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«تسريبات تنقالت السفراء غير صحيحة وتربكنا مع الدول»

الجارالله :الظروف والتحديات تؤكد
الحاجة لـ«االتفاقية األمنية» والعمل بها
| كتب خالد الشرقاوي |
ف�ي�م��ا اع �ت �ب��ر أن م�ج�ل��س األم ��ة
هو من يقدر متى يبحث االتفاقية
األمنية الخليجية ،وفقًا لظروفه
وأول��وي��ات��ه وج ��دول اع�م��ال��ه ،نفى
وك� �ي ��ل وزارة ال� �خ ��ارج� �ي ��ة خ��ال��د
ال�ج��ارال�ل��ه علمه ب�م��وع��د طرحها،
وق � ��ال «ل � ��م ن �ب �ل��غ ل �ح��د اآلن م�ت��ى
س� �ت� �ن ��اق ��ش م � ��ن ق� �ب ��ل امل� �ج� �ل ��س»،
مشددًا على أن «االتفاقية األمنية
دائ�م��ًا م��ا ت��ؤك��د ال �ظ��روف الحاجة
لها ،وتصاعد الظروف واملصاعب
األمنية وال�ت�ح��دي��ات ،تؤكد دائمًا
الحاجة للعمل بهذه االتفاقية».
وأوضح الجارالله في تصريح
ل � �ل � �ص � �ح� ��اف � �ي� ��ن ،ع� � �ل � ��ى ه� ��ام� ��ش
مشاركته في الغبقة التي أقامها
س �ف �ي��ر االم� � � � � ��ارات ل� � ��دى ال �ك��وي��ت
رحمة الزعابي مساء أمس األول،
ب �ح �ض��ور ع ��دد ك�ب�ي��ر م ��ن رؤس ��اء
ال �ب �ع �ث ��ات ال��دي �ب �ل��وم��اس �ي��ة ل ��دى
ال �ك��وي��ت ،ف��ي ش ��أن ت� ��داول تعين
اسماء لسفراء كويتين بالخارج،
وأه��م األس �م��اء امل�ط��روح��ة ،بقوله:
«جوابي حول األسماء املطروحة،
أن كلهم مهمون ،واألسماء لم يتم
االنتهاء منها لحد االن واإلدارات
لم يتم تحديد مديرين لها بعد».
وب� � �ش � ��أن ال� �ت� �س ��ري� �ب ��ات ح ��ول

أس� � � � �م � � � ��اء م � � � ��ن ش � �م � �ل � �ت� ��ه ح� ��رك� ��ة
التنقالت ،قال انها غير صحيحة،
وم � ��ن امل� ��ؤس� ��ف ان ن �س �م��ع ب �ه��ذه
ال �ت �س��ري �ب��ات ب ��ن ف �ت ��رة وأخ � ��رى،
وهي تربكنا وتحرجنا مع الدول
االخ � ��رى ،ول �ك��ن ان ش ��اء ال �ل��ه كما
ذك� � ��رت س �ت �ك��ون ج� ��اه� ��زة ق��ري �ب��ا،
وق ��ري �ب ��ا ان ش � ��اء ال� �ل ��ه س�ي�ع�ت�م��د
ال� �ن ��ائ ��ب االول ل ��رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال � ��وزراء وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة الشيخ
ص � �ب ��اح ال� �خ ��ال ��د ه� � ��ذه ال �ق ��ائ �م ��ة،
وبالتالي ترفع للمقام السامي.
وح � ��ول رؤي� �ت ��ه إلق � ��رار ق��ان��ون
ال�س�ل�ك��ن ق ��ال ال �ج��ارال �ل��ه «ال�ح�م��د
ل� �ل ��ه ل� �ق ��د أق � � ��رت ال� �ت� �ع ��دي ��الت ف��ي
ال�ق��ان��ون ون��وج��ه بالشكر الجزيل
ل��رئ �ي��س وأع � �ض ��اء م �ج �ل��س االم ��ة
ع �ل��ى ج �ه��وده��م وح��رص �ه��م ع�ل��ى
إن �ج ��از ه ��ذا ال �ت �ع��دي��ل ف ��ي ق��ان��ون
ال �س �ل �ك��ن ،وال � ��ذي أق ��ر ف ��ي جلسة
االرب� � � �ع � � ��اء ت � �ع� ��دي� ��الت ج ��وه ��ري ��ة
ع �ل��ى ال �ق ��ان ��ون ،ح �ي��ث رأت وزارة
ال�خ��ارج�ي��ة وع �ل��ى رأس �ه��ا الشيخ
ص� � �ب � ��اح ال� � �خ � ��ال � ��د ،ان ت � �ق� ��ر وان
ت �ت �ض �م��ن ق� ��ان� ��ون ال �س �ل �ك��ن ب�ع��د
س�ن��وات م��ن ال�ع�م��ل ب�ه��ذا ال�ق��ان��ون
ب�س�ن��وات طويلة ملصلحة العمل،
وال�ج�ه��د الديبلوماسي الكويتي
وف� � ��ي ص� ��ال� ��ح ال��دي �ب �ل��وم��اس �ي ��ن
ال�ك��وي�ت�ي��ن ،وس�ت�س��د ال�ك�ث�ي��ر من

