
أك��دت دول��ة الكويت أهمية 
ال����دور احمل����وري ال����ذي ميكن 
أن يؤديه القادة الدينيون في 
مواجهة ما تقوم به اجلماعات 
اإلره���اب���ي���ة م���ن أع���م���ال عنف 
حت��ت غطاء ديني ال أس��اس له 
من الصحة وال��ذي يساهم في 
زي���ادة ح��دة خ��ط��اب الكراهية 

والتعصب.
ج���اء ذل���ك ف���ي ك��ل��م��ة دول���ة 
ال��ك��وي��ت ال��ت��ي أل��ق��اه��ا عضو 
الوفد الدائم لدى األمم املتحدة 
امل��س��ت��ش��ار ن���واف األح��م��د في 
جلسة مجلس األمن ب )صيغة 
اريا( حول دور القادة الدينيني 

من أجل عالم آمن.
وقال األحمد: إن أهمية القادة 
الدينيني تكمن على الصعيد 
الوطني في ما يتمتعون به من 
مكانة اجتماعية بارزة ومؤثرة 
في املجتمع فيما يتمثل دورهم 
على الصعيد ال��دول��ي في بناء 

ج��س��ور احل����وار ب��ني ال��ش��ع��وب 
واحلضارات ونشر قيم التسامح 

واالحترام.
ودع��ا إل��ى اش��راك عمل القادة 
الدينيني مع املؤسسات احلكومية 
وال��دول��ي��ة واملجتمع امل��دن��ي في 
م��ج��االت األمم املتحدة املتعددة 
ومنها األم���ن ال��ع��امل��ي وال��س��ام 

املستدام ومنع نشوب النزاعات 
وم��ك��اف��ح��ة اإلره����اب وال��ت��ط��رف 

العنيف.
وش����دد ع��ل��ى أه��م��ي��ة زي���ادة 
االهتمام بفئة الشباب التي تكون 
عادة أكثر عرضة لاجنراف وراء 

اجلماعات االرهابية.
وأش����ار إل���ى أن���ه م��ن��ذ إن��ش��اء 
حتالف األمم املتحدة للحضارات 

سعت األمم املتحدة من خال هذا 
التحالف وأجهزته املعنية الى 
تعزيز ثقافة احلوار بني الديانات 
والشعوب املختلفة لنشر السام 
في العالم عبر تنظيم أكثر من 30 
حدثا مبشاركة ق��ادة دينيني منذ 
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وأش��اد األحمد في ه��ذا الصدد 
ب��ال��دور احل��ي��وي ال���ذي يلعبه 

حتالف األمم املتحدة للحضارات 
بدعم جهود األمم املتحدة في هذا 
امل��ج��ال م��ن أج��ل ترسيخ ثقافة 
التسامح واحل���وار وال��ت��ي بات 
العالم بأمس احلاجة لها نظرا ملا 
يشهده من اضطرابات وحتديات 

في كثير من أنحاء العالم.
وف��ي��م��ا يتعلق ب���دور ال��ق��ادة 
الدينيني في تعزيز ثقافة التسامح 

واالح��ت��رام من خال احل��وار بني 
الشعوب واحلضارات أشار الى 
ان دول��ة الكويت قامت بالعديد 
من اخلطوات العملية الفعالة في 
مجال تعزيز ح��وار احلضارات 
ك��ان آخرها انشاء مركز تعزيز 
ال��وس��ط��ي��ة ال����ذي ي��ت��ب��ع وزارة 
األوقاف والشؤون االسامية في 

الكويت.
وب���ني ان امل���رك���ز ي��دع��و إل��ى 
االع��ت��دال ف��ي الفكر والتسامح 
في التعامل حيث أطلق ع��ددا من 
البرامج التي تساهم في تعزيز 
الوسطية منها مشروع حتصني 
لنشر وت��ع��زي��ز ق��ي��م الوسطية 
وم��واج��ه��ة ال��ت��ط��رف واالع��ت��دال 
فضا عن تعزيز روح املواطنة 

