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الرياض ـ كونا: أكد األمني العام 
ملجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
عبدالرحمن العطية أن صاحب السمو 
األمير الشـــيخ صبـــاح األحمد هو 
من أســـس ووضع سياسة الكويت 
اخلارجية. جاء ذلـــك في تصريح 
خاص لالمني العـــام لدول مجلس 
التعاون لـــدول اخلليج العربية لـ 
»كونا« أمس وذلك مبناســـبة عيد 
االستقالل الـ 50 وذكرى التحرير الـ 
20 والذكرى اخلامسة لتولي حضرة 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد مقاليد احلكم. وتقـــدم العطية بالتهنئة الى 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد والقيادة 
السياسية الكويتية بهذه املناسبات الوطنية الغالية 
متمنيا للشعب الكويتي العزيز حتت قيادة سموه دوام 
العزة والتقدم والرقي. ووصف األمني العام ملجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية صاحب السمو األمير 
بأنه رجل دولة من الطراز األول وصانع سياســـتها 
اخلارجية. وأشار الى أنه بفضل تلك السياسات احلكيمة 
لسموه فان ذلك أســـهم بايجابية في تبوء الكويت 

املكانة املرموقة والالئقة بني الدول 
مشيدا بحكمة وحنكة وخبرة سموه 
وباالجنازات الكبيرة التي حتققت في 
عهده ملصلحة الوطن واملواطن. وأكد 
العطية سعي صاحب السمو األمير 
الدؤوب واملخلص لتبوء  أيده اهلل 
الكويت مكانة رفيعة بني دول العالم 
املتحضر وحرصـــه الدائم جلعلها 
دولة عصرية حديثة مزودة بالعلم 
واملعرفة يسودها التعاون واالخاء 
واحملبة ويتمتع سكانها باملساواة في 
احلقوق والواجبات مع احملافظة على 
الدميوقراطية وحرية الرأي والتعبير. وأشاد بالدور 
الكبير لسموه واخوانه زعماء وقادة دول املجلس في 
دعم مسيرة العمل اخلليجي املشترك والتي أجنزوا 
فيها العديد من االتفاقيات واملشـــاريع املشتركة من 
أبرزها االحتاد اجلمركي والسوق اخلليجية املشتركة 
والتنقل بالبطاقات الذكية بني دول املجلس والعديد 
من املشاريع التي جتسد املواطنة اخلليجية وحتقق 
أهداف ما قام عليه مجلـــس التعاون لدول اخلليج 

العربية.

الساير: اتفاق تعاون بين وزارتي الصحة في الكويت 
والبوسنة لتبادل الخبرات والعمالة الطبية الماهرة

الكويت هّنأت سريالنكا بالعيد الوطني
بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئة الى الرئيس ماهندا راجاباكسا رئيس 
جمهورية سريالنكا الدميوقراطية االشتراكية الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا لــــه موفور الصحة ودوام 
العافية، كما بعث ســــمو ولي العهد الشيخ نواف 

األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد ببرقيتــــي تهنئة مماثلتني. كما بعث رئيس 
مجلس األمة جاســــم اخلرافي ببرقيــــة تهنئة الى 
رئيس البرملان في جمهورية سريالنكا الدميوقراطية 
االشــــتراكية كمال راجاباكس وذلك مبناسبة العيد 

الوطني لبالده.

الشيباني: تعزيز التعاون اإلعالمي بين الكويت وأستراليا

وفد  الطالبات المتفوقات زار مدينة الحسين الطبية باألردن

كواالملبور ـ كونا: بحث ســــفيرنا لدى 
استراليا ونيوزيالندا خالد محمد الشيباني 
مع رئيس حترير مجلة »ميدل ايست تاميز 
الدولية« كميل شالال سبل تعزيز التعاون 
في املجــــاالت الثقافية واالعالمية بني دولة 
الكويت واستراليا. وقال الشيباني في بيان 
لـ »كونا« ان اللقاء الذي حضره السكرتير 
الثاني في الســــفارة انس عيسى الشاهني 
مثل فرصة لالطالع على احلملة االعالمية 
التي اطلقتها املجلة وشبكتها االلكترونية 