الجارالله يتوسط والزعابي حشدًا من السفراء

الثغرات التي كانت موجودة».
وع � ��ن ت �ط �ب �ي��ق ال � �ق ��ان ��ون ق ��ال
«س �ي �ص��در ب �م��ا أق ��ر م ��رس ��وم وان
شاء الله سنعمل به حال ملا صدر
املرسوم».
وح� � � � � � ��ول ق� � � � ��راء ت� � � � ��ه ل � �ل � �ت ��وج ��ه
ال�س�ع��ودي ن�ح��و روس �ي��ا وفرنسا
ب �ع��د إب � ��رام ص �ف �ق��ات س� ��الح ،واذا
م ��ا ك� ��ان ه� ��ذا االم � ��ر ه ��و مل��واج �ه��ة
ال� � ��والي� � ��ات امل � �ت � �ح� ��دة ،ق� � ��ال «ال ال
إطالقا ،وال نقرأ هذه الزيارة بهذه
ال �ط��ري �ق��ة ع �ل��ى اإلط� � � ��الق ،ون �ح��ن
س� �ع ��داء ب ��زي ��ارة ص��اح��ب ال�س�م��و
ول ��ي ول ��ي ال �ع �ه��د ال �س �ع��ودي ال��ى
روس �ي��ا ،وك��ذل��ك زي��ارت��ه لفرنسا،

عدد من السفراء في الحفل

ونعتقد ب��أن االش �ق��اء ف��ي اململكة
ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة ،ي�ت�ح��رك��ون
ت�ح��رك��ا اس�ت��رات�ي�ج�ي��ا ،وي�ع�م�ل��ون
ع�ل��ى ن�س��ج ع��الق��ات استراتيجية
مع روسيا ومع فرنسا ،وغيرهما
م ��ن ال � ��دول امل ��ؤث ��رة ،وه � ��ذا ت�ط��ور

ط�ب�ي�ع��ي ي�ج�س��د م�ص��ال��ح اململكة
وحرصها على تحقيق مصالحها
االستراتيجية ،في ظل التحديات
التي تواجهها املنطقة».
وح��ول رؤي�ت��ه ل��أزم��ة اليمنية
ب� �ع ��د ف� �ش ��ل م� �ب ��اح� �ث ��ات ج �ن �ي��ف،

الوكيل نائبًا للوزير بدرجة وزير

حول تسمية الوكيل ضمن قانون السلكني بعد تعديله ،واذا ما
كان هذا االمر يتعارض مع منصب الوكيل الذي يتبوأ درجة وزير،
قال الجارالله «املوضوع ليس شخصيًا ،واملوضوع يتعلق بوكيل
الوزارة ،الن التسميات في وزارة الخارجية تغيرت ،الوكيل سيكون
نائبًا للوزير وامل��دي��رون سيكونون مساعدي ال��وزي��ر ،ومنصبي
سيكون نائب الوزير بدرجة وزير ،وال يتعارض إن شاء الله».

«لوياك» :حملة « ...»Peace of Artللسالم والرخاء

الكويت :تعديل اتفاقية
التسهيالت الديبلوماسية مع قطر

ّ
ك ��ون ��ا -وق� �ع ��ت ال �ك��وي��ت وق �ط��ر أم � ��س ،ب��روت��وك��ول
ت�ع��دي��ل االت�ف��اق�ي��ة امل�ب��رم��ة ب��ن ال�ح�ك��وم�ت��ن الكويتية
والقطرية ف��ي ش��أن تقديم تسهيالت إلق��ام��ة البعثات
ال��دي �ب �ل��وم��اس �ي��ة .ووق � ��ع ال �ب ��روت ��وك ��ول ع ��ن ال �ج��ان��ب
الكويتي وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله ،وعن
قطر سفيرها حمد بن علي آل حنزاب.

| كتب عالء محمود |

ووقعت الكويت وكوبا اتفاقية في شأن اإلعفاء من
تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الديبلوماسية
وال�خ��اص��ة وال�خ��دم��ة وال��رس �م �ي��ة .ووق ��ع ع��ن الجانب
الكويتي الوكيل الجارالله ،وعن كوبا السفير اندريس
مرسيلو جوانالز جارريدو .وحضر مراسم التوقيع
مدير إدارة املراسم السفير ضاري عجران العجران.
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أميرة بهبهاني تساعد األطفال على إعادة التدوير

