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انتهاكات قوات االحتالل تشكل جرائم حرب وأخرى ضد اإلنسانية

قام بزيارة مدرسة عبداهلل عبداللطيف العمر االبتدائية

الكويت أمام األمم المتحدة :نرفض اقتسام

الحربي اطلع على مالبسات

اإلشراف على المسجد األقصى
�أك��دت الكويت �أم��ام جمل�س االمم
املتحدة حلقوق االن�سان �أم�س،
رف�ضها للدعوات املطالبة باقت�سام
اال��ش�راف على امل�سجد االق�صى
املبارك وفر�ض �سيطرة االحتالل
عليه وتق�سيمه مكانيا.
وقال مندوب الكويت الدائم لدى
االمم املتحدة واملنظمات الدولية
يف جنيف ال�سفري جمال الغنيم يف
مناق�شة لتقرير املقرر اخلا�ص
املعني بحالة حقوق االن�سان
يف االرا�ضي الفل�سطينية املحتلة
ان اقت�سام اال�رشاف على امل�سجد
«يهدد ب�إ�شعال ��شرارة التوترات
ال��دي��ن��ي��ة ال�سيما م��ع ا�ستمرار
اال�ستفزازات اال�رسائيلية املتعمدة
وغري امل�سبوقة حني �سمحت �أخري ًا
باقتحام �ساحة امل�سجد الأق�صى».
وا����ض���اف �أن «ال��ك��وي��ت تنظر
با�ستغراب لل�صمت الدويل حيال
�سيا�سات ا��سرائ��ي��ل يف توفري
احلوافز ال�سيا�سية واالقت�صادية
م��ن اج��ل ت�شجيع �سكانها على
اال���س��ت��ي��ط��ان غ�ير ال��ق��ان��وين يف
الأرا�ضي املحتلة �سعيا منها الى
تعزيز االحتالل وتغيري �صفتها
اجلغرافية والدميغرافية».
و�أكد الغنيم ان ا�ستمرار ا�رسائيل
يف تهويد مدينة القد�س وتغيري
معاملها الدينية والتاريخية
وا���س��ت��م��رار اع��م��ال احلفريات
والتنقيب �أ�سفل امل�سجد االق�صى

• جمال الغنيم متحدثا ً

هو خرق وا�ضح و�رصيح التفاقية
جنيف الرابعة كما يقو�ض اجلهود
الدولية الرامية الى و�ضع نهاية
لالحتالل وقيام دولة فل�سطينية
م�ستقلة.
و�أع����رب ع��ن ا�ستنكار الكويت
ل�لاع��ت��داءات التي يتعر�ض لها
ال�شعب الفل�سطيني واالنتهاكات

ال�صارخة للقانون الدويل حلقوق
االن�سان والقانون الدويل االن�ساين
من قبل اجلي�ش اال�رسائيلي ال�سيما
عمليات القتل وم�صادرة الأرا�ضي
وت��دم�ير امل���ن���ازل وغ�يره��ا من
االنتهاكات.
واكد الغنيم حر�ص الكويت على
منح املواطن الفل�سطيني حقوقه

امل����شروع��ة ويف مقدمتها حقه
اال�سا�سي يف احلياة وتقرير امل�صري
وانهاء االحتالل واقامة الدولة
الفل�سطينية امل�ستقلة ذات ال�سيادة
وعا�صمتها ال��ق��د���س ال�رشقية
مب��وج��ب ال��ق��رارات ذات ال�صلة
ال�صادرة عن االمم املتحدة.
ولفت الى حر�ص الكويت �أي�ضا
على �رضورة اال�ستمرار يف مناق�شة
تدهور حالة حقوق الإن�سان يف
الأرا���ض��ي العربية املحتلة يف
�إط���ار البند ال�سابع م��ن جدول
�أع��م��ال جمل�س ح��ق��وق الإن�سان
نظرا خل��ط��ورة ه��ذه االنتهاكات
وج�سامتها.
واعترب الغنيم ان هذه االنتهاكات
ت�شكل جرائم حرب وجرائم �ضد
االن�سانية ت�ستدعي املطالبة
مبحا�سبة مرتكبيها ،مبينا ان عدم
امل�شاركة يف البند ال�سابع من
�أعمال جمل�س االمم املتحدة حلقوق
االن�سان وحماوالت تهمي�شه ي�شجع
تل �أبيب على اال�ستمرار يف انتهاك
القانون الدويل.
يف ال��وق��ت ذات���ه دع���ت الكويت
املجتمع ال��دويل الى العمل على
�ضمان اح�ت�رام م��ب��ادئ واحكام
القانون الدويل والقانون الدويل
االن�ساين يف االرا�ضي الفل�سطينية
املحتلة مبا فيها القد�س ال�رشقية
خا�صة يف ظل ا�ستمرار ا�رسائيل
بانتهاك القرارات الدولية.

