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القيادة السياسية عزت خادم

الحرمين بوفاة األمير فيصل بن بدر
بعث �صاحب ال�سمو �أم�ير البالد ال�شيخ �صباح
الأحمد ،بربقية تعزية �إلى خادم احلرمني ال�رشيفني
امللك �سلمان بن عبدالعزيز ،ملك ال�سعودية ،عرب
فيها �سموه عن خال�ص تعازيه و�صادق موا�ساته
بوفاة املغفور له ب�إذن الله تعالى �صاحب ال�سمو
الأمري في�صل بن بدر بن فهد �آل �سعود� ،سائال �سموه
املويل تعالى �أن يتغمده بوا�سع رحمته وي�سكنه
ف�سيح جناته و�أن يلهم الأ��سرة املالكة الكرمية
جميل ال�صرب وح�سن العزاء.

وبعث �سمو ويل العهد ال�شيخ ن��واف الأحمد،
بربقية تعزية �إلى خادم احلرمني ال�رشيفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز ،عرب فيها �سموه عن خال�ص
تعازيه و�صادق موا�ساته بوفاة املغفور له ب�إذن
الله �صاحب ال�سمو الأمري في�صل بن بدر بن فهد
�آل �سعود� ،سائال �سموه املولى تعالى �أن يتغمده
بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته.
كما بعث �سمو ال�شيخ جابر املبارك ،رئي�س جمل�س
الوزراء بربقية تعزية مماثلة.

المبارك تلقى دعوة لحضور منتدى

الحوار بين الثقافات في أذربيجان
رئي�سة
ا�ستقبلت
ديوان رئي�س جمل�س
ال����وزراء ال�شيخة
اعتماد اخلالد ،يف
ق�رص ال�سيف �أم�س،
�سفري �أذرب��ي��ج��ان
ل������دى ال���ك���وي���ت
�إي��ل��خ��ان قهرمان،
حيث �سلمها دعوة
ل�سمو ال�شيخ جابر
امل���ب���ارك ،رئي�س
جم��ل�����س ال�����وزراء
حل�����ض��ور املنتدى
ال����دويل اخلام�س
ل�����ل�����ح�����وار ب�ين
ال��ث��ق��اف��ات وال���ذي
�سيعقد يف العا�صمة
الأذربيجانية باكو
يف الثاين والثالث
م����ن ���ش��ه��ر م��اي��و
املقبل.

الفاضل :ال تسريب الختبارات مؤسسة البترول
كتب فار�س عبدالرحمن:
قال وزير النفط وزير الكهرباء واملاء
د.خالد الفا�ضل تعليقا على احتجاج
ع��دد من املهند�سني اخلريجني يف
م�ؤ�س�سة ال��ب�ترول الكويتية ب�سبب
اعرتا�ضهم على نتائج اختبار �رشكة
نفط الكويت انه تابع مع املعنيني
يف ال����شرك��ة م��ا مت��ت اث���ارت���ه عن
ت�رسيب �أ�سئلة االختبارات الفتا الى
انه لو هناك ت�رسيب يجب �أن تكون
ن�سبة النجاح مرتفعة م�ؤكدا �أن ن�سب
النجاح مل تتغري عن املرحلة الأولى
�إال ب�شكل طفيف ج��دا وه��ن��اك عدد
من املتميزين وتفاوت الن�سب �أمر
طبيعي ،م�شريا الى ان عدد املتقدمني
يف الفرتة الأخ�ي�رة �أق��ل من الفرتة
الأولى وبالتايل فالر�سوب والنجاح
ميكن مالحظتهما يف هذه الن�سب.
ج��اء ذل��ك يف ت�رصيح لل�صحافيني
على هام�ش حملة التربع بالدم التي
نظمتها الوزارة �صباح ام�س بالتعاون
مع بنك الدم.
وحول ما مت تداوله عن ان اال�سئلة
كانت تعجيزية ق��ال ان ه��ذا االمر

م��ردود عليه نظر ًا لالحتياج لـ96
وظيفة وعدد املجتازين زاد عن 130
من �أ�صل  360متقدم ًا وبالتايل كان ال
بد من انتقاء املوظفني وفقا لنماذج
�أ�سئلة منا�سبة مع طبيعة االختبار.
ولفت الى �أن��ه ا�ستجابة لطموحات

• خالد الفاضل أثناء تبرعه بالدم

اخلريجني ونظرا لوجود �شواغر �أ�صدر
توجيهاته ب ��أن تقوم وزارة النفط
بطلب تر�شيح  20وظيفة مهند�سي
ب�ترول يف وزارة النفط وكذلك 50
مهند�سة من تخ�ص�ص هند�سة البرتول
و 20مهند�س ًا من نف�س التخ�ص�ص

لوزارة الكهرباء واملاء وبالتايل مت
توفري  90وظيفة لتعيني املهند�سني
يف ال��وزارت�ين ،م�شريا ال��ى تن�سيق
وزارة الكهرباء وامل��اء مع النظم
الآلية املتكاملة لرت�شيح  55مهند�س ًا
كميائي ًا للعمل يف الوزارة.

