبا وتفاعال من قبل موظفـــي البنك، األمر 
الذي تطلب تعزيز الوحدة باملعدات الالزمة الستيعاب أكبر عدد 
من املتبرعن. وقد أشـــاد فريق بنك الـــدم بهذه املبادرة الطيبة 
والرائدة من مؤسسة عريقة مثل البنك الوطني وما يقوم به من 
نشاطات وجهود مســـتمرة خلدمة املجالن اخليري واإلنساني 
في الكويت انطالقا من سياســـة البنك الراسخة خلدمة الوطن 

واملجتمع الكويتي.

القطان: »الشؤون« حريصة
على تسهيل معامالت المواطنين

قالت الوكيل املســـاعد للتخطيط والتطوير اإلداري في وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل عواطف القطان ان الوزارة حريصة 
بشـــكل كبير على اللحاق بركب التطور التكنولوجي وتســـهيل 
معامـــالت املواطنن مشـــيرة الى إطالق الوزارة مشـــروع ميكنة 

اخلدمات ضمن هذا التوجه.
وأوضحـــت القطان فـــي تصريح لـ »كونا« أمـــس ان من أهم 
أهداف مشـــروع ميكنة اخلدمات التطبيق الكامل ملفهوم احلكومة 
االلكترونية وكذلك حتقيق نقلة نوعية كبيرة للمجتمع في عصر 

النهضة املعلوماتية.
وأضافت ان املشروع يعتبر منوذجا لوضع معامالت املواطنن 
ضمن قواعد عامة ولوائح محددة وواضحة وميكنة بهدف اختصار 
اإلجراءات ليحصل املواطن واملقيم على اخلدمة بســـهولة ويسر 

دون اللجوء الى الواسطة.
وأشارت القطان الى ان الوزارة شاركت في معرض »انفوكونكت« 
بجناح خاص للوزارة بهدف تعريف املواطنن والزائرين لهذا املعرض 
ورجال األعمال واملهتمن مبا تقدمه الوزارة من خدمات أهمها تبسيط 
اإلجراءات ملنح املساعدات العامة لقطاع الرعاية األسرية للحفاظ 

على توفير مستوى الئق ورعاية ذوي االحتياجات اخلاصة.

الحمد: إنجازات صاحب السمو 
تعدت المستوى المحلي إلى العالمي

القاهرةـ  كونا: قال سفيرنا لدى مصر د.رشيد احلمد ان اجنازات 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد منذ تولي سموه مقاليد 
احلكم لم تقتصر على التنمية بالكويت بل تعدت ذلك الى املستوى 

العربي واملستوين االقليمي والعاملي.
وأضاف د.احلمد، في تصريح لـ »كونا« مبناسبة الذكرى الرابعة 
لتولي ســـموه مقاليد احلكم، أن الكويت شهدت في عهد صاحب 
السمو األمير نهضة شاملة في مختلف املجاالت شعر بها املواطن 
الكويتي مبا يدل على محبة سموه وسعة ادراكه لتنمية املواطن 

الكويتي.
وأعرب عن أمله في أن يأخذ اجلميع بتوجيهات ســـموه على 
محمل التكليف والتنفيذ، مؤكدا أن كل توجيهات سموه بن فترة 
وأخرى هي احساس من القلب وشعور من سموه بأهمية التنمية 

والتطوير في الكويت.
وقال ان اجنازات صاحب السمو االمير لم تقتصر على الشأن 
احمللي فقط بل تعدته الى املستويات العربية واالقليمية والعاملية، 
مشيرا الى مبادرة سموه باملشاركة مع أخيه الرئيس املصري حسني 
مبارك بعقد القمة العربية االقتصاديـــة واالجتماعية والتنموية 

األولى التي احتضنتها الكويت في يناير من العام املاضي.

حنان عبدالمعبود
عقد وزير الصحة د.هالل الساير 
مؤمترا صحافيا للتحدث عن نتائج 
زيارته اخلارجية الى كندا والواليات 

املتحدة االميركية.
وقــــال الوزيــــر ان الهدف من 
الزيــــارات التي قام بهــــا والوفد 
املرافق لــــه كان التعاون الثنائي 
وابرام االتفاقيات بن وزارة الصحة 
وبعض اجلامعات واملؤسســــات 
الصحية العاملية في كندا واميركا 
الطبية  العديد من املجــــاالت  في 

