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أعرب عن شكره وتقديره لرئيس مجلس الوزراء على دعمه في نشر الموسوعة المهمة جداً ألبنائنا

الشحومي كرّم مؤلف »املوسوعة اإلمالئية«: نحتاج »حمزة اخلياط« في كل املجاالت

عبدالعزيز الفضلي 

أكد النائب السابق واحملامي 
أحمد الشــحومي أن التعليم 
لدينــا ســيئ ولــن يتحمــل 
املسؤولية وزير التربية فقط 
بل كل بيت وأسرة ومسؤول 
تقع عليه مســؤولية تردي 
مستوى التعليم، مشيرا الى 
اننا علينا جميعا التعاون في 
هذا اجلانب خاصة أن لدينا 
شعبا واعيا وحيويا يسعى 

إلى تعليم أفضل.
جــاء ذلــك خــال حفــل 
التكرمي الذي أقامه الشحومي 
ملؤلــف املوســوعة اإلمائية 
حمــزة اخليــاط فــي ديوان 
الشــحومي مبنطقة ســلوى 
أعــرب خالــه عــن شــكره 
وتقديره لسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك 
علــى دعمه للخياط ونشــر 
موسوعته املهمة جدا ألبنائنا، 

مشــيرا إلى أن هناك الكثير 
من الطاقات الكويتية بديها 
نوع من اإلسهامات الوطنية 
وحتتاج إلى دعم حتى تظهر 

وتقدم شئيا للوطن.
وأضاف أننا لو كنا دعمنا 
اخلياط منذ ســنني لقدم لنا 
نفس هذا الفكر جليل تخرج 
ووصل إلى اجلامعة ولألسف 
ال يعــرف الفــرق بــني الام 
القمرية والشمسية بل هناك 
٨٠% من أبنائنا يكتبون »ان 
شاء اهلل« غلط، الفتا إلى أن 
اجليل مت تعليمه خطأ واللغة 
االجنليزيــة لديهــم اهم من 

لغتنا العربية.
أن  الشــحومي  وذكــر 
الكويت أرســلت العديد من 
الطلبة للدراســة في بعثات 
خارجية ولألسف بعضهم جاء 
بشهادات مزورة، مضيفا أنه 
ال يلوم الطلبــة بينما اللوم 
يقع على الدولة لعدم تبنيها 

على املوســوعة جرس إنذار 
لــدى أعضــاء مجلــس األمة 
الرجــل  ويســتدعون هــذا 
واالطاع علــى ما يقدمه من 
مجهود وتعب من أجل أبناء 
الكويت، مطالبا وزير التجارة 
باالهتمام بهذه املواهب وأبناء 
البلد املخترعني ورعايتهم على 
أرض الواقع بدال من افتتاح 

بقالة.
وأعلن الشحومي في بادرة 
منه شــراء ١٠٠٠ نســخة من 
املوسوعة لتوزيعها على من 
يريدها وكذلك توزيعها على 

مدارس سلوى وبيان.

مصلحة أبنائنا
مــن جانبه، أعرب مؤلف 
املوســوعة اإلمائية حمزة 
اخليــاط عــن بالغ شــكره 
الســابق  وتقديــره للنائب 
الشــحومي  واحملامي أحمد 
علــى هذا التكــرمي، مضيفا: 

أبناءها، واخلياط ضرب أروع 
األمثلة بأن الكويتي قادر على 
صنــع املعجــزة، لذلك نحن 
نحتاج إلى »حمزة اخلياط« 
فــي كل املجــاالت لتغييــر 
وتطوير املجتمع، والتغيير 
يكون بخطوة أو حدث أو كلمة 
خاصــة، إننا في زمن يقوده 
رجل سبق زمانه في احلكمة 
والفكــر والنظر هو صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد، حفظه اهلل ورعاه.
الشــحومي عن  وتساءل 
منهج الكفايات والهدف منه، 
مشيرا إلى أنه لم يجد اإلجابة 
عند املعلم الذي أفادني بأنه 
يدخل الفصل وال يعرف ماذا 

يقدم في هذا املنهج.
أن تكــون  وزاد: يجــب 
التظاهــرة التــي خــرج لها 
الشعب الكويتي بكل التزام 
واحتــرام للقوانــني وبعيدا 
الفوضــى للحصــول  عــن 

