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ـــؤون الـــديـــوان األمــيــري  ـــر ش  قـــال وزي
الشيخ ناصر صباح األحمد إن املغفور له 
بإذن الله تعالى الشيخ صباح السالم أمير 
الكويت الراحل كانت له إسهامات كبيرة في 
حل اخلالفات واالزمـــات السياسية عربيا 
واقليميا منوها مبواقف الكويت االنسانية 

في عهده.
 جاء ذلك في كلمة للشيخ ناصر صباح 
األحــمــد الــصــبــاح بافتتاح مــؤمتــر )عصر 
الشيخ صــبــاح السالم الصباح 1965-
1977( الذي نظمته كلية اآلداب بجامعة 
الكويت أمس األربعاء حتت رعايته ويستمر 

يوما واحدا.
 وأضـــاف الشيخ ناصر صباح األحمد 
أن الكويت كــانــت الــدولــة الــوحــيــدة التي 
خصصت 6 فــي املــئــة مــن دخلها القومي 
ملساعدة احملتاجني في العالم وهذا أبرز عمل 

انساني يبني شخصية املغفور له.
 وأوضح أن شخصية املغفور له بإذن الله 
غير الرسمية تتميز بالبساطة وتتلخص 
في مقولته املشهورة “انا وشعبي كل ابونا 

جماعة” حيث أنه كان يسعى الى االهتمام 
بشعبه وتلبية مطالبهم وتوفير سبل العيش 

الرغيد للنهوض بالكويت.
 مــن جهته أكـــد مــديــر جــامــعــة الكويت 
الدكتور حسني األنصاري في كلمة مماثلة 
أهمية االحتفاء بذكرى سمو األمير الراحل 
املرحوم الشيخ صباح السالم “طيب الله 
ــذي تــرك في ذاكــرة الوطن سيرة  ثراه” ال
عطرة حافلة باإلجنازات التي يطول ذكرها 

على مختلف األصعدة.
 وأوضح األنصاري أن إجنــازات املغفور 
لــه أثبتت مكانة دولــة الكويت ورسخت 
دورها ودعائم هويتها عربيا وعامليا مبينا 
ــإذن الله كــان فــي حياته  أنــه املغفور لــه ب
انسانا قبل أن يكون حاكما أحبه الشعب 
الكويتي لبساطته وتواضعه وتفاعل شعبه 
معه إذ كــان قريبا منهم يشعر بهمومهم 
ويلبي احتياجاتهم فكان مثال األب واحلاكم.

 وأشار الى أن جامعة الكويت جتسد أهم 
إجنــازات عصره إذ أن املغفور له بإذن الله 
تعالى األمير الراحل أصدر مرسوما أميريا 

بإنشاء اجلامعة الفتا إلى أنها بادرة طيبة 
تركت أثرا بالغا في نفوس العاملني فيها.

 وأفاد بأن املؤمتر العلمي التاريخي يحقق 
األهـــداف املــرجــوة ممثال في قسم التاريخ 

وكلية اآلداب بالتواصل مع املجتمع لتوثيق 
األحداث واملناسبات التي رفعت قدر الوطن 

ومكانته احلضارية بني األمم.
 ولفت إلى أنها ملسة وفــاء وتقدير لقائد 
مــن عظماء الــقــادة فــي هــذا الــوطــن العزيز 
ــني األمم الــتــي تدعو  والــعــالــم الــعــربــي وب

للسالم واإلخاء والتنمية.
 من جانبها أوضحت عميدة كلية اآلداب 
بجامعة الكويت الدكتورة سعاد عبدالوهاب 
في كلمة مماثلة أن املؤمتر يسلط الضوء 
من خالل اجللسات واملعرض املصاحب له 
على إجنازات عهد املغفور له الشيخ صباح 
ــراز إسهاماته اجلليلة في بناء  السالم الب

كويت احلاضر.
 وذكـــرت عــبــدالــوهــاب أن أهــم قــراريــن 
استراتيجيني اتخذهما املغفور له بإذن الله 
في عهده كــان انشاء جامعة الكويت عام 
1966 مسجال تطلعاته التي أرادها ملستقبل 