التخصصية.
واشــــار الوزير الــــى ان بداية 
جولته كانــــت في جمهورية كندا 
ـ تورونتــــو مبستشــــفى االميرة 
مارغريت، حيث قال: التقينا بكبار 
املسؤولن في مستشفيات الشبكة 
الصحية اجلامعية وعمداء كلية 
الطب، حيث مت االطالع والتباحث 
في اهم التطورات واملســــتجدات 
العاملية في مجاالت التشــــخيص 
والعالج المراض السرطان، مبينا 
انه تطرق الى كيفية تطبيق التطور 
امللحــــوظ في مجال عالج امراض 
الكويت، خصوصا  السرطان في 
 Telepathology فيما يتعلــــق بـــــ

والرعاية التلطيفية.
واضــــاف انه مت توقيع مذكرة 
الوزارة ومستشفيات  تفاهم بن 
الشبكة الصحية اجلامعية لتعزيز 
التعاون فــــي مجال عالج امراض 
الســــرطان والتعليــــم والبحوث 
بحضور سفيرنا في جمهورية كندا 
د.مساعد الهارون وبعض املسؤولن 
في مستشفيات الشبكة الصحية، 
الى ان بنــــود االتفاقية  مشــــيرا 
تضمنت عــــالج احلاالت احلرجة 
واملستعصية جدا في مستشفيات 

الشبكة الصحية في كندا.
ومت االتفاق علــــى قيام فريق 
فــــي امراض  كنــــدي متخصص 
الســــرطان بزيــــارة للكويت في 
االســــبوع الثاني من شهر فبراير 
لتقييم الوضع احلالي مبركز حسن 
مكي جمعة لوضع التصور واآللية 
التي سيتم من خاللها بدء العمل 
على تطوير اخلدمــــات الصحية 
املقدمة ملرضى السرطان في مجاالت 
االورام والعالج االشعاعي والعالج 
التلطيفــــي والرعاية الســــريرية 
والتمريضية وخدمات الطوارئ 
ملرضى الســــرطان، باالضافة الى 
االتفاق على قيام جامعة تورنتو 
بتســــهيل ومنح اولوية لـ 30 من 

االطبــــاء الكويتيــــن فــــي معظم 
الدقيقــــة في مجال  التخصصات 
جراحة االطفال والبالغن واالتفاق 
الكويتين  على قبــــول االطبــــاء 
فــــي دورات تدريبيــــة تقــــام في 
مستشفيات الشبكة الصحية في 
كندا ملواكبة التطور في علم عالج 
الوزير  امراض السرطان. واشار 
الى انه التقى نائب وزير الصحة 
في مقاطعة انتاريو ومت التباحث 
في شــــتى املجاالت الصحية التي 

تهم البلدين.
التقــــى د.الســــاير خالل  كما 
زيارتــــه باالطبــــاء الكويتين في 
مدينة تورنتو، حيث استمع الى 
املشــــاكل واملعوقات التي تواجه 
االطباء املبتعثن في كندا وتتلخص 
في معظمها في مطالبتهم بالبدالت 

والترقيات.
وقد وعد الوزير األطباء املبتعثن 
بدراسة متطلباتهم وايجاد احللول 

املناسبة لهذه املعوقات.
وأضــــاف الوزير انــــه توجه 
عقب ذلــــك الى جامعــــة ماكجيل 
في مونتريال حيــــث التقى كبار 
املسؤولن بجامعة ماكجيل الكندية 
التابعة لها وكبار  واملستشفيات 
املسؤولن في الكلية امللكية الكندية 
وبعض اعضاء مجلس الشــــيوخ 
الكندي. وقام خالل الزيارة بتوقيع 
مذكرة تفاهــــم بن وزارة الصحة 
وجامعة ماكجيل للتعاون في مجال 
جراحــــة القلب واألوعية الدموية 
والتعليم والبحوث، وذلك بحضور 
املسؤولن في مستشفيات جامعة 

ماكجيل.
وبن الوزير ان الهدف من توقيع 
التفاهم هــــو وضع خطة  مذكرة 

العمل في تطوير خدمات أمراض 
وجراحة القلب، مشــــيرا الى انه 
خالل الزيارة التقى رئيس جامعة 
امللكية  الكلية  ماكجيل ورئيــــس 
الكندية للجراحــــة باالضافة الى 
املســــؤولن والقيادين في مجال 
التعليــــم والصحة فــــي مقاطعة 