واالنتماء للوطن.
وأك����د األح��م��د أن االخ��ت��اف 
احل��ض��اري وال��ف��ك��ري والعرقي 
بني شعوب ودول العالم املبني 
على أس��س احل���وار وال��ت��ع��اون 
وال��ت��س��ام��ح مسؤولية اجلميع 
وه��و مصدر ق��وة وإث���راء يتطلب 
ت��ع��زي��ز ه���ذه امل��ف��اه��ي��م لتحقيق 
تطلعات ال��ش��ع��وب ف��ي العيش 
بعالم يسوده السام والتسامح 
في ظل احترام كامل ملبادئ حقوق 
االنسان وتغليب العدل واملساواة 

وتشجيع التعاون املشترك.

2alwasat.com.kw

وزير األوقاف يدعو الراغبني من املتقاعدين الكويتيني للتقدم بطلب للعمل مؤذنني وأئمة
دعا وزير العدل ووزير األوقاف والشؤون 
اإلسامية املستشار الدكتور فهد العفاسي 
أم��س الراغبني من املتقاعدين واملتطوعني 
الكويتيني إلى تقدمي طلب للعمل في وظيفة 

مؤذن وإمام.

وأش��اد العفاسي بقرار مجلس ال��وزراء 
ق��ب��ول تكليف امل��ت��ق��اع��دي��ن م��ن أص��ح��اب 
التخصص واخل��ب��رة ف��ي اإلم��ام��ة واآلذان 
مشيرا إل��ى أن��ه يفتح املجال أم��ام الطاقات 
واخل��ب��رات الكويتية لاستفادة منها في 

شغل شواغر هذه الوظائف.
واعتبر أن ه��ذا التوجه سيخدم قطاع 
املساجد ويساهم في تفعيل عملية اإلحال 
التي اجته إليها مجلس اخلدمة املدنية خال 
الفترة األخيرة والتي قد حتدث فراغا في 

وظائف اإلمامة واآلذان.
وأوضح العفاسي أنه سيتم تلقي طلبات 
املتقاعدين الراغبني وف��ق ش��روط محددة 
ومنها اجتياز املقابلة الشفهية وأال يتجاوز 

سن املتقدم 70 عاماً.

بعث صاحب السمو أمير الباد 
الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة 
إل��ى ال��رئ��ي��س محمد عبداحلميد 
رئ��ي��س ج��م��ه��وري��ة بنغاديش 
ال��ص��دي��ق��ة ع��ب��ر فيها س��م��وه عن 
خ��ال��ص ت��ه��ان��ي��ه مب��ن��اس��ب��ة أداء 
فخامته اليمني الدستورية رئيسا 
جلمهورية بنغاديش الصديقة 
متمنيا سموه لفخامته كل التوفيق 
والسداد وموفور الصحة والعافية 
وللعاقات الطيبة ب��ني البلدين 
ال��ص��دي��ق��ني امل���زي���د م���ن ال��ت��ط��ور 

والنماء.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ 
ن��واف األحمد ببرقية تهنئة إلى 
فخامة الرئيس محمد عبد احلميد 
رئ��ي��س ج��م��ه��وري��ة بنغاديش 
الصديقة ضمنها سموه خالص 
تهانيه مبناسبة أداء فخامته اليمني 
ال��دس��ت��وري��ة رئيسا جلمهورية 
بنغاديش الصديقة متمنيا سموه 
لفخامته ك��ل التوفيق وال��س��داد 

وموفور الصحة والعافية.
كما بعث صاحب السمو أمير 
ال���ب���اد ال��ش��ي��خ ص��ب��اح األح��م��د 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس ماريو 
اب��دو بينيتيز الرئيس املنتخب 
جلمهورية الباراغواي الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة ف���وزه ف��ي االنتخابات 
الرئاسية جلمهورية الباراغواي 
متمنيا س��م��وه لفخامته موفور 
الصحة والعافية وك��ل التوفيق 
وال���س���داد ول��ل��ع��اق��ات ال��وط��ي��دة 
ب��ني دول���ة ال��ك��وي��ت وجمهورية 
ال��ب��اراغ��واي الصديقة امل��زي��د من 

