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الكويت وأذربيجان تبحثان تعزيز
التعاون الثنائي في مجال التعليم

موس���كو -كونا: بحث سفير الكويت في 
اذربيجان سعود عبدالعزيز الرومي أمس األول 
مع مدير جامعة باكو احلكومية العضو البرملاني 
آبيل محرموف سبل تطوير العالقات الثنائية 

في مجال التعليم. 
وق���ال الرومي في تصريح ل���� )كونا( ان 
املباحثات تناولت تعزيز العالقات في املجاالت 
التعليمي���ة واألكادميية وتب���ادل اخلبرة في 

مجال التعليم وإفساح املجال إلقامة الروابط 
بني اجلامعات واملؤسسات التعليمية في كال 

البلدين. 
يذكر ان جامعة باكو احلكومية أسست عام 
1919 وفقا لقرار البرملان األذربيجاني وتضم 37 
مختبرا لألبحاث العلمية ومراكز استراتيجية 
وقد تخرج منها رئيسان أذربيجانيان هما ابو 

الفاز إلشيبي وحيدر علييف.

سعود الرومي خالل لقائه مع رئيس جامعة باكو ابل محروموف

خالل نيابته عن الوزير العبيدي في حفل تخريج طلبتنا من تخصصات الطب من جمهورية إيرلندا

اخلشتي: طعوم احلج متوافرة  والتطعيم قبل 10 أيام من السفر
البد ان أضمن خطابي بعض 
النصائح التي آمل أن تفيدكم، 
فال ش���ك أن املع���ارف التي 
اكتسبتموها واخلبرات التي 
راكتمتموها خالل دراستكم 
في الكلية امللكية للجراحني 
في ايرلندا، هي التي تؤهلكم 
للنجاح في حياتكم املقبلة، 
لكن عليك���م أن تعلموا أن 
طري���ق النجاح الس���تمرار 
املس���يرة الطبية لن يكون 
سهال، على املرء أن يواصل 
طرق باب النجاح وال ييأس 
من العثرات، فمحظوظ من 
يترك أثرا على رمال احلياة، 
وال يتركن أحد مثل هذا األثر 

إال بالعمل الصالح.

وأض���اف: ان احتفالن���ا 
اليوم بأبنائنا أطبائنا إمنا 
يأتي في صورة كان حيزها 
عطاء وطنه���م الغالي الذي 
لم يتوان وال أنثنى، واطلق 
لهم مسارات العلم واالبداع، 
وق���د نهلوا منه سلس���بيال 
عذب���ا يخطون منه���ا وبها 
أس���اس غدهم املشرق، وها 
هم الي���وم امامنا كوكبة قد 
البذل  عملوا وأيقنوا معني 
واالجته���اد، لك���ي ينيروا 
بدوره���م مصب���اح العتمة 
وأمل محتاجينهم ومرضى 
إليهم بعني ناهدة  ينظرون 
راجني املواسي فيهم، وأود 
أن ابارك لهم وأحيي األمهات 

خلريجينا طلبة التخصصات 
الطبية من جمهورية أيرلندا، 
متمني���ا له���م التوفيق في 
حياتهم املهنية، مطالبا إياهم 
بوضع املرضى نصب أعينهم، 
التي  التخصصات  واختيار 
تناسبهم، واطاعة مسؤوليهم 
في العمل، واكتساب اخلبرات 

منهم.
وق���ال في كلم���ة ألقاها 
خالل احلفل: أهنئكم وأهنئ 
أهلكم بكم، ها انتم تقطفون 
اليوم ثمار العمل اجلاد على 
مقاعد الدراسة، عندما كنت 
في عمركم كنت أضيق ذرعا 
بالنصائح التي يوجهها إلى 
من هم أكبر س���نا، واليوم 

أكد وكيل وزارة الصحة 
املساعد لش���ؤون اخلدمات 
الطبي���ة األهلي���ة د.محمد 
اخلشتي أن جميع التطعيمات 
التي تخص احلجاج قامت 
الوزارة بتوفيرها، وتوزيعها 
على مراكز الصحة الوقائية، 
داعي���ا احلج���اج إل���ى أخذ 
الالزمة قبل 10  التطعيمات 

