
أكد وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب 
ورئيس املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
الكويتي محمد اجلبري أن العالقات الثنائية بني 
الكويت وتونس مميزة وعميقة وت��زداد تطورا 

برعاية من قيادتي البلدين.
وق���ال ال��وزي��ر اجل��ب��ري ل��دى وص��ول��ه مساء 
ال��ث��الث��اء إل���ى ت��ون��س ع��ل��ى رأس وف���د رسمي 
للمشاركة في احتفال انطالق فعاليات )تونس 
عاصمة للثقافة اإلسالمية للعام 2019( في 
بيان تلقت )كونا( نسخة منه إن اختيار تونس 
عاصمة للثقافة اإلسالمية جاء مستحقا ومتناسقا 
مع موقعها الهام ودوره���ا احل��ض��اري وبعدها 

التاريخي وإرثها اإلسالمي احلافل.
وأش���ار ال��وزي��ر اجل��ب��ري إل��ى أن تونس تعد 
في طليعة دول العالم التي ع��ززت إشاعة روح 
التسامح ونبذ التطرف ومحاربة األفكار الهدامة 

عبر أدواتها اإلعالمية والثقافية.
وم���ن امل��ق��رر ان��ط��الق االح��ت��ف��ال��ي��ة اخل��اص��ة 
مبناسبة إعالن تونس عاصمة للثقافة اإلسالمية 
لعام 2019 اليوم اخلميس وسط مشاركة عربية 

وإسالمية واسعة.
وق���ال وزي���ر الثقافة التونسي محمد زين 

العابدين في مؤمتر صحفي بهذه املناسبة إن 
بالده تستحق الريادة وخاصة أن التظاهرة تأتي 

بعد مسار كامل من تفعيل السياسات الثقافية 
موضحا أن االحتفالية ستحمل عنوان )إس��الم 

احلضارة والتجديد والتنوير والفنون واإلبداع 
والثقافة واجلمال(.
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اجلبري: العالقات الثنائية مع تونس مميزة وعميقة

وزير اإلعالم يترأس وفد الكويت في  فعاليات
»2019  »تونس عاصمة للثقافة اإلسالمية للعام 

 استقبل النائب األول لرئيس مجلس ال��وزراء 
ووزير الدف���اع الشيخ ناصر صباح األحمد مبكتبه 
في قصر بيان العامر صباح أمس، نائب وزير هيئة 
ال��دول��ة للعلوم والتكنلوجيا والصناعة للدفاع 
الوطني بجمهورية الصني الشعبية الصديقة شيوي 
تشان بينسيزور والوفد املرافق له، وذلك مبناسبة 

زيارته للبالد . 
وق��د رح��ب الشيخ ناصر صباح األحمد بضيفه 

والوفد املرافق له ومت خالل اللقاء تبادل األحاديث 
الودية ومناقشة أهم األمور واملواضيع ذات اإلهتمام 

املشترك بني البلدين الصديقني.
 اجل��دي��ر بالذكر أن ه��ذه ال��زي��ارة ت��أت��ي تنفيذا 
للبروتوكالت املوقعة من صاحب السمو أمير البالد 
القائد األعلى للقوات املسلحة الشيخ صباح األحمد 
ورئيس جمهورية الصني الشعبية الصديقة شي 

جينبينغ، خالل زيارة سموه الى الصني .

كما استقبل النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزي��ر الدف���اع الشيخ ناصر صباح األحمد أمس، 
رئيس غرفة جت��ارة وصناعة الكويت علي الغامن 

والوفد املرافق له .
حيث مت خ��الل اللقاء ت��ب��ادل األح��ادي��ث الودية 
ومناقشة أه��م األم���ور وامل��واض��ي��ع ذات االهتمام 
املشترك وب��ح��ث اجل��وان��ب املتعلقة ضمن محور 

الزيارة .