تنظمه كلية التربية األساسية على مدار يومين

كتب �سالمة ال�سليماين:

�أكد مدير جامعة الكويت د.ح�سني
الأن�����ص��اري� ،أن م�ؤمتر الكويت
ال��دويل العلمي الأول يف الإدارة
والتخطيط الرتبوي يعزز ح�ضور
جامعة الكويت العلمي على خمتلف
امل�ستويات اقليميا ودوليا.
وقال الأن�صاري �أم�س ،خالل افتتاح
امل�ؤمتر الذي نظمته كلية الرتبية
بجامعة الكويت وي�ستمر يومني
�إن امل�ؤمتر جاء لريفد امليدان
الرتبوي يف خمتلف مو�ضوعات
الإدارة الرتبوية.
و�أ���ض��اف �أن «كلية الرتبية بيت

خربة يزخر بالكفاءات العلمية
وه��ي التي تخرج �صناع �أجيال
امل�ستقبل» م�شريا �إل��ى �أهمية
القيادة العلمية ال�سليمة التي
تقي مهنة التعليم من الع�شوائية
لكونها تنطلق من قواعد وركائز
علمية.
وب�ين �أن امل ��ؤمت��ر يعد فر�صة
ل��ل��ق��اء امل��خ��ت�����ص�ين يف جم��ال
الإدارة ال�ترب��وي��ة ملناق�شة
ال��ق�����ض��اي��ا ال���ب���ارزة يف جمال
االدارة الرتبوية ملا يتناوله من
تنوع يف املحاور واملو�ضوعات
امل�شاركة.
من جانبه �أكد عميد كلية الرتبية

• سعود احلربي خالل زيارته

كتب حم�سن الهيلم:

قام وكيل وزارة الرتبية د�.سعود احلربي يرافقه
الوكيل امل�ساعد للتعليم العام بالإنابة فهد
الغي�ص ،واملدير العام ملنطقة حويل التعليمية
من�صور الظفريي ،بزيارة الى مدر�سة عبدالله
عبداللطيف العمر االبتدائية بنني ،للوقوف على
مالب�سات ح��ادث الده�س ال��ذي تعر�ض له �أحد
تالميذ املدر�سة.
وا�ستمع احلربي �إلى �إفادة الإدارة املدر�سية وبع�ض

املعلمات ،و�شدد على �أهمية االنتباه وت�سخري
كافة اجلهود املمكنة وااللتزام بال�ضوابط الأمنية
داخل املدار�س للحفاظ على �أمن و�سالمة �أبنائنا
الطلبة.
ويف هذا ال�سياق ،وبناء على تعليمات وزير الرتبية
وزي��ر التعليم العايل د.ح��ام��د العازمي� ،شكّ ل
احلربي ،جلنة برئا�سة الوكيل امل�ساعد لل�ش�ؤون
القانونية د.بدر بجاد للتحقيق يف مالب�سات احلادث
واتخاذ االج���راءات القانونية وتطبيق اللوائح،
وحما�سبة من يثبت تق�صريه.

مؤتمر مكافحة األمراض المعدية

األنصاري :مؤتمر «اإلدارة والتخطيط»
يعزز حضور الجامعة إقليمي ًا ودولي ًا
يف جامعة الكويت د.بدر العمر،
يف كلمة مماثلة �أن حماور امل�ؤمتر
ت��ؤك��د م��دى حر�ص الكلية على
مواكبة التطورات يف جمال االدارة
الرتبوية.
و�أو����ض���ح ال��ع��م��ر �أن امل���ؤمت��ر
�سيناق�ش  11حم���ور ًا على مدى
يومني �أهمهم االدارة الرتبوية
واالدارة
التعليمية
واالدارة
املدر�سية �إ�ضافة �إلى اقت�صاديات
التعليم وال�سلوك التنظيمي يف
امل�ؤ�س�سات التعليمية وكذلك
القانون الرتبوي ودور االدارة
والتخطيط ال�ترب��وي يف ميدان
الرتبية اخلا�صة.

