
اخلميسالمحلية
٢٥ ديسمبر ٢٠١٠

55
 الخميس المحلية  المحلية  المحلية  المحلية 

  ١٠  مارس ٢٠١١ 

 3 

 محمد الرومي

 نبيل احلمر خالل لقائه السفير الشيخ عزام الصباح

 سمو نائب االمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ د.محمد الصباح سمو نائب االمير خالل لقائه عبدالعزيز العدساني

 اللواء ناصر الدعي يتسلم رسالة الدكتوراه من العقيد الركن مشهور جليعب

 فجر البعيجان تلقي كلمتها

 املرحوم محمد أحمد الرويح داخل املكتبة

 م.علي اليوحة مستقبال السفير فادي تشارتشوغليان

 الرومي: ديوان الخدمة يحتفي بالمشاركين 
في البرامج التدريبية ١٤ الجاري

 مستشار العاهل البحريني: مواقف الكويت 
تجاه المملكة دائمًا تثلج الصدر

 البعيجان: اهتمام الكويت بالطفولة
  يأتي انطالقًا من مبادئ الدستور

 في كلمتها أمام مجلس حقوق اإلنسان 

 اليوحة استقبل السفير األرمني
 في اطـــار التنســـيق القامة 
الثقافي األرمني في  االســـبوع 
الكويـــت والذي ســـيقام خالل 
الفترة مـــن ٢٣ الى ٢٦ اجلاري، 
اســـتقبل األمني العام للمجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
م.علي اليوحة سفير جمهورية 
أرمينيـــا لـــدى الكويـــت فادي 
تشارتشوغليان، حيث مت خالل 
اللقاء تبـــادل األحاديث الودية 
واالتفاق على أنشـــطة وبرامج 
االســـبوع الثقافي األرميني في 

الكويت.
  من جانبه، رحب األمني العام 
بتنشـــيط التعاون الثقافي بني 
الكويت وجمهوريـــة أرمينيا، 
من خالل اقامـــة األيام الثقافية 
الكويت، ووعد  فـــي  األرمينية 
بتســـهيل اجراءات اســـتضافة 
الفرق املشـــاركة وتوفير جميع 

 جنيڤ ـ كونا: أكدت الكويــــت أمس أمام مجلس 
حقوق اإلنسان أن اهتمامها بالطفولة يأتي انطالقا من 
املبادئ الرئيسية التي اقرها دستور البالد والتزاما 

مبا جاء في اتفاقية حقوق الطفل الدولية.
  وقالت الباحثة فــــي اإلدارة القانونية في وزارة 
اخلارجية فجر البعيجان في كلمة الكويت أمام املجلس 
«ان الكويــــت تعمل دائما على اتخاذ التدابير الالزمة 
لوقاية الطفل من االستغالل واإليذاء البدني وتقدمي 
العناية الصحية من األوبئة واألمراض إلى جانب حق 

التعليم الذي ينص على الزاميته ومجانيته».
  وأكدت أمام اجللسة املخصصة ملناقشة تقرير املقرر 
اخلاص املعني بالعنف ضد األطفال ان إنشاء الكويت 
مجلسا أعلى لشؤون األسرة يهدف إلى تقوية روابط 
األسرة وتكافلها مبا يحقق األمن واالستقرار اجلماعي 
باعتبارها النواة األساســــية لنشــــأة الطفل. ودعت 
البعيجان املجتمع الدولي إلى «إعادة توجيه اهتماماته 
وطاقاته لتطبيق اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوالتها 
االختياريني وااللتزام بهما نصا وروحا والعمل على 
تطبيقها حلماية األطفال وتأمني املستقبل اآلمن لهم 

مبا يضمن مستقبال سليما للبشرية جمعاء».
  وبينت ان األطفال فــــي العديد من مناطق العالم 

 املنامة ـ كونا: أكد مستشار عاهل مملكة البحرين 
لشؤون اإلعالم نبيل احلمر ان مواقف الكويت جتاه 
اململكة «دائما تثلج الصدر» وان القيادة في كال البلدين 

تسعى إلى حتقيق تطلعات وآمال الشعبني.
  وأكد املستشــــار احلمر خالل اســــتقباله سفيرنا 
لدى مملكة البحرين الشــــيخ عزام الصباح أمس ان 
العالقة بني البلدين حتظى برعاية من قيادة البحرين 

والكويت في شتى املجاالت.

  من جانبه أكد السفير الشيخ عزام الصباح على 
عمق العالقات الثنائية بني البلدين الشقيقني، مؤكدا 
على ضرورة إعطاء مجال اإلعالم كامل حقه وحسن 
تقديره ملا له من دور فاعل في تغيير اخلريطة السياسية 
العاملية ودوره في خلق رأي مســــتنير وموضوعي. 
وقال ان اللقاء استعرض أوجه التعاون في املجاالت 
اإلعالمية والسبل الكفيلة بتطويرها إضافة الى بحث 

عدد من القضايا موضع االهتمام املشترك. 

