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أكد في حفل استقبال لخريجي »برنامج الكويت لدى جامعة هارفرد« أن مركز القرار الدولي يتحرك نحو تعدد القطبية

محمد الصباح: ال كالم بعد كالم صاحب السمو واسألوا مقدمي االستجواب عن استجوابهم

بشرى الزين
في بيت ل����وذان التاريخي، تعانق العلمان الوطنيان 
للكويت والبحري����ن ضمن احتفال فني برزت فيه املرأة 
البحرينية في فنها وثقافتها التي خلصها معرض الفنانات 
التشكيليات والذي استضافته انشطة النادي الديبلوماسي 

صباح اول من امس.
وفي لفتة، اكدت عالقات االخوة الصادقة واواصر احملبة 
واملودة بني البحرين قيادة وحكومة وش����عبا، تطرقت 
الشيخة هيا بنت ابراهيم حرم سفير البحرين لدى البالد 
الشيخ خليفة آل خليفة الى ان اقامة هذا املعرض في بيت 

لوذان العريق رمز حضارة الكويت الش����قيقة يصاحب 
االحتفال بالعيد الوطني للمملكة ويبرز نهضة الفنانات 
البحريني����ات ودليل على حضارته����ا الثقافية والفنية. 
واشادت الشيخة هيا بالدور االول لوزير الثقافة البحرينية 
الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الداعم القامة هذا االحتفال 

الفني واعطاء صورة حضارية للمرأة البحرينية وكمثال 
الخالصها وعطائها لوطنها في ظل العهد الزاخر للملك 
حمد بن عيسى آل خليفة الذي يولي جل اهتمامه لترسيخ 
العالقة املتميزة بني البحرين والكويت التي تزهو فخرا 

بآل الصباح الكرام.

من جهتها، قدمت الفنانة بلقيس فخرو نبذة عن تطور 
الفن التشكيلي في البحرين الذي كانت بدايته في 1919 لدى 
الفنانني و1930 بالنسبة للفنانات لتظهر في اربعينيات 
القرن املاضي احلركة الفنية التي طبقت اس����اليب الفن 

وشارك الفنانون البحرينيون في معارض عاملية.

استضافه النادي الديبلوماسي في بيت لوذان

هيا: معرض الفنانات البحرينيات صورة حضارية للمرأة في البحرين ومثال إلخالصها لوطنها

)متين غوزال(الشيخ د.محمد الصباح ود.علي الشمالن لدى تسليم د.ميغن أوسلمن درعا جلامعة هارفرد

بشرى الزين
تزاحم���ت قضايا االقتصاد 
مع السياسة في بيت له ذكرى 
تاريخية ومعان رمزية فكان ان 
تساكنا في تعليق وكلمة نائب 
رئيس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح في حفل 
اس���تقبال اقامه مساء اول من 
امس في قصر املسيلة للتنفيذين 
الكويتي���ني ووفد م���ن جامعة 
هارفرد الذين شاركوا في برامج 
التدريب »ومبناسبة الذكرى ال� 
10 لبرنامج الكويت لدى جامعة 

هارفرد«.
ففي تعليقه على االوضاع 
السياسية احلالية وتقدمي النواب  
مسلم البراك ود.جمعان احلربش 
وصالح املال استجوابا الى سمو 
رئيس الوزراء الش���يخ ناصر 
احملمد أمس االول، قال الشيخ 
د.محمد الصباح: لم أقرأ صحيفة 
االستجواب، وعندما أطلع عليها 
سأرى هل خرج املستجوبون 
عن االطر الدستورية أم ال. وفي 
رده حول التقدم باالستجواب 
رغم ما أكد عليه صاحب السمو 
األمير خالل لقائه رؤساء حترير 
الصحف احمللية، أجاب: اسألوا 
الذين قدموا االس���تجواب، وال 
كالم بعد كالم صاحب السمو 
األمير، وأضاف: ان االستجواب 
حق كفله الدس���تور وللنائب 
أن يس���تخدم حقه الدستوري 