ل�ه��م وتوجيههم إل��ى األس�ل��وب
ال� �ص� �ح� �ي ��ح ب ��ال ��رس� ��م وت �ل ��وي ��ن
امل �ق��اع��د ك ��ان م ��ن م�ن�ط�ل��ق نشر
الثقافة الفنية ،وتوعية النشء
بدور الفن كأداة للسالم ،وأهمية
إع� ��ادة ال �ت��دوي��ر وال �ح �ف��اظ على
ال�ب�ي�ئ��ة م��ن خ ��الل ال�ع�م��ل الفني
الذي قاموا به.
أم� � � ��ا ع � �ل� ��ى ص� �ع� �ي ��د ال� �ك� �ب ��ار

ف�ك��ان لهم نصيب باالستمتاع
بالحفل املوسيقي ال��ذي أحيته
فرقة «ل��وي��اك» املوسيقية ،التي
ّ
ق � ��دم � ��ت ت� �ش� �ك� �ي� �ل ��ة م� ��وش � �ح� ��ات
ت� ��راث � �ي� ��ة ع� �ل ��ى أن� � �غ � ��ام ال �ت �خ��ت
الشرقي ،ف��أب��دع أف��راده��ا كأنهم
ن �ج ��وم م �خ �ض��رم��ون ،ل �ه��م ب��اع
طويل في املجال الغنائي ،وهو
ّ
إن دل ع �ل��ى ش � ��يء ،ف �ي��دل على

شروق أمني ّ
توجه إحدى الفتيات إلى كيفية الرسم

فارعة السقاف إلى جانب الفنانني التشكيليني املشاركني

ّ
ح � ��رص «ل � ��وي � ��اك» ع� �ل ��ى ت �ب��ن��ي
امل��واه��ب ال�ش��اب��ة دوم ��ًا ع�ل��ى كل
األص � �ع� ��دة ،وم �ن �ح �ه��ا ك ��ل س�ب��ل
ال��راح��ة للحصول على التعليم
املناسب لبناء املوهبة وصقلها
بالشكل الصحيح.
وع� � �ل � ��ى ه � ��ام � ��ش ال� �ح� �م� �ل ��ة،
ت�ح� ّ�دث��ت «ال � ��راي» إل��ى رئيسة
م � �ج � �ل� ��س اإلدارة ال� �ع� �ض ��و
امل� �ن� �ت ��دب ل� � ��«ل � ��وي � ��اك» ف ��ارع ��ة
ال �س �ق��اف ،ف��أش��ارت إل��ى سبب
اط� ��الق ال �ح �م �ل��ة ،ق��ائ �ل��ة «ع�ل��ى
م � � ��دار ال � �ع� ��ام ت � �ق� � ّ�دم (ل� ��وي� ��اك)
ال�ع��دي��د م��ن الفعاليات الفنية
م� � ��ن خ� � � ��الل ذراع� � � �ن � � ��ا ال �ف �ن �ي��ة
(الب��ا) ،بهدف إط��الق إبداعات
ال � � �ش � � �ب � ��اب ،وت� �م� �ك� �ي� �ن� �ه ��م م��ن
مستقبل فني وخلق املزيد من
ّ
فرص العمل في شتى مجاالت
ّ
الفنون ،حيث ان (البا) تسعى
إل ��ى ت�ك�ث�ي��ف ن�ش��اط�ه��ا ال�ف�ن��ي،
والترويج لشتى أنواع الفنون
األدائ �ي��ة والتشكيلية ،بهدف
ت�ك��ري��س أه�م�ي��ة ال�ف�ن��ون ك��أداة
أس��اس �ي��ة ف��ي ت �ع��زي��ز ال �ت��وازن

(تصوير نور هنداوي)

النفسي ل��دى ال�ش�ب��اب ،ونشر
ال� �ب� �ه� �ج ��ة وال � � �ف � ��رح وامل� �ح� �ب ��ة،
وم��ن ث� ّ�م ال�س��الم ف��ي نفوسهم،
وه��و م��ا يحقق رؤي��ة (ل��وي��اك)
و (الب� � � ��ا) ف� ��ي إي � �ج� ��اد ش �ب��اب
م �س �ت �ن �ي��ر م � ��ن أج � � ��ل ال � �س ��الم
والرخاء».
واس� �ت� �ط ��ردت ق��ائ �ل��ة «وب �ن��اء
ع �ل��ى ه� ��ذا ك �ل��ه ي�م�ك�ن�ن��ي ال �ق��ول
ان (ل��وي��اك) تسعى دوم��ًا لنشر
ق �ي��م امل �ح �ب��ة وال� �س ��الم واالب � ��داع
وال ��وع ��ي وامل �ش��ارك��ة وال�ت�م�ك��ن
وامل� �ص ��داق� �ي ��ة ب� ��ن ك� ��ل ش ��رائ ��ح
امل �ج �ت �م��ع ،م ��ن خ� ��الل ال �ح �م��الت
ال �ت��ي ت�ط�ل�ق�ه��ا ب��امل �ج �م��ل ،وه��و
م��ا ت�ج��ده م �ت��واف �رًا ف��ي حملتنا
( )Peace of Artالتي أيضًا تعزز
ال��وع��ي باملسؤولية املجتمعية
وال �ب �ي �ئ �ي��ة ،ح �ي��ث ان �ن��ا ن�ح��رص
م��ن ض�م��ن أه ��داف الحملة على
إش� � � ��راك ال� �ش� �ب ��اب ال� �ع ��رب ��ي ف��ي
م� �ش ��اري ��ع إن �س��ان �ي��ة م �ش �ت��رك��ة،
وم� �ن� �ح� �ه ��م ال � �ف � ��رص � ��ة إلي � �ج� ��اد
ّ
تشجع اإلبداع
ذاتهم ،كما أنها
والفنون والرياضة».

