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الجاراهلل التقى مساعد األمين العام لألمم المتحدة

اس���تقبل وكيل وزارة اخلارجية خالد 
اجلاراهلل أمس مساعد االمني العام لألمم 
املتحدة واملدي���ر التنفيذي لبرنامج االمم 
املتحدة للمستوطنات البشرية د.انا تيبايوكا 
والتى تقوم بزيارة رس���مية للبالد ضمن 

جولة في بعض دول مجلس التعاون.
وقد استعرض اللقاء جانبا من نشاطات 

االمم املتح���دة وجهوده���ا احلثيث���ة في 
تنفيذ البرامج املختلفة وخاصة في مجال 
املستوطنات البشرية، كما مت التطرق الى 
اخر التطورات للحملة العاملية احلضرية 
التي اطلقها برنامج االمم للمس���توطنات 
البش���رية وذلك خالل املنتدى احلضري 

العاملي مبدينة ريو دي جنيرو.

األمير استقبل المشاركين في أسطول الحرية: نقدر مواقفكم في أداء 
واجبكم اإلنساني لتخفيف معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر

صاحب السمو التقى الخرافي والمحمد والمبارك والغانم والسالم وتلقى دعوة لزيارة المغرب

صاحب السمو االمير خالل لقائه علي الغامن وطارق السالم صاحب السمو االمير خالل لقائه د.وليد الطبطبائي والوفد املشارك في اسطول احلرية صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد خالل لقائه منى ششتر وهيا الشطي وسنان األحمد وسندس العبداجلادر

دعوة س����موه لزي����ارة اململكة 
املغربية الشقيقة.

وقد اعرب سموه عن سعادته 
بتلبية دعوة جاللته، وحضر 
املقابلة وزير ش����ؤون الديوان 
االميري باالنابة الش����يخ علي 

اجلراح.

واس����تقبل صاحب السمو 
الش����يخ صباح االحمد  االمير 
بقصر السيف صباح امس سفير 
اململكة املغربية الشقيقة لدى 
الكويت محم����د بلعيش حيث 
سلم س����موه رسالة خطية من 
اخيه امللك محمد السادس ملك 

اململكة املغربية الشقيقة تتعلق 
بالعالقات االخوية الطيبة التي 
تربط بني البلدين والش����عبني 
الش����قيقني وس����بل تعزي����ز 
التعاون بينهم����ا في املجاالت 
كافة والقضاي����ا ذات االهتمام 
الرسالة  املشترك كما تضمنت 

علي اجلراح.
كما استقبل صاحب السمو 
الش����يخ صباح االحمد  االمير 
بقصر السيف صباح امس رئيس 
غرفة جتارة وصناعة الكويت 
علي الغامن وعضو مجلس االدارة 

طارق السالم.

استقبل صاحب السمو االمير 
الش����يخ صباح االحمد بقصر 
الس����يف صباح ام����س رئيس 

مجلس االمة جاسم اخلرافي.
كما اس����تقبل س����موه سمو 
الش����يخ ناص����ر احملمد رئيس 

مجلس الوزراء.
واستقبل سموه بقصر السيف 
صباح امس النائب االول لرئيس 
الدفاع  الوزراء ووزير  مجلس 

الشيخ جابر املبارك.
كما استقبل صاحب السمو 
الش����يخ صباح االحمد  االمير 
بقصر الس����يف صب����اح امس 
املشاركني من اللجنة الشعبية 

في اسطول احلرية.
وقد اشاد سموه بجهودهم 
املبذولة وحتملهم املخاطر جراء 
االعتداءات االس����رائيلية على 
التي حتمل املؤونات  الس����فن 
واملساعدات مثمنا سموه مواقفهم 
في اداء واجبهم االنساني لتخفيف 
معاناة اخوانهم الفلسطينيني في 

قطاع غزة احملاصر.
وحضر املقابلة وزير شؤون 
الديوان االميري باالنابة الشيخ 

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء 
الش��يخ ناصر احملمد في قصر السيف 
امس املشاركني من اللجنة الشعبية في 

أسطول احلرية.
وأكد سموه ان احلكومة كانت تتابع 
بقلق ش��ديد انباء العدوان االسرائيلي 
عل��ى قافل��ة املتضامن��ني مع الش��عب 
الفلس��طيني في قطاع غزة ولم تدخر 