التطور والنماء.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ 
ن��واف األح��م��د ببرقية تهنئة إلى 
ال��رئ��ي��س م��اري��و اب���دو بينيتيز 
ال��رئ��ي��س امل��ن��ت��خ��ب جل��م��ه��وري��ة 
الباراغواي الصديقة ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة فوزه في 

االنتخابات الرئاسية جلمهورية 
الباراغواي متمنيا سموه لفخامته 
م��وف��ور ال��ص��ح��ة وال��ع��اف��ي��ة وك��ل 

التوفيق والسداد.
 كما بعث سمو الشيخ جابر 
امل��ب��ارك رئ��ي��س مجلس ال���وزراء 

ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

أمير البالد يهنئ رئيس  بنغالديش بأدائه 
اليمني الدستورية.. ورئيس الباراغواي 

بفوزه في االنتخابات الرئاسية

سمو أمير الباد الشيخ صباح األحمد

الكويت تؤكد على الدور احملوري للقادة الدينيني
 في مواجهة اجلماعات اإلرهابية

املستشار نواف األحمد

استقبل النائب األول لرئيس مجلس 
ال��وزراء وزيرالدفاع الشيخ ناصر صباح 
األحمد ، في قصر بيان العامر صباح أمس، 

األمير نواف بن محمد.
حيث مت خ��ال اللقاء تبادل األحاديث 
ال��ودي��ة ، وبحث اجل��وان��ب املتعلقة ضمن 
م��ح��ور ال��زي��ارة ، ومناقشة أه��م األم��ور 

واملواضيع ذات االهتمام املشترك .
كما استقبل  النائب األول لرئيس مجلس 
ال��وزراء وزيرالدفاع الشيخ ناصر صباح 
األحمد ، رئيس مجلس إدارة جمعية الهال 
األح��م��ر الكويتي الدكتور ه��ال الساير ، 
وأم��ني عام جمعية الهال األحمر الكويتي 

مها البرجس .

حيث مت خ��ال اللقاء تبادل األحاديث 
ال��ودي��ة ، وبحث اجل��وان��ب املتعلقة ضمن 
محور الزيارة ، وأطلع معاليه على األعمال 
اإلنسانية واإلغاثية التي تقوم بها جمعية 
الهال األحمر الكويتي في شتى بقاع العالم، 
هذا وقد أشاد معاليه بجهود اجلمعية على 

كافة املستويات احمللية والدولية.  

من جانب آخر أقام النائب األول لرئيس 
مجلس ال��وزراء وزيرالدفاع الشيخ ناصر 
صباح األحمد ، مأدبة غداء على شرف سفير 
اململكة املتحدة الصديقة لدى الباد مايكل 
دافنبورت ، حيث تخلل مأدبة الغداء تبادل 
األحاديث الودية التي عكست عمق العاقات 

الثنائية بني البلدين الصديقني .

أقام مأدبة غداء على شرف سفير اململكة املتحدة 
ناصر الصباح يستقبل نواف بن محمد وهالل الساير

.. ويستقبل د. هال السايرالشيخ ناصر صباح االحمد يستقبل األمير نواف بن محمد

الديوان األميري ينعى املغفور لها الشيخة هيا خالد العبدالله السالم الصباح
نعى الديوان األميري املغفور لها الشيخة هيا خالد 
العبدالله السالم الصباح، وقال الديوان األميري في بيانه: 
بسم الله الرحمن الرحيم جاءنا من الديوان األميري 
ما يلي: “ينعى الديوان األميري املغفور لها الشيخة هيا 

خالد العبدالله السالم الصباح عن عمر يناهز 69 عاما 
وس��ي��وارى جثمانها الثرى الساعة 9 من صباح اليوم 

اخلميس.
إنا لله وإنا إليه راجعون”.

عزاء الرجال: ديوان أسرة آل الصباح - قصر بيان - 
هاتف 25398888 )عزاء الرجال يوم واحد(.

عزاء النساء: قصر املسيلة - هاتف 22522588 )عزاء 
النساء 3 أيام(.