م�����رك�����ز »ف�������ن�������ار« ي�����ص�����در ك���ت���اب 
الكويت  أبناء  وجهود  املاء  »سقيا 

التطوعية قدميًا وحديثًا« 

الشيخ ناصر صباح األحمد يستقبل علي الغامن

اجلبري خالل وصوله إلى تونس

ناصر الصباح بحث مع نائب وزير صيني 
ورئيس غرفة جتارة وصناعة الكويت املواضيع املشتركة

.. ويستقبل شيوي تشان بينسيزور

مبناسبة احتفال األمم املتحدة بيوم املياه العاملي في 22 مارس من كل 
عام أصدر مركز الكويت لتوثيق العمل اإلنساني »فنار« كتابه اجلديد 

»سقيا املاء وجهود أبناء الكويت التطوعية قدمياً وحديثاً«.
وم��رك��ز »ف��ن��ار« ه��و مركز بحثي معني بتوثيق العمل اإلنساني 
والتطوعي واخل��ي��ري في الكويت ال��ذي ُجبل على حبه الكويتيون، 
وتوارثه األبناء واألحفاد عن اآلباء واألجداد، وكانت من نتائجه أن تنادى 
العالم باسم الكويت في احملافل الدولية بعد اإلسهامات الكبيرة التي 

قدمتها في مجال العمل اإلنساني.
ويتناول كتاب »سقيا امل��اء وجهود أبناء الكويت التطوعية قدمياً 
وحديثاً« جهود أهل الكويت في توفير املاء داخل الكويت وخارجها، حيث 
كان يعتبر توفيره من األمور الصعبة في املاضي، فقد عانت الدولة قدمياً 
من ندرة املياه العذبة ولكن الله سخر عددا من أبنائها ليقوموا بهذا العمل 
اجلليل من خالل تطوعهم بجهودهم في سقاية املاء والذي يعد من أعظم 
مجاالت األعمال اإلنسانية مصداقا لقول رسولنا الكرمي »أفضل الصدقة 
سقي املاء«. ويسلط الكتاب الضوء على أهم هذه اجلهود التطوعية التي 
قدمها أبناء الكويت في توفير املاء العذب رغم قلة اإلمكانات املادية من 
خالل العديد من الوسائل كحفر اآلبار، وحفر برك جتميع مياه األمطار، 
وعمل السدود، وتسبيل املياه في الطرقات واألماكن العامة واملساجد، 

وجلب املياه من شط العرب عبر السفن اخلشبية وتوزيعه مجانا.

غالف الكتاب

»نزاهة« نظمت  ورشة عمل »العدالة 
من أجل التعليم« ملعرفة الرابط بني مفهوم العدالة والتعليم

ق��ال األم��ني العام املساعد للوقاية 
ف��ي الهيئة العامة ملكافحة الفساد 
الكويتية )نزاهة( سالم العلي أمس إن 
ورشة عمل )العدالة من أجل التعليم( 
تهدف إل��ى التعرف على ال��راب��ط بني 
مفهوم ال��ع��دال��ة والتعليم والنهج 
املستخدم وسيادة القانون ملنع الفساد 

واجلرمية.
جاء ذلك في تصريح صحفي على 
هامش انطالق ورشة العمل التوعوية 
التي تستمر يومني وتنظمها الهيئة 
ال��ع��ام��ة ملكافحة ال��ف��س��اد الكويتية 

)ن��زاه��ة( حت��ت ع��ن��وان )ال��ع��دال��ة من 
أجل التعليم( بالتعاون مع مكتب األمم 

املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية.
وأض��اف العلي أن الورشة تهدف 
أيضا إل��ى تعريف الطالب بالتطور 
التاريخي ملفهوم الفساد والتعريف 
القانوني احلالي له مبقتضى الصكوك 
الدولية وتزويد الطلبة باألساسيات 
العلمية التي متكنهم من متييز الفساد 
بأنواعه وط��رق التعامل معه وبناء 
ق��درات��ه��م ع��ل��ى م��واج��ه��ة املعضالت 

والتساؤالت األخالقية في احلياة.

وأكد أن الورشة تعد أحد البرامج 
الصادرة عن مؤمتر األمم املتحدةال13 
ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية الذي 
أقيم في الدوحة في ابريل 2015 ملنع 
اجلرمية وسيادة القانون في جميع 
مستويات التعليم ضمن البرنامج 
ال��ع��امل��ي مل��ن��ع اجل���رمي���ة وال��ع��دال��ة 
االجتماعية. وأوض��ح أنه انطالقا من 
قانون إنشاء الهيئة والئحته التنفيذية 
التي أش��ارت في امل��ادة 21 منها إلى 
ال��ت��ع��اون م��ع امل��ؤس��س��ات التعليمية 
لنشر قيم الشفافية والنزاهة واملواطنة 