سفيرنا بباريس بحث مع نائب مدير «كونا»
دور اإلعالم في تقارب الشعوب

• الشيخة اعتماد اخلالد مستقبلة سفير أذربيجان

الكويت تشارك في معرض

«الرياض الدولي للكتاب» بالسعودية

انطلق معر�ض «الريا�ض الدويل
للكتاب» �أم�س الأول ،حتت رعاية
خادم احلرمني ال�رشيفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود،
ومب�شاركة  21م�ؤ�س�سة ودار ن�رش
ومكتبة كويتية وبت�سمية البحرين
�ضيف �رشف املعر�ض وبح�ضور
�سفري الكويت ل��دى ال�سعودية
ال�شيخ علي اخلالد.
�شهد حفل االفتتاح عر�ض فيلم عن
البحرين تناول قيمتها احل�ضارية
ومنجزاتها الثقافية والإبداعية

نسبة النجاح لم تتغير عن المرحلة األولى إال بشكل طفيف

وكذلك مت تكرمي ع��دد من رواد
ال�سينما ال�سعودية فيما مت
تكرمي امل�ؤلفني الفائزين بجائزة
الكتاب.
وت�ستمر ف��ع��ال��ي��ات املعر�ض
ملدة ع�رشة �أيام حتى  23مار�س
احلايل يف مركز الريا�ض الدويل
للم�ؤمترات واملعار�ض مب�شاركة
 913دار ن�رش و� 500ألف عنوان
و 1750م�شاركا وعار�ض ًا من 30
دولة عربية و�أجنبية.
وت�ضم �أجندة املعر�ض �أكرث من

 200فعالية ثقافية ومتنوعة
م��ن بينها  62فعالية تخت�ص
بالندوات واملحا�رضات الثقافية
و 13جل�سة �ضمن فعالية املجل�س
الثقايف التي ت�ضم �أي�ضا �أربعة
ع��رو���ض م�رسحية و 18فيلما
�سعوديا ق�صريا و 29ور�شة عمل
فنية.
كما خ�ص�صت �إدارة املعر�ض ثالث
من�صات توقيع �سيتمكن خاللها
 267م�ؤلفا وم�ؤلفة من توقيع
كتبهم �أمام زوار املعر�ض.

الكويت دولة مؤسسات ...وال أحد فوق القانون

العصيمي :لن نتهاون في حق المفتش

المعتدى عليه من قبل مدير مطعم
كتب �أحمد احلربي:

قال رئي�س نقابة العاملني يف الهيئة العامة للقوى العاملة فهد
الع�صيمي ان «النقابة مل تتوانَ يف اال�صطفاف بجانب موظفي الهيئة
وحماية حقوقهم واحلفاظ عليهم اثناء ت�أدية واجبهم» ،مو�ضح ًا
ان «الكويت دول��ة م�ؤ�س�سات وال يوجد على ار�ضها من هو فوق
القانون».
وا�ضاف الع�صيمي يف ت�رصيح �صحايف ان «النقابة ا�صطحبت املفت�ش
املعتدى عليه من قبل مدير املطعم ،الذي ي�شتبه ب�أن احد �ضباط
املباحث �رشيك فيه ،الى خمفر مبارك الكبري حيث مت ت�سجيل ق�ضية
ٍ
وتعد على موظف حكومي اثناء ت�أدية عمله» ،مبين ًا ان النقابة
«ا�ساءة
كلفت حمامي النقابة عبدالله الديحاين مبتابعة الق�ضية ،م�ؤكدا يف
الوقت نف�سه اننا لن نتهاون يف املطالبة بحق «املفت�ش».
وتوجه الع�صيمي بال�شكر لنائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية
ال�شيخ خالد اجلراح على ا�ستجابته ملنا�شدتنا واهتمامه ومتابعته
للق�ضية وت�شكيله جلنة حتقيق مبتابعة حادثة الإفراج عن العمالة،
كما توجه الع�صيمي بال�شكر لقيادة خمفر مبارك الكبري ،ولل�صحافة
على دورها يف حماية دولة القانون وحقوق اال�شخا�ص �سواء كانوا
مواطنني او مقيمني.