الجامعة األميركية واملجلس البريطاني يحتفالن
بـ  10أعوام من الشراكة
احتفل مركز التعليم املستمر
بالجامعة األميركية في الكويت
بمرور  10أعوام على شراكته مع
امل�ج�ل��س ال�ب��ري�ط��ان��ي ال �ت��ي ب��دأت
في ع��ام  2005بتقديم دورات في
اللغة اإلنكليزية للذين يستعدون
لاللتحاق بجامعات تدرس اللغة
اإلن �ك �ل �ي��زي��ة س � ��واء ب��ال �ك��وي��ت أو
بالخارج .وبهذه املناسبة ،زارت
م��دي��رة م��رك��ز ال�ت�ع�ل�ي��م امل�س�ت�م��ر،
ب � �ث � �ي � �ن ��ة ال� � �خ� � �ب� � �ي � ��زي ،امل� �ج� �ل ��س
ال�ب��ري�ط��ان��ي ح�ي��ث ال�ت�ق��ت باملدير
امل�ق�ي��م ج��ران��ت ب��وت�ل��ر ،لالحتفال
بهذه املناسبة ومناقشة املزيد من
فرص التعاون املستقبلي .وخالل
ال� ��زي� ��ارة ،ق��دم��ت ال �س �ي��دة ب�ث�ي�ن��ة
ال�خ�ب�ي��زي للمجلس ال�ب��ري�ط��ان��ي
شهادة تقدير باإلنابة عن مركز
التعليم املستمر .وأكدت الخبيزي
أن م��رك��ز التعليم املستمر ال�ت��زم
منذ تأسيسه ع��ام  ،2004بتقديم
دورات وب��رام��ج تدريبية تساعد
الطالب واملحترفن على تحسن
م �ه��ارات �ه��م ب �م��ا ي �س��اع��ده��م على

واذا ما كان هناك تحركا خليجيا
ج � ��دي � ��دا ،ق� � ��ال «ال ي� ��وج� ��د ه �ن��اك
تحرك خليجي ج��دي��د ،والحقيقة
ف�ش��ل امل �ف��اوض��ات أض ��اف تعقيدا
اك �ث��ر ل�ل��وض��ع ال�ي�م�ن��ي ،وم��ؤس��ف
م��ا حصل م��ن التعنت ف��ي املوقف
ال � �ح� ��وث� ��ي ،ال� � � ��ذي أدى ال� � ��ى ه ��ذا
ال �ف �ش��ل او ال� ��ى ه� ��ذا ال �ت��وق��ف في
امل � �ف � ��اوض � ��ات ،ون �ت �ط �ل��ع ان ش ��اء
ال �ل ��ه ف ��ي امل �س �ت �ق �ب��ل ان ت�س�ت��أن��ف
امل �ف��اوض��ات ،وان يتحقق ال�س��الم
وان يتحقق االس�ت�ق��رار ف��ي اليمن
ال�ش�ق�ي��ق ،وان نتمكن بالفعل من
ت �ل �ب �ي��ة االح �ت �ي ��اج ��ات االن �س��ان �ي��ة
امللحة التي يعيشها ابناء الشعب

