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دعا لتطوير عمل خبراء مكافحة اإلرهاب العرب ووضع تصورات تنفيذية

لتعزيز الوطنية ونبذ الطائفية والقبلية

بوجروة: ضرورة اإلسراع في التصديق على االتفاقية العربية 
لمكافحة اإلرهاب ومناقشة تعديل المادة الثالثة لتفادي التأخير

مساجد الفروانية تنّظم »للكويت شبابها« غدًا

تونس - »كونا«: دعا احملامي 
العام في النيابة العامة املستشار 
سلطان بوجروة الى تغيير آليات 
عمل فريق اخلبراء العرب املعني 
مبكافحة االرهاب ووضع خطط 
عملي���ة وتص���ورات تنفيذية 
تس���تفيد منها االجهزة االخرى 
العربية  الدول  التابعة جلامعة 
وع���دم االكتفاء بوضع وحتديد 

التوصيات.
جاء ذلك على هامش مشاركته 
ف���ي االجتماع التاس���ع لفريق 
اخلبراء العرب املعني مبكافحة 

االرهاب الذي اختتم قبل ايام.
وشدد على اهمية االستفادة من 
اخلبراء في املجال القضائي بشكل 
اكبر للوصول الى خطط عملية 
وتصورات تنفيذية تستفيد منها 
االجهزة االخرى التابعة جلامعة 
الدول العربية في كيفية تطبيق 
التوصيات بهذا الشأن وتنفيذها 

على ارض الواقع.
الكويتي اكد  الش���أن  وف���ي 

بوجروة احلاجة الى االسراع في 
التصديق على االتفاقية العربية 
ملكافحة االرهاب ومناقشة التعديل 
عل���ى املادة الثالث���ة منها حتى 
نتفادى التأخير اس���وة بسائر 

الدول العربية.
واوضح ان التأخير ليس ناجما 
عن حتفظات كويتية وامنا عن 
عملية »ادارية اجرائية« تتعلق 
بعرض تلك االتفاقية على مجلس 

االمة واملصادقة عليها.
وكانت قمة س���رت دعت في 
مارس املاضي الدول العربية التي 
لم تصادق على االتفاقية العربية 
ملكافحة االره���اب الى املصادقة 
عليها وكذلك الدعوة للمصادقة 
على تعدي���ل الفقرة الثالثة من 
االتفاقية التي وافق عليه مجلس 

وزراء العدل العرب عام 2008.
التاس���ع  وح���ول االجتماع 
للخبراء العرب الذي عقد بداية هذا 
االسبوع قال املستشار بوجروة 
ان االجتماع خلص الى »توصيات 

أعلنت ادارة مساجد محافظة 
ب���وزارة األوقاف  الفرواني���ة 
والشؤون اإلسالمية عن االنتهاء 
من جميع االستعدادات اخلاصة 
بإقامة ملتقى شباب الكويت األول 
حتت شعار »للكويت شبابها« 
والذي سيقام خالل الفترة من غد 
25 اجلاري وحتى 7 أغسطس في 
مسجد زبن يوسف الزبن بضاحية 
عبداهلل املبارك وباستضافة نخبة 
من املتخصصني وذلك لتعزيز 
الروح الوطنية لدى الشباب ونبذ 
العصبي���ة الطائفية والقبلية، 
امللتقى في  حيث سيستضيف 
اليوم األول د.طارق الطواري في 
محاضرة بعنوان »قصص وعبر 
للنشء« والباحث الفلكي د.صالح 
العجيري م���ن خالل محاضرة 

بعنوان »قصة جناحي«.
ودعا العجيري في تصريح 
خاص مللتقى ش���باب الكويت، 

الفلك���ي د.صال���ح العجي���ري 
سيتواصل مع ش���باب امللتقى 
بلقاء مباشر يقدم فيه نبذة عن 
النجاح وحتقيق األهداف وكيفية 
استغالل الشباب الوقت لكسب 
املعرفة واملعلومة في ظل العصر 
الذي نعيش فيه مع احلرص على 
عدم نس���يان الكتاب للحصول 
على املعلومة منه واالستمتاع 