أبناء الوطن للتزود من العلم واملعرفة.
 وأضافت أن القرار االستيراتيجي الثاني 
كان إرسال احدى الكتائب املدرعة من اجليش 

الكويتي لترابط على شاطيء قناة السويس 
عام 1967 عقب اعالن الرئيس الراحل جمال 
عبدالناصر إغــالق املمرات املائية في وجه 
املالحة اإلسرائيلية مبا يؤكد انتماء الكويت 
العربي وإميانها باحلق الفلسطيني والدفاع 
ــدوره أكــد رئيس قسم التاريخ في  عنه.  ب
كلية االداب الدكتور عبدالله الهاجري في 
كلمته ان التاريخ هو مرآة االمم التي تسعى 
الى ترجمة امجاد ماضيها وصناعة تطور 
مستقبلها.  وبني الهاجري أن قسم التاريخ 
باجلامعة يحمل مسؤولية احملافظة على 
تــاريــخ الكويت وتوصيل إجنــازاتــهــا الى 
األبناء الطلبة مؤكدا أن تاريخ نهضة الكويت 
زاخر باالجنازات منذ تولي الشيخ صباح 
األول مقاليد احلكم وما شهدته البالد من 

رخاء على مر العصور.
 يذكر أن الشيخ صباح السالم الصباح 
هو األمير ال12 للكويت والثاني من سلسلة 
األمراء بعد االستقالل وتولى احلكم بتاريخ 
24 نوفمبر 1965 وكان أول وزير للخارجية 

في تاريخ الكويت عام 1962.

خالل افتتاح مؤمتر نظمته كلية اآلداب

ناصر صباح األحمد: الشيخ صباح السالم له إسهامات كبيرة 
في حل اخلالفات عربيًا وإقليميًا 

الشيخ ناصر صباح األحمد متحدثاً .. ويتجول في املعرض املرافقالشيخ ناصر صباح األحمد يتابع فعاليات املؤمتر مع الشيخ د. محمد الصباح
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د. محمد الصباح يتسلم درعاً من األنصاري
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حل مدير الهيئة العامة للشباب عبد 
الرحمن املطيري ضيفاً على ديوانية 
النادي العاملي للمدربني ضمن انشطة 
املرحلة الثانية مــن اكادميية املدربني 
الــكــويــتــيــة 2017 كـــــأول شخصية 
يستضيفها ديوانية النادي بعد انتهاء 
املرحلة االولـــى مــن اكــادميــيــة املدربني 
الكويتية، ذلك في إطار أنشطته املقررة 
لعام 2017، حيث تعقد الديوانية بشكل 

دوري في السبت األول من كل شهر. 
وقــد استعرض مدير الهيئة العامة 
للشباب املــراحــل املختلفة في مسيرته 
ــي حــصــدهــا،  ــت املــهــنــيــة واخلـــبـــرات ال
والــتــحــديــات الــتــي واجــهــتــه فــي رحلة 
االرتقاء الوظيفي منوهاً بالدعم الكبير 
الذي تلقاه خالل سنوات عمله الطويلة 
ــن مختلف املــســتــويــات اإلداريـــــة في  م
املؤسسات الكويتية ســواء في الداخل 
ـــارج، ومــؤكــدا فــي الــوقــت نفسه  أو اخل
على تقديره العميق للثقة واملسؤولية 
التي محضته إياها اإلدارةالسياسية في 
الكويت والتزامه بالعمل الدؤوب من أجل 
حتقيق كافة األهداف املرسومة للنهوض 
بقطاع الشباب الكويتي والرتقاء به إلى 

مستويات متقدمة.
وركز املطيري على الدور الكبير املنوط 
بالشباب وحجم املسؤوليات الهائلة 
التي تقع على عاتقهم كونهم العنصر 
األكثر أهمية في حتديد مستقبل الكويت، 
ــرافــد األعــظــم لنهضتها املستقبلية  وال
مــذكــراً بــالــرؤيــة السامية ألمير البالد 
حفظه الله الشيخ صباح األحمد اجلابر 