أيام من السفر إلى احلج.
ج���اء هذا ف���ي تصريح 
صحافي على هامش نيابته 
ع���ن وزير الصح���ة د.علي 
العبيدي ف���ي حفل تخريج 
الطبية  طلبة التخصصات 

من جمهورية إيرلندا.
د.اخلش���تي  وب���ارك 

د.محمد اخلشتي

خالل محاضرة نظمها املجلس الوطني في مكتبة الكويت الوطنية

الوهيب يدعو إلى تعزيز املواطنة
من خالل وسائل اإلعالم واملناهج التعليمية

لتوحيد الش���عب الكويتي 
والبعد عن االختالفات بني 

أفراد املجتمع.
واضاف أن االختالفات 
بني األف���راد تعتبر ظاهرة 
طبيعية وان الوسيلة املثلى 
للتعامل مع هذه االختالفات 
هي الهوية املصطنعة وهي 
صفة املواطنة التي اخترعت 
لتوحيد املختلفني في املذهب 
القبيلة، مبينا أن هناك  او 
اتفاقا بني أفراد املجتمع وهو 
إلى ه���ذه األرض  االنتماء 

بهوية واحدة.
ودعا الش���عب الكويتي 
الوحدة  إلى احملافظة على 
انها  الوطني���ة، موضح���ا 

حائ���ط الص���د األول جتاه 
أي عدو خارجي على ارض 
الكويت، قائ���ال: إن وطننا 
الكويت مير بفترة دقيقة من 
التقلبات العاملية واإلقليمية 
والتهدي���دات اخلارجي���ة، 
داعيا إلى أن يعي الش���عب 
هذه املس���ؤولية ويحافظ 
على وحدة الصف من اجل 

الوطن.
واشار الى أهمية احلوار 
في حل اخلالفات بني أفراد 
املجتم���ع، داعي���ا اجلميع 
الى البعد ع���ن االختالفات 
الطائفية وتوحيد الصفوف 
والتعاون واحملبة حلماية 

الكويت والكويتيني.

حتت عنوان »املواطنة« في 
قاعة مكتبة الكويت الوطنية 
أهمي���ة تعزي���ز املواطنة 
احلقيقية التي تعني الوالء 
للوط���ن واالنتم���اء لترابه 
التمسك بالهوية  وضرورة 
الوطنية التي حددها دستور 
الكويت والبعد عن القبلية 

والطائفية.
وقال إن املواطن احلقيقي 
هو اإلنس���ان الذي يرتبط 
باألرض ويضحي من أجلها، 
ذاكرا أن العامل املشترك بني 
املواطن���ني الكويتي���ني هو 
اخت���راع الصفة الصناعية 
التي تسمى حاليا باملواطنة، 
أنها صفة مصطنعة  مبينا 

عبداهلل العليان

أكد أس���تاذ الفلسفة في 
جامع���ة الكوي���ت د.محمد 
الوهي���ب أهمي���ة تعزي���ز 
مفه���وم املواطنة من خالل 
وس���ائل اإلعالم واملناهج 
التعليمية واخلطاب الديني 
واملجتمع املدني مضيفا أن 
هوية املجتمع الكويتي هي 
االرتباط بهذه األرض التي 
نعيش عليها جميعا ونشر 
فكر التسامح وقبول اآلخر 

ونبذ العنف.
وبني خ���الل احملاضرة 
التي نظمها املجلس الوطني 
للثقافة والفن���ون واآلداب 

)شاوانافس قاسم( جانب من احلضور   د. محمد الوهيب متحدثا خالل احملاضرة  )شاوانافس قاسم(

»موعد ثقافي« على شاشة »البوادي« يناقش قضايا فكرية لألجيال
األفكار املتطرفة بالوعي.