»الكويــت مهمــا قدمــت لها 
أكــون مقصرا، وأنــا فخور 
بذلــك«، شــاكرا فــي الوقت 
نفسه ســمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك 
علــى اهتمامه ورعايته لهذا 
املشروع احليوي والذي يأتي 

ملصلحة أبنائنا الطلبة.
وكشف اخلياط أن التنسيق 
جار حاليا مع جمعية الهال 
األحمــر الكويتي لتوزيع ١٠ 
آالف نسخة من املوسوعة على 
الاجئني السوريني على حدود 
تركيا ولبنان إضافة املراكز 
األوروبيــة واآلســيوية كما 
سيتم توزيع ٢5 ألف نسخة 
على مدارس صعوبات التعلم 
إضافــة إلى بيع املوســوعة 
بســعر رمــزي فــي معرض 

الكتاب.
وأوضح اخلياط أن هناك 
موســوعة جديــدة بصــدد 
إجنازها وهي »تعلم الهمزة 

من حمــزة« من 5٠٠ صفحة 
جديــدة  إضافــة  ســتكون 

ويستفيد منها اجلميع.

تكريم من وزير التربية السعودي
كشــف اخليــاط أن وزير 
التربيــة الســعودي أقام له 
حفل تكرمي وهذا شيء يعتز 
به ويشكره على هذه البادرة 
الطيبة، مشــيرا إلــى أن ذلك 
ليس بالشــيء الغريب على 

أشقائنا في اململكة.

صالحيات لإلبداع
شهد احلفل مشاركة قائمة 
الرؤية املرشــحة النتخابات 
جمعيــة املعلمــني، حيث قام 
رئيس القائمة خالد الصويلح 
بتقــدمي درع تذكارية حلمزة 
اخلياط، متمنيا أن يتم منح 
اخلياط صاحيات أكثر ليبدع 
في خدمة أهل الكويت وتقدمي 

أفكار مفيدة للمجتمع.

)ريليش كومار( أحمد الشحومي ملقيا كلمته  حمزة اخلياط معبرا عن امتنانه للمشاركني في تكرميه حمزة اخلياط يقدم نسخة من املوسوعة اإلمالئية إلى النائب السابق أحمد الشحومي

تعليمنا سيئ 
واجلميع يتحمل 

املسؤولية
وليس وزير التربية 

فقط

اخلياط ضرب أروع 
األمثلة بأن الكويتي 

قادر على صنع 
املعجزة

اخلياط: »الكويت 
مهما قدمُت لها 

أكون مقصراً.. وأنا 
فخور بذلك«

توزيع 10 آالف 
نسخة من 

املوسوعة اإلمالئية 
على الالجئني 
السوريني و25 

ألفًا على مدارس 
صعوبات التعلم

خالل زيارة وفد من الشركات الفرنسية في السياحة والترفيه

السفيرة الفرنسية: موقع الكويت وحكمة 
سياستها جعالها مكاناً مالئماً للمؤمترات الدولية

)أحمد علي( السفيرة ماري ماسدوبوي وممثلو الشركات الفرنسية املشاركون في االجتماع 

أسامة دياب

اســتضافت البعثة التجارية لدى الســفارة 
الفرنسية في الكويت »بزنس فرانس« وفدا من 
أشهر الشــركات الفرنســية في مجال السياحة 
والترفيه، حيث التقى أعضاء الوفد مبسؤولني لدى 
الديوان األميري وشركة املشروعات السياحية.

وعلى هامش اللقاء، أكدت السفيرة الفرنسية 
لدى البــاد ماري ماســدوبوي عمــق العاقات 
الفرنسية - الكويتية، مشيدة بتطورها الافت 
على مختلف األصعدة. وأوضحت أن موقع الكويت 
وحكمة سياستها اخلارجية املتوازنة عامليا جعاها 
موطنا للعديد من الفعاليات واملؤمترات الدولية.