الصباح الــذي أكــد على دور الشبابفي 
أكثر من مناسبة. كما أشار عبد الرحمن 
ـــدور اإليجابي  ــى ال ــبــداح املــطــيــري إل ال
ــذي تقوم بــه الهيئة العامة للشباب  ال
في دعم وتطوير هذا القطاع الهام وذلك 
ضمن رؤيــة استراتيجية مت تطويرها 
بعد لقاءات ومــشــاورات مع مجموعات 
مختلفة من الشباب الكويتي شملت جميع 
احملافظات ودراسة مستفيضة للتركيبة 
السكانية واالحتياجات املستقبلية للبالد، 
وترتكز االستراتيجية على متكني الشباب 
الكويتي الذي يتميز باملبادرة واالبداع في 
كافة القطاعات وتعزيز قدراتهم العلمية 
والعملية واالستثمار في طاقاتهم الكبيرة 
لدفع عجلة النمو والتطور في الكويت 
وذلــك من خــالل مبدأ املشاركة الفاعلة، 
وكمثال على ذلك ذكر السيد مدير الهيئة 

العامة للشباب الدور اإليجابي ملجاميع 
العمل التطوعي الشبابية والتي لعبت 
دوراً كبيراً في التصدي للتطرف عبر 
تقدمي منوذجاً ايجابياً من خالل التطوع،  
مما دعا في النهايةلتبني لرؤية الشباب 
الكويتي وتسمية الكويت عاصمة الشباب 

العربي لعام 2017.
وفي ختام اللقاء أجــاب عبد الرحمن 
املطيري على أسئلة احلضور في أجواء 
تفاعلية ونقاشات بناءة، هذا وقد حظيت 
األمــســيــة بــأقــصــى درجــــات الترحيب 

واإلعجاب من قبل اعضاء االكادميية.
ــد علق رئــيــس أكــادميــيــة املــدربــني  وق
ــس الــنــادي العاملي  ــؤس الكويتية وم
للمدربني جاسر النجدي على هامش 
الديوانية قائالً: “ لقد كان اُمسية مميزة 
لكافة املقاييس، فقد اســتــطــاع السيد 

عبدالرحمن املطيري جذب انتباه اعضاء 
االكــادميــيــة فــي كــل حلظة مــن حلظات 
الديوانية، وقد أضافت شخصيته املميزة 
ولباقتة بعدا آخــر للحوار. كما اتوجه 
بالشكر لضيفنا الكرمية على ما أحتفنا به 
من معلومات مميزةوالقاءة الضوء على 
العديد من احملاور التي تهم قطاع الشباب 
واملهتمني بــه. واننا نتطلع في النادي 
العاملي للمدربني الستضافة املزيد من 
الضيوف في إطار سعينا الدؤوب لبناء 
جسور التواصل بــني اصــحــاب اخلبرة 
والــقــرار املــدرب الكويتيالراغبباحلوار 
ــذي يدعم مسيرة التنمية في  البناء ال
وطننا العزيز من خالل تبادل األفكار في 
بيئة ايجابية” كما انتهز الفرصة التقدم 
بالشكر لرعاتنا الــكــرام وزارة الدولة 
لشئون الشباب والــصــنــدوق الوطني 
لرعاية وتنمية املشروعات الصغيرة 
ومؤسسة الكويت للتقدم العاملي وشركة 
الــبــتــرول الوطنية الكويتية والهيئة 
العامة للشباب على دعمهم الكادمية 
املدربني الكويتية وانشطة النادي العاملي 

للمدربني في موسمها 2018-2017.
ــى هــامــش  ــل ـــي الـــديـــوانـــيـــة ع ـــأت وت
اكادميية املدربني الكويتية وتعتبر أول 
انشطة املرحلة الثانية من األكادميية، 
وهـــي مــرحــلــة الــتــطــويــر املــهــنــي حيث 
تقيم األكــادميــيــة ألعضائها مجموعة 
من االنشطة اخلاصة بالتطوير املهني 
للمدربني ومتابعه متطلبات االرتقاء 
ــة مبنظومة املــــدرب احملــتــرف  ــاص اخل
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2017 ضمن أنشطة املرحلة الثانية من أكادميية املدربني الكويتية 

