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مستشفى »املواساة اجلديد« يضم اختصاصي
 طب العيون نهى الشربيني

جددت حرصها على التعاون ملواجهة ظاهرة اإلرهاب

الغنيم: الكويت أعطت صورة مشرفة لإلسالم 
الداعي إلى التسامح مع كل األديان

ج����ددت ال��ك��وي��ت أم���س ال��ث��اث��اء 
ح��رص��ه��ا ع��ل��ى ال��ت��ع��اون م��ع ال���دول 
الصديقة واحلليفة ملواجهة ظاهرة 
اإلره���اب املتنامية وذل��ك اتساقا مع 

ثقافتها العربية اإلسامية.
ج��اء ذل��ك ف��ي كلمة ال��ك��وي��ت أم��ام 
ال���دورة ال�41 ملجلس األمم املتحدة 
حلقوق اإلنسان القاها مندوبها الدائم 
لدى األمم املتحدة واملنظمات الدولية 
األخ����رى ف��ي جنيف السفير جمال 
الغنيم في إطار احل��وار التفاعلي مع 
مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق 
اإلنسان ميشيل باشليت الستعراض 
تقريرها ال��دوري ح��ول حالة حقوق 

االنسان في العالم.
وأضاف السفير الغنيم أن الكويت 
أع���ط���ت ص�����ورة م��ش��رف��ة ل��إس��ام 
الرافض للتطرف والتشدد والداعي 
إلى التسامح مع كل األدي��ان وعملت 
على الرد على االتهامات الباطلة التي 
تتعرض لها الدول اإلسامية باالدعاء 

برعايتها لإرهاب والتستر عليه. 
كما أك��د إدان���ة ال��ك��وي��ت ل��إره��اب 
والتطرف العنيف بكافة أشكاله ملا 
يشكله من تهديد لألمن واالستقرار 
مشيرا في الوقت ذات��ه ال��ى ض��رورة 
“مواجهة ه���ذه اآلف���ة مهما كانت 
دواف��ع��ه��ا أو م��ب��ررات��ه��ا وأي����ا ك��ان 
ضحاياها ف��اإلره��اب ال دي��ن ل��ه وال 

هوية وال جنسية”.
ولفت السفير الغنيم الى ان استمرار 
معاناة العالم من اإلره��اب أمر مؤلم 
السيما أن ما يضاعف األل��م أن تكون 
الشعوب العربية واإلسامية أكثر 
الشعوب استهدافا من ذلك اإلره��اب 
األم��ر ال��ذي يحتم ض��رورة مضاعفة 
اجلهد ورفع وتيرة التنسيق الدولي 
ملواجهة قوى الظام في ظل احترام 

املبادئ الرئيسية حلقوق اإلنسان.
كما أك��د السفير الغنيم “إميان 
ال��ك��وي��ت العميق بشمولية حقوق 
اإلنسان وترابطها ودعم احلوار البناء 
بني كافة الدول من أجل تعزيز وصون 
حقوق اإلنسان املبني على احترام حق 
املجتمعات في اختيار القيم واملبادئ 
واملنهج املناسب لشعوبها حلماية 

وتعزيز حقوق اإلنسان”.
وأش���ار إل��ى تفضيل الكويت هذا 

النهج بدال من حال االستقطاب التي 
تسود أحيانا في عمل املجلس وتبطئ 
من عمله ما يدعو أيضا إل��ى احترام 
اجلميع حلق املجتمعات األخ��رى في 
اختيار القيم واملبادئ واملنهج املناسب 

لها حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان.
وأوض���ح أن اس��ت��م��رار م��ح��اوالت 
البعض لفرض قيمه وثقافته بحجة 
عاملية حقوق اإلنسان أمر غير مقبول 
ذلك ان القبول بعاملية حقوق اإلنسان 
ال تعني أننا نقبل أن تفرض علينا 
مبادئ وتوجهات تتعارض مع قيمنا 

وثقافتنا وتعاليم ديننا اإلسامي.
وق��ال: إن “الكويت ترحب بتقرير 
مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق 
اإلنسان وما جاء فيه من مخاوف عدة 
تتعلق بحالة حقوق اإلن��س��ان حول 