التي كانت س���ائدة في اوروبا 
واميركا وكندا واستراليا فاحتة 
االبواب، مبينا انه مع تغير هذه 
السياس���ة خلقت ردود افعال 
سلبية ش���ديدة، حيث ظهرت 
معاداة االسالم وافتقاد التنوع 
الثقافي ف���ي اوروبا، مبينا ان 
عدد س���كان افريقيا بلغ مليار 
نسمة وبعد اربعني عاما سيصل 
الى ملياري نسمة، وهي زيادة 
100%، في حني ان عدد السكان 
في اوروبا يصل الى 733 مليون 
نس���مة وس���يخفض الى 690 

مليونا.
ولف���ت الش���يخ د.محم���د 
الصباح في معرض كلمته الى 
ان املقارنة تنسحب ايضا على 
التغيرات التي حدثت في مجال 
االخبار واملعلومات، حيث كان 
احلديث يدور قبل 50 عاما عن 
احل���رب النووية ليصبح اآلن 
التغير املناخي وانتشار االوبئة 
وقضايا االرهاب هي االهم والهم 
العاملي. من جانبه، عبر مدير عام 
مؤسسة التقدم العلمي د.علي 
الش���مالن عن فخره بالتعاون 
الذي يربط املؤسسة بجامعة 
الذي  هارفرد، مش���يدا بالدور 
قام به الشيخ د.محمد الصباح 
ف���ي توقيع اتفاقية تعاون بني 
املؤسس���ة ومعهد كينيدي في 
اجلامعة فت���رة توليه منصب 

سفير الكويت لدى واشنطن.

الدستورية داخل  ضمن االطر 
قبة عبداهلل السالم.

من جهة اخرى قال الشيخ 
د.محم���د الصباح للصحافيني 
»نحتفل في ه���ذا البيت الذي 
ل���ه ذكرى عظيم���ة حيث كان 
يس���كنه االمير الراحل صباح 
السالم مبجال يزيد من اجلرعة 
العلمي���ة واملعرفية لدى ابناء 

الكويت«.
وتط���رق الش���يخ د.محمد 
الصباح الى التحوالت الكبرى 
التي يشهدها العالم ابتداء من 
تغيير مركز القرار الدولي بنهاية 

ثنائية القطبية بعد انهيار االحتاد 
السوڤييتي سابقا وظهور نظام 
احادي القطبية بداية تسعينيات 

القرن املاضي.
مبينا انه بدأت تظهر قوى 
جدي���دة ممثل���ة ف���ي املنطقة 
العربي���ة حيث مت ضم اململكة 
العربية السعودية الى مجموعة 
ال���� 20، مذكرا باعالن الرئيس 
اوباما دعمه  ب���اراك  االميركي 
للهن���د لتكون عضوا دائما في 
مجلس االمن الدولي، مش���يرا 
ال���ى ان مثل ه���ذه التحوالت 
توضح ان مركز القرار الدولي 

يتحرك اضاف���ة الى مجموعة 
»بريك« التي تشمل »البرازيل، 
الهند والصني«. في  روس���يا، 
اجتاه تعددية القطبية التي لم 
تكن قبل 50 عاما. وساق الشيخ 
د.محمد الصباح أمثلة على هذا 
التحول واصفا ذلك مبا يشبه 
تصادم الطبقات االرضية التي 
حتدث زل���زاال وهو االمر الذي 
يرافق تزايد عدد الس���كان في 
دول اجلنوب مقابل الشمال، الفتا 
الى ان ذلك س���يحدث خلال في 
التركيبة السكانية على اعتبار 
ان سياس���ة الهجرة الليبرالية 

في احتفال بالذكرى الـ 65 لقيام جمهورية »ڤيتنام«

ساو: نتطلع لعالقات صداقة ڤيتنامية ـ كويتية قوية 
لخدمة السالم واالستقرار في المنطقة والعالم

)أنور الكندري(خالد اجلاراهلل والشيخ د.ابراهيم الدعيج يشاركان السفير قطع كعكة االحتفال

بشرى الزين
أكد سفير ڤيتنام نفوين ساو 
على ق����وة العالقات ب����ني بالده 
والكويت، مش����يرا الى ان اقامة 
العالقات الديبلوماسية بني البلدين 
كانت في الع����ام 1976، الفتا الى 
ان الشعبني الصديقني يتقاسمان 