مازالوا يعيشــــون في أحوال اقتصادية واجتماعية 
سيئة ويقعون ضحية للصراعات املسلحة واالستغالل 
اجلنســــي والفقر ومــــرض نقص املناعة املكتســــب 

(ايدز). 

السبل الجناح االسبوع الثقافي 
األرميني في الكويت.

  وكشف السفير تشارتشوغليان 
خالل اللقـــاء ان وزيرة الثقافة 
األرمينية هاسميك بوغوصيان 
ستكون على رأس الوفد األرميني 
املشـــارك فـــي األيـــام الثقافية 

األرمينية، والتي تتضمن عرضا 
فنيا للفلكلور األرميني، ومعرضا 
للفن التشكيلي، وعرضا موسيقيا 
يقدمه طلبة املدرسة األميركية 
الدولية مبناسبة مرور ٥٠ سنة 
على تأسيس اول مدرسة أرمينية 

في الكويت. 

شاركت في البرامج التدريبية التي 
نفذت في عواصم تلك الدول.

  وبني الرومــــي أن اجمالي عدد 
املشــــاركني حتى اآلن في البرامج 
التدريبية املنفذة مبوجب االتفاقيات 
بني الكويت والــــدول الثالث بلغ 
١٠٣ متدربني من مختلف اجلهات 
احلكومية والتي اشــــتملت على 
شرائح وظيفية مهمة من اجلهاز 
االداري وهــــي الوظائف القيادية 
والوظائــــف االشــــرافية واملهــــن 
الكم  التخصصيــــة وميثل هــــذا 
والنوع املشــــمول بالتدريب في 
املتقدمة في  التدريبيــــة  البرامج 
اجلهــــات املتخصصــــة باجنلترا 
واليابان وسنغافورة مبثابة نواة 
حقيقية للعملية التنموية في البالد 
بهدف دعم اجلهــــود املبذولة من 
قبل الــــدول في املجاالت املختلفة 

للتنمية الشاملة. 

 أعلــــن وكيل ديــــوان اخلدمة 
املدنية محمد الرومي إقامة احلفل 
التكرميي للمشاركني في البرامج 
التنموية املنفذة عن طريق االجهزة 
احلكومية املتخصصة لدى كل من 
اجنلترا واليابان وسنغافورة حتت 
رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
الدولة  التنمية ووزير  لشــــؤون 
لشؤون اإلسكان الشيخ احمد الفهد 
وذلك في السابعة مساء االثنني ١٤ 
اجلاري بقاعة الراية بفندق الكورت 

يارد ماريوت.
  وأوضــــح الرومــــي ان ديوان 
التدريب  املدنيــــة يعتبر  اخلدمة 
خيارا استراتيجيا ملسيرة العمل 
بالقطاع احلكومــــي كونه افضل 
وسيلة الستثمار الكوادر الوطنية 
لعــــدم وتنمية القدرات والطاقات 

لدى كل العاملني بالدولة.

  واشــــار وكيل الديوان الى ان 
جتربة التعاون والتنسيق القائم 
في مجال التدريب بني الكويت وكل 
من اجنلترا واليابان وسنغافورة 
قد ســــاهمت في االرتقاء مبهارات 
وقدرات القوى العاملة الوطنية التي 

 نائب األمير استقبل محمد الصباح والعدساني

 استقبل سمو نائب االمير وولي العهد الشيخ نواف االحمد في ديوانه بقصر بيان 
صباح امس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح.

  كما استقبل سمو نائب االمير وولي العهد الشيخ نواف االحمد في ديوانه بقصر 
بيان صباح امس رئيس ديوان احملاسبة عبدالعزيز العدساني. 

 الدعي تسلم رسالة دكتوراه من جليعب

 الكويت تبدأ إجراءات تنفيذ منحة
   الـ ٥٠٠ مليون دوالر إلى شرق السودان

 المكتبة الوطنية أول مكتبة تجارية للكتب والمجالت في الكويت
الرحالت البرية ألساتذة املدرسة املباركية عام ١٩١٨ 

املرحوم على زيادة وعيه الثقافي.
  وقام مبراسلة احدى دور النشر في الهند لشراء 
بعض الكتب األدبية والشعرية التي بلغ سعرها 
آنذاك ٤٠٠ روبية (ما يعـــادل ٣٠ دينارا كويتيا) 
وفي ســـن الـ ٢٢ قام بعرضها للعامة في مكتبته 

