
أقر وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية أول أمس عدة قرارات 
من شأنها تعزيز األمن املشترك وفي مقدمتها 

مكافحة اإلرهاب.
كما أقر ال��وزراء في ختام أعمال اجتماعهم 
ال��� 36 األم��ن )السيبراني( وكذلك التمرين 
املشترك لألجهزة األمنية اخلليجية )أم��ن 
اخلليج العربي( ومشروع الشبكة األمنية 
اخلليجية فضال عن إنشاء األكادميية اخلليجية 
للدراسات األمنية واالستراتيجية والتوصيات 
اخل��اص��ة باجتماعات ح��رس احل���دود وخفر 
السواحل اخلليجية وأمن املطارات وتوصيات 

رؤساء االحتادات الشرطية اخلليجية.
ومت إق��رار التوصيات اخلاصة باملديرين 
العامني ملؤسسات التعليم والتدريب األمني 
اخلليجي وأجهزة مكافحة املخدرات وكذلك 
ت��وص��ي��ات اج��ت��م��اع امل��ؤس��س��ات العقابية 
واالص��الح��ي��ة اخلليجية وك��ذل��ك اخل��اص��ة 
باللجان امل��روري��ة واإلع���الم األمني والدفاع 
املدني وج��ائ��زة األمير نايف بن عبدالعزيز 

للبحوث األمنية.
من جانبه قال األمني العام ملجلس التعاون 
اخلليجي عبداللطيف الزياني في تصريح 
صحفي بعد ختام االجتماع »إن ال��ق��رارات 
التي اتخذها وزراء الداخلية ترمي الى توحيد 
اجلهود اخلليجية ملكافحة اجلرائم واألعمال 
اإلرهابية«. وأكد الزياني أن ال��وزراء أشادوا 
باجلهود احلثيثة واملخلصة ال��ت��ي تبذلها 

االجهزة االمنية في دول املجلس.
واش��ار إلى أنه مت كذلك االش��ادة باملكاتب 
األمنية اخلليجية كمركز تبادل املعاومات 
اجلنائية للمخدرات في الدوحة ومركز ادارة 

حاالت الطوارىء في الكويت وجهاز الشرطة 
اخلليجية في أبوظبي األمر الذي يؤمن وحدة 

العمل االمني اخلليجي.
وكان نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزير 
الداخلية الفريق م. الشيخ خالد اجل��راح قد 
أكد على موقف دولة الكويت الثابت والراسخ 
إلى جانب اململكة العربية السعودية الشقيقة 
في تصديها لألخطار اإلقليمية وال��دف��اع عن 

مقدراتها وحماية منشآتها. 
وشدد في الكلمة التي ألقاها في االجتماع 

السادس والثالثني ألصحاب السمو واملعالي 
وزراء داخلية مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية الذي عقد في مسقط عاصمة سلطنة 
ع��م��ان الشقيقة، أن أم���ن اململكة العربية 
السعودية أمان لنا، وعزها عز لنا، وأدعو الله 

أن يحفظها من كل سوء. 
وأوض���ح أن ال��ض��روري��ات التي فرضتها 
الظروف اإلقليمية احلرجة جتعل من اليقظة 
التامة عنوان املرحلة الراهنة للتصدي لألخطار 
التي تهدد دول مجلس التعاون، والتي ال تخفي 

علينا جميعاً. 
وأضاف: لقد قطعنا شوطاً كبيراً في محاربة 
اإلره��اب وحماية دولنا من شروره وأخطاره 
ومعركتنا معه ال زال��ت مستمرة، ول��ن نغفل 
أهمية الفكر األم��ن��ي ف��ي ال��ت��ص��دي الف��ك��اره 
ونتائجه الهدامه ، منوها ان مواجهة جتارة 
املخدرات ال تقل خطورة عن اإلرهاب، ومؤكداً 
ان ه��ذه اآلف��ة تستهدف أمتنا ف��ي مقدراتها 
مدركني الصلة الوثيقة بني تلك اآلفة ومتويل 

اجلماعات اإلرهابية وتهريب السالح.