 وقالت في كلمتها خال حفل أقامته على شرف 
الوفــد في مقر إقامتها أمــس األول نحن نحتفي 
اليوم مبجموعة من الشركات الرائدة الفرنسية 
في مجال السياحة والترفيه التي حضرت للكويت 
للتعــرف على الفرص املتاحــة لها للتعاون في 
املجالني اخلاص والعام، الفتة إلى أن الشــركات 
الفرنسية الـ 6 تعتبر األشهر عامليا في هذا املجال 
وفي مجــال تنظيم األحــداث العاملية الضخمة، 
متمنية لهم التوفيق في زيارتهم للكويت وأن تسفر 
هذه الزيارة عن عقود تسهم في تعزيز التعاون 
الثنائي. بدوره، قال رئيس البعثة التجارية في 
الســفارة الفرنسية ربيع صوفنجي إن السفارة 
بعد جناح زيارة عدة وفود فرنسية للكويت في 

مجال النفط والطب وفن الطبخ واملواد الغذائية 
والســياحة والترفيه ســتنظم زيــارة لوفد من 
الشركات الفرنسية املتخصصة في مجال التقنية 

املتطورة مطلع العام املقبل.
وأشــاد صوفنجــي بالعاقــات الفرنســية ـ 
الكويتية السياسية، متمنيا أن تتطور العاقات 
التجارية بني البلدين ملستوى عاقاتهما السياسية 

املمتازة.
 وتابع أن الشركات املشاركة في هذه الزيارة 
هي »دانيال شــربنتيني« املتخصصة في مجال 
االحتفاالت الضوئية املميزة، وشركة كورتيكس 
املتخصصــة في مجال التصوير والتشــخيص 
الطبي والتي اخترعت حديثا جهازا فائق التطور 
فــي مجال الواقــع االفتراضي والذي يســتعمل 
في مجال الترفيه والســياحة، وسيرك اخلريف 
بوغليون الذي مت تأسيســه قبل ١٠٠ عام ويقدم 
حوالــي ٢٠٠ عــرض كل عام في فرنســا وحول 
العالم، و»باكير اليومينيشن« املتخصصة في 
مجال التزيني واملســؤولة عن إنــارة برج ايفل 
وجادة الشانزليزيه خال االحتفاالت، و»ايرستار« 
املتخصصة في إنتاج وتركيب البالونات املضاءة 
بأحجام مختلفة والتي شاركت في حفل تنصيب 
الرئيس األميركي باراك أوباما واأللعاب األوملبية 
في ريو دي جانيرو، باإلضافة الى شركة »رينيه 
بيير« املتخصصة في إنتاج أرقى أنواع طاوالت 

البلياردو عامليا.

عمادة السلك الديبلوماسي كرّمت عنايتي
أسامة دياب

الســلك  عميــد  أشــاد 
باإلنابــة  الديبلوماســي 
سفير بتســوانا لدى الباد 
مانييبديزا باتريك ليسيندي 
بالدور املميز واحليوي الذي 
بذله السفير اإليراني املنتهية 
مهام عمله في الكويت د.علي 
عنايتي خال فترة عمله فيها. 
وأضــاف ليســيندي - 
فــي كلمــة لــه خــال حفل 
توديع أقامته عمادة السلك 
للســفير  الديبلوماســي 
عنايتــي، مســاء أول مــن 
امس، أن عنايتي استطاع أن 
يلعب دورا بارزا في تطوير 
العاقات وأن ميد جســور 
التعاون في مجاالت عدة بني 
إيران والكويت وترك أسسا 
سليمة ســيواصل خلفاؤه 
البنــاء عليهــا. وأعرب عن 

اللقــاءات فيما بينهم. وقدم 
عميد الســلك الديبلوماسي 
الســفير ليسيندي  باإلنابة 

متنياته بالتوفيق للســفير 
عنايتــي في مهمته اجلديدة 
خلدمة بلده، آما أن تتواصل 

نيابة عن الســفراء وممثلي 
الديبلوماســية  البعثــات 
واملنظمات الدولية في الكويت 

هدية تذكارية للسفير د.علي 
عنايتي تعبيــرا عن احملبة 

والوفاء.

)محمد هنداوي( السفير د.علي رضا عنايتي مع عدد من السفراء الذين حضروا حفل تكرميه 

خالل مؤتمر صحافي بمناسبة انتهاء مهام عمله في الكويت

ِ نفعاً مع إيران عنايتي: تاريخياً العقوبات لم تُد
أسامة دياب 

أشاد سفير اجلمهورية 
اإلسامية اإليرانية املنتهية 
مهام عمله لدى الباد د.علي 
رضــا عنايتــي بالعاقات 
الكـــويـتـية  اإليــرانـيـة- 
والتــي وصفهــا باملتميزة 
والتاريخيــة التــي ُبنيــت 
على أسس متينة وينتظرها 
مســتقبل مشــرق وواعد، 
معربا عن أمله في أن يستمر 