التي القت رواجا كبيرا.
  واستطاع الرويح عبر مكتبته الفريدة ان يقوم 
بتوفير جميع املســـتلزمات املكتبية للمدرستني 
املباركية واالحمدية اضافـــة الى جميع املدارس 
الصغيرة بأسعار معقولة على الرغم من احتكاره 

ذلك النوع من التجارة على مستوى الكويت.
  وحرص املرحوم على تطوير مكتبته بشـــكل 
مستمر فسافر الى العديد من الدول العربية كمصر 
والعراق لدراســـة مدى التطور الذي وصلت اليه 
حيث اشتهرت تلك الدول بوجود نظام للمكتبات 

فيها.
  وانتقلت املكتبة الوطنية التي ساهمت في نشر 
الثقافة واملعرفة في الكويت عام ١٩٢٧ الى مقرها 

اجلديد في السوق الداخلي القدمي. 

 تعد املكتبة الوطنية التي أسسها املرحوم محمد 
أحمد الرويح أحد رواد القراءة في الكويت اول مكتبة 
جتارية لبيع الكتب واملجالت حيث تأسست عام 
١٩٢٠ في عهد الشيخ احمد اجلابر الصباح بجانب 

مسجد السوق القدمي.
  ويصادف العاشر من مارس الذكرى الـ ١٥ لوفاة 
مؤسس املكتبة الذي ولد عام ١٨٩٨ في احلي الشرقي 
احد األحياء القدمية في الكويت وعاش في صغره 
في حي الدبوس القريب من فريج الزهاميل الذي 
تسكن فيه عائالت املوسى والروضان والدبوس 

وغيرها.
  وبدأ املرحوم محمد الرويح دراســـته في سن 
السادســـة على يد املرحوم أحمد الفارسي الذي 
علمه القراءة وحفظ القرآن الكرمي وساعدت رغبته 
الكبيرة في قراءة الكتب على سرعة تعلمه القراءة 

والكتابة.
  وسعى املرحوم الرويح الى تثقيف نفسه في 
شبابه عن طريق املطالعة ومجالسة املثقفني واألدباء 
ومنهم الشـــاعر محمود األيوبي الذي كان يزوده 
بالعديد من الكتب التي كان يحتاج اليها كما ساعدت 

 القضارف (شرق السودان) ـ كونا ـ بيروت ـ أحمد منصور
  بدأت الكويت امس االجراءات األولية لتنفيذ املنحة 
التي أعلنتها الى شرق السودان خالل مؤمتر املانحني 
واملســــتثمرين الذي استضافته في ديسمبر املاضي 

والبالغة قيمتها ٥٠٠ مليون دوالر.
  وقام وفد كويتي يضم ســــفيرنا لدى الســــودان 
د.ســــليمان احلربي وبعثة مــــن الصندوق الكويتي 
لإلمناء االقتصادي واالجتماعي برفقة وزير البيئة 
والتنمية العمرانية السوداني مبروك مبارك وبعض 
املســــؤولني بزيارة والية «القضارف» الشرقية في 
مســــتهل جولة تشمل واليات شــــرق السودان الـ ٣ 
للوقوف ميدانيا على مواقع املشــــاريع التي ستنفذ 

عن طريق املنحة.
  وقال السفير احلربي خالل لقاء مع والي القضارف 
كرم اهللا عبــــاس ان زيارة الوفد تؤكد وفاء الكويت 
بوعدها وجديتنا واهتمامنا باجنازات مشــــروعات 
املنحة بأســــرع وقت ممكن نسبة للحاجة امللحة لها 

بالنسبة إلنسان املنطقة.
  وأضاف احلربي ان مشروعات املنحة ركزت على 
مجالي الصحة والتعليم ألن توجهات الكويت تركز 
دوما على تنمية وتطوير اإلنسان باعتباره األساس 

لعملية التنمية والتطور.
  وأوضح ان هذه املشروعات التي ستكون بشكل 
متســــاو في واليات شرق السودان الـ ٣ هي البداية 

لتنفيذ التزامات الكويت في مؤمتر املانحني وستنطلق 
بعدها مشروعات الدعم الكويتي املعلن في املؤمتر.

  ولفت الســــفير احلربي الى ان مشروعات املنحة 
ركزت على املناطق ذات الكثافة الســــكانية العالية 
والتي متتاز بنسيج اجتماعي يعبر عن سكان الوالية 

كافة.
  من جانبه، أشاد والي القضارف باستضافة الكويت 
ملؤمتر املانحني في ديسمبر ٢٠١٠ وبالدعم السخي الذي 

قدمته الكويت خالل املؤمتر لشرق السودان.
  وقال ان زيارة الوفد الكويتي تؤكد املصداقية التي 
عرف بها أهل الكويت، مشيرا الى ان صندوق الكويت 
هو أول جهة من اجلهات املانحة تبدأ عملها على ارض 