• فهد العصيمي

بحث �سفري الكويت يف باري�س �سامي ال�سليمان ،مع نائب
املدير العام لقطاع ال�ش�ؤون االدارية واملالية واالت�صاالت
يف وكالة االنباء الكويتية «كونا» عبداحلميد ملك ،ت�أثري
الإعالم على الدبلوما�سية ودوره املهم يف تعزيز التقارب
بني ال�شعوب.
وقال ال�سليمان خالل اللقاء م�ساء �أم�س الأول :ان االعالم
النزيه ذا امل�صداقية ي�سهم يف تعزيز التبادل الفكري
والثقايف بني املجتمعات.
وا�شار الى دور «كونا» يف دعم اجلهود الدبلوما�سية الكويتية
وتعزيز العالقات الثنائية مع خمتلف دول العامل.
واك��د ان �إط�لاق البث الر�سمي لن�رشة «ك��ون��ا» باللغة
الفرن�سية خطوة يف غاية االهمية لتحقيق التقارب مع
�أكرث من  50دولة حول العامل وهي دول املنظمة الدولية
للفرانكفونية.
من جهته �أك��د ملك حر�ص الوكالة الدائم على حتقيق
امل�صداقية واملهنية ب�أخبارها وحتقيق اخالقيات املهنة
يف نقل اخلرب.
وا�شار ال��ى التحديات التي تواجهها «كونا» لتحقيق
امل�س�ؤولية االعالمية وال��دم��ج ب�ين �رسعة نقل اخلرب
وال�شفافية وامل�صداقية التامة.
وق��ال ان و�سائل التوا�صل االجتماعي قد تكون �سالحا
ذا حدين اذ حققت خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية ثورة
معلوماتية هائلة مقابل فخ «فربكة االخبار» الذي يت�سبب
يف ن�رش اال�شاعات وت�ضليل القارئ.

• سامي السليمان مع عبداحلميد ملك

على هامش ندوة أقامتها «المكتبة الوطنية»

السفير البريطاني يشيد بمتانة
العالقات التاريخية مع الكويت
كتب �سالمة ال�سليماين:

�أ�شاد �سفري اململكة املتحدة لدى
الكويت مايكل دافنبورت ،مبتانة
العالقات التاريخية امل�شرتكة
بني البلدين اللذين يحتفالن هذه
الأيام مبرور  120عاما على توقيع
«معاهدة ال�صداقة» التي �أر�ست
دع��ائ��م التعاون يف العديد من
املجاالت.
جاء ذلك على هام�ش الندوة التي
�أقامتها مكتبة الكويت الوطنية
�أم�����س الأول ال�ستعرا�ض كتاب
«الكويت يف ال�صحف الربيطانية
خ�لال قرنني من الزمن – 1846
 »1965مل�ؤلفه �أ�ستاذ التاريخ يف
كلية الرتبية الأ�سا�سية بالهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
د.عي�سى د�شتي.
و�أ���ض��اف �أن��ه اطلع على الكتاب
ال��ذي ي�ضم ثالثة جملدات -جار
طباعة الأول منها -ويتناول
تاريخ العالقات امل�شرتكة وبع�ض
املقاالت التي كتبت عن الكويت يف
ال�صحف الربيطانية.

وذكر �أنه مل�س انطباعات �إيجابية
عن تلك احلقبة الزمنية وكيف
ر���ص��د ال��رح��ال��ة الربيطانيون
�شكل احلياة يف الكويت و�صفات
الكويتيني ال �سيما الكرم وح�سن
ال�ضيافة.
و�أ�شار دافنبورت �إلى �أنه مبنا�سبة
فعاليات االحتفال مب��رور 120
عاما على املعاهدة التي وقعت
يف عهد املغفور له ب���إذن الله
تعالى ال�شيخ مبارك ال�صباح �أقيم
ال�شهر املا�ضي التمرين الع�سكري
الكويتي -الربيطاين امل�شرتك
«حمارب ال�صحراء» مب�شاركة من
الكتيبة الأ�سكتلندية ،الفتا �إلى
تنظيم مترين مماثل يف نهاية
العام وثالث مطلع العام املقبل.
و�أفاد ب�أن الأ�سبوع املا�ضي �شهد
زي��ارة املدمرة البحرية امللكية
«�إت�ش �إم �إ�س دراجون –  »45وذلك
يف �إط���ار االح��ت��ف��ال بالعالقات
امل�شرتكة.
بدوره ا�ستعر�ض د .عي�سى د�شتي،
خالل الندوة فكرة كتابه «الكويت
يف ال�صحف الربيطانية خالل