مبناسبة اعياد الكويت الوطنية.
وبني ان احلملة التي جــــاءت باللغتني 
العربية واالجنليزية اتت لتسليط الضوء 
على احتفاالت الكويــــت الوطنية بالذكرى 
اخلمسني الستقاللها والعشرين لتحريرها من 
العدوان العراقي الغاشم والذكرى اخلامسة 
لتولي صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
االحمد مقاليد احلكم. واكد الشيباني اهمية 
مواصلة اللقاءات واحلــــوارات التي تعزز 

العالقات الثنائية مشيدا مبا تقوم به املجلة 
من اجل رفع اسم الكويت عاليا في استراليا 
وفي املناسبات الثقافية واالعالمية الدولية. 
من جانبه اوضح شالال ان احلملة الترويجية 
التي تقوم بها »ميدل ايست تاميز الدولية« 
تهدف الى ابراز الوجه املشــــرق والصورة 
الطيبة للكويت وتعريف الناس حول العالم 
مبا متلكه الكويت من ثروة انسانية وثقافية 
وتاريخية وتراثية. واضاف ان املجلة اصدرت 
عددا خاصا مبناســــبة احتفــــاالت الكويت 
الوطنية حيــــث خصص الغالف اخلارجي 
للعلم الكويتي ولصورة صاحب الســــمو 
األمير الشيخ صباح االحمد وسمو ولي العهد 
الشــــيخ نواف االحمد وسمو الشيخ ناصر 
احملمد رئيس مجلس الوزراء حفظهم اهلل. 
واشار شالال الى ان افتتاحية القسم العربي 
اشــــادت باملكرمة االميرية لصاحب السمو 
األمير مبنح 1000 دينار الى كل مواطن كويتي 

ومواد غذائية على مدى 12 شهرا.

ســـراييڤو كونا: أجرى وزير 
الســـاير والوفد  الصحة د.هالل 
املرافق له امس زيـــارة ميدانية 
الى »مستشفى جامعة سراييڤو« 
قام خاللها بتفقد بعض أقســـام 
املستشفى حيث اطلع على سير 
الرعاية الصحية للمرضى  عمل 

في املستشفى.
الساير خالل  الوزير  والتقى 
جولته التي رافقه فيها ســـفيرنا 
في سراييڤو محمد فاضل خلف 
واملدير العام للمستشفى د.فارس 
غفـــران الذي أعرب عن شـــكره 
وامتنانه ملبادرة الوزير الساير الى 
زيارة املستشفى الذي تعامل مع 
عشرات اآلالف من اجلرحى اثناء 
احلرب التي اندلعت في البوسنة 

والهرسك.
واطلـــع على كيفيـــة تعامل 
املستشـــفى مع احلاالت الطارئة 
العالج بشـــتى  وســـير مراحل 
أقسامه، مشيرا الى اخلبرة التي 
تتمتـــع بها الكـــوادر الطبية في 
املستشـــفى والتي مرت بتجارب 

مختلفة خالل احلرب.
الســـاير من غفران  واستمع 
لشرح مفصل عن خدمات الرعاية 
الصحية التي يقدمها املستشفى 
للمنتفعني والتي تتضمن خدمات 
التقليدي  التشـــخيص والعالج 
والطبيعي واجلراحـــة وغيرها 
من الوسائل العالجية التي يتميز 
البوسنة  اكبر مستشفى في  بها 

والهرسك.
وشدد على تطلع وزارة الصحة 

عمان ـ الدار البيضــــاء ـ كونا: رحب نائب مدير 
عام اخلدمات الطبية امللكية في االردن اللواء الطبيب 
حتسني مهاجر امس بوفد الطالبات املتفوقات الكويتيات 
مبدينة احلسني الطبية مبينا مدى عراقة العالقات 