وسعا في سبيل االفراج عنهم وتوفير 
الرعاي��ة الكامل��ة لهم لعودتهم س��املني 

ألرض الوطن.
وأش��اد س��موه بالروح االنس��انية 
التي متتع بها املش��اركون ف��ي القافلة 
جتاه اخوانهم من الش��عب الفلسطيني 
وس��عيهم نح��و تخفيف املعان��اة التي 
يعيشونها جراء احلصار الذي تفرضه 

القوات االسرائيلية على قطاع غزة.
امتنانهم  ع��ن  املش��اركون  وأعرب 
وعرفانه��م لكرمي الرعاي��ة التي بذلتها 
احلكومة خالل املعان��اة التي واجهوها 
جراء عدوان القوات االس��رائيلية على 
أس��طول احلري��ة ال��ذي كان في رحلة 
انس��انية إلغاثة الش��عب الفلس��طيني 

الشقيق في قطاع غزة.

رئيس الوزراء: الحكومة لم تدخر جهدًا
في سبيل اإلفراج عن المشاركين في »أسطول الحرية«

الحمود هّنأ األردن بعيد الجلوس:
المملكة تشهد نهضة بمختلف األصعدة

خالل لقائه عدداً من المسؤولين األردنيين

وأوض����ح ان امللك عبداهلل 
الثاني في حالة عطاء دائم، ال 
يتوقف عن مراكمة االجنازات، 
العربي����ة  لش����عبه وأمتي����ه 
واإلسالمية. ووصف السفير 
احلمود األعوام العشرة املاضية 
بأنها عقد عطاء من ملك خير 
الى شعب يستحق كل اخلير. 
وأشار في تصريحه الى حالة 
النهوض الدائمة التي يشهدها 
األردن بقي����ادة امللك عبداهلل 
الثاني على مختلف األصعدة 

وفي جميع امليادين.

شارك سفيرنا لدى األردن 
الشيخ فيصل احلمود الشعب 
األردني فرحته بالعيد احلادي 
عش����ر جللوس امللك عبداهلل 
ب����ن احلس����ني على  الثان����ي 

العرش.
والتقى الشيخ فيصل احلمود 
كب����ار املس����ؤولني األردنيني 
حيث قدم له����م التهاني بهذه 

املناسبة.
وق����ام بزي����ارة ع����دد من 
التي  السياس����ية  الصالونات 
يؤمها كبار رج����االت الدولة، 
ال����ذي يقوم  مش����يدا بالدور 
ب����ه األردن في خدمة القضايا 
العربية واإلسالمية. كما تطرق 
الش����يخ فيصل خالل لقاءاته 
الى عمق العالقات التي تربط 
الكويت مع األردن والتي توجت 
بالزيارة التي قام بها صاحب 
الس����مو األمير الشيخ صباح 

األحمد الى اململكة.
وق����ال الش����يخ فيصل في 
تصريح صحافي بهذه املناسبة 
ان الش����عب األردن����ي يحتفل 
بتراك����م اجنازاته وهو يحيي 

هذه الذكرى العزيزة.

»الدفاع« و»الديوان« ينظمان ديوانية
حول الخدمات المدنية غداً

بعد تكرار المشكالت التي تواجه القياديين

النائب األول  حتت رعاية 
لرئي���س مجل������س الوزراء 
ووزير الدفاع الش���يخ جابر 
املبارك تنظ���م وزارة الدفاع 
بالتعاون مع ديوان اخلدمة 
املدنية ديوانية للحوار حتت 
عنوان »نظرة تأملية ووقفة 
تقوميي���ة للخدمات املدنية« 

غدا.
الوكيل املس���اعد   وق���ال 
االدارية واملالية في  للشؤون 
وزارة الدف���اع الش���يخ احمد 
املنصور في تصريح صحافي 
امس ان وزير اإلعالم األسبق 
د.أنس الرشيد سيدير احلوار 

في الديوانية.
التي  الديوانية  وأفاد بأن 
سيشارك فيها عدد من وكالء 
الوزارات واملديرين العامني من 
املؤسسات احلكومية تهدف 
الى احلوار من اجل األفضل 
والتعارف وتبادل املعلومات 
ونق���ل اخلبرات ومناقش���ة 
االقتراح���ات وحتدي���د دور 