إعفاء من التأشيرة مع كوبا

إعادة تدوير براميل النفط بمشاركة فنانني تشكيليني

من مقرها الرئيسي باملدرسة
ال�ق�ب�ل�ي��ة ،ال ��ذي ت� ّ
�زي��ن ب��األج��واء
الرمضانية من حيث الفوانيس
ّ
املنتشرة في كل األرجاء ،وحتى
ّ
ب ��ائ ��ع «ال � � �ج� � ��الب» ال��رم �ض��ان��ي
ب � �م� ��الب � �س� ��ه ال� � �ت � ��راث� � �ي � ��ة وع� �ل ��ى
ظهره اإلب��ري��ق الضخم ،أطلقت
«ل� ��وي� ��اك» ح �م �ل �ت �ه��ا ال �ت��وع��وي��ة
« ،»Peace of Artوال �ت��ي تهدف
إلى إعادة تدوير براميل النفط
وت�ح��وي�ل�ه��ا إل ��ى م �ق��اع��د تنشد
ف� �ك ��رة ال � �س� ��الم ال� ��رم� ��زي� ��ة ،ال �ت��ي
ت �ش �ي��ر إل � ��ى اس� �ت� �خ ��دام ع ��وائ ��د
النفط ك��أداة لتعزيز ونشر قيم
املحبة والسالم واملشاركة ،وهو
ما يؤكد دور الكويت االنساني،
وح� �ص ��ول� �ه ��ا ع� �ل ��ى ل� �ق ��ب م��رك��ز
العمل االنساني.
والحملة التي ت�ش��ارك فيها
نخبة من الفنانن التشكيلين
ف��ي ال�ك��وي��ت وه��م ش ��روق أم��ن،
أم �ي ��رة ب �ه �ب �ه��ان��ي ،م ��ي ال�س�ع��د،
حسن ديكسون ،حمد الصعب
وإب � ��راه� � �ي � ��م ح � �ب � �ي ��ب ،ام � �ت� ��ازت
بالعفوية ،وحضرها نخبة من
شرائح املجتمع كبارًا وصغارًا،
ممن استمتعوا بالفعاليات.
ف�ع�ل��ى ص�ع�ي��د ال�ص�غ��ار ك��ان
ل �ه��م ن �ص �ي��ب ك �ب �ي��ر ب��امل �ش��ارك��ة
ف��ي تلك الحملة ،حيث شاركوا
الفنانن بالرسم على البراميل
ب �م��ا ي�ح�ل��و ل �ه��م م��ن رس��وم��ات،
ف� � �ع� � �ب � ��روا ع � � ّ�م � ��ا ف� � ��ي داخ � �ل � �ه ��م
وأطلقوا العنان لخيالهم ،وهو
أمر إيجابي يساعد الطفل دومًا
ع�ل��ى ال�ت�ن�ف�ي��س وإف � ��راغ ال�ط��اق��ة
ال��داخ �ل �ي��ة ،وم �ش��ارك��ة ال�ف�ن��ان��ن

(تصوير سعد هنداوي)

اليمني» .وحول املوقف الخليجي
م�م��ا اس �م��اه ال�ت��دخ��ل ال�ع��راق��ي في
البحرين ،ون�ف��ي وزي��ر الخارجية
ال �ع��راق��ي ل �ه��ذا االم � ��ر ،ق ��ال ال �ج��ار
ال� �ل ��ه «ه � �ن� ��اك م� ��ذك� ��رة ن �ق �ل��ت ال ��ى
وزي��ر الخارجية العراقي ابراهيم
ال �ج �ع �ف��ري ،م ��ن ق �ب��ل س �ف ��راء دول
مجلس ال�ت�ع��اون امل�ت��واج��دي��ن في
ب� �غ ��داد ،وه � ��ذه امل ��ذك ��رة واض �ح��ة،
ع � � �ب � � ��رت ع� � � ��ن اس � � �ت � � �ي� � ��اء واس� � � ��ف
خليجي لهذه التصريحات ،التي
اع�ت�ب��رت�ه��ا دول م�ج�ل��س ال�ت�ع��اون
ت ��دخ ��ال ف ��ي ش � ��ؤون االش � �ق� ��اء ف��ي
م�م�ل�ك��ة ال �ب �ح��ري��ن ،وه ��ي ب��ال�ف�ع��ل
ت ��دخ ��ل ،ول �ك��ن ت��أك �ي��دات ال�ج��ان��ب
ال �ع ��راق ��ي ب��أن �ه��م ك ��ان ��وا ي�ت�م�ن��ون
ب��أال تقرأ ه��ذه التصريحات بهذه
ال� �ق ��راءة ال�س�ل�ب�ي��ة ،وه �ن��اك بعض
األط��روح��ات واألف�ك��ار التي قدمت
من قبل الوزير الجعفري في لقائه
م��ع س�ف��راء دول مجلس التعاون،
وت �م �ن��ى ب��ال �ف �ع��ل ان ن �ت �ع��اون مع
االش �ق��اء ف��ي ال �ع��راق ل�ت�ج��اوز مثل
هذه االمور».
وح��ول املناسبة ق��ال الجارالله
«ت �ش��رف��ت ال�ل�ي�ل��ة ب �ح �ض��ور غبقة
سفارة االم��ارات العربية املتحدة،
وأت� �ق ��دم ب �ه��ذه امل �ن��اس �ب��ة لتهنئة
ال�س�ف�ي��ر رح �م��ة ال��زع��اب��ي ،ودول ��ة
االم � ��ارات ال�ش�ق�ي�ق��ة ،ون�ت�م�ن��ى لهم