كويبك.
وأوضــــح وزيــــر الصحة انه 
والوفد املرافق اجتهوا بعد ذلك الى 
مستشفى وجامعة جونز هوبكنز 
بالواليات املتحدة االميركية، حيث 
التقى كبار املسؤولن في مستشفى 
وجامعة جونز هوبكنز والتباحث 
فيمــــا يخص العالقــــات الثنائية 
بــــن البلدين في القطاع الصحي، 
واالطالع علــــى اخلدمات الطبية 
والعالجيــــة املتطورة في جامعة 
جونز هوبكنز، والتنسيق لوضع 
اخلطط والبرامج التطورية الصحية 
الكويت،  لعدد 4 مستشفيات في 
السيما فيما يتعلق بتحسن جودة 
اخلدمة ووضع االســــتراتيجيات 
اخلاصة بالعنصر البشري. واختتم 
الوزير بأنه قد اتفق على ان يقوم 
فريق طبي متخصص من جامعة 
جونز هوبكنز بزيارة للكويت خالل 
النصف الثاني من شهر فبراير لعمل 
دراسة ميدانية لهذه املستشفيات 
لوضع تصور فيما يخص تطوير 
العمل في  معاييــــر وسياســــات 

اخلدمات الصحية املقدمة.
ومن جانبه، استعرض وكيل 
وزارة الصحة املســــاعد لشؤون 
اخلدمات الطبية املساندة د.قيس 
الدويري الفرق التي ستزور الكويت 
وقال: »تفعيال للجولة التي قمنا بها 
سيصل 3 وفود خالل األيام املقبلة، 

استراتيجية ملدة خمس سنوات 
لرعاية مرضى القلب في مستشفى 
األمــــراض الصدريــــة، وتتضمن 
البشرية وحتسن  املوارد  تنمية 
الرعاية املقدمة ملرضى القلب على 
نفس مســــتوى اجلــــودة املقدمة 
في مستشــــفيات جامعة ماكجيل 
باالضافة الى توفير القيادة الفنية 
في مستشفى األمراض الصدرية، 
مشيرا الى ان هذا التعاون يهدف 
الى تقليل نسبة العالج باخلارج 
بنسبة عالية باالضافة الى عالج 
احلاالت املستعصية في مستشفيات 

جامعة ماكجيل.

مضيفــــا انــــه مت االتفاق على 
التدريب  تســــهيل ومنح أولوية 
لعدد ال يقل عــــن 40 من األطباء 
الكويتين في معظم التخصصات 
الدقيقة جلراحة األطفال والبالغن، 
باالضافة الى توفير مكتبة طبية 
الكترونية جلميــــع أطباء وزارة 

الصحة.
واالتفاق كذلك على قيام فريق 
كندي مــــن مختلف التخصصات 
املتعلقة بأمراض وجراحة القلب 
بزيارة ملستشفى األمراض الصدرية 
في منتصف شهر فبراير لوضع 
التصورات واآللية املناسبة لبدء 

حيث يصل الوفد األول من جامعة 
تورنتو السبت املقبل ملركز حسن 
مكي جمعة وتستمر زيارتهم ملدة 4 
أيام ويضم الوفد 7 من املتخصصن 
والقيادين في شتى املجاالت مثل 
جراحة السرطان والعالج اإلشعاعي 
والعالج التثقيفي ونظم املعلومات 
وتهيئة البنيــــة التحتية باملركز، 
وسيطلع على كل ما يخص املركز 
من نقاط القوة والضعف وسيقدم 
فــــي نهاية الزيــــارة تقريرا حول 
الوضع القائم حتى نصل الى اتفاق 
معهم لإلدارة الفنية ملركز حسن 
مكي جمعة. وبن الدويري ان تواجد 
الزائرة للتقييم او  هذه اخلبرات 
اإلدارة ال يعني استبدال العنصر 
احمللي وامنا هي مشــــاركة ودعم 

للقيادة الفنية واإلدارية باملركز.
انه سيصل  الدويري  واضاف 
للبالد وفــــد من جامعــــة جونز 
هوبكنز لزيارة 4 مستشفيات وهي 
الفروانية واألحمدي، والعاصمة 
)األميري(، واجلهراء، للتعرف على 
أوجه القصور وعمل دراسة حول 
وضع احللول، وأشار الدويري الى 
ان الفريق الثالث قادم من جامعة 
»ميجيل« منتصف الشهر اجلاري 
القلب وعمل تقييم  لزيارة مركز 
كامل ألنظمة العمل وكل القطاعات 

داخل مستشفى الصدري.
وأضاف انه يعقب ذلك مباحثات 
ســــينتج عنها اتفاقيات للتعاون 
املشــــترك على مدى 5 ســــنوات 
ويشــــمل ذلك وضع استراتيجية 
وخطط متكاملة للنهوض بقطاعي 