القناة  وقال مدير ع���ام 
البابطني  عبدالرحمن خالد 
ان هذه القناة الثقافية التي 
أسسها الشاعر عبدالعزيز 
البابطني تأتي في  س���عود 
مس���عى منه ألداء رس���الة 
متكامل���ة في العمل الثقافي 
مؤسس���ة  ف���ي  املتمث���ل 
عبدالعزيز البابطني الثقافية 
واملراكز املتفرعة عنها والتي 
أخذت صبغة عاملية، وتستعد 

القن���اة النطالقة حتمل في 
طياته���ا العديد من البرامج 
اجلديدة، وقد بدأتها بتقدمي 
نشرة أخبار ثقافية، وأخبار 

إصدارات الكتب.
يذكر أن برنامج »موعد 
إع���داد ماجد  ثقافي« م���ن 
املطيري وإخراج علي العجمي، 
وإشراف نواف بورمية، وهو 
الثقافية  البرامج  من ضمن 
التي يقوم بإدارتها اإلعالمي 

عدنان فرزات.

بعضها في ظل التطور الهائل 
لوسائل االتصال.

ويعتم���د البرنامج على 
استضافة الكوادر الشبابية 
غالب���ا، ويؤازرها مبثقفني 
من أجيال سابقة، ويناقش 
قضايا العوملة الثقافية واللغة 
واالنتم���اء الفكري وغيرها 
من اإلشكاليات التي تواجه 
املجتمعات اليوم، مبا في ذلك 
نشر ثقافة التسامح وتقبل 
فكر اآلخر وكيفية مواجهة 

ضم���ن البرامج الثقافية 
التي تبث من قناة البوادي 
الفضائية يجري اآلن تصوير 
برنام���ج بعن���وان »موعد 
ثقاف���ي«، يتم م���ن خالله 
املثقفني  استضافة عدد من 
غالبيتهم من جيل الشباب، 
وذل���ك ملناقش���ة جملة من 
القضايا املس���تجدة ثقافيا 
بعد التح���والت التي طرأت 
على كثير من املفاهيم بسبب 
عبدالرحمن البابطنياالنفتاح الكبير للثقافات على 

املكتب الفني في »القوى العاملة« 
يتولى مسؤولية أعمال امليكنة في الهيئة

.. واجتماع عربي يطالب بوضع إستراتيجية تضمن 
عدم تسرب بضائع إسرائيل للدول العربية

بشرى شعبان

علمت »األنباء« من مصادر مطلعة في وزارة 
الشؤون بوجود تنسيق من الهيئة العامة للقوى 
العاملة لتخصيص ضاب����ط ارتباط بني الهيئة 
واجلهات احلكومية املعنية في معامالت العمل، 
ليتولى معاجل����ة أي خلل إلى جانب تخصيص 

موظفني من املكتب الفني في الهيئة مبعدل 3 موظفني 
في كل إدارة عمل بالتعامل مع أي مشكلة تواجه 
العاملني في النظام اآللي للقضاء على إش����كالية 
األعطال في نظام امليكنة حتى ال يكون هناك تأثير 
سلبي على سير العمل. وأضافت املصادر انه إلى 
جانب ذلك سيتولى املكتب الفني في الهيئة جميع 

األعمال الفنية املتعلقة مبكينة اخلدمات.

القاهرة -كونا: طالب املشاركون في املؤمتر 
ال��89 لضباط اتصال املكاتب اإلقليمية ملقاطعة 
إسرائيل بوضع تصور شامل الستراتيجية عربية 
تضمن عدم تسرب البضائع اإلسرائيلية إلى البالد 
العربية للمحافظة على األمن القومي العربي. 

واكد املشاركون في توصياتهم الصادرة أمس 
األول في ختام أعمال املؤمتر التي استمرت على 
مدى ثالثة ايام باجلامعة العربية ان »استخدام 
س����الح املقاطعة االقتصادية إلس����رائيل اثبت 
فعاليته على مدى عقود طويلة في خدمة القضايا 

العربية«. 
وشدد البيان على ضرورة استمرار استخدام 
أداة مقاطعة املنتجات اإلسرائيلية »كأداة ضغط 
في وجه الكيان الصهيوني إلى أن يلتزم التزاما 
كامال بإزالة االحتالل وتطبيق قرارات األمم املتحدة 

واحترام املواثيق الدولية واتفاقيات جنيڤ«. 
كما اك����د االلتزام باح����كام املقاطعة العربية 