أي ��ام ��ًا س �ع �ي��دة وق �ب ��ول ص�ي��ام�ه��م
وع� � �ب � ��ادت� � �ه � ��م ف � � ��ي ه � � � ��ذا ال� �ش� �ه ��ر
الفضيل ،ال��ذي أت��اح لنا الفرصة
للقاء والتواصل على املحبة دائما
ان شاء الله».
وأضاف ان العالقات االماراتية
الكويتية عالقات متميزة وأخوية
وتفاهم واشقاء وعالقات مصالح
مشتركة ،وبالتالي عالقات تتسم
بالتميز ف��ي ال�ت��راب��ط وال�ت��واص��ل
ب ��ن ق �ي��ادت��ي ال �ب �ل��دي��ن وص��اح��ب
ال�س�م��و يحظى ب��اح �ت��رام وتقدير
كبيرين في دولة االمارات العربية
امل � �ت � �ح � ��دة ،واي� � �ض � ��ًا ف � ��ي امل� �ق ��اب ��ل
االش �ق��اء ف��ي االم � ��ارات وح�ك��ام�ه��ا،
ج �م �ي �ع �ه��م ي �ح �ظ��ون ب �ك��ل ت �ق��دي��ر
واح�ت��رام ومحبة م��ن قبل القيادة
الكويتية والشعب الكويتي.
واس � �ت ��ذك ��ر ال� �ج ��ارال� �ل ��ه وق �ف��ة
االشقاء في االم��ارات في مساعدة
ودع��م ون�ص��رة الكويت وشعبها،
واح �ت �ض��ان ال�ك��وي�ت�ي��ن ف��ي أح�ل��ك
ال �ظ��روف ال�ت��ي م ��روا ب�ه��ا ،واي�ض��ًا
نتذكر دور صاحب السمو االمير
ف ��ي م �س��اع �ي��ه ال �ت��اري �خ �ي��ة ل�ق�ي��ام
ات �ح ��اد دول� ��ة االم � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة،
وب� ��ال � �ت� ��ال� ��ي ع � �ن ��دم ��ا ن� �ن� �ظ ��ر ال ��ى
ال�ت��اري��خ ن�ج��د ه�ن��اك زخ�م��ًا كبيرًا
ج �دًا ل �ه��ذه ال �ع��الق��ة ف��ي ع�م��ق ه��ذا
التاريخ.

بثينة الخبيزي تقدم درعًا للمدير املقيم في املجلس البريطاني في الكويت

ت�ح�ق�ي��ق غ��اي��ات �ه��م ،وه� ��ي خ��دم��ة
ال �ت ��زم ب �ه��ا امل �ج �ل��س ال�ب��ري�ط��ان��ي
على مدار السنوات .وقد أدى هذا
االهتمام املشترك بالطالب الذين
ه��م ب�ح��اج��ة ال ��ى ت�ح�س��ن لغتهم
اإلنكليزية واالنضمام الى دورات
ع ��ال� �ي ��ة ال � � �ج � ��ودة إل� � ��ى ت��أس �ي��س
شراكة بن مركز التعليم املستمر
واملجلس البريطاني.
واض ��اف ��ت أن ن �ط��اق ال �ش��راك��ة

ب � � � ��ن امل � � �ج � � �ل� � ��س ال� � �ب � ��ري� � �ط � ��ان � ��ي
وم��رك��ز ال�ت�ع�ل�ي��م امل�س�ت�م��ر يغطي
امتحانات برنامج اختبار اللغة
اإلن �ك �ل �ي ��زي ��ة ال � ��دول � ��ي ()IELTS
وق ��د أت ��اح ك��ل م��ن م��رك��ز التعليم
امل �س �ت �م��ر وامل �ج �ل��س ال �ب��ري �ط��ان��ي
ن � �ظ� ��ام� ��ا ل � � �خ � ��وض ام � �ت � �ح� ��ان� ��ات
برنامج اختبار اللغة اإلنكليزية
ال � ��دول � ��ي ( )IELTSف� ��ي م��رح �ل��ة
واح� ��دة ح�ي��ث ي�م�ك��ن للمرشحن

ال �ت �س �ج �ي��ل ف� ��ي دورات اإلع� � ��داد
املكثفة في مركز التعليم املستمر
وخ� ��وض ام �ت �ح��ان ( )IELTSفي
م��رك��ز ال�ت�ع�ل�ي��م امل �س �ت �م��ر .ي�ج��ري
م��رك��ز ال�ت�ع�ل�ي��م امل�س�ت�م��ر ام�ت�ح��ان
( )IELTSث��الث م ��رات ش�ه��ري��ًا ملا
ي� �ق ��ارب  300م ��رش ��ح ي �خ��وض��ون
االمتحان يوميًا.
كما يقدم مركز التعليم املستمر
دورات في اللغة اإلنكليزية تدعم
االه� � ��داف األك��ادي �م �ي��ة وال�ع�م�ل�ي��ة
وال � � �ح � � �ي� � ��اة ال � �ي � ��وم � �ي � ��ة ل �ج �م �ي��ع
امل � �س � �ت� ��وي� ��ات وج � �م � �ي ��ع ال� �ف� �ئ ��ات
ال�ع�م��ري��ة م��ن  14ع��ام��ًا وم��ا ف��وق.
ويستفيد املسجلون ف��ي ال��دورة
من تعليم عالي الجودة وبرامج
مبتكرة تقدم في بيئة تعلم داعمة
وم �ت �ع��اون��ة .ي �ق��دم م��رك��ز التعليم
امل �س �ت �م��ر ح��ال �ي��ًا خ�ص�م��ًا بنسبة
 10ف��ي امل �ئ��ة ل� ��دورات االس�ت�ع��داد
المتحانات برنامج اختبار اللغة
اإلن �ك �ل �ي ��زي ��ة ال � ��دول � ��ي ()IELTS
ل �ل �م ��رش �ح ��ن ال � ��ذي � ��ن ي �س �ج �ل��ون
ب��ام�ت�ح��ان��ات ( )IELTSباملجلس