الكويتية ـ االردنية على جميع الصعد.
وقال مهاجر فــــي تصريح لـ »كونا« على هامش 
اســــتقباله للوفد ان العالقة التمويلية بني اخلدمات 
الطبية امللكية والصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
بدأت منذ عام 2005 بتوقيع اتفاقية بناء مستشفى 
االمير هاشم بن عبداهلل الثاني بقيمة اجمالية بلغت 

15 مليون دينار.
واضــــاف ان املستشــــفى عام اذ يشــــمل جميع 
التخصصات الطبية بسعة 200 سرير مبساحة 36 الف 
متر مربع وتقع في شمال مدينة العقبة متوقعا تسلم 

املستشفى في النصف الثاني من العام احلالي.
واعرب مهاجر عن امله في ان تكون هناك خطط 
متويلية بني اخلدمات الطبيــــة امللكية والصندوق 
الكويتي للتنمية في املستقبل مشيدا مبدى تعاون 
ويسر قروض الصندوق الكويتي »وهذا يبني مدى 

اهتمام الكويت بتطوير ورفعة الدول الشقيقة«.
وبالنسبة للخطط املستقبلية اشار الى ان هناك 
مشروعا لتطوير مدينة حسني الطبية وهو عبارة عن 
برجني بسعة 1300 سرير وهذه السعة تعتبر ضعف 
عدد االسرة للمستشفى احلالي وهما عبارة عن برج 

للطب العام وبرج لالختصاصات الفرعية.
وافاد مهاجر بان املشروع االخر هو اطالق مشروع 
اجلامعة امللكية للعلوم الطبية في منطقة قريبة من 
عمان وستتكون من كلية طب وصيدلة وطب اسنان 
ونقل كلية االميرة منى للتمريض من مدينة احلسني 
الى اجلامعة امللكية مع وجود مستشــــفى لتدريب 

االطباء بسعة 400 سرير.
ومــــن جهة اخرى قال رئيس شــــعبة التخطيط 
والتطوير مبديرية اخلدمات الطبية امللكية العقيد 
د.محمد القضــــاة »ان رؤية اخلدمات الطبية امللكية 
يأتي في صدارتها تقدمي خدمات طبية متكاملة ومميزة 

تواكب التقدم الطبي العاملي«.
واضاف »ان رسالتنا هي توفير خدمة طبية آمنة 
ومميزة ذات جودة عالية وبكلفة معقولة مع االلتزام 
بالتطوير والتحسني املســــتمر واالستخدام االمثل 
للموارد املتاحة من خالل الكــــوادر الطبية املؤهلة 
والتقنيات احلديثة بهدف املساهمة الفعالة في رفع 

ومعهد التكنولوجيا لالجهزة الطبية.
واوضح ان عــــدد املنتفعني من اخلدمات الطبية 
امللكية حتى عــــام 2010 بلغ مليونــــا و600 مراجع 
منتفع من اخلدمات مشــــيرا الى ان عدد االسرة لدى 
مستشــــفيات اخلدمات الطبية 2400 سرير موزعة 

مستوى الرعاية الصحية باالردن«.
واســــتعرض د. محمد القضاة للطالبات بشرح 
تفصيلي وموضح مدينة احلسني الطبية مشيرا الى 
انها تشمل ستة مستشفيات ويوجد باملدينة ايضا 
كلية اخلدمات الطبية وكلية االميرة منى للتمريض 

على جميع مناطق اململكة.
ورافق د.القضاة وفد الطالبات املتفوقات في جولة 
ميدانية في مستشفيات مدينة احلسني الطبية ليرين 
املستشفيات على ارض الواقع بدءا من مركز امللكة 
علياء المراض وجراحة القلب ثم مستشفى امللكة رانيا 