النادي العاملي للمدربني استضاف مديرعام الهيئة العامة للشباب

عبد الرحمن املطيري يتسلم درعاً تذكارية

»األنثروبولوجيا« احتفل بيوم اآلثار العاملي
ــف ومــخــتــبــر اآلثـــــار  ــح ــت احـــتـــفـــل م
واألنثروبولوجيا بكلية العلوم االجتماعية 
في حرم الشويخ بيوم اآلثار العاملي الذي 
يــصــادف 1٦ أكــتــوبــر، حيث أقــام نشاطا 
تنافسيا بني طلبة اجلامعة من خالل حل 
لغز الشكل القدمي لقطعة فخار تعود الى 

العصر البرونزي قبل 4000 سنة.
ــرف عــلــى املــتــحــف د.حــســن  ــش ـــام امل وق
أشكناني بتعريف الطلبة على اجزاء الفخار 
واملسميات العلمية وكيف ميكن االستفادة 
من تلك األشكال واملسميات في اعادة تركيب 
شكل القطعة االصلية من خــالل التعرف 
عمليا على طرق الترميم وفك أي لغز ميكن 
أن يواجهه أي باحث آثار أو مختص بالعمل 

امليداني أو املتحفي. ومن جانبه ذكر الطالب 
ــزاء املكونة  أحمد كنكوني أن معرفة األج
منها القطعة األثرية مهمة جدا ملعرفة اعادة 
البناء الشكلي والوظيفي ألي مادة ثقافية 

أثرية مضت عليها آالف السنني.
واجلدير بالذكر أن املؤسسات األمريكية 
املعنية بهذا املجال حتتفل في كل شهر 
أكتوبر بهذا اليوم بقيادة املعهد األمريكي 
لعلم اآلثار الذي تأسس عام 1٨79، وذلك 
ــار وأهميته في  ــداف علم اآلث لترويج أه
احلفاظ على التراث اإلنساني والعاملي 
ــي عملية دفـــع االقــتــصــاد  واملــســاهــمــة ف
ــالل الــتــرويــج السياحي للمواقع   مــن خ

الطلبة يرممون القطعة األثريةاألثرية.

أصدر القضاء الكويتي العادل 
ـــام أحــكــامــا جنائية  قــبــل عـــدة أي
ابــتــدائــيــة على عــدد مــن الــزمــالء 
ــي قــضــايــا متعلقة  اجلـــراحـــني ف
بــاألخــطــاء الطبية وأن جمعية 
اجلراحني الكويتية إذ تؤكد على 
ثقتها الكبيرة بــعــدالــة ونــزاهــة 
الــقــضــاء الكويتي والتحقيقات 
التي يجريها وأحكامه الصادرة 
لتؤكد فــي الــوقــت ذاتـــه وقوفها 
التام ودعمها املتواصل ومؤازرتها 
ألعضاء اجلمعية وجميع زمالء 
املهنة خــالل ما قد يتعرضون له 
من حتقيقات جنائية أو محاكمات 
متعلقة مبهنتهم السامية وذلك 
خالل جميع مراحل التقاضي وما 

يسبقها من حتقيقات حلني تبيان 
احلقيقة بصدور أحكام قضائية 
نهائية ومؤكدة أيضا تسخير كافة 
إمكانياتها ألجل ذلك ومبا يتفق مع 
القانون ويحقق العدالة املنشودة .

وإن جمعية اجلراحني الكويتية 

لتسير بخطى حثيثة وثابتة نحو 
حتقيق بيئة عمل آمنة ومنتجة 
لكافة أعضائها من اجلراحني عبر 
ــرار  ــدة إلق ــدى جــهــات ع السعي ل
العديد من القوانني والنظم التي 
تكفل حماية الطبيب وحصوله 
عــلــى ضــمــانــات أســاســيــة أهمها 
الــتــأمــني ضــد ادعــــاءات األخــطــاء 
الطبية والتعويض وأخطار املهنة 
ـــؤذي كــرامــة  ــد ت األخــــرى الــتــي ق
األطباء أو متس عملهم وقد تؤثر 
على مسيرة عطائهم وأن إقرار مثل 
هذه القوانني والنظم سيؤدي بال 
أدنى شك إلى تطور وحتسن جودة 
اخلدمة الطبية املقدمة للمرضى 

كافة.