ال� �ب ��ري� �ط ��ان ��ي ع � ��ن ط� ��ري� ��ق م��رك��ز
التعليم املستمر.
ولفتت الخبيزي إل��ى ان مركز
ال�ت�ع�ل�ي��م امل �س �ت �م��ر ف ��ي ال�ج��ام�ع��ة
األم� �ي ��رك� �ي ��ة ف � ��ي ال � �ك ��وي ��ت ال � ��ذي
ت ��أس ��س ع � ��ام  2004ي �ط �م��ح إل��ى
ال �ت��واص��ل م��ع ق�ط��اع األع �م��ال في
ال� �ك ��وي ��ت و ال� �ت� �ع ��رف ال � ��ى ب�ي�ئ��ة
العمل املحلية لتحديد مجاالت
ال� �ت� �ط ��وي ��ر امل �ح �ت �م �ل ��ة ،و م� ��ن ث��م
ت �ص �م �ي��م ب� ��رام� ��ج ت��دري �ب �ي��ة ذات
مستوى عاملي لتلبية احتياجات
ال �ش��رك��ات .و ت��واف��ر ب��رام��ج مركز
التعليم املستمر للشركات فرصة
لتصميم برامج تدريبية خاصة
تتوافق مع املتطلبات املهنية لكل
ً
شركة .فضال عن ذلك ،يقدم مركز
ال�ت�ع�ل�ي��م امل�س�ت�م��ر م�ج�م��وع��ة من
ورش ال�ع�م��ل ال�ق�ص�ي��رة املصممة
خ�ص�ي�ص��ا ل�ل�م�ه�ن�ي��ن ال�ع��ام�ل��ن،
ح ��ول م��وض��وع��ات م �ث��ل م �ه��ارات
التواصل ،وحل النزاعات ،والعمل
ال �ج �م ��اع ��ي ،وال �ت �ف �ك �ي��ر ال �ن �ق��دي،
والقيادة والتنظيم وإدارة الوقت.

ق � � � ّ�دم رئ� �ي ��س م �ج �ل��س إدارة ج �م �ع �ي��ة ال� ��زه� ��راء
التعاونية سعد العتيبي ،شيك الزكاة ملدير عالقات
كبار املحسنن في بيت الزكاة عبدالرحمن الكندري،
البالغ ق��دره  92178دي �ن��ارًا ،بحضور ن��ائ��ب رئيس
م�ج�ل��س اإلدارة ال��دك �ت��ور ي��اس��ن ال �ف��ارس��ي ،وأم��ن
ال �س��ر ص ��الح األن� �ص ��اري ،وأم ��ن ال �ص �ن��دوق سليم
امل��ذن ،وع�ض��وي مجلس اإلدارة ص��ال��ح الحسينان
وعبدالرحمن الجميل.
وق ��ال ال�ع�ت�ي�ب��ي إن دع ��م ال�ج�م�ع�ي��ة ل�ب�ي��ت ال��زك��اة
ي��أت��ي ف ��ي إط � ��ار ال �ج �ه��ود ال �ت��ي ت �ب��ذل �ه��ا ال�ج�م�ع�ي��ة
ل �خ��دم��ة ال ��وط ��ن وامل ��واط� �ن ��ن ،وامل �س��اه �م��ة ف ��ي دف��ع
مسيرة التقدم والبناء للمجتمع الكويتي ،تجسيدًا

لأهداف السامية التي تضمنها قانون العمل في
الجمعيات التعاونية.
وسيقوم بيت الزكاة بتلبية طلب جمعية الزهراء
التعاونية بصرف قيمة الشيك امل�ش��روط ملصلحة
سورية وبورما و كشمير ،كما ُيخصص جزء منه
لحملة جمع التبرعات ملصلحة السجناء التابعة
لجمعية التكافل لرعاية السجناء ،إضافة إلى األسر
املتعففة واملستحقة داخل الكويت.
من جهته ،أعرب الكندري عن بالغ شكره وتقديره
ل�ج�م�ع�ي��ة ال ��زه ��راء ع�ل��ى دع�م�ه��ا و ث�ق�ت�ه��ا ب��ال�ب�ي��ت،
ّ
بإخراج زكواتها ما يمكن البيت من تحقيق دوره
الخيري و اإلنساني.

