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ناقشا القضايا اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك

رئيس الوزراء بحث ونظيره

العراقي تعزيز العالقات الثنائية
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وزير الدفاع التقى عدداً من الشخصيات
ا�ستقبل النائب الأول لرئي�س
جمل�س ال���وزراء وزي��ر الدفاع
ال�شيخ نا�رص ال�صباح يف ق�رص
بيان� ،سفري جمهورية باك�ستان
الإ���س�لام��ي��ة ل��دى ال��ب�لاد غالم
د�ستجري.
ومت خ��ل�ال ال��ل��ق��اء ت��ب��ادل
الأح��ادي��ث الودية ،ومناق�شة
�أه��م الأم���ور واملوا�ضيع ذات
االه��ت��م��ام امل�����ش�ترك ،م�شيد ًا
بعمق العالقات الثنائية بني
البلدين.
كما ا�ستقبل ال�شيخ نا�رص
ال�صباح العقيد نا�رص العنزي
وذل��ك مبنا�سبة ح�صوله على
�شهادة ال��دك��ت��وراه يف فل�سفة
ال��ع��ل��وم ال��ب��ي��ئ��ي��ة واالع��ل�ام
البيئي ،والعقيد بحري �سعود
العنزي مبنا�سبة ح�صوله على

�شهادة الدكتوراه يف الهند�سة
الكهربائية «ات�صاالت»  ،وكذلك
حل�صوله على �شهادة ب��راءة
اخرتاع يف االت�صاالت وااللياف
ال�ضوئية ،كما اهدوه ن�سخة من
ر�سالتهما.
وقد هن�أ ال�شيخ نا�رص ال�صباح،
ال�ضباط احلا�صلني على �شهادة
الدكتوراه  ،وحثهم على متابعة
املزيد من االجن��ازات املميزة
يف جمال تخ�ص�صهم للنهو�ض
واالرت���ق���اء يف وح��دات��ه��م ما
يعود بالنفع للجي�ش الكويتي
داعيا لهم املزيد من التفوق
والنجاح خلدمة وطنهم يف ظل
قيادة �صاحب ال�سمو �أمري البالد
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
ال�شيخ �صباح الأحمد و�سمو ويل
عهده الأمني.

• الشيخ ناصر الصباح مستقبالً سفير باكستان

• سمو الشيخ جابر املبارك خالل استقباله حيدر العبادي

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ جابر املبارك رئي�س
جمل�س ال��وزراء ،يف ق�رص بيان �أم�س رئي�س
ال��وزراء بجمهورية العراق حيدر العبادي،
وذلك على هام�ش م�ؤمتر الكويت الدويل لإعادة
�إعمار العراق.
وجرى خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية
بني البلدين و�سبل تعزيزها يف �شتى املجاالت
ومناق�شة الق�ضايا الإقليمية والدولية ذات

االهتمام امل�شرتك.
ح�رض املقابلة نائب رئي�س جمل�س الوزراء
ووزير الدولة ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء �أن�س
ال�صالح ،وامل�ست�شار يف دي��وان رئي�س
جمل�س الوزراء ال�شيخ �سامل اجلابر ورئي�سة
ديوان رئي�س جمل�س الوزراء ال�شيخة اعتماد
اخلالد و�سفري الكويت لدى العراق �سامل
الزمانان.

•  ...وخالل لقائه العقيد ناصر العنزي

أكدت ضرورة حماية الهياكل األساسية والحيوية من الجماعات المتطرفة

الكويت تدعو لتنفيذ برامج دولية مشتركة
لمكافحة اإلرهاب

•  ...ومستقبالً العقيد سعود العنزي

الخالد بحث مع الجبير تعزيز

العالقات الكويتية السعودية

• إدانة األعمال المنافية للقوانين الدولية ضد أقلية الروهينغا

�أكدت الكويت �رضورة حماية الهياكل
الأ�سا�سية واحل��ي��وي��ة م��ن الهجمات
الإرهابية نظر ًا لكونها ت�شكل اهدافا
�سهلة وج��ذاب��ة للجماعات االرهابية
خا�صة يف ظل تطور ا�ساليب عمل تلك
اجلماعات االرهابية ب�شكل مطرد.
جاء ذلك يف كلمة الكويت التي �ألقاها
امل��ن��دوب ال��دائ��م ل��دى الأم��م املتحدة
ال�سفري من�صور العتيبي �أم��ام جمل�س
االم��ن ال��دويل يف جل�سة حول الأخطار
التي تهدد ال�سالم والأمن الدوليني من
جراء الأعمال الإرهابية.
وق���ال العتيبي ان «�أه��م��ي��ة الهياكل
الأ�سا�سية تكمن يف كونها مت�صلة بحياتنا
اليومية حيث ت�شمل العديد من املرافق
املدنية منها �إم��دادات الطاقة واملياه
وامل�ست�شفيات واملدرا�س والنقل اجلوي
والبحري وال�سكك احلديدية واالت�صاالت
ال�سلكية والال�سلكية وخدمات الطوارئ
والأعمال