الديوانية وروادها ومخرجاتها، 
الى اعتم���اد احملاور  اضافة 
الرئيسية التي ستتم مناقشتها 
ف���ي ورش اإلدارة اخلاص���ة 

بالوظائف اإلشرافية.
وأوضح الشيخ احمد املنصور 
ان فكرة تنظيم الديوانية جاءت 
التي  نظرا لتكرار املش���كالت 
تواجه القياديني والتي تتركز 
غالبا ح���ول كيفية التوصيف 
والتغلب على بعض األمور التي 

تعرقل العمل في ظل القوانني 
والقرارات املنظمة لذلك.

واضاف ان ذلك حث ديوان 
اخلدمة املدنية على دعوة وكالء 
الوزارات ومديري املؤسسات 
احلكومي���ة ال���ى التح���اور 
والتشاور في جو عائلي بعيدا 
عن مشكالت العمل للوصول 
الى افضل احلل���ول في ظل 
القرارات والسياسات املنظمة 

للخدمة املدنية.

الشاهين: الهيئة االستشارية لمجلس التعاون
تبحث تحقيق االكتفاء الذاتي في مجال الغذاء

مس����قط � كونا: عقدت الهيئة 
االستش����ارية للمجل����س األعلى 
ل����دول اخلليج  التعاون  ملجلس 
العربية ام����س اجتماعها الثاني 
من الدورة ال� 13 برئاسة رئيس 
الهيئة االستش����ارية من الكويت  

سليمان الشاهني.
الش����اهني في تصريح  وقال 
صحافي ان الهيئة اس����تعرضت 
اعم����ال اللجان املكلفة بدراس����ة 
مواضيع كل م����ن جلنة تطوير 
احملاصيل الزراعية املس����توطنة 
ذات القيم����ة االقتصادية العالية 
وجلنة االحتباس احلراري والتغير 
املناخي باالضافة الى جلنة رعاية 
ذوي االحتياجات اخلاصة واحلد 

من اإلعاقة.
وأشار الى ان هذه االجتماعات 
دورية تعقد كل 4 اشهر وتبحث 

كذلك املوضوعات التي أقرت في 
مارس املاضي بالكويت باإلضافة 
الى العديد من القضايا األخرى التي 
تهم الهيئة االستش����ارية ملجلس 

التعاون.
وذك����ر الش����اهني ان الهيئ����ة 
التصورات  االستشارية ناقشت 
األولية واملرفوع����ة لها من قبل 
اللجان املختص����ة والتي قدمت 
فيها دراسات وأوراق عمل وافية 
كما استعرضت تصورات اعضاء 
الهيئة االستشارية بشكل موسع 
والرؤى والتصورات األساس����ية 
املرفوعة في  املرئيات  ملش����روع 

اجتماعها احلالي.
وأوضح ان الهيئة استعرضت 
ايض����ا موضوع جلن����ة تطوير 
احملاصيل الزراعية وكل ما يتعلق 
الزراعية من  بتطوير احملاصيل 

حيث ج����ودة اإلنت����اج وفرص 
التسويق وحتقيق منظومة االكتفاء 
الذاتي ل����دول املجلس في مجال 
الغذاء والتحديات والصعوبات 
الت����ي تواجه مثل ه����ذه العملية 
باإلضافة الى فرص حتقيق األمن 
الغذائي بالتكامل مع األمن الغذائي 

العربي.
وتاب����ع ان جلن����ة االحتباس 
احلراري ناقش����ت التش����ريعات 
القانونية واإلجرائية والتنفيذية 
التي ميكن ان تقدمها من قبل جلان 
الهيئة االستشارية واملتعلقة باحلد 
من اإلعاقة ورعاية ذوي االحتياجات 
اخلاصة وتطرقت بالتفصيل الى 
املنظوم����ة القانونية واإلجرائية 
كوحدة متكاملة ومتناسقة لرعاية 
هذه الفئة ومدى استيعابها لرعاية 

هذه الفئة في دول املجلس.