تعاونية إشبيلية كرمت املشاركني
في مسابقة حفظ القرآن وتجويده
| كتب سعيد عبدالقادر |
ك � � � ��رم م � �ج � �ل ��س إدارة ج �م �ع �ي��ة
إش �ب �ي �ل �ي��ة ال �ت �ع ��اون �ي ��ة امل �ش ��ارك ��ن
وامل� �ح� �ك� �م ��ن ف� ��ي ال� � � � ��دورة ال �ث��ان �ي��ة
مل� �س ��اب� �ق ��ة ح � �ف� ��ظ ال� � � �ق � � ��رآن ال� �ك ��ري ��م
وتجويده الخاصة ألبناء املساهمن
من اهالي املنطقة في مسجد ناصر
ع �ب �ي��د ال �ج �ي �ع��ان ،ب �ح �ض��ور أه��ال��ي
املشاركن وأبناء املنطقة.
وعبر رئيس مجلس اإلدارة فواز
امل�ط�ي��ري ع��ن ف�خ��ره ب�ت�ك��ري��م كوكبة
م��ن أب�ن��اء املساهمن امل�ش��ارك��ن في
م �س��اب �ق��ة ح �ف��ظ ال � �ق� ��رآن وت �ج��وي��ده
والبالغ عددهم  22متسابقا ،حيث
ت �غ��رس ه ��ذه ال� � ��دورات وامل�س��اب�ق��ات
ف��ي ن�ف��وس االب �ن��اء ال�ق�ي��م واالخ ��الق
النبيلة ،مؤكدا دعمه الدائم لالنشطة
الدينية التي تهدف تأصيل الروابط
االسرية واتباع السنة النبوية.
وق��ال املطيري ان املسابقة تأتي

مجلس اإلدارة مع املشاركني في املسابقة

وف� ��ق رؤي � ��ة ال �س �ي��اس��ة ال �خ��دم��ات �ي��ة
التي وضعها مجلس االدارة ألهالي
امل �ن �ط �ق��ة ،وش � ��يء إي �ج��اب��ي أن ن��رى
هناك إقباال من أبناء املساهمن في
املشاركة بهذه املسابقة الدينية.
وأش� ��ار امل �ط �ي��ري إل ��ى أن مجلس
اإلدارة حريص على إطالق األنشطة

االج �ت �م��اع �ي��ة امل� �م� �ي ��زة ،إل� ��ى ج��ان��ب
االه �ت �م��ام ب�ت�ع�ل�ي��م وت��رف �ي��ه األب �ن��اء
من خالل إطالق ال��دورات التدريبية
والتعليمية ،وت��وف�ي��ر الخصومات
ع �ل��ى األم ��اك ��ن ال�ت��رف�ي�ه�ي��ة وت�ن�ظ�ي��م
الرحالت املتنوعة.

«الرحمة العاملية» نفذت برنامجًا إغاثيًا
لالجئني اليمنيني في جيبوتي
| كتب تركي المغامس |
ق��ال م��دي��ر م�ك�ت��ب ش��رق أف��ري�ق�ي��ا ف��ي «ال��رح�م��ة
العاملية» التابعة لجمعية اإلص��الح االجتماعي
َّ
عبدالعزيز الكندري ،إن «الرحمة» نفذت برنامجا
إلغ ��اث ��ة ال��الج �ئ��ن ال �ي �م �ن �ي��ن ،ب�ك�ل�ف��ة ت �ب �ل��غ 350
أل��ف دوالر ،شمل تقديم  400ط��رد غ��ذائ��ي مكون
م��ن  25كلغم دق�ي��ق ،و 25كلغ أرز ،و 10كلغ تمر،
و 6ل� �ت ��رات زي � ��ت ،وم �ك �م��الت غ��ذائ �ي��ة ل��أط �ف��ال،
وع�ص��ائ��ر ،ك�م��ا ت� َّ�م ت��وزي��ع م�ب��ال��غ ن�ق��دي��ة ،مشيرًا
َّ
إلى أن البرنامج يستهدف مئات األس��ر اليمنية

الالجئة ونظيراتها الصومالية الفقيرة واملتأثرة
بالنزاعات األهلية.
َّ
وبن الكندري أن الرحلة اإلغاثية شملت زيارة
قريتي الرحمة العاملية ومؤمنة بمحافظة أبخ في
جيبوتي.
َّ
وأوض � � ��ح أن ال� �ب ��رن ��ام ��ج ي� �ج ��ري ت �ن �ف �ي��ذه ف��ي
جيبوتي إلغاثة األشقاء اليمنين بالشراكة بن
مجموعة منظمات ،وهي الهيئة الخيرية والنجاة
الخيرية والبنيان ،كما أن البرنامج اإلغاثي الذي
ينفذ في الصومال يجري تنفيذه بالشراكة بن
الهيئة الخيرية وجمعية اإلصالح االجتماعي.