تطورها.
ووصف عنايتي - خال 
مؤمتر صحافي عقده في مقر 
السفارة مع عدد من ممثلي 
الصحف احمللية مبناسبة 
انتهاء مهام عمله في الكويت 
- جتربته في الكويت والتي 
استمرت ملدة أربعة أعوام 
ونصــف العــام بالناجحة 
واملؤثــرة، مشــيدا بالدعم 
الــذي ملســه مــن الكويت 
حكومة وشعبا وعلى رأسها 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، ما سهل كثيرا 
من مهــام عملــه، موضحا 
أن تواصلــه مــع الشــعب 
الكويتي اتصف بالساسة 
واالنســيابية وكأنه يعمل 
بني أهلــه وأصدقائه الذين 
أحاطــوه باملــودة واحملبة 

واالحترام.
إلــى  وأشــار عنايتــي 
الــدور احملوري املهم الذي 
قامــت به رابطــة الصداقة 
الكويتية- اإليرانية برئاسة 
د.عبدالرحمن العوضي في 
توطيد العاقات بجناحيها 
الرسمي احلكومي والشعبي 
االجتماعي والثقافي، مشيرا 
إلــى وجــود نظيــر لهــذه 

الرابطة في إيران.
وعلى الصعيد الرسمي، 
لفــت عنايتي إلــى لقاءات 
عديدة جمعته مع مسؤولي 
وزارة اخلارجية حقق من 
خالها العديد من اخلطوات 
املهمة في تاريخ العاقات 
الثنائيــة، أهمهــا تبــادل 
الزيارات رفيعة املســتوى 
بني البلدين، أبرزها زيارة 
صاحب الســمو األمير إلى 
إيــران فــي ٢٠١3 وزيــارة 
الرئيــس اإليراني للكويت 
د.حسن روحاني، باإلضافة 
إلى زيارات على مســتوى 
وزراء اخلارجية، مشيرا إلى 
أن السفير اجلديد سيبني 
على هذه العاقات في سبيل 
تعزيز التواصل والتعاون 
بني البلدين واستمراره نظرا 
لتميز العاقات الثنائية بني 

البلدين.
ولفت إلى احلفاوة التي 
وجدهــا عنــد توديعه من 
كبار املســؤولني في وزارة 
اخلارجيــة، وعلى رأســهم 

نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزيــر اخلارجية الشــيخ 
صباح اخلالد، ونائب وزير 
اخلارجية خالد اجلاراهلل، 
الذي ساهم كثيرا في جناح 
مهمته وكذلك مساعد وزير 
اخلارجية لشــؤون آســيا 
السفير علي السعيد ومساعد 
وزيــر اخلارجية لشــؤون 
مكتب الوزير الشيخ د.أحمد 
الناصر، مشيرا إلى استقبال 
سمو الشيخ ناصر احملمد له، 
مضيفا: وجدت من اجلميع 

كل محبة ومودة.
وردا على سؤال حول ما 
إذا مت التطرق خال اللقاءات 
الرسمية إلى موضوع إعادة 
عــدد البعثــة اإليرانية إلى 
ما كانت عليه ســابقا، قال 
عنايتي: لم نتطرق إلى ذلك، 
الن العاقات بني البلدين على 
مستوى السفراء والتخفيض 
كان على صعيد العدد وهو 
قرار كويتي نحترمه، ونثمن 
الكويت بالســفير  ترحيب 
اجلديد محمد إيراني، كما أننا 
لم نناقــش موضوع عودة 
الســفير الكويتي في إيران 
مجــدي الظفيري أو وجود 

أي سفير آخر.
وعن العقوبات األميركية 
اجلديدة والتي دخلت حيز 
التنفيــذ ضــد إيــران، قال 
عنايتي: إن العقوبات ليست 
جديدة على إيران والشعب 
اإليرانــي، وإمنــا هــي أداة 
اســتعملت للضغــط على 
باده طوال 4 عقود، مشيرا 
إلى أن هذه العقوبات ظاملة 
وجائرة وأحادية اجلانب وال 
حتظى بأي شرعية دولية، 
مشيرا إلى أن إيران دخلت في 