أمراض القلب والسرطان.
ومن جهته بــــن وكيل وزارة 
العبدالهادي  الصحة د.إبراهيــــم 
انه ضمن برنامج وزارة الصحة 
املعتمد مــــن مجلس األمة بقانون 
هناك برنامج خاص باســــتجالب 
الفرق الطبية األجنبية، واالتفاق 
مــــع املراكــــز الصحيــــة العاملية 
الطبية  للتواصل لدعم اخلدمات 
والعالجيــــة في الوزارة من خالل 
هذه املؤسسات العاملية املتقدمة، 
وأشار د.العبدالهادي الى ان زيارة 
الوزير األخيرة هي امتداد لزيارة 
اتفاقيات  ســــابقة هادفة لعمــــل 
لالتصال بأعــــالم الطب العاملين 
لبناء برنامج لرفع كفاءة اخلدمة 
الطبية في املستشــــفيات ســــواء 
العامــــة او التخصصية من خالل 
العاملي مع املستشــــفيات  الربط 

العاملية املتميزة.

سوء الخدمات الصحية
ــات للوزير حول ضخامة  ــؤال طرحته إحدى اإلعالمي أثار س
االتفاقيات التي قام بها الوزير والتي تعني وكأنها تهيئة بنية حتتية 
جديدة للوضع الصحي في الكويت، مشيرة الى ان ذلك يعني سوء 
اخلدمات الصحية املقدمة حاليا في الكويت، فغضب الوزير وقال: 
»أنا قاعد أقول ان لدينا كفاءات، فكيف تقولني سوء خدمات؟ اننا 
نريد حتسني اخلدمات، فهناك نقاط ضعف في جميع دول العالم 
املتطورة وأخطاء طبية حتدث مبختلف دول العالم املتقدم مثل أميركا 
واجنلترا وفرنسا وأملانيا، وبالكويت، وهذا ليس سوء بالنسبة لنا، 
ــنصلح من نقاط الضعف ولهذا  فنحن لدينا خدمات ممتازة، وس
ال يجوز تسميتها سوء خدمات، وال أعرف من أين »تطلعني« هذه 
ــؤاال تسألني  ــألني س الكلمة؟ هذه إهانة خدمات، ورجاء حينما تس
سؤاال عقالنيا وال »جتيبني« سوء خدمات باملوضوع«. واستشهدت 
ــوء« الوضع الصحي  ــة ببعض األمثلة التي تدل على »س اإلعالمي
كما ذكرت ومنها العالج باخلارج، وأجابها الوزير، ان ما حدث ان 
الناس »شوية« فقدت ثقتها في اخلدمات، وأصبح كل واحد يريد 
ان يذهب للعالج باخلارج وهذا غير صحيح، ونحن خدماتنا ممتازة 
وليس بها سوء، خدماتنا بالعكس جيدة ونريد حتسينها، وأي نقاط 

ضعف، مثل أي دولة في العالم، سنصلحها.

المطيري بحث مع الكاظمي أوضاع 
مبتعثي »األبحاث« في لوس أنجيليس

اشـــاد املدير العام ملعهـــد الكويت لالبحـــاث العلمية د.ناجي 
املطيري باخلدمات والتســـهيالت التي يقدمها املكتب الثقافي في 
لوس اجنيليس في اطار تعزيز العالقات مع املؤسســـات العلمية 

والبحثية األميركية.
وقال د.املطيري، في تصريح صحافي امس، ان املكتب الثقافي 
في لوس اجنيليس يقدم العديد من اخلدمات ملبتعثي معهد الكويت 

لالبحاث العلمية في غرب الواليات املتحدة األميركية.
واوضح انه استعرض اثناء لقائه مع مستشار املكتب الثقافي 
د.علي الكاظمي بعض املعلومات املتعلقة بنشاط املعهد واتفاقيات 
التعاون التي جتمعه ببعض املؤسسات العلمية بالواليات املتحدة 
األميركية ومنها اتفاقية تعاون مع جامعة كاليفورنيا. من جانبه، اشار 
الكاظمي الى جهود تأسيس املكتب الثقافي في لوس اجنيليس ودوره 
في خدمة الطلبة الدارسن غرب الواليات املتحدة األميركية مستعرضا 

التسهيالت التي ميكن ان يقدمها املكتب ملبتعثي املعهد.

د.ناجي املطيري خالل لقائه د. علي الكاظمي

)محمد ماهر(د.هالل الساير ود.قيس الدويري ود.إبراهيم العبدالهادي خالل املؤمتر