مشاعر االستقالل واحلرية.
وأضاف ساو في كلمة ألقاها 
أثناء حفل استقبال اقامه مساء اول 
من امس في راديسون بلو مبناسبة 
الذكرى ال� 65 لتأسيس جمهورية 
ڤيتنام الدميوقراطية والذكرى ال� 
35 إلقامة العالقات الديبلوماسية 
بني ڤيتن����ام والكويت ان عالقات 
الصداقة والتعاون تزداد تطورا 
وعمقا في مجاالت مختلفة، مذكرا 
بالزيارة التي قام بها سمو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد الى 

هانوي في العام 2007.
التع����اون  ال����ى ان  وأش����ار 
االقتصادي يبع����ث على الرضا، 
معربا عن تطلعه الى تشجيع رجال 
األعمال الكويتيني لالستثمار في 
البنية التحتية والزراعة ومجال 

املصارف واملال والطاقة.
وأعرب عن أمله في ان تزداد 
ب����ني ڤيتنام  عالق����ات الصداقة 
والكويت تطورا مبا يخدم السالم 
واالستقرار والتعاون في املنطقة 
والعالم. كما تطرق ساو الى النضال 
الذي خاضه الشعب الڤيتنامي من 
أجل االس����تقالل واحلرية برفقة 
الزعيم هوشي منه والذي عرف 

عنه لدى العال����م ليصبح اليوم 
شعبا ديناميا اقتصاديا وأضحت 
ڤيتنام وجهة جاذبة لالستثمارات 
األجنبية. حضر حفل االستقبال 
وكي����ل وزارة اخلارجي����ة خالد 
اجلاراهلل ومحافظ األحمدي الشيخ 
د.إبراهيم الدعيج وعدد من السفراء 
الديبلوماسي  الس����لك  وأعضاء 

املعتمدين في الكويت.

)كرم ذياب(الشيخة هيا بنت إبراهيم وكرمياتها والفنانة بلقيس فخرو وعدد من الضيفات قالب حلوى هدية من الشيخة هنوف البدر ألعياد البحرين الشيخة شريفة اجلاسم حرم ولي العهد والشيخة فريحة األحمد ود.ميمونة الصباح وعدد من احلاضرات خالل احلفل 

»األوقاف« تنظم مؤتمر 
»الوطن والمواطنة

في ميزان الشريعة«

 تنظ���م وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية مؤمتر 
»الوطن واملواطنة في ميزان 
الشريعة اإلسالمية« برعاية 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون القانونية وزير العدل 
ووزير األوقاف والش���ؤون 
اإلس���المية املستشار راشد 

احلماد في 23 اجلاري.
الوزارة في بيان  وقالت 
صحاف���ي ان املؤمت���ر الذي 
ينظم بالتع���اون مع رابطة 
علماء الشريعة في مجلس 
التعاون اخلليجي ويستمر 
يومني يأتي استشعارا منها 
بدورها الذي يجب ان تلعبه 
في ضخ التفاؤل في نفوس 
املواطنني والدعوة إلى التمسك 
باملواطنة الصاحلة من خالل 
احلث على الوحدة الوطنية 

وحب الوطن.
وأضافت ان انعقاد املؤمتر 
الذي  التراجع  يأتي في ظل 
تشهده هذه املفاهيم في الوقت 
الراهن وما ترتب عليه من 
ظهور ألفكار وآراء ال تتفق مع 
صحيح الدين أدت إلى نوع 
من ضع���ف ارتباط املواطن 
بغيره أو ش���عور كل منهم 

بواجبه نحو اآلخر.
املؤمت���ر  أن  وذك���رت 
س���يناقش تأصيل مفهوم 
املواطنة واالنتماء مع توضيح 
ش���روط املواطنة الصاحلة 
وموان���ع ذلك م���ع التطرق 
التي  الش���بهات  الى بعض 
يثيرها البعض حول املواطنة 
العلماء في  واالنتماء ودور 
تعزيز مفهوم املواطنة وبيان 
الطرق والوسائل املعينة على 
ذلك وأث���ر وزارات التربية 
واإلعالم واألوقاف في تعزيز 

مفهوم املواطنة. 