العالم”. وأع��رب الغنيم عن األسف 
“ألن أغلب حتديات حقوق اإلنسان 
حتدث في منطقتنا حيث التزال نيران 
النزاعات املسلحة تستعر في أكثر 
من مكان ويتعرض أبناء الشعوب 
الشقيقة ملخاطر القتل والتشريد 
والتهجير وخاصة الفئات الضعيفة 
التي باتت تعاني من سيل االنتهاكات 

اجلسيمة”.
في الوقت ذات��ه أك��د إدان��ة الكويت 
الس��ت��م��رار االح���ت���ال االس��رائ��ي��ل��ي 
لألراضي الفلسطينية واالنتهاكات 
الصارخة ضد الشعب الفلسطيني 
األع��زل وجدد دعوة الكويت املجتمع 
ال��دول��ي ال��ى االل��ت��زام مبسؤولياته 
ال��ف��ردي��ة واجل��م��اع��ي��ة وال��ع��م��ل على 
ضمان احترام مبادئ واحكام القانون 

الدولي والقانون الدولي اإلنساني.
ك��م��ا أع���رب ع��ن األس���ف ألن ه��ذه 
االن���ت���ه���اك���ات ت�����دور ض���د ال��ش��ع��ب 
الفلسطيني في الوقت الذي نشهد فيه 
تراجعا ملحوظا الهتمامات املجتمع 
ال��دول��ي مبسيرة السام في الشرق 
األوس���ط م��ا ض��اع��ف م��ن التداعيات 
التي أسهمت في استمرار تهديد األمن 
واالس��ت��ق��رار ملنطقتنا. واستعرض 
السفير الغنيم ما تقوم به الكويت من 
توفير الضمانات الازمة التي تكفل 
لشعبها التمتع باحلقوق واحلريات 
“وذلك انطاقا من القناعة التامة لدى 
كافة أركان القيادة في الباد بضرورة 
ترسيخ الدميقراطية وحقوق اإلنسان 
باعتبارهما إح��دى ضمانات األم��ن 

الوطني”.
وق��ال: إن احترام حقوق اإلنسان 
امست اليوم أحد املعايير الرئيسة في 
قياس التطور السياسي وفي حتديد 
العاقات واملعامات الدولية فأولت 
مختلف دوائ���ر ومستويات العمل 
السياسي واملدني في الكويت حقوق 
اإلنسان اهتماما متزايدا حتى أضحت 
إح��دى السمات األساسية واملميزة 

لسياساتها الداخلية واخلارجية.
كما أكد أن الدستور الكويتي الصادر 
ع��ام 1962 وف��ر ضمانات تشريعية 
استرشدت بأحكام الشريعة اإلسامية 
املستوعبة لهذه احلقوق وللمواثيق 
واالتفاقيات الدولية وبخاصة اإلعان 

العاملي حلقوق اإلنسان.
وأك��د أيضا عمل الكويت “بشكل 
دؤوب على تعزيز وص���ون حقوق 
اإلن���س���ان ب��أس��ل��وب ي��ح��ت��رم قيم 
املجتمعات وثقافتها وتقاليدها من 
خ��ال إرس��اء دعائمه على املستوى 
ال��وط��ن��ي وع��ب��ر اجل��ه��ود اإلقليمية 
والدولية وأنها تسعى على حتقيق هذا 
التقدم في مجال حقوق اإلنسان وفقا 
للتشريعات املتسقة مع االتفاقيات 
الدولية ذات الصلة باعتباره بات أمرا 

استراتيجيا بالنسبة لها”.
وت��ت��واص��ل أع��م��ال ال����دورة ال�41 
ملجلس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان 
حتى ال�12 من يوليو املقبل ملناقشة 
أكثر من مئة تقرير متخصص حول 

حقوق اإلنسان في العالم.