مبا يحويه.
هذا ويهدف امللتقى لتثقيف 
املشاركني بأحكام الدين احلنيف 
وتعزيز الروح الوطنية واالنتماء 
الوطني وبيان أن حب األوطان 
من االميان وتعزيز مفهوم القدوة 
احلسنة في تنشئة جيل صالح 
لدين���ه ووطن���ه باالضافة الى 
تعزيز مفهوم الرقابة الذاتية لدى 
الدائم مبراقبة  الفرد والشعور 
اهلل س���بحانه وتعال���ى للعبد 
في الس���ر والعالنية واالهتمام 

باألسرة كنواة رئيسية يعتمد 
عليها املجتمع في اخراج جيل 
صالح يستفيد منه الوطن ويكون 
له دور بارز ومؤثر في النهوض 
مبجتمعه وليكون لدينا بنيان 

صحيح للشخصية املسلمة.
وللعلم فإن التسجيل بامللتقى 
مجاني ومفتوح للشباب الكويتي 
من س���ن 10 الى 15 س���نة، كما 
امللتقى على  يحتوي برنام���ج 
العديد من األنشطة الترويحية 
والرحالت الترفيهية التي يكتسب 
منها املشاركون العلم واملعرفة 
والقدوة احلسنة بأسلوب محبب 
للقلوب، وقد قامت ادارة مساجد 
الفروانية بتخصيص  محافظة 
الس���اخن 97895066  اخل���ط 
للتواصل مع اجلمهور والتعرف 
على أنشطة امللتقى والرد على 

االستفسارات.

الشباب للمشاركة بأنشطة امللتقى 
لتعزيز أفكارهم وتغذية عقولهم 
باملعلومة واملعرف���ة والثقافة 
خاصة انها أصبحت سهلة املنال 
في ظل عصر التقنية الفائقة وهو 
ما كان يتعذر على جيل األجداد، 
وتوفير مثل هذه امللتقيات من 

شأنه توفير املعرفة والعلم عن 
تاريخ األمة والعقيدة اإلسالمية، 
مبينا ان الشباب اليوم بحاجة 
ملثل هذه امللتقي���ات التثقيفية 
الشاملة التي حتتوي املعلومة 

والترفيه في آن واحد.
الباحث  اجلدير بالذك���ر ان 

تتعلق بامكانية استعانة الدول 
العربية )حسب رغبتها( بفريق 
اخلبراء العرب في اعداد الردود 
املطلوبة منها في مجال مكافحة 
االرهاب امام فرق الرصد التابعة 

لالمم املتحدة.
واوضح ان هذا اجلهد ميكن 
اخلبراء من اعداد ردود بصياغة 
قانونية رصينة »جتنب دولنا 
العربي���ة ان تقع حت���ت طائلة 
التقصير« ف���ي واجباتها جتاه 

مكافحة االرهاب.
وترتكز جه���ود فرق الرصد 
التابعة لالمم املتحدة على ضرورة 
تنفيذ كل دولة ملمارسات وقوانني 
الدولية  تتماش���ى مع املعايير 
لتقييم أداء تلك احلكومات ومدى 

التزامها بتلك املعايير.
وفي سياق اخر شدد بوجروة 
على اهمية وجود قنوات اتصال 
بني فريق اخلبراء العرب التابع 
العربية واملجموعات  للجامعة 
االقليمية والدولية السيما االحتاد 

االوروب���ي حتى يتمكن اجلانب 
العربي من نقل تصوراته حول 
بعض اشكاليات تطبيق وتنفيذ 
بعض القرارات الدولية على ارض 

الواقع بدول املنطقة.
وقال ان ذلك يساعد على ايجاد 
احللول لتلك املعوقات ومنها على 
سبيل املثال كيفية ادراج جهة او 

رفع جهة من قوائم االرهاب.
واضاف ان هن���اك معوقات 
في هذا اجلانب في بعض الدول 
العربية مؤكدا احلاجة ملزيد من 
احل���وار مع اجلان���ب االوروبي 
واملجتمع الدولي عموما في هذا 

الشأن.
وكان اجتماع اخلبراء بحث 
على مدى يومني جملة من القضايا 
ومنها سبل التعاون مع األجهزة 
املختصة مبكافحة االرهاب في 
املنظمات الدولية واالقليمية فضال 
عن املواجه���ة الفكرية لالرهاب 
وتناول وسائل االعالم العربية 

لهذه القضايا.