السرائيل ملساهمتها »بشكل فعال« في مساعدة 
الفلسطينيني في معركتهم الوجودية مع الكيان 
الصهيون����ي في ظل الظروف الصعبة التي متر 
بها األمة العربية حاليا والتحديات التي تفرضها 

العوملة. 
واشادوا باملقاطعة الشعبية التي انتشرت في 
انحاء العالم وخاصة جهود حركة مقاطعة وسحب 
االستثمارات وفرض العقوبات على اسرائيل )بي 
دي اس( مشيرين إلى أن هذا سيعزز من الوعي 
الشعبي العاملي الهمية هذا السالح السلمي في 

دعم القضية الفلسطينية. 
ووجه املش����اركون التحية ل)احتاد مجالس 
طلبة بريطانيا( الذي يضم سبعة مليون طالب 
من اململكة املتحدة ومختلف دول العالم لصالح 
مقاطعة االحتالل اإلس����رائيلي إضافة إلى أكثر 
من 700 مثقف وفنان من اململكة املتحدة اعلنوا 

مقاطعة اسرائيل ثقافيا.

اجلهادية«. 
واوضح ان دافعي الضرائب 
م���ن املواطن���ني االميركيني 
امواال باهظة البقاء  يدفعون 
هذه املنشأة مفتوحة مشددا 
على انه »ال يجب ترك مسألة 
اغ���الق معتق���ل غوانتانامو 

للرئيس املقبل«. 
يذك���ر ان اغ���الق معتقل 
غوانتانامو كان من ابرز وعود 
الرئيس ب���اراك اوباما خالل 
حملتيه الرئاسيتني للوصول 

الى البيت االبيض.

تعاون بني البيت األبيض والكونغرس لتنفيذ هذه اخلطوة

وزير الدفاع األميركي يؤكد استمرار
 اجلهود إلغالق معتقل »غوانتانامو«

واش���نطن - كون���ا: أكد 
وزير الدفاع األميركي آشتون 
كارتر أمس اس���تمرار جهود 
»الپنتاغون« احلثيثة إلغالق 
معتقل غوانتانامو في جزيرة 

كوبا. 
وق���ال كارتر ف���ي ايجاز 
صحافي ان »الپنتاغون« تعمل 
مع البيت األبيض والكونغرس 
األميرك���ي من اج���ل اغالق 
املعتق���ل مؤكدا اهمية اغالقه 
»ألن اس���تمراره بهذا الشكل 
اشتون كارترسيبقيه وسيلة مهمة للدعاية 

بعد تعرض وكالة غوث وتشغيل الالجئني ألزمة مالية

اجلامعة العربية تثمن مساهمات الكويت 
والسعودية واإلمارات إلنقاذ »األونروا«

القاهرة - كونا: ثمنت جامعة الدول العربية 
اس����تجابة الدول العربية وعلى رأسها الكويت 
والسعودية واإلمارات لعودة نشاط وكالة غوث 
وتش����غيل الالجئني الفلسطينيني )أونروا( بعد 
تعرضها خالل الفترة األخيرة ألزمة مالية خطيرة 
أدت إلعالن توقف نشاطها التعليمي للعام الدراسي 

القادم. 
وقال األمني العام املس����اعد لشؤون فلسطني 
واألراضي العربية احملتلة السفير محمد صبيح 
ف����ي تصريح صحافي إن هذه الدول اس����تجابت 
لنداءات األمني العام جلامعة الدول العربية نبيل 
العربي واألمني العام لألمم املتحدة بان كي مون 
واملفوض العام لألونروا بيير كراهينبول حيث 
قدمت دفعات مالية أدت الستئناف مهام الوكالة 

التعليمية.  واضاف صبيح أن هذه املس����اهمات 
حظيت بالتقدير واالحترام من جانب الوكالة وقيادة 

الشعب الفلسطيني والالجئني أنفسهم. 
وأوضح أن هذه األزمة التي تعرضت لها الوكالة 
جاءت نتيجة احلروب اإلس����رائيلية على قطاع 
غزة ثم تدهور األوضاع في س����ورية كونها تعد 
إح����دى مناطق عمليات الوكالة ولديها 13 مخيما 
لالجئني تضررت نتيجة تدهور األوضاع هناك 

وحتتاج ملساعدات. 
وأش����ار إلى أن هذا الوضع خلف عجزا ماليا 
للوكالة قدر بنحو 101 مليون دوالر ما أدى إلعالن 
الوكالة توقف نشاطها التعليمي الذي تقدمه لنحو 
700 ألف طفل فلسطيني مؤكدا أن »هذا أمر خطير 

للغاية«.