العبداهلل لالطفال بعدها مركز التأهيل امللكي. 
الى ذلــــك نظم الصندوق الكويتي للتنمية نزهة 
للطلبة الفائقني الكويتيــــني قضوا خاللها اخر ايام 
زيارتهم للدار البيضاء على الشاطئ وذلك استعدادا 
ليوم مليء باالحداث ينتظرهم اليوم  في العاصمة 

الرباط.
وتأتي زيارة الوفد الى املغرب في اطار مبادرة من 
الصندوق الكويتي للتنمية لتكرمي الطلبة الفائقني 

ومكافأتهم على تفوقهم.
وقد طرحت فكرة النزهة من قبل مدير انشــــطة 
االدارة التربوية ملنطقة مبارك الكبير عيسى محمد 
بورحمة ومراقب االنشــــطة املدرســــية في منطقة 
اجلهراء التعليمية جابر الشــــمري بوزارة التربية 
والتعليــــم الكويتية اللذين رأيــــا انها فرصة في ان 
يرسل الصندوق الكويتي للتنمية الطلبة املتفوقني 

لالستمتاع واالسترخاء في ربوع املغرب.
وقال بورحمة في تصريح لـ »كونا« »لقد عكس 
الطلبة الصورة احلقيقية لشباب الكويت من خالل 
االنضباط الذي ابــــدوه والتزامهم مبا يتعني عليهم 

عمله«.
واضاف »انهم قاموا بتنفيذ ما هو متوقع منهم من 
خالل مساعدتهم في ترتيب طاولة الطعام والتنظيف 
عقــــب انتهائهم من تناول الوجبــــات باالضافة الى 

تصرفهم بطريقة منظمة ومسؤولة«.
من جهته ذكر مراقب االنشطة املدرسية في منطقة 
اجلهراء التعليمية جابر الشمري »ان هذه الرحلة لم 
تكن متعلقة فقط باملواعيد والرحالت امليدانية بل مت 

القيام بها ليستجم الطلبة«.
ويرأس الوفد املشرف العام للصندوق الكويتي 

للتنمية احمد الصراف.
وقام الوفد بزيارة جامع احلسن الثاني في الدار 
البيضاء الذي صممه املهندس املعماري الفرنســــي 
مايكل بينسو ويحتوي على اطول مئذنة في العالم 
اذ يبلــــغ طولها 210 امتار ويعــــد اجلامع االكبر في 
املغــــرب وخامس اكبر جامع في العالم وقاموا بأداء 

صالة العصر هناك.

وعبر اوميروفيتش عن تقديره 
للجهود التي تبذلها الكويت في 
حتقيق تعاون مثمر مع البوسنة 
والهرسك وذلك مبا يخدم مصالح 
كال الشـــعبني، مؤكدا ان النشاط 
الذي تشهده العالقات بني البلدين 
قد أصبح ذا وتيرة عالية خاصة 
بعد فتح ســـفارتنا في سراييڤو 
وذلك عقب زيارة ســـمو رئيس 
مجلـــس الوزراء الشـــيخ ناصر 
احملمد للبوســـنة والهرسك قبل 

حوالي عام.
وكان وزيـــر الصحة د.هالل 
الساير قد بحث مع عضو مجلس 
الرئاســـة البوســـنية باكر عزت 
بغوفيتش في مســـتهل زيارته 
للبوسنة والهرسك سبل تطوير 
التعـــاون الصحي بـــني البلدين 

الصديقني.
وأعرب الساير عن تطلع وزارة 
الصحة الى التعاون مع املؤسسات 
الصحيـــة البوســـنية املختصة 
بالعالج الطبيعي وسبل تسهيل 
تقدمي اخلدمات الطبية للمرضى 
الكويتيني القادمني للعالج الطبيعي 

في البوسنة والهرسك.
وشدد على ضرورة إيجاد 
فرص جديـــدة للتعاون في 
املجاالت الصحية واألكادميية 
بحيث يتم من خالل تلك السبل 
حتقيق وسائل مبتكرة ملواجهة 
التي ظهرت حديثا  األمراض 
والتي أصبحت أكثر انتشارا 
في ظل التطور التكنولوجي 

في عالم اليوم.