الشيخ فيصل احلمود

د.أنس الرشيدالشيخ أحمد املنصور

الكويت في المرتبة الـ 39 والعراق »األخيرة« 
في »مؤشر السالم العالمي« للدول األكثر سلمًا

تصدرت نيوزيلندا الئحة الدول األكثر س����لما 
في العالم فيما حل العراق في املرتبة األخيرة في 
حني جاءت الكويت في املرتبة 39 وحلت دولة قطر 

في املرتبة ال� 15.
وشملت الئحة »مؤشر السالم العاملي« 149 دولة 
حول العالم وتصدرتها نيوزيلندا تليها أيس����لندا 

فيما حلت اليابان في املرتبة الثالثة.
وتصدرت دول أوروبية بقية املراتب العش����ر 
األولى وهي بالترتيب النمسا والنرويج وأيرلندا 
والدمنارك والوكسمبورغ وفنلندا والسويد فيما 
حلت كندا في املرتبة 14، وتصدرت دولة قطر الئحة 
الدول العربية األكثر س����لما وحلت في املرتبة 15 

على الالئحة الدولية.
وجاءت أملانيا في املرتبة 16 وبلجيكا في املرتبة 
17 وسويسرا في املرتبة 18 وأستراليا في املرتبة19، 
وحلت ماليزيا في املرتبة 22 وس����لطنة عمان في 
املرتبة23، وج����اءت بريطانيا في املرتبة 31 تليها 
فرنسا في املرتبة 32، فيما احتلت تونس املرتبة 
37 والكوي����ت املرتبة 39 تليها إيطاليا في املرتبة 
40، وجاءت كوري����ا اجلنوبية في املرتبة 43 على 

الرغم من أزمتها األخيرة مع جارتها الشمالية على 
خلفية اتهامها بإغراق سفينتها احلربية.

وحلت اإلمارات العربية املتحدة في املرتبة 44 
ومصر في املرتبة 49 وليبيا في املرتبة 56 واملغرب 
في املرتبة 58 واألردن في املرتبة 68 والبحرين في 
املرتب����ة70، وحلت الصني في املرتبة 80 فيما جاء 
تصنيف الواليات املتحدة في املرتبة 85 وحلت إيران 
في املرتبة 104 والسعودية في املرتبة107، وجاءت 
سورية في املرتبة 115 تليها اجلزائر في املرتبة 116 
فيم����ا احتلت تركيا املرتبة 126 والهند املرتبة 128 
تليها اليمن في املرتبة 129 وحل لبنان في املرتبة 
134، وجاءت روسيا في املرتبة 143 تليها اسرائيل 
في املرتبة 144 ثم باكس����تان في املرتبة 145 تليها 
السودان 146 ثم أفغانستان 147 ثم الصومال 148 
وأخيرا العراق التي احتلت املرتبة 149، واس����تند 
البحث على عوامل عدة بينها العملية االنتخابية 
وعمل احلكومة واملشاركة السياسية والفساد وعدد 
النس����اء في البرملان وحرية الصحافة والعدائية 
لألجانب واالندماج مع اجلوار والتعليم واالستعداد 

للقتال وغيرها.

كونا ـ من كوثر الغانم
اكادميية بعنوان  أكدت دراس��ة 
»تربية الطفل في كتاب س��ير أعالم 
النبالء« ان أفضل منهج لتربية الطفل 
ه��و املنهج الذي يعم��ق مبدأ الرفق 
ويقوم على دعائ��م الرحمة واملودة 
واملالطفة ويس��تبعد العقاب البدني 
والش��دة والغلظة. وذكرت الدراسة 
التي أعدته��ا مديرة املركز االقليمي 
للطفولة واألمومة في وزارة التربية 
د.لطيف��ة الكندري باالش��تراك مع 
رئيس قسم األصول واالدارة التربوية 
في الهيئ��ة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب د.بدر ملك ان تعامل املربي 

مع الطفل يقوم على دعائم أساسية 
تضمن التعامل السليم وتوفير احلب 
واحلنان وعدم جرح وجدانه والصبر 
واالستعانة باالبتسامة دائما ورواية 
احلكايات واستخدام اللعب واملرح.