أكد أن قانون منع االختالط لم يلغ 

العازمي: قانون اجلامعات احلكومية 
مشروع تطويري للعملية التعليمية

أك��د وزي���ر التربية ووزي��ر 
التعليم العالي الدكتور حامد 
العازمي أن قانون اجلامعات 
احلكومية ال���ذي أق���ره مجلس 
األمة أمس يأتي ترجمة للطموح 
ال��ت��ن��م��وي ل��ل��ب��اد وان��ع��ك��اس 
مل��ت��ط��ل��ب��ات خ��ط��ط ال��ت��ن��م��ي��ة 
حيث يعتبر اللبنة األساسية 
في االستثمار في ال��رأس املال 
ال��ب��ش��ري االب���داع���ي ك��رك��ي��زة 
اساسية من ركائز التنمية في 

الباد.
وق���ال ال��وزي��ر ال��ع��ازم��ي في 
تصريح ل� )كونا( أمس الثاثاء 
إن هذا القانون من شأنه توفير 
ف���رص تعليم ع��ال��ي متعددة 
ومتنوعة أمام الشباب الكويتي 
عبر ان��ش��اء جامعات حكومية 
ج��دي��دة حيث ستنشأ جامعة 
حكومية جديدة با تكلفة تذكر 
ف��ي امل��ب��ان��ي احل��ال��ي��ة جلامعة 
الكويت ال��ت��ي ستبقى جاهزة 
للتشغيل الفوري بعد االنتقال 

للشدادية.
وش��دد على أن ه��ذا القانون 
اه��ت��م بضبط ج���ودة التعليم، 
إذ ألقى على عاتق اجلامعات 
احل��ك��وم��ي��ة ض������رورة ضبط 
جودة التعليم في برامجها وفق 

املعايير الدولية واحمللية.

وب���ني ال��وزي��ر ال��ع��ازم��ي أن 
ق��ان��ون منع االخ��ت��اط س��اري 
املفعول، إذ أن القانون اجلديد لم 
يلغ قانون رقم 24 لسنة 1996 
بشأن تنظيم التعليم العالي في 
جامعة الكويت والهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
والتعليم في امل��دارس اخلاصة 
وان ه��ذا ال��ق��ان��ون يسري على 
اجلامعات القائمة واجل��دي��دة 
وفقا حلكم احملكمة الدستورية 
م��ش��ددا على االل��ت��زام بتطبيق 

حكمها.
وب��ني أن ق��ان��ون اجلامعات 

احلكومية م��ش��روع تطويري 
للعملية التعليمية وحتديث 
للقوانني السابقة للجامعات 
ول��ي��س ب��دي��ا ع��ن ق��ان��ون منع 
االخ��ت��اط مضيفا “ ب��ل على 
العكس قد نصت ديباجة قانون 
اجلامعات احلكومية على قانون 
منع االختاط 24 لسنة 1996”.
وكشف أن القانون اجلديد 
ألغى ق��وان��ني جامعة الكويت 
وم���دي���ن���ة ص���ب���اح ال��س��ال��م 
اجلامعية وجامعة جابر كونه 
قانون جامع لكافة اجلامعات 
احلكومية القائمة والتي ستنشأ 
مستقبا بفضل اقرار هذا القانون 
“موضحا أنه” مت االلغاء منعا 
للتضارب ب��ني ال��ق��وان��ني وفقا 
للحق ال��دس��ت��وري والقانوني 

في ذلك”.
وأك�����د ال����وزي����ر ال��ع��ازم��ي 
أن وزارت���ي التربية والتعليم 
العالي متمسكتان بالدستور 
وقيم املجتمع الكويتي واحترام 
ال��ق��وان��ني ال��ت��ي يقرها مجلس 
األمة فضا عن حرصها االرتقاء 
بالتعليم وت��ط��وي��ره إلدراك��ه��ا 
بأهمية رعاية الطلبة وتوفير 
الفرص التعليمية ذات اجلودة 
لهم مما يعود بالنفع على عجلة 

التنمية في الباد.