الهاجري يبحث مع وزير التعليم الوطني 
الروماني زيادة عدد املنح الدراسية 

بحث سفير دول��ة الكويت لدى 
رومانيا ط��ال الهاجري م��ع وزي��ر 
التعليم الوطني الروماني فالينتاين 
ب��وب��ا زي���ادة ع��دد امل��ن��ح ال��دراس��ي��ة 
املقدمة من اجلانب الروماني للطلبة 
الكويتيني في التخصصات العلمية 

وخاصة في كلية الطب.
وقال السفير الهاجري في حديث 
ل )ك��ون��ا( أم��س األرب��ع��اء أن��ه بحث 
مع الوزير في مكتبه مبقر ال��وزارة 
سبل مد جسور التعاون االكادميي 
والتربوي بني اجلامعات واملؤسسات 
التعليمية الكويتية والرومانية مبا 
يخدم القطاع التربوي واالكادميي 

في الدولتني.
وأضاف أن اللقاء تطرق أيضا الى 
ض��رورة جتديد البرنامج التنفيذي 
للتعاون في املجال التربوي والعلمي 
والثقافي بني البلدين لاعوام 2018 
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وأك���د السفير ال��ه��اج��ري أهمية 
ال���ت���واص���ل م���ع اجل���ه���از ال��وط��ن��ي 
لاعتماد األكادميي وضمان جودة 
التعليم في دولة الكويت للحصول 
على متطلبات ومعايير االعتماد 
للجامعات والكليات الدراسية في 

رومانيا.

أش��اد رئيس مجلس ادارة الهيئة 
العامة لتقدير التعويضات عن خسائر 
ال��ع��دوان العراقي خالد املضف أمس 
األرب��ع��اء ب��ق��رار جلنة األمم املتحدة 
للتعويضات بشأن استئناف اي��داع 
امل��ب��ال��غ املستحقة اع��ت��ب��ارا م��ن العام 

اجلاري.
ج���اء ذل���ك ف��ي كلمة القاهااملضف 
ام��ام ال��دورة ال84 ملجلس إدارة جلنة 
األمم املتحدة للتعويضات املنعقدة في 

جنيف.
وق��ال املضف: إن “ القرار رقم 276 
الصادر في اجللسة االسثنائية ملجلس 
ادارة جلنة األمم املتحدة للتعويضات 
وال��ص��ادر ف��ي نوفمبر 2017 يقضي 
ب��اي��داع 5ر0 باملئة من ع��ائ��دات النفط 
العراقي في صندوق التعويضات هذا 
العام على ان ترتفع النسب الى 5ر1 
باملئة العام املقبل وثاثة باملئة ابتداء 

من عام 2020 “.
واوض��ح “ان هذا القرار يحقق مرة 
اخ��رى الغاية التي من اجلها تأسست 
جلنة االمم املتحدة للتعويضات التي 
قطعت اشواطا طويلة حتى االن وقد 
مت بالفعل اكتمال الكثير من اعمالها” 
واع������رب امل���ض���ف ع���ن ث��ق��ت��ه ف���ي ان 
اللجنة س��وف ت��واص��ل رص��د حتويل 
التعويضات املتبقية ال��ى صندوق 
التعويضات السيما بعد استام 90 
مليون دوالر مت حتويلها في العشرين 
من ابريل اجلاري على ان يتم سداد بقية 

املبالغ على دفعات كل ثاثة اشهر.
واكد املضف “ان استمرار ايداع تلك 
املبالغ في صندوق التعويضات سوف 
يقربنا جميعا من اجن��از مهمة مجلس 
االدارة وت��س��دي��د جميع املستحقات 

واغاق ملف التعويضات”.
وق��ال ان الكويت تعرب عن شكرها 

لاشقاء في العراق على التزامهم التام 
الستكمال عملية ال��س��داد وحرصهم 
الدقيق على مساعدة اللجنة في القيام 

مبهامها.
ف��ي ال��وق��ت ذات��ه اوض��ح املسؤول 
الكويتي ان الهيئة العامة لتقدير 
التعويضات ع��ن خسائر ال��ع��دوان 
ال���ع���راق���ي س���ت���واص���ل ت��ع��اون��ه��ا 
م��ع س��ك��رت��اري��ة جلنة األمم املتحدة 
للتعويضات ملعاجلة جمع امللفات 
واالم��ور املعلقة حتى يتم االنتهاء من 
س��داد التعويضات بطريقة سلسلة 

ومنتظمة.
واش��ار الى ان ساسة عمل اللجنة 
وسعيها لتطبيق املهام املنوطة بها 
سيجعلها م��ث��اال ناجحا يحتذى به 
الليات عمل اللجان االممية في مراحل 
مع بعد النزاعات ودوره��ا في تعزيز 

االمن واالستقرار في املنطقة.