مهمة في كثير من جوانبها«.
واك���د اهمية مب���ادرة خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل 
انش���اء  بن عبدالعزيز بش���أن 
مركز دولي ملكافحة االرهاب من 
الدولية لتنفيذ  املب���ادرة  خالل 
استراتيجية األمم املتحدة لهذا 

الشأن.
واضاف ان هناك توصية مهمة 

سلطان بوجروة

د.طارق الطواري د.صالح العجيري

)سعود سالم(نبيل احلافظ في مقدمة احلضور

صقر البدر متبرعا بدمه حمد الفوزان يتبرععدد من األطفال املشاركني في الدورة

مسؤولو البنك أخذوا العينات للتأكد من خلوها من األمراضبمشاركة 39 طفاًل وطفلة

موظفو »المشروعات السياحية« تبرعوا لبنك الدماختتام دورة اإلسعافات األولية ألطفال »الهالل األحمر«
ندى أبونصر

أعرب مدير عام جمعية الهالل 
األحمر نبيل احلافظ عن سعادته 
لنجاح الدورة التدريبية التي يشارك 
فيها 39 طفال وطفلة تتراوح اعمارهم 

ما بني 8 إلى 10 سنوات.
جاء ذلك خالل احلفل اخلتامي 
الهالل  التدريبي����ة لنادي  للدورة 
األحمر الصيفي الثاني والذي حضره 
مدير إدارة الكوارث واألمن التطوعي 
يوس����ف املعراج وفريق املشرفني 
على الدورة التطوعية وحشد من 

أولياء امور األطفال.
كم����ا عب����ر احلافظ ع����ن بالغ 
ش����كر اجلمعية جلميع الشركات 
واملؤسسات التي استقبلت اطفال 
اله����الل والتي م����ن ضمنها املركز 
الكويتية  األلبان  العلمي. وشركة 
واملجلس الوطني للثقافة والفنون 

واآلداب )املتحف البحري(.
الش����باب  واثن����ى على جهود 
املتطوعني في اجلمعية من إخوان 

الدائم  التنسيق  حرصا على 
واملستمر بني شركة املشروعات 
الس���ياحية ومختلف مؤسسات 
ووزارات الدولة والذي يقع ضمن 
أهدافها االجتماعية، قام موظفو 
ش���ركة املش���روعات السياحية 
بالتبرع بال���دم إميانا منهم بهذا 
العمل التطوع���ي جتاه الواجب 
اإلنس���اني الذي يج���ب على كل 
انسان في استطاعته التبرع بالدم 
وحرصا منه على ضرورة القيام 
بواجبه نحو ذلك العمل لتوفير 
ال���دم عند جه���ات االختصاص، 
فقد قام فريق الوحدات املتنقلة 
في شؤون خدمات نقل الدم في 
املختبرات الطبية برئاسة مدير 
إدارة خدمات نقل الدم واملختبرات 
الطبية والتوجيهية د.رمي الرضوان 
بأخذ العينات املطلوبة بعد اجراء 
الفحوصات الطبية التي تؤكد خلو 

املتبرعني من أي أمراض.
هذا وقد قام بنك الدم مشكورا 

وأخوات ملا كان لها من األثر العميق 
في جني ثمار هذا االحتفال.

ومتنى على املشاركني تطبيق 
ما تلق����وه من معلومات ومعارف 

وعلوم على أرض الواقع العملي. 
واضاف لقد أسست هذه الدورة نواة 
لفريق اإلسعافات األولية في إطار 
اخلدمات التي تقدمها جمعية الهالل 

األحمر وذلك من أجل حتقيق مبدأ 
خدمة املجتمع الكويتي. وأوضح أن 
الدورة شددت على أهمية التوعية 

الصحية جليل املستقبل.