حادث دهس أحد الطالب

ينطلق برعاية وزير الصحة السبت المقبل
�أك��دت وزارة ال�صحة �أن م�ؤمتر
مكافحة الأم��را���ض املعدية يف
�أماكن العمل يهدف �إل��ى تثقيف
ال��ع��ام��ل�ين يف جم���االت ال�صحة
ب�آخر امل�ستجدات حول الأمرا�ض
املعدية كالفريو�سات اجلديدة
وتدريب الكوادر الطبية للتعامل
مع احلاالت الطارئة.
وقال رئي�س امل�ؤمتر ومدير �إدارة
ال�صحة املهنية بالوزارة د�.أحمد
ال�شطي� ،إن امل�ؤمتر الذي ينطلق

• حسني األنصاري متحدثا ً

ال�سبت املقبل برعاية وزير ال�صحة
ال�شيخ د.با�سل ال�صباح ،تنظمه
�إدارة ال�صحة املهنية بالتعاون مع
كلية ال�صحة العامة ويعد الأول من
نوعه يف الكويت.
و�أفاد ال�شطي ب�أن امل�ؤمتر يت�ضمن
 30ورق��ة علمية و 3ور���ش عمل
ومعر�ض ًا طبي ًا مب�شاركة العديد
من اجلهات املحلية واخلارجية
وي��ه��دف �إل���ى حت��دي��ث املعرفة
باملخاطر التي تواجه العاملني

يف امل��ن�����ش��آت ال�صحية خا�صة
وكيفية تقييم ومتابعة املخاطر
البيولوجية يف بيئة العمل.
وبني �أن امل�ؤمتر ي�شهد برناجم ًا
علمي ًا و�أوراق عمل لكوكبة من
املحا�رضين من منظمة ال�صحة
العاملية ووزارات ال�صحة يف كل
من الكويت وال�سعودية وم�رص،
�إ�ضافة �إل��ى حما�رضين من كلية
ال�صحة العامة بجامعة الكويت
وكلية الطب بجامعة اال�سكندرية.

«الطب النووي بالعدان» يطور طباعة ثالثية األبعاد

لبروستاتا بشرية مدمجة مع بؤرة سرطانية
�أعلن مدير منطقة الأحمدي ال�صحية د.عبداللطيف
ال�سهلي ع��ن ت��ط��وي��ر من���وذج ث�لاث��ي الأب��ع��اد
لربو�ستاتا الإن�سان املدجمة مع ورم �رسطاين
لأول م��رة يف الكويت يف ق�سم الطب النووي
مب�ست�شفى العدان ،وذلك بهدف ر�ؤية الربو�ستاتا
من منظور  360درجة لتقدمي الت�شخي�ص الدقيق
لأمرا�ض الربو�ستاتا.
وذكر ال�سهلي يف ت�رصيح �صحايف ان هذا يهدف
الى نقلة نوعية يف اخلدمات ال�صحية مب�ست�شفى
العدان ،م�شريا الى ان من قام بعمل هذه التقنية
هو د.مايكل مع�صومي ،والفريق التابع له بق�سم
الطب النووي حتت �إ�رشاف رئي�س الق�سم د�.إميان

ال�شمري.
م��ن جانبها اك��دت رئي�س ق�سم الطب النووي
مب�ست�شفى ال��ع��دان د�.إمي���ان ال�شمري �أن هذا
التطوير يعترب ج��زء ًا من الأن�شطة البحثية
امل�ستمرة لتح�سني اخل��دم��ات ال�صحية بق�سم
الطب ال��ن��ووي ،منوهة ال��ى ان التطوير �شمل
ان�شاء منوذج حا�سوبي ثالثي الأبعاد ملري�ض
م�صاب ب�رسطان الربو�ستاتا ،بحيث ميكن ر�ؤية
الربو�ستاتا من منظور  360درجة ,ومت اختيار
امل��واد املنا�سبة وطريقة الطباعة قبل �أن يتم
طباعة النموذج ثالثي الأب��ع��اد بوا�سطة فريق
العمل املتعاون يف البحث.

• جانب من احلضور

ختام مؤتمر مكافحة الفساد بكلية الحقوق
كتب �سالمة ال�سليماين:

اختتمت كلية احل��ق��وق بجامعة
الكويت م�ؤمترها ال�سنوي واملقام
حتت عنوان «مكافحة الف�ساد...
حتديات وحلول ا�سرتاتيجية» ،ومت
�إع�لان التو�صيات التي من �ش�أنها
مكافحة الف�ساد وهي �سن ت�رشيع
خا�ص للتعاون ال��دويل وا�سرتداد
امل��وج��ودات ،وجت��رمي الف�ساد يف

القطاع اخلا�ص و�أح��ك��ام الرقابة
يف ال����شرك��ات ،وجت����رمي ر�شوة
امل��وظ��ف�ين العموميني الأج��ان��ب
وم��وظ��ف��ي امل ��ؤ���س�����س��ات الدولية
العمومية ،وتفعيل الدور امل�ؤ�س�سي
ملراقبة الف�ساد كاجلهاز املركزي
للمناق�صات ،والنظر يف تفعيل
قانون الت�رشيع ال�رضيبي كو�سيلة
لتتبع زيادة الدخل واملراقبة ،والبد
من حماربة الف�ساد بتطبيق العدالة