طالبت في بيان لها بقوانني تكفل حماية الطبيب 

جمعية اجلراحني الكويتية: الدعم متواصل 
للجراجني مبا يتفق مع القانون ويحقق العدالة

جمعية اجلراحني

تتمات

الكويت تنتصر
ــه الغامن مداخلته الــى رئيس الوفد  ووج
االسرائيلي قائال ان “كالم ممثل هذا البرملان 
املغتصب ينطبق عليه املثل املعروف عامليا 
ان لم تستح فافعل ما شئت” واصفا ما ذكره 
رئيس الوفد االسرائيلي بانه “ميثل اخطر 

انواع االرهاب وهو ارهاب الدولة«.
ــامن مخاطبا رئــيــس الــوفــد  ــغ واضــــاف ال
االسرائيلي “عليك ان حتمل حقائبك وتخرج 
من هذه القاعة بعد ان رأيت ردة الفعل من كل 
البرملانات الشريفة بالعالم .. اخرج االن من 
القاعة ان كان لديك ذرة من الكرامة.. يا محتل 

يا قاتل االطفال«.
وعقب مداخلة الغامن ومــداخــالت عــدد من 
الــوفــود العربية انسحب الوفد االسرائيلي 
من القاعة وسط تصفيق عشرات من الوفود 

البرملانية املشاركة في املؤمتر.

استعجال مناقشة
ــي هــذا  ــال اللجنة ف ــم ـــد أن نــتــائــج أع وأك
اخلــصــوص لــن يتم اإلعـــالن عنها إال بعد أن 
تدرج على جدول أعمال مجلس األمة وتناقش، 
مشيًرا إلى أنه ال يوجد تأخير في عمل اللجنة 

لكثرة البنود املطلوب التحقيق فيها.

أردوغان
وأكد ان التاريخ سيحاسب جميع من ضرب 

بالتنوع الــذي تزخر به البنية الدميغرافية 
للمنطقة عـــرض احلــائــط وأولـــئـــك الــذيــن 
 تصرفوا بانتهازية ضد بقية مكونات الشعب 

العراقي.
وارتفعت في اآلونة األخيرة حدة تصريحات 
املسؤولني األتراك ضد اقليم كردستان العراق 
منذ اجراء األخير استفتاء االنفصال عن بغداد 

في ال25 من سبتمبر املاضي.

الكويت اوفت
بتوقيع مذكرات تفاهم مع الدول املستضيفة 
لالجئني الــســوريــني فــي املــشــاريــع الصحية 
ــى تقدمي  والتعليمية واخلــدمــيــة اضــافــة ال
960ر28 مليون دوالر لالجهزة والوكاالت 
الدولية التي متــارس نشاطاتها في سوريا 

ودول اجلوار.
واشـــار املشعان الــى تعهدات اجلمعيات 
اخليرية الكويتية البالغة 46 مليون دوالر 
امام االجتماع التشاوري حول االزمة السورية 
الــذي عقد في قطر في ابريل املاضي مجددا 
الدعوة الــى الــدول االيفاء مبا تعهدت به من 
مساعدات خاصة في مؤمتري لندن وبروكسل 

للمانحني.
وقال “ليس امامنا جتاه امتداد هذه الكارثة 
ــن املساعي  ــد م ــزي ــــرار عــلــى بـــذل امل اال االص
االنسانية للتخفيف من معاناة املنكوبني” 
معربا عن اعتزاز وتقدير دولة الكويت للدور 
ــذي تبذله حكومات وشعوب الــدول  املهم ال
املجاورة املستضيفة لالجئني السوريني منذ 

بداية االزمة.

تتمات