د. حامد العازمي

أع��ل��ن مستشفى امل���واس���اة اجل��دي��د ع��ن انضمام 
اختصاصي ط��ب ال��ع��ي��ون، ع��ي��ون األط��ف��ال واحل��ول 
الدكتورة نهى الشربيني إلى الطاقم الطبي لدى مستشفى 

املواساة اجلديد.
وعبرت الدكتورة نهى عن سعادتها  باإلنضمام إلى 
أسرة مستشفى املواساة مشيدًة باإلمكانيات املتوفرة 

ومستوى جتهيزاته م��ؤك��دة أن��ه على أعلى مستوى 
وبأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا األجهزة الطبية، 
وأن هذا بدوره يساعد الطبيب ويسهل عليه عمله ويلبي 

كافة متطلبات املرضى في ذات اآلن.
حيث أن الدكتورة نهى زميل الكلية امللكية للجراحني 
– بريطانيا، ومتتلك الدكتورة خبرة كبيرة في تشخيص 

وع��اج ح��االت احل��ول لدى االطفال، ح��االت ازدواجية 
ال��رؤي��ة، الفحص واملتابعة ال��دوري��ة لعيون األطفال 
وق��وة اإلبصارباإلضافة إلى تشخيص وع��اج حاالت 
عيوب اإلبصار وكسل العني لدى األطفال والكبار وعاج 

أمراض العيون الشائعة لألطفال والكبار.
من جانبها رحبت مديرة تطوير األعمال والتسويق 

في مستشفى املواساة اجلديد علياء السيد بالدكتورة 
نهى الشربيني، م��ؤك��دة أنها م��ن ال��ك��ف��اءات العلمية 
واألكادميية املميزة في مجال تخصصها  وأن انضمامها  
إلى مستشفى املواساة اجلديد يأتي انطاقاً من حرص 
اإلدارة على استقطاب الكفاءات الطبية واخلبرات املميزة  

في مختلف التخصصات الطبية.

بلدية »اجلهراء« 
 458 أصدرت 

معاملة هندسية 
في مايو املاضي

كشفت إدارة العاقات 
العامة ببلدية الكويت عن 
حتقيق العديد من اإلجنازات 
ألدارة التدقيق واملتابعة 
ال��ه��ن��دس��ي��ة ب��ف��رع ب��ل��دي��ة 
محافظة اجلهراء خال شهر 
م��اي��و امل��اض��ي مشيره الى 
اجناز    458 معاملة برسوم 

بلغت 1020 د.ك
وأوض�����ح م���دي���ر إدارة 
التدقيق واملتابعة الهندسية 
املهندس.أحمد العنزي عن 
اجناز458 معاملة اشتملت 
ع��ل��ى 90 م��ع��ام��ل��ة ش��ه��ادة 
حتديد اوص���اف ال��ي جانب 
الكشف علي229 عقار ، و 
10 معامات انهاء اش��راف 
وتعهد اش��راف ، الى جانب 
التعامل مع 71 استفسار ، و 
30 معاملة إثبات حالة ،  17 
معاملة ايصال وتقويه تيار 
كهربائي  ، توجيه  5 اندارات 
تعدي على أم��اك ال��دول��ة  ، 
حترير5 محاضر مخالفة ، و 

تلقي شكوى واحدة.
و دع��ت إدارة العاقات 
ال��ع��ام��ة اجل��م��ه��ور ف��ي حال 
وج���ود أي ش��ك��وى تتعلق 
بالعمل البلدي بعدم التردد 
ب���اإلت���ص���ال ع���ل���ى اخل���ط 
الساخن 139 أو التواصل 
عبر حساب البلدية مبواقع 
ال��ت��وص��ل االج��ت��م��اع��ي  @
kuwmun وسيتم اتخاذ 
االجراءات القانونية حيالها 

على الفور.

السفير جمال الغنيم

د. نهى الشربيني
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الهالل األحمر الكويتي ينظم ورشة »الروابط 
العائلية في حاالت الطوارئ والكوارث«

نظمت جمعية الهال األحمر الكويتي 
أم���س ال��ث��اث��اء ورش���ة ع��م��ل بعنوان 
)الروابط العائلية في حاالت الطوارئ 
والكوارث( بالتعاون مع اللجنة الدولية 
للصليب األحمر واالدارة العامة للدفاع 