 وأش���ار إل��ى أن املستجدات تقتضي منا 
جميعاً تعزيز ال��ت��ع��اون والتكامل األمني 
ف��ي حماية منشآتنا احليوية حفاظاً على 
املقدرات الرئيسية لشعوبنا، مبيناً أن التقدم 
التكنولوجي رغم إيجابياته فرض حتدياً على 
أجهزة األم��ن بعد إس��اءة استخدامه من قبل 
التنظيمات اإلجرامية واجلماعات اإلرهابية 
لتقويض األم��ن ونشر الفوضى واإلشاعات 

الهدامة. 
وت��وج��ه الشيخ خ��ال��د اجل���راح بخالص 

االمتنان والتقدير لسلطنة عمان الشقيقة 
على حفاوة االستقبال وكرم الضيافة ، مشيداً 
بحسن إدارة حمود بن فيصل البوسعيدي 
وزير داخلية سلطنة عمان ورئاسته ألعمال 

االجتماع. 
وأع����رب ع��ن ش��ك��ره ل��وك��الء ال�����وزارات 
وأعضاء اللجنة التحضيرية وإلى األمني العام 
والعاملني بقطاع الشؤون األمنية باألمانة 
على جهودهم املتواصلة في تنظيم االجتماعات 

ومتابعة ما يصدر عنها من قرارات.
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اجلراح: نؤكد موقفنا الثابت والراسخ إلى جانب السعودية في تصديها لألخطار اإلقليمية

اإلرهاب ومكافحة  املشترك  األمن  تعزيز  يقرون  اخلليجيون  الداخلية  وزراء   

والشفافية النزاهة  لتعزيز  املختصة  اجلهات  جميع  مع  التعاون  حتقيق  إلى  نسعى  الهاجري: 

الفساد« »مكافحة  في  تعاون  اتفاقية  توقعان  وفرنسا  الكويت 

وقعت الكويت ممثلة بالهيئة العامة 
ملكافحة الفساد اليوم اخلميس مذكرة 
تفاهم مع فرنسا ممثلة في )الوكالة 
الفرنسية ملكافحة ال��ف��س��اد( بشأن 
التعاون الثنائي في مجال منع ومكافحة 

الفساد.
وق���ال ن��ائ��ب رئ��ي��س الهيئة العامة 
ملكافحة ال��ف��س��اد )ن��زاه��ة( املستشار 
رياض الهاجري في تصريح ل� )كونا( 
ان الكويت تسعى دائما لتحقيق التعاون 
مع جميع اجلهات املختصة في مكافحة 
الفساد بهدف تعزيز النزاهة والشفافية.

واع���رب ع��ن االم��ل ان يسفر توقيع 
االتفاقية مع )الوكالة الفرنسية ملكافحة 
الفساد( عن تعاون بناء من خالل تبادل 
املعلومات واخلبرات واساليب العمل 

وتدريب الكوادر.
واك��د الهاجري ح��رص الهيئة على 
تعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد 
مع كل اجلهات املعنية لالستفادة من 

التجارب الدولية في هذا املجال وحتقيق 
سياسة مجتمعية للوقاية من الفساد.

م���ن ج��ه��ت��ه اع����رب م��دي��ر ال��وك��ال��ة 
الفرنسية ملكافحة ال��ف��س��اد تشارلز 
دوش��ان في تصريح مماثل ل� )كونا( 
عن سعادته لتوقيع هذه االتفاقية مع 
الكويت التي ستعزز التعاون البناء بني 

البلدين.
وق���ال دوش���ان ان مكافحة الفساد 
ليست قضية وطنية بل اصبحت االن 

ظاهرة دولية تهم جميع املجتمعات.
واش����اد بسعي ال��ك��وي��ت ال���دؤوب 
لتحقيق النزاهة والشفافية في جميع 
القطاعات للوصول الى مجتمع خال من 