مفاوضات جادة منذ سنوات 
مع املجتمع الدولي وصلت 
إلى نتيجة قبل ســنتني مع 
التزام متبادل برفع العقوبات 
التــي رفــع جــزء منهــا، 
خصوصــا أن إيــران أوفت 
بالتزاماتها حســب تقارير 
وكالة الطاقة الذرية، مشددا 
على أن باده لن تستســلم 
جتاه مثــل لهذه العقوبات، 
موضحــا أن العقوبــات لم 
تنجــح مــع بــاده ولكــن 
جنحت املفاوضــات، مبينا 
أن العقوبات هذه املرة بفعل 
فاعل وهو الرئيس األميركي 
الذي خرج من االتفاق املرحب 

به من املجتمع الدولي.
ونفى عنايتي أن يكون 
قــد ناقــش مع املســؤولني 
الكويتيــني موضوع التزام 
الكويت بالعقوبات األميركية 

األخيرة على إيران.
وأشــار عنايتي إلى أنه 
ســيغادر الكويت الســبت 
املقبل، بينما سيصل السفير 
اجلديــد محمــد إيراني إلى 
الكويت خال ٧ إلى ١٠ أيام، 
متمنيــا التوفيق والســداد 
لنظيره اجلديد، مشيرا إلى 
أن أمامــه عددا مــن امللفات 
التي عليه متابعتها، ومنها 
نقــل الدفعــة الثالثــة مــن 
املســجونني اإليرانيني إلى 
وطنهــم ومواصلــة بحــث 
موضوع تسهيل التأشيرات 
اإليرانيــني  للمواطنــني 
واالهتمــام باجلاليــة التي 
يصل عددها في الكويت إلى 
4٠ ألف نســمة. كما ذكر ان 
القسم القنصلي في السفارة 
يصدر نحو ٨5 ألف تأشيرة 

للكويتيني سنويا.

د.علي عنايتي خالل املؤمتر الصحافي )محمد هنداوي(

إيران مستمرة 
في عالقتها مع 
الدول امللتزمة 

بالعقوبات 
األميركية

لم أتطرق إلعادة 
عدد البعثة إلى
ما كان عليه أو 

عودة السفير 
الكويتي إلى طهران 

مع املسؤولني 
الكويتيني

ملشاهدة الڤيديو
أوأو ميكن استخدام QR كود أو

فرح الصباح: الكويت تولي أهمية كبرى
لصون تراثها الوثائقي

تونــس ـ »كونا«: أكدت باحثة اآلثار وممثلة 
املجلــس الوطني للثقافة والفنــون واآلداب في 
الكويت الشيخة فرح الصباح أن الكويت تولي 
أهمية كبــرى لصون تراثها الوثائقي، مشــيرة 
إلى جهود العديد من املؤسســات في هذا املجال 

وأبرزها مركز البحوث والدراسات الكويتية.
جــاء ذلك في محاضرة ألقتها الشــيخة فرح 
الصبــاح أمس ضمن فعاليــات امللتقى اإلقليمي 
التشــاوري األول للمنطقة العربية حول تنفيذ 
)توصيــة اليونســكو اخلاصة بصــون التراث 
الوثائقــي مبا في ذلــك التراث الرقمــي وإتاحة 
االنتفاع بــه لعام ٢٠١5( والــذي أقامته املنظمة 
العربيــة للتربيــة والثقافة والعلوم )ألكســو( 
مبشــاركة ممثلني عن احلكومات واملؤسســات 
املعنية وخبراء دوليني في مجال ذاكرة العالم.

واعتبرت الشيخة فرح الصباح التي تشغل 
أيضا منصب مسؤولة برنامج ذاكرة العالم ونائب 
رئيس اللجنــة اإلقليمية لدول مجلس التعاون 
اخلليجــي أن جتربة الكويــت عريقة في مجال 
صــون التــراث الوثائقي حيث بــادرت في عام 
٢٠١٢ لالتحاق ببرنامج )ذاكرة العالم( وشاركت 
فــي العديد من الــدورات والتظاهرات اإلقليمية 
والدولية والتي أفضت في عام ٢٠١٢ إلى إنشــاء 
اللجنة اإلقليمية لدول مجلس التعاون اخلليجي 
بهذا البرنامج. وأضافت أن الكويت تتوافر على 
وثائق تاريخية نادرة وفريدة تعود أهمها وهي 
)حجر أركيلوس( إلى ثاثة آالف سنة قبل املياد 
ومت العثــور عليها في املنطقــة األثرية بالوفرة 
وهي عبارة عن رســالة تضم 44 سطرا وتوجد 

حاليا باملتحف الوطني في الكويت.