املدني.
وقال مدير ادارة الكوارث والطوارئ 
ف��ي ال��ه��ال األح��م��ر الكويتي يوسف 
امل��ع��راج ل� )ك��ون��ا( إن ال��ورش��ة تهدف 
إلى معرفة خدمات الروابط العائلية 
ومعايير وكيفية البحث عن املفقودين 

في حاالت الكوارث.
وأضاف املعراج أن اجلمعية تسعى 
عبر ه��ذه ال��ورش��ة ال��ت��ي تعد األول��ى 

م��ن ن��وع��ه��ا مب��ش��ارك��ة ال��دف��اع امل��دن��ي 
ومتطوعني من ادارة الشباب واملتطوعني 
ومختصني في اللجنة الدولية للصليب 
األحمر لتحسني القدرات واألداء وكذلك 
لتعزيز التعاون مع اجلمعيات الوطنية 
ف��ي ت��ق��دمي خ��دم��ات إع����ادة ال��رواب��ط 

العائلية.
وأك��د أن ال��ورش��ة بحثت التحديات 
التي ت��واج��ه جمعيات ال��ه��ال األحمر 
والصليب األحمر على مستوى العالم 
ف��ي م��ج��ال ال��رواب��ط العائلية وط��رح 
احل��ل��ول املقترحة م��ن أج��ل ل��م الشمل 
ومساعدة املفقودين في الوصول إلى 

عوائلهم بأسرع وأفضل الطرق املمكنة.

وأوض��ح أنه مت استعراض ما قامت 
به اجلمعية من اجن��ازات خ��ال العام 
امل��اض��ي وم���ا مت اجن����ازه إض��اف��ة إل��ى 
جهودها في توصيل الرسالة اإلنسانية 

عامة وللروابط العائلية خاصة.
وذك��ر أن إع���ادة ال��رواب��ط العائلية 
متثل أبرز املهام التي تقوم بها اجلمعية 
حيث تسعى إلى البحث عن األشخاص 
املفقودين وتقصي أح��وال األشخاص 
املطلوب البحث عنهم ف��ي ال��داخ��ل أو 
اخل���ارج وت��وص��ي��ل رس��ائ��ل الصليب 
األح��م��ر وال��ه��ال األح��م��ر ال����واردة من 
أشخاص ب��دول أخ��رى إلى أقاربهم في 

الكويت ولم شمل األسر.

لقطة جماعية للمشاركني

بيت الزكاة استقبل وفد »غراس«

 استقبل مدير عام بيت الزكاة 
محمد فاح العتيبي في مكتبه 
مبقر بيت الزكاة بجنوب السرة، 
وفد املشروع التوعوي الوطني 
للوقاية من املخدرات “غراس”، 
ال����ذي ض���م ك���ًا م���ن د. أح��م��د 
السمدان وإقبال األحمد عضوي 
مجلس أمناء املشروع ود. أحمد 
الشطي املدير العام للمشروع 
والوفد  املرافق لهم، كما حضرت 
اللقاء من بيت الزكاة نائب املدير 
العام للموارد واإلع���ام كوثر 

املسلم.
واس��ت��م��ع ال��ع��ت��ي��ب��ي خ��ال 
اللقاء من الوفد ال��زائ��ر لشرح 
م��ف��ص��ل أله�������داف امل���ش���روع 
وخططه املستقبلية وما حققه 
م��ن جن��اح��ات منذ انطاقه في 

التوعية بخطورة ظاهرة انتشار 
آفة املخدرات وجهود “ غراس 
“ في توعية وحماية الشباب 
وأبناء الكويت من أض��رار هذه 
الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا 
وم���ا تسببه م��ن آث���ار سلبية 

خطيرة على الفرد واملجتمع.
كما بحث العتيبي مع الوفد 
ال��زائ��ر سبل تعزيز التعاون  
امل���ش���ت���رك ب���ني ب��ي��ت ال���زك���اة 
وامل��ش��روع ال��ت��وع��وي الوطني 
للوقاية من املخدرات “غراس”، 
وأشاد بالدور الكبير الذي لعبته 
“غراس” ف��ي توعية األس��رة 
ال��ك��وي��ت��ي��ة مب��خ��اط��ر وأض���رار 
انتشار املخدرات وما متثله من 
خطر داه��م يهدد حياة اآلالف 
من شباب وأبناء الكويت، وما 