الواقع بعد أسابيع من انعقاد املؤمتر.
  وأعرب عباس عن تقديره حلسن االختيار الذي 
صادف املشــــروعات الكويتيــــة، مضيفا ان مجاالت 
التعليم والصحة خاصة في املناطق الريفية حتتاج 
إليها الوالية بشدة ما يجعل هذا الدعم يعطي دفعة 

قوية للتنمية واخلدمات في املنطقة.
  من ناحيته، أوضح املستشار الهندسي بالصندوق 
الكويتي د.ماجد العنزي ان الوفد زار واليات شرق 
السودان للتعرف على مواقع املشروعات املقترحة 

والتأكد من وصول خدمات البنى التحتية لها.
  وقــــال ان اخلطوة التالية بعــــد توقيع االتفاقية 
بشكل نهائي ســــتكون فتح باب العطاءات للتنفيذ 

وإرساء العطاءات وتعيني اجلهات االستشارية وغيرها 
من اخلطوات اإلجرائيــــة وفق ما هو معمول به في 

الصندوق.
  وطاف الوفد الذي رافقــــه وزير البيئة والتنمية 
العمرانية السوداني مبروك مبارك سليم ومسوؤلون 
في حكومة والية القضــــارف على مواقع ٤ مدارس 
فنية وتقنية وخدمية و٥ مستشفيات ريفية بأنحاء 

الوالية املختلفة.
  ويضم وفد الصندوق املستشار الهندسي وضاح 
شحادة واملستشــــار االقتصادي د.صقر احمد صقر 

واملستشار القانوني محمد العماني.
  من جانب آخر، استقبل وزير الثقافة سليم وردة 
املمثل املقيم للصندوق الكويتي نواف الدبوس في 
زيارة تعارف مت خاللها التطرق الى املشاريع املشتركة 
بني الوزارة والصندوق. وعقب اللقاء قال الدبوس ان 
الصندوق دخل في املشاريع االقتصادية من طرقات 
وكهرباء ومياه، كما دخل في مشاريع اجتماعية كبناء 

املدارس واملستشفيات.
  أضــــاف: كذلك نرغب في التركيــــز على العنصر 

الثقافي وإبراز احلضارة الكبيرة في لبنان.
  بدوره أكــــد الوزير وردة أهميــــة التعاون ودور 

الكويت املستمر والقائم منذ زمن.
  ورأى ان الكويت بقيت الى جانب لبنان وشعبه 

في جميع الظروف وأحلكها. 

 استقبل وكيل احلرس الوطني اللواء ناصر الدعي في مكتبه بالرئاسة 
العامة للحرس الوطني ركن عمليات وتدريب في قيادة التعليم العسكري 
العقيد الركن مشهور جليعب حسني مبناسبة حصوله على درجة الدكتوراه 
في الفلسفة االستراتيجية القومية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف األولى من 

أكادميية ناصر العسكرية العليا في جمهورية مصر العربية الشقيقة.
  وتلقى وكيل احلرس الوطني اللواء ناصر الدعي نســـخة من الرسالة 
وأبدى إعجابه مبوضوعها وما احتوت عليه، وأوصت رسالة الدكتوراه التي 
جاءت حتت عنوان «االستراتيجية العربية للتعامل مع حوار احلضارات في 
عصر العوملة» بإقامة منتدى فكري عاملي يدعم احلوار مع العلماء واخلبراء 
واملثقفني في الغرب إلزالة سوء الفهم بني احلضارة اإلسالمية واحلضارة 
الغربية، مشيدا باختيار العقيد الركن د.مشهور جليعب ملوضوع البحث 
وما بذله من جهود مميزة في إعداد الدراسة، كما متنى له النجاح والتوفيق 
في حياته العملية ومواصلة التحصيل العلمي مبا يعود بالنفع والفائدة 

على الوطن العزيز واحلرس الوطني.
  حضر املقابلة نائب وكيل احلرس الوطني العميد الركن زايد عبداهللا 

ناصر. 

 أشاد بجهوده في إعداد الدراسة

 محمد الصباح تلقى رسالة  سندان يولم الليلة في األندلس
 يقيم الزميل محمد ســـندان احملرر خطية من نظيره الپولندي

فـــي جريدة «السياســـة»  الصحافي 
حفل عشاء مســـاء اليوم (اخلميس) 
في صالة افـــراح ابورمية في منطقة 
االندلس، وذلك مبناسبة عودته مشافى 
بعد رحلة العالج التي قضاها ما بني 

الكويت واملانيا. 

 تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزيـــر اخلارجية الشـــيخ د.محمد 
الصباح رسالة خطية من وزير خارجية 
پولندا رادوسالف شيكوفسكي تختص 
بالعالقات بني البلدين والقضايا محل 

 محمد سندان االهتمام املشترك. 