وامل�ساواة يف املجتمع حتى ال يلج�أ
الفرد �إلى الطائفية والفئة بديال عن
الدولة ،وتفعيل رقابة الأداء مع
ربط هذه الرقابة مع اخلطة العامة
للدولة� ،إيجاد �آلية حما�سبة فعالة
يف مواجهة متخذي القرار.
وقد تر�أ�س اجلل�سة الأولى للم�ؤمتر
الوزير ال�سابق �سامي الن�صف الذي
�أك��د �أن ال�سبيل لتحول الكويت
�إل��ى مركز مايل واقت�صادي ال يتم

�إال مبكافحة الف�ساد ،وه��و الأمر
ال���ذي ي��ح��ت��ذى ب��ه م��ن التجربة
ال�سنغافورية.
وحتدث باجلل�سة الأول��ى للم�ؤمتر
الأم��ي�ن ال��ع��ام امل�����س��اع��د لقطاع
ك�شف الف�ساد والتحقيق يف الهيئة
العامة ملكافحة الف�ساد د.حممد
بوزبر والتي ا�ستعر�ض بها طرق
تطبيق �أحكام اتفاقية الأمم املتحدة
ملكافحة الف�ساد.

العتل :تدريب فريق من المهندسين على إدارة المرافق بدبي
�أعلن رئي�س جمعية املهند�سني في�صل العتل ،ان اجلمعية ب�صدد �إن�شاء
فريق من املهند�سني الكويتيني ال�شباب لتدريبهم يف دبي عن طريق جمعية
ال�رشق الأو�سط لإدارة املرافق االمارتية ،الفتا الى �أن التدريب �سيكون مكثفا
وميدانيا حيث �سيتم ت�شغيل املتدربني بال�رشكات العاملية التي تعمل بدبي
يف جمال �إدارة املرافق.
جاء ذلك خالل لقاء العتل مع نائب رئي�س اجلمعية الإماراتية م.علي
ال�سويدي.
و�أو�ضح العتل �أن هذا الفريق �سيكون نواة ملن�صة كويتية متخ�ص�صة ب�إدارة
املرافق �ستعمل حتت مظلة اجلمعية حاليا كجهة م�ستقلة بهدف تطوير
مفاهيم �إدارة املرافق يف الكويت و�إعداد الكوادر املطلوبة ،الفتا الى �أن
ت�شكيل هذه املن�صة �سيكون تنفيذا لتو�صيات امل�ؤمتر الأول الذي عقدته
اجلمعية يف دي�س�سمرب املا�ضي يالتعاون مع جامعة الكويت.
وزاد �أننا اتفقنا مع اجلانب الإماراتي �أي�ضا على ور�ش عمل متخ�ص�صة
ب��إدارة املرافق حيث اننا �سن�ستقدم جمموعة من املتخ�ص�صني ا�ستعدادا
لعقد امل�ؤمتر الثاين يف الكويت ،كما �أن فريق املهند�سني الكويتيني تلقى
الدعوة لزيارة القرية العاملية يف دبي واالطالع على كيفية �إدارتها والطرق
املتبعة ال�ست�ضافة ما يزيد عن � 100ألف زائر يوميا.

• جانب من املشاركني في معرض القبول والتسجيل األول

النجادة :عمادة القبول والتسجيل بـ«التطبيقي»

حريصة على توعية الطلبة بطبيعة التخصصات
كتب �سالمة ال�سليماين:

حتت رعاية وح�ضور مدير عام
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب د.علي امل�ضف نظمت
عمادة القبول والت�سجيل معر�ض
«ال��ق��ب��ول وال��ت�����س��ج��ي��ل الأول»
بالتعاون مع وزارة الرتبية وذلك
يف مبنى كلية الرتبية الأ�سا�سية
• فيصل العتل مع علي السويدي

بالعار�ضية.
واك��دت عميد القبول والت�سجيل
د.رب�����اح ال��ن��ج��ادة �أن الهدف
الأ�سا�سي من املعر�ض هو دعوة
طلبة املرحلة الثانوية وبخا�صة
ال�صف الثاين ع�رش للتعرف على
التخ�ص�صات الدرا�سية املتاحة
لهم بقطاعي التعليم التطبيقي
والتدريب ،مو�ضحة �أن الهيئة

حتر�ص على توعية الطلبة بطبيعة
التخ�ص�صات التي تقدمها ون�سب
القبول بها ليقدموا على االختيار
املنا�سب لهم بح�سب قدراتهم
وميولهم.
وع��ل��ى ذات ال�صعيد ���ش��ارك يف
املعر�ض عدد من كليات ومعاهد
الهيئة و�شهد املعر�ض اقبال كبريا
من طلبة مدار�س وزارة الرتبية.