بحث القضايا املهمة في ظل التغيرات االقتصادية في الدول اآلسيوية

اجتماع »تنفيذية برملانات آسيا« يتبنى مقترح الكويت 
لتشجيع االستثمارات من قبل الصناديق السيادية واالستثمارية

والصنادي����ق االس����تثمارية 
األخرى.

اللجنة ناقشت  وذكر أن 
أم����س األول ع����دة مواضيع 
خاصة مبسودات قرارات على 
أن تعرض هذه القرارات بعد 
مناقش����تها واملوافقة عليها 

خالل االجتماع التنفيذي األول 
للجمعية البرملانية اآلسيوية 
املزم����ع عقده ف����ي العاصمة 
الباكستانية )إسالم أباد( في 

سبتمبر املقبل.
وأضاف أن من مسودات 
القرارات التي ناقشتها اللجنة 
الدائمة مسودة قرار خاصة 
مبكافحة الفقر ومسودة قرار 
خاصة باالقتصاد والشؤون 
املالية ومسودة قرار خاصة 
بالتنمية املس����تدامة وأخرى 
خاص����ة بالقضاي����ا البيئية 
واالحتباس احلراري والتغير 
ف����ي آس����يا اضافة  املناخي 
ق����رار خاصة  إلى مس����ودة 

بالطاقة.
يذك����ر أن الوفد البرملاني 
الكويت����ي ال����ذي يض����م في 
عضويت����ه كال م����ن النائبني 
الدكت����ور خليل أبل وماضي 
الهاج����ري انتهى من اجتماع 
اللجنة الدائمة حول االقتصاد 
التابعة  والتنمية املستدامة 
للجمعية البرملانية اآلسيوية 
العاصمة االندونيس����ية  في 

جاكارتا.

اللجنة تبنت  ل�)كون����ا( إن 
الكويت  اقتراحات قدمته����ا 
أبرزها مس����ودة قرار خاصة 
املالية وهي حول  بالشؤون 
تش����جيع االس����تثمارات في 
الدول اآلس����يوية خاصة من 
قب����ل الصناديق الس����يادية 

كوالملبور � كونا: قال رئيس 
وفد مجلس األمة إلى جاكارتا 
أمني س����ر الشعبة البرملانية 
د.ع����ودة الرويعي إن أعمال 
التنفيذية  اللجن����ة  اجتماع 
الدائمة للشؤون االقتصادية 
ف����ي جمعية برملانات آس����يا 
استهدفت بحث القضايا املهمة 
في ظل التغيرات االقتصادية 

في الدول اآلسيوية.
وذكر الرويعي في اتصال 
هاتفي مع )كونا( يوم أمس 
األول أن وفد مجلس األمة بحث 
مع جلنة الشؤون االقتصادية 
التابعة  والتنمية املستدامة 
للجمعية البرملانية اآلسيوية 
في جاكارتا مس����ودة القرار 
اخلاص بضمان جهود حتقيق 
النمو االقتص����ادي العتماده 
للمؤمتر املقبل في كمبوديا.

وأضاف أن اللجنة بصدد 
االنتهاء من مسودة املشروع 
والذي س����يرفع في املؤمتر 
املقبل املقرر عقده في مملكة 

كمبوديا العتماده.
م����ن جهته، ق����ال النائب 
خليل أبل في تصريح مماثل 

د.عودة الرويعي ود.خليل عبداهلل خالل االجتماع 

ضرورة التزام 
احلوار في حل 

اخلالفات والبعد 
عن االختالفات 

الطائفية