الفساد.
م��ن جانبه ق��ال سفير الكويت لدى 
فرنسا سامي السليمان ف��ي تصريح 
مماثل ل� )كونا( ان هذه االتفاقية تؤكد 
امل��س��اع��ي الكويتية اجل���ادة ملكافحة 
الفساد. واضاف السليمان ان االستفادة 

من اخلبرات الدولية تسهم في حتقيق 
اه����داف ال��ه��ي��ئ��ة ل��ل��وص��ول ال���ى بيئة 

مناهضة للفساد.
وك��ان نائب رئيس الهيئة العامة 
ملكافحة ال��ف��س��اد )ن��زاه��ة( املستشار 
ري��اض الهاجري ق��د أك��د أن املشاركة 
في املؤمتر الدولي ملكافحة الفساد في 
باريس تعزز جهود الكويت في حتقيق 

النزاهة والشفافية.
وق��ال الهاجري ل� )كونا( إن مؤمتر 
)مكافحة الفساد في املؤسسات اململوكة 
ل��ل��دول��ة( بحث ع��ددا م��ن املوضوعات 
ذات الصلة مبنع ومكافحة الفساد 
وتطوير اجلهود الدولية الرامية إلى 
كفالة التطبيق األمثل للصكوك الدولية 

املعنية مبكافحة الفساد.
وأض���اف أن امل��ؤمت��ر ناقش املبادئ 
التوجيهية ملكافحة الفساد والنزاهة 
في الشركات اململوكة للدولة وتعزيز 
ال��ن��زاه��ة ف��ي ال��ق��ط��اع ال��ع��ام وتقييم 

امل��م��ارس��ات اجل��ي��دة ل��ل��دول��ة ف��ي إط��ار 
الوفاء مبسؤولياتها املترتبة على كونها 

مالكة للمؤسسات والشركات.
وأش����ار إل���ى ح���رص ال��ه��ي��ئ��ة على 
املشاركة في ه��ذا املؤمتر ال��ذي يشكل 
فرصة كبيرة لتبادل اخلبرات ومناقشة 
سبل تعزيز النزاهة واالس��ت��ف��ادة من 

التجارب الدولية في هذا املجال.
وق����ال: إن���ه م��ن امل��ق��رر ان ي��ت��م غ��دا 
اخل��م��ي��س ت��وق��ي��ع م��ذك��رة ت��ف��اه��م بني 
حكومة الكويت ممثلة بالهيئة العامة 
ملكافحة الفساد وحكومة فرنسا ممثلة 
في )الوكالة الفرنسية ملكافحة الفساد( 
بشأن التعاون الثنائي في مجالي منع 

ومكافحة الفساد.
وت��ش��ارك الهيئة ال��ع��ام��ة ملكافحة 
الفساد )نزاهة( بوفد رسمي برئاسة 
الهاجري وعضوية أعضاء مجلس أمناء 
الهيئة محمد السبيعي وعبد احلميد 

احلمر وعبدالله بالل.

جانب من توقيع اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الفساد

دعا الله أن يدمي على سموه موفور الصحة والعافية

قاد  ماهر  ربان  البالد  أمير  الكفيف: 
واالزدهار االستقرار  إلى  الوطن  سفينة 

 رفع رئيس نقابة العاملني بشركة نفط الكويت 
فهيد الكفيف باسم جموع العاملني بالشركة  اسمى 
ايات التهاني والتبريكات الى مقام صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد مبناسبة عودة سموه 
ساملا معافى الى ارض الوطن قادما من الواليات 

املتحدة األميركية .
وقال الكفيف إن عيون اهل الكويت قرت برؤية 
سموه ساملا معافي مشددا على ان سمو األمير 
الشيخ صباح األحمد هو صمام ام��ام ه��ذا الوطن 

برؤية وحكمة سموه التي يشهد بها العالم أجمع .
واك���د الكفيف ان سمو االم��ي��ر الشيخ صباح  
األحمد ربان سفينة الوطن والذي استطاع بحكمته 
ان يصل بنا لبر االمان واالستقرار في ظل ما تشهده 

املنطقة من حروب مدمرة .