لتحقيـــق تعاون مثمـــر وفاعل 
بني مستشـــفى جامعة سراييڤو 
واملؤسسات الصحية الكويتية مبا 

يعود بالنفع على الطرفني.
وأكد أهمية استغالل اخلبرات 
التي تتمتع بها مؤسسات الرعاية 
الصحية في كال البلدين من خالل 
تبـــادل اخلبـــرات وبخاصة تلك 
املتعلقـــة باملجاالت التخصصية 
الدقيقة بحيث ميكن احلصول على 
خبـــرات متكاملة تعكس جتارب 

كال الطرفني.
كما كشف وزير الصحة د.هالل 
الساير عن العالقات البوسنية ـ 
الكويتية سيتم تطويرها لتشمل 
التعاون في القطاع الصحي بني 

البلدين الصديقني.
وأوضح الساير لدى مشاركته 

في مأدبة عشاء أقامها سفيرنا في 
جمهورية البوسنة والهرسك على 
شـــرفه امس األول لـ »كونا« ان 
اتفاق التعاون الذي مت توقيعه بني 
وزارة الصحة البوسنية ونظيرتها 
الكويتية في سراييڤو قد تضمن 
االستفادة وبأكبر قدر ممكن من 
اخلبرات التي تتمتع بها الكوادر 

الطبية في كال البلدين.
وأشار الساير الى ان االتفاق 
قد تضمن استقدام العمالة الطبية 
املاهرة واخلبيرة للكويت بحيث 
يتم االستفادة منها في املجاالت 
أنه قد  الطبية املختلفـــة، مبينا 
الحظ جتاوبا كبيرا من اجلانب 
البوســـني الذي أبدى استعداده 
التكامل في  للتعاون مبا يضمن 
عمل مؤسسات الرعاية الصحية في 

البوسنة والهرسك والكويت.
من جانبه، عبر وزير الصحة 
البوســـني صفوت  الفيدرالـــي 
اوميروڤيتش لـ »كونا« عن سعادته 
التعاون  اتفاق  الشديدة لتوقيع 
بني وزارة صحة الكويت ووزارة 
الصحة الفيدرالية البوسنية، مؤكدا 
ان االتفاق سيعود بالفائدة على 
املنتفعني من اخلدمات الصحية 

في كال البلدين.
الوزير اوميروفيتش  وأشاد 
باخلبرات التي متتلكها مؤسسات 
الرعاية الصحية في الكويت خاصة 
تلـــك املتعلقة مبجـــال اخلدمات 
الصحيـــة األساســـية، مؤكدا ان 
هناك الكثير من الفرص التي سيتم 
استغاللها في إطار اتفاق التعاون 

املبرم بني الطرفني.

زار مستشفى جامعة سراييڤو واطلع على الرعاية الصحية للمرضى

الصندوق الكويتي نّظم رحلة للطلبة لجامع الحسن الثاني بالدار البيضاء

د.هالل الساير خالل لقائه عضو مجلس الرئاسة البوسنية

بدر الرفاعي وعبدالهادي العجمي يتفقدان املعرض

د.محمد احلويلة

عبدالرحمن العطية

السفير خالد الشيباني خالل لقائه رئيس حترير مجلة ميدل إيست تاميز الدولية

جانب من زيارة الطالبات الى مدينة احلسني الطبية

الطالبات خالل الزيارة

الحويلة: ضرورة  إبراز األضرار الصحية 
آلفة المخدرات في مناهج التعليم المختلفة

العطية: األمير رجل دولة من الطراز األول 
أشاد بحكمة صاحب السمو وما تحقق في عهده من إنجازات

الرفاعي يفتتح معرضًا  لتشكيلية 
مصرية في قاعة العدواني 

يضم 35 عمالً فنياً من األعمال التي اشتهرت بها

افتتح األمني العام للمجلس 
الوطنــــي للثقافــــة والفنون 
واآلداب بدر الرفاعي معرض 
الفنانة التشــــكيلية املصرية 
د.نرمني املصري وذلك في قاعة 
العدواني بحضور األمني العام 
املساعد عبدالهادي العجمي 