بالتجاوب السريع وتلبية النداء 
وبالتنسيق مع املنسق األول علي 
احلميد، حي���ث انتقلت الوحدة 
املتنقلة التابعة إلدارة خدمات نقل 
الدم م���ع طاقمها الفني واإلداري 
املقر  إلى  التخصصي  واملخبري 

الرئيس���ي لش���ركة املشروعات 
الس���ياحية في منطقة الشويخ 
اإلداري���ة وقد ق���ام فريق العمل 
بإدارة العالقات العامة والتسويق 
باس���تقبال املوظفني من الساعة 
الساعة  التاسعة صباحا وحتى 

الواح���دة ظهرا. وفي اخلتام قام 
رئيس قس���م العالق���ات العامة 
واإلعالم صقر البدر بتكرمي فريق 
بنك الدم حيث قدم درعا تذكارية 
إلى د.هالة صمويل شاكرا جهودهم 

املبذولة.

د.عمرو الباز

من الحاصلين على شهادة أبنائنا في الخارج

الباز: بدء استقبال طلبات الحصول على مقاعد 
االلتحاق بالمدارس الخاصة الكويتية غدًا

صرح امللحق الثقافي في سفارة جمهورية مصر العربية د.عمرو الباز 
بأن املكتب الثقافي املصري يبدأ في تلقي طلبات الترشيح للحصول 
على أحد املقاعد املخصصة للطلبة املصريني احلاصلني على ش����هادة 
امتحانات أبنائنا في اخلارج لاللتحاق باملدارس اخلاصة الكويتية غدا 
وحتى األحد 1 أغسطس من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية بعد 
الظهر، علما ان أولوية احلصول على هذه املقاعد )عش����رون مقعدا( 
سيراعى فيها التالي: 1 � السنوات الدراسية األعلى، 2 � ان يكون للطالب 
ظروف خاصة )مرضية � إنسانية( ويقدم ما يفيد ذلك، 3 � يتم اللجوء 
للمجموع للمفاضلة في حالة تس����اوي الس����نة الدراسية والظروف 
اخلاصة. فعلى من يرغب في الترشيح التقدم للمكتب الثقافي املصري 
الكائن باجلابرية � ق 10 � شارع 112 فيال 47 � باملستندات التالية: طلب 
الترشيح، صورة من شهادة آخر سنة دراسية، صورة من الشهادات 

املرضية )إحضار األصل لالطالع عليه(.

»الوطنية« رعت حفل تخرج ثانوية فهد الدويري:
تكثيف الجهود لدعم وتشجيع الطلبة

تعزيزًا لمسؤوليتها في دعم القطاع التربوي

مجموعة من اخلريجني يتسلمون هدية التخرج من »الوطنية لالتصاالت«

اعلنت الش���ركة »الوطنية« لالتصاالت عن 
رعايتها حفل تخريج ثانوية فهد الدويري الذي 
اقيم في فندق الشيراتون وذلك انعكاسا جلهودها 

املتواصلة في دعم القطاع التعليمي.
واوضحت في بيان صحافي ان هذه الرعاية 
تأتي في اطار مسار خطة »الوطنية لالتصاالت« 
نحو تكثيف جهودها في دعم وتشجيع طالب 
الذين ميثلون مس���تقبلها املش���رق،  الكويت 
ولطاملا كان في صميم اهدافها االهتمام بالشباب 
وتقديرهم واعطاء قيمة جلهودهم املبذولة حلثهم 
عل���ى التطلع دائما لنجاح افضل ملا يعكس���ه 
ذلك من خير ورفعة للكويت ويضمن مستقبال 

مشرقا لها.
وبهذه املناسبة عبر مدير العالقات العامة في 
الشركة عبدالعزيز البالول عن فخره بالطلبة 
اخلريجني قائال: ان مش���اركتنا الطالب فرحة 
التخرج هي متعة حقيقية لنا ونحن نفخر بهم 
وباجنازاتهم التي نرى فيها عماد مستقبل الكويت 

العامر بأبناء موسومني بالتفوق والنجاح.
واكد البال���ول في ختام حديثه ان الوطنية 
لالتصاالت مستمرة في دعمها للمجال االكادميي 
في الكويت واستعدادها الدائم في مد يد العون على 
اخلريجني بكل مساعدة قد يحتاجونها ليحققوا 

املزيد واملزيد من النجاحات واالجنازات.

فريقا عمل املشروعات السياحية وبنك الدم