ودع��ا الكفيف الله عز وجل أن يدمي على سمو 
األمير نعمة األم��ن واألم��ان واالستقرار وأن تظل 
الكويت واحة امن ورخاء وازده��ار في ظل قيادته 

فهيد الكفيفاحلكيمة.

الكويتيون استخدموا موارد البيئة 
الصحراوية في التداوي قدميًا

جلأ اهل الكويت في باديتهم قدميا الى الطبيعة 
من حولهم بحثا عن نباتات واعشاب صحراوية 
للتداوي بها م��ن ام���راض ك��ان��وا يعانونها حيث 
استخلصوا من ه��ذه النباتات بأساليب بسيطة 
عرفت بالطب الشعبي وصفات طبية.   ومتكنت 
مجتمعات البادية من توفير ال��دواء والعالج من 
البيئة احمليطة وفق معطيات وجت��ارب وخبرات 
محدودة يسرت لهم رصد ما رزقتهم به الطبيعة 
من عناصر استشفائية طبيعية واحلصول عليها 

بسهولة.  
 وح��ول ه��ذا امل��وض��وع أك��د الباحث في التراث 
الشعبي الدكتور فيصل الزعبوط ل� )كونا( أمس 
اخلميس اهمية م��ا توصل اليه اه��ل البادية من 
وصفات طبية مبينا ان )الشيح( من اهم النباتات 

التي كانت تستخدم كعالج في البادية قدميا.   

واوضح الزعبوط ان )الشيح( نبات صحراوي 
يستخدم في ع��الج ام��راض اجلهاز الهضمي بعد 
وضعه باملاء وغليه وش��رب السائل الناجت عنه 
الى جانب نباتات صحراوية اخرى مثل )احلنظل 
واحلدج والعلقم والشري( مضيفا انها نباتات »ال 

تقل اهمية عنه في العالج«.  
 واش���ار ال��ى ان )احل��ن��ظ��ل( ك��ان يستخدم في 
عالج االمساك بعد وضعه في )املله( وهو االناء 
وتسخينه ثم يقف املصاب باالمساك على احلنظل 
حتى يشعر ب��أن احل��رارة وصلت ال��ى بطنه »مما 

يسهل عملية اخلروج وتليني االمعاء«.   
وذك��ر ان اهل البادية كانوا يستخدمون نبات 
)احل��م��ي��ض( لفتح الشهية وادرار ال��ب��ول كما 
استخدموا نبات )اجلثجاث( اللتئام اجلروح الى 

جانب القهوة املطحونة لعالج وقف نزيف الدم. 

الشيخ خالد اجلراحوزراء الداخلية اخلليجيون

عميد الدراسات العليا يستقبل خبيرًا 
زائرًا ملناقشة برنامج التصوير الطبي

استقبل عميد كلية ال��دراس��ات العليا بجامعة 
 prof. الكويت أ.د. بدر فهد البديوي اخلبير الزائر
Patrick Brennan  م��ن جامعة سيدني – 
ملناقشة برنامج التصوير الطبي، وذلك بحضور 
كل من العميد املساعد للشئون األكادميية أ.د. 
خالد الفضالة، ود. ليلى علي، والبروفيسور
Thazhamball Mathew– من كلية الصحة 

العامة.  مت خالل اللقاء مناقشة العديد من البنود 
ومن أبرزها: زيادة عدد املواد االختيارية عن ثالثة 
مواد دراسية مع مراعاة توفر اخليارات للطلبة، 
وزي���ادة ع��دد الطلبة ف��ي البرنامج إل��ى أكثر من 
خمسة طالب، والعمل على زيادة البحث العلمي.  
وفي اخلتام مت تكرمي اخلبير الزائر وإهدائه درعا 

تذكارية. 

جانب من الزيارة

املستشار رياض الهاجري يشارك في املؤمتر الدولي