يترتب عليه من زعزعة استقرار 
البيوت واألس���ر وه���دم أرك��ان 
املجتمع واآلث��ار السلبية لهذه 
ال��ظ��اه��رة اخلطيرة اجتماعياً 

واقتصادياً.  
من جانبه أثنى وفد “غراس” 
على ح��ف��اوة االس��ت��ق��ب��ال التي 
حظي بها م��ن قبل املسئولني 
ف��ي بيت ال��زك��اة، وأش���اد ب��دور 
“البيت” كمؤسسة رائ��دة في 
مجال العمل اإلنساني الكويتي، 
وثمنوا جهوده الكبيرة في دعم 
املشاريع الوطنية التي تسعى 
للحفاظ على أمن وأمان املجتمع 
الكويتي، والتي جتسد رسالة 
بيت ال��زك��اة السامية ودوره 
الريادي في مجال العمل اخليري 

واإلنساني.

وفد غراس يزور بيت الزكاة

احلنيان: افتتاح برنامجي ماجستير وإجنازات بحثية وعلمية 

»الصحة العامة« تصدر تقريرها السنوي
كشف نائب مدير جامعة الكويت ملركز العلوم 
الطبية د.ع��ادل احلنيان أن كلية الصحة العامة 
أص����درت ت��ق��ري��ره��ا ال��س��ن��وي ل��ل��ع��ام ال��دراس��ي 
2018\2019، مبيناً أن التقرير تضمن إجنازات 

في مسيرة الكلية خال هذا العام.
ولفت احلنيان في تصريح صحافي، أن كلية 
الصحة العامة بالرغم من كونها كلية حديثة العهد 
في املركز إال أنها استطاعت أن حتقق عدة أهداف 
وإجن��ازات جتعلها في مصاف الكليات الصحية 
املميزة، أبرزها افتتاح برنامجي املاجستير في 
الصحة العامة خال العام الدراسي احلالي األول 
في الصحة املهنية والبيئية واآلخ��ر في سياسة 

الصحة وإداراتها.
وأش��ار إلى اإلسهامات البحثية ألعضاء هيئة 
التدريس، مبيناً أنه وفقاً للتقرير السنوي فقد شهد 
العام الدراسي 2018\2019 نشر 47 ورقة علمية 
في مجات دولية محكمة، بينما ش��ارك أساتذة 
الكلية بنحو 40 مؤمتراً وحلقات بحثية محلياً 

وإقليمياً ودولياً.
ونوه احلنيان إلى أن الكلية الفتية استطاعت 

أن تعزز طاقمها التدريسي، بضم 10 أعضاء 
هيئة التدريس جدد باإلضافة إلى عميدها األستاذ 
الدكتور هاري فاينيو، فضاً عن إجراء سلسلة من 
املقابات مع مرشحني مؤهلني، أربعة منهم قيد 

الدراسة للموافقة.
وقال أن مساع الكلية في تعزيز خبرات كادرها 
األك��ادمي��ي مستمر ك��ي تتمكن م��ن ت��ق��دمي الدعم 
واخل��دم��ات وال��ت��ع��اون للباد، مبيناً أن كليات 
الصحة العامة ف��ي أن��ح��اء العالم متثل محور 
التعاون فيما بني املؤسسات التي ُتعنى بالصحة 

العامة واملجتمع.
وبني احلنيان أن من مسؤوليات كلية الصحة 
العامة، والتي تسعى الرساءها، هي تأسيس وعي 
كامل باملجتمع جتاه الوقاية واحلماية الصحية، 
حيث يعد السكان ذوو الصحة اجليدة عاماً مهماً 
في النمو املستدام واإلنتاجية في أي مجتمع، كاشفاً 
أن الوقاية واملعرفة الصحية بإمكانهما أن يعمان 
على جتنت نحو %50 من األمراض واإلصابات في 
الكويت وإطالة متوسط األعمار املتوقع  وهذا هو 

الهدف الذي تسعى إليه كلية الصحة العامة.