واضافت ان »القدوة والترويح عن 
النفس من وسائل التربية الراسخة 
للتأسيس االمياني والفكري واجلسدي 
ف��ي تراثنا التربوي وذلك كي يكون 
الطف��ل عض��وا نافعا في أس��رته 

ومجتمعه«.
وأوضحت ان الس��ماح لألطفال 
النجباء بحضور بعض مجالس العلم 
تعد ممارس��ة تربوية جيدة لتدريب 

الناشئة على توسيع مداركهم وتطوير 
مواهبهم، حيث يرفع العلم من قدر 
الصغ��ار وال يس��تنكف الكبار من 

االفادة منهم.
وأشارت الى ان »السلف الصالح 
رسخ أصول التربية االسالمية قوال 
وعمال واعتق��ادا فطبق��وا الى حد 
كبير أهم مبادئ التكافل االجتماعي 
والعدل السياسي ومبدأ املساواة وكان 

شعارهم احلق والصدق والعدل«.
العلم��اء كان��وا  ان  وأضاف��ت 
يحرصون على ترغيب األطفال في 
الصالة في املسجد ويرغبونهم مبا 
يحبونه من األطعمة اللذيذة واملدح 

الصادق والقدوة احلس��نة ودروس 
العلم النافعة في األماكن املناسبة كي 

يحدث االقتران االيجابي.
وأوصت الدراس��ة بإنتاج مناذج 
ووسائل تعليمية تساعد املربي في 
توضي��ح مفاهيم الت��راث وتضمني 
املناهج املدرس��ية طائفة من لطائف 
الت��راث االس��المي يت��م انتقاؤها 
وتوظيفها مع مراعاة املبادئ التربوية 
احلديثة مع تشجيع األبناء والبنات 
على زيارة املتاحف واملؤسسات املعنية 

بالتراث االسالمي واالنساني.
كم��ا أوص��ت بقي��ام اجلامعات 
والكليات بالدراسات والبحوث حول 

موض��وع ثقافة الطفل ف��ي التراث 
االس��المي ووضع قواع��د تربوية 
الت��راث مبوضوعية ومبا  لتن��اول 
يخ��دم املتطلب��ات العصرية وعقد 
ن��دوات ومحاض��رات وورش عمل 
حول موضوع تربية الطفل في التراث 
التربوي االسالمي وكيفية االفادة منه 

للوالدين واملعلمني.
وقال��ت د.الكندري ل� »كونا« ان 
الدراسة اعتمدت على منهج حتليل 
احملتوى الكيفي الستنباط معالم تربية 
الطفل وأبعادها االنسانية كما يكشف 
عنها كتاب سير أعالم النبالء لإلمام 

الذهبي ضمنيا أو صراحة.

دراسة: االبتعاد عن الشدة أفضل لتربية الطفل

األمير يأمر بعالج طفلة فلسطينية
 مصابة بحروق شديدة في البالد

وزير الصحة: مبادرات صاحب السمو تصب في دعم الشعب الفلسطيني

أشاد وزير الصحة د.هالل الساير امس 
باملبادرة واللف���ت���ة الكرمية من صاحب 
السمو األمي���ر الش������يخ صباح االحمد 
املتمثل���ة في ع���الج طف��لة فلس���طينية 
مصابة بحروق ش���ديدة في مستشفيات 

الكويت.
وق���ال الوزي���ر الس���اير في تص����ريح 
ل� )كونا( ان الطف���لة تبلغ من الع���مر عشر 
سنوات وتعاني من ح������روق وتيبسات 
اليدي���ن بس���ب احل���روق مض���يفا  في 
ان فريقا طبيا في مركز البابطني للحروق 
والتجميل س���يجري لها عملية جراحية 

دقيقة.
وذكر ان هذه اللفتة من صاحب السمو 

األمير تأتي ضمن مبادرات سموه للوقوف 
مع الشعب الفلسطيني الشقيق وتعبر عن 
تضامن الكويت معه بهدف جتاوز الظروف 

الصعبة التي مير بها.
واضاف ان تقدمي العون الى الش���عب 
الفلس���طيني يعد واجبا انسانيا يتطلب 

تكاتف كل اجلهود لدعمه.
مبينا ان اطباء الكويت جنود وفي اي 
وقت واي ظرف يقدمون اخلدمة التي تعتبر 

واجبا دينيا ووطنيا.
واعرب الوزير الساير عن امله في شفاء 
الطفلة في اقرب وق���ت ممكن متمنيا لها 
اقامة طيبة بني اهلها في الكويت والعودة 

لذويها ساملة معافاة.