.. وتشيد بقرار األمم املتحدة استئناف إيداع التعويضات
 عن خسائر العدوان العراقي

خالد املضف

السفير طال الهاجري مع وزير التعليم الوطني الروماني فالينتاين بوبا

الدعيج يستقبل الكاتب الصحافي 
األردني رجا طلب

استقبل رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام لوكالة 
األنباء الكويتية )كونا( الشيخ مبارك الدعيج مبكتبه 
أمس األربعاء الكاتب بصحيفة )الراي( األردنية رجا 
طلب ال��ذي ي��زور الباد حاليا للمشاركة في امللتقى 
اإلعامي العربي حيث أهدى له نسخة من كتابه الذي 

حمل عنوان “الكويت والفجر الفلسطيني”.
وأعرب الشيخ مبارك الدعيج خال اللقاء عن شكره 
للكاتب رجا طلب على هذا االه��داء القيم وهنأه على 
صدور هذا الكتاب املهم الذي يوثق طبيعة العاقات 
النموذجية بني الشعبني الكويتي والفلسطيني والدعم 
املتواصل ال��ذي قدمته الكويت للقضية الفلسطينية 

واملساعدة الكبيرة للشعب الفلسطيني.
وأكد على حرص أبناء الكويت على مساندة األشقاء 
الفلسطينيني وم��ؤازرت��ه��م ف��ي ال��دف��اع ع��ن القضية 
الفلسطينية العادلة مشيرا إل��ى أن الدعم الكويتي 
للشعب الفلسطيني بدأ منذ العشرينيات من القرن 

املاضي.
م��ن ناحيته ق��ال طلب إن كتاب الكويت والفجر 
الفلسطيني يعتبر شهادة للتاريخ من اجل تسجيل 
م��واق��ف ال��ك��وي��ت اخل���ال���دة ف��ي م��ن��اص��رة القضية 
الفلسطينية ودعمها املتواصل للشعب الفلسطيني 
منذ أوائل القرن املاضي وجهودها املستمرة في تقدمي 

العون واملساعدة له.
كما استقبل الشيخ مبارك الدعيج في وقت الحق 
املدير التقني للمشروع اإلقليمي حول الهجرة العادلة 
ف��ي ال��ش��رق األوس���ط التابع ملنظمة العمل الدولية 
ايايزا ماركس واإلعامي حسني عبدالرحمن حيث مت 
بحث تعزيز التعاون بني اجلانبني في مجال تدريب 
الصحفيني لتفعيل احلملة اإلعامية التي يقوم بها 
املشروع لتحسني صورة العمال املهاجرين في وسائل 
االع��ام املختلفة والتي تساعد في حتسن صورتهم 
لدى اآلخرين والقضاء على ممارسات التمييز التي 

يتعرضون لها.
وعرضت ماركس خال اللقاء دور املشروع التابع 
ملنظمة العمل الدولية واجل��ه��ود التي يقوم بها من 
أجل التوعية الهادفة إلى حتسني التعامل مع العمالة 
املنزلية وال��ع��م��ال املهاجرين واس��ت��خ��دام امل��ف��ردات 
واملصطلحات اللغوية الراقية التي ال تقلل من هذه 

الفئات.
وحضر املقابلتني نائب املدير العام للشؤون اإلدارية 
واملالية واالتصاالت عبداحلميد ملك ونائب املدير العام 
لشؤون قطاع التحرير سعد العلي ومدير مكتب املدير 
العام نايف العتيبي ورئيس وحدة التنسيق واملتابعة 

انتصار العازمي.
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