• مايكل دافنبورت

قرنني من الزمن »1965-1846
والتي انطلقت �أثناء �إعداده ر�سالة
الدكتوراه اخلا�صة به.
و�أو����ض���ح �أن���ه خ�ل�ال مطالعته
ال�صحف الربيطانية القدمية تبني
له �أنها حتوي �أخبارا عن الكويت
لذا قرر التو�سع يف عملية البحث
و�إعداد ر�سالة الدكتوراه حول هذا
املو�ضوع.
وذكر �أنه بد�أ قبل �أربع �سنوات يف

العمل على �إعداد الكتاب الذي ي�ضم
ثالثة جملدات حيث متكن من جمع
�أكرث من �ألفي �صحيفة بريطانية
خمتلفة تتناول �أخ��ب��ار الكويت
يف جميع املجاالت االقت�صادية
وال�سيا�سية
واالج��ت��م��اع��ي��ة
والع�سكرية.
و�أفاد ب�أن املجلد الأول من الكتاب
يتناول احلقبة الزمنية «-1846
 »1915وامل��ج��ل��د ال��ث��اين ال��ذي
ي�ستغرق �إعداده نحو �ستة �أ�شهريتناول احلقبة من � 1915إلى 1950بينما يتناول املجلد الثالث
الفرتة من  1950وحتى نهاية عهد
ال�شيخ عبدالله ال�سامل «كونها
ف�ترة مهمة م��ن ت��اري��خ الكويت
ويتناول نه�ضة الكويت».
وذكر د�شتي �أنه اختار �إعداد الكتاب
حول هذا املو�ضوع حتديدا نظرا
«ملتانة العالقات بني البلدين»،
مثمنا عاليا توجيهات القيادة
ال�سيا�سية جلميع جهات الدولة
ومنها املجل�س الوطني لدعم
فئة ال�شباب وت��ع��زي��ز دوره��م
جمتمعيا.

انطالق أعمال اللجنة الدولية لمكافحة المخدرات
بمشاركة كويتية

• جانب من أعمال الدورة

انطلقت �أم�س� ،أعمال الدورة  62للجنة الدولية
ملكافحة املخدرات مب�شاركة كويتية.
وي�شارك يف �أعمال هذه الدورة الرئي�س البوليفي
اي��ف��و م��ورال��ي�����س ووزراء وك��ب��ار امل�س�ؤولني
املخت�صني مبكافحة املخدرات يف الدول الـ 53
االع�ضاء باللجنة ومن بينها الكويت ف�ضال عن
م�شاركة ما ال يقل عن �ألفي �شخ�ص ميثلون الدول
االع�ضاء يف االمم املتحدة وبرملاناتها واملنظمات
احلكومية ومنظمات املجتمع املدين عالوة على

القطاع اخلا�ص وو�سائل االعالم.و�ستتناول �أعمال
الدورة التي افتتحها املدير التنفيذي ملكتب االمم
املتحدة املعني باملخدرات واجل��رمي��ة يوري
فيدوتوف تقييم تنفيذ االلتزامات املتعهد بها
للت�صدي مل�شكلة املخدرات على امل�ستوى الدويل
ومدى التعاون بني الدول يف هذا املجال.
ومن �أب��رز املو�ضوعات املطروحة خالل الدورة
تعزيز قدرة الك�شف على العقاقري اال�صطناعية
ومراقبة املواد امل�ستخدمة يف ال�صنع غري امل�رشوع

للمخدرات وامل�ؤثرات العقلية ا�ضافة الى الرتويج
للتنمية البديلة كا�سرتاتيجية ملكافحة املخدرات.
ويرت�أ�س وفد الكويت يف �أعمال هذه الدورة �سفري
الكويت لدى النم�سا وممثلها الدائم لدى املنظمات
الدولية يف فيينا �صادق معريف.وي�ضم الوفد
الكويتي الوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون الأمن اجلنائي
بوزارة الداخلية اللواء خالد الديني ووكيل وزارة
ال�صحة امل�ساعد لل�ش�ؤون القانونية حممد ال�سبيعي
والعقيد حممد قبازرد واملقدم نا�رص الديحاين.