ال��ص��احل��ة.    وب��ني أن ورش��ة العمل 
يشارك بها 330 من قياديني ومعلمني 
وأكادمييني في املؤسسات التعليمية 
املختلفة ميثلون وزارة التربية التي 
تشرف على التعليم العام واخلاص 
إض��اف��ة إل��ى وزارة التعليم العالي 
وج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت والهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب وعدد 
م��ن اجل��ام��ع��ات وال��ك��ل��ي��ات اخل��اص��ة 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع مكتب األمم املتحدة 

املعني باملخدرات واجلرمية.
وذكر العلي أن ورشة العمل ستركز 

ع��ل��ى ت��زوي��د امل��ش��ارك��ني ب��امل��ه��ارات 
وامل��ف��ات��ي��ح ال��الزم��ة ب��غ��رض متكني 
املعلمني واألكادمييني من نشر الوعي 

والثقافة لدى الطلبة.
وأكد العلي أن تنظيم هذه الورشة 
يأتي في إطار جهود )نزاهة( ملساندة 
م��ؤس��س��ات ال��ت��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م في 
تفعيل األولوية التاسعة ال��واردة في 
استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة 
ومكافحة الفساد )2024/2019( 
التي تعني بتمكني املجتمع في بناء 

ثقافة حاضنة للنزاهة.

أك��د وكيل احل��رس الوطني الكويتي الفريق 
الركن املهندس هاشم الرفاعي عمق العالقات 
األخوية التي تربط الكويت والبحرين وما حتمله 
من تبادل للخبرات وتعاون مشترك في مختلف 

االصعدة.
وأش���اد ال��رف��اع��ي ف��ي تصريح صحفي لدى 
وصوله مطار البحرين الدولي وذل��ك حلضور 
مترين )تعاون 4( بالعالقات الثنائية بني البلدين 

وخاصة مبستوى العمل العسكري.
ونقل حتيات رئيس احل��رس الوطني سمو 
الشيخ سالم العلي ونائب رئيس احلرس الوطني 
الكويتي الشيخ مشعل األحمد لرئيس احلرس 
الوطني البحريني الفريق أول ركن الشيخ محمد 
بن عيسى ومدير أرك��ان احل��رس الوطني اللواء 

الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود.
من جانبه أشاد مدير ارك��ان احلرس الوطني 
البحريني اللواء الركن الشيخ عبدالعزيز بن 
سعود باملستويات العالية للتعاون والتنسيق 
الذي حققه صرحا احلرس الوطني والذي انعكس 
على تفعيل بروتوكوالت التعاون املشترك مبا 

يحقق امن واستقرار البلدين.
من جهة أخرى عقد املعاون للعمليات والتدريب 
في احلرس الوطني اللواء الركن فالح شجاع فالح 
اجتماعا تنسيقيا مع ممثلي وزارة الداخلية لبحث 

التنسيق حول كيفية تلقى البالغات في املنشآت 
النفطية في املنطقة الوسطى التي تولى احلرس 

الوطني تأمينها مؤخرا.
وق��ال اللواء الركن فالح شجاع إن االجتماع 
ت��ن��اول االس��ت��ف��ادة م��ن خ��ب��رات وزارة الداخلية 

ومعرفة اإلج��راءات الصحيحة واملتبعة في حال 
ورود بالغات أو حدوث حاالت طوارئ في املنطقة 
الوسطى، بهدف حتقيق التكامل مع املؤسسات 
األم��ن��ي��ة ف��ي ال��ب��الد، وف���ق م��ا أق��رت��ه الوثيقة 
االستراتيجية للحرس الوطني 2020 )األم��ن 

أوال(. وحضر االجتماع قائد احلماية والتعزيز 
في احلرس الوطني العميد الركن حمد سالم أحمد، 
ومن وزارة الداخلية مدير إدارة احلماية النفطية 
العقيد أحمد مساعد احملمود ، وع��ددا من ضباط 

وزارة الداخلية واحلرس الوطني.

»احلرس الوطني« بحث التنسيق األمني مع »لداخلية«

البحرين مع  الكويت  تربط  وعميقة  أخوية  عالقات  الرفاعي: 

لقطة جماعية ملمثلي »احلرس الوطني« و«الداخلية«