ومجموعة من الفنانني.
ويضــــم املعرض 35 عمال 
فنيا من األعمال التي اشتهرت 
بهــــا د.املصري بينها لوحات 
فسيفساء باأللوان وباللونني 
األبيــــض واألســــود وعلــــى 
مستويات مختلفة باعتبارها 
متخصصة في هذا الفن حتديدا 
وحصلت على درجة الدكتوراه 

في هذا التخصص.
وتناولــــت د.املصري في 
لوحاتهــــا موضــــوع »املرأة 
والطبيعــــة« واســــتخدمت 
برسمها مواد متنوعة بينها 
الفسيفساء وألوان االكريليك 

واحلبر.
وقالــــت د.املصــــري فــــي 

تصريــــح للصحافيــــني انها 
تســــتخدم »التعبير الواقعي 
الرمزي لترجمة نقاط اجلمال 
واالحساس من خالل الشعرية 
فــــي أســــلوب مــــن الرمزية 

الواقعية«.
اللونــــني  ان  وأوضحــــت 
األبيض واألسود هما من أحب 
األلوان اليها »فاجلمال يتحقق 
عن طريق نــــدرة اللون التي 
تعطي قوة وحضورا للشكل«، 
مبينة انها حتاول التعبير عن 
اجلمال في كل صوره بجميع 
العناصر ســــواء في لوحات 
املــــرأة املختلفــــة أو الزهور 
املتمثلة بلوحــــات عصفور 

اجلنة ودوار الشمس.
الســــتخدام  وبالنســــبة 
األلــــوان املختلفة ذكرت انها 
اســــتخدمت »الباليتة« دون 
االعتماد على األلوان اخلاصة 
وكذلك »الباستيل« الذي يتميز 
بنعومــــة ولكل خامة طبيعة 

وخاصية معينة.

تقدم النائب د.محمد احلويلة باقتراح برغبة بإبراز األضرار 
الصحية واالجتماعية آلفة املخدرات في مناهج التعليم وجاء 
في نص االقتـــراح انه نظرا لألضـــرار الصحية واالجتماعية 
آلفة املخـــدرات، ورغبة في العمل على ارشـــاد وتنبيه جميع 
املواطنني واملقيمني واالطفال والشباب وذلك عن طريق املناهج 
التعليمية وتكثيف البرامج االســـالمية حملاربة آفة املخدرات، 
ونتيجة ألهمية التعليم في بناء الشـــخصية وتنمية مكونات 
الفكـــر لدى الطالب وهي الفئة األكثر تعرضا خلطر املخدرات، 
من خالل االهتمام بالبيئة التعليمية املتكاملة وإدراج مفاهيم 
ومفردات تعليمية لتوعية الطالب بأضرار املخدرات في مراحل 

التعليم املختلفة.
لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضــه 
على مجلس األمة وهو العمل على ابـــراز االضرار الصحيـــة 
واالجتماعية آلفة املخدرات في مناهج التعليم املختلفــة وتكثيـــف 

البرامج االعالمية املتخصصة في محاربـة هذه اآلفة.

دعا إلى تكثيف البرامج المتخصصة في محاربة اآلفة

وفد المجلس التشريعي  في هونغ كونغ غادر البالد
غــــادر البالد صبــــاح أمس رئيــــس املجلس 
التشريعي في هونغ كونغ يوك سنغ جاسبر تسانغ 
والوفد املرافق له بعد زيارة رســــمية استغرقت 
خمسة أيام. وكان في وداع الوفد الضيف عضو 

جلنة الصداقة الكويتيةـ  الصينية العضو ناجي 
العبدالهادي، وقنصلنــــا العام لدى هونغ كونغ 
بــــدر التنيب، وكبار املســــؤولني باألمانة العامة 

ملجلس األمة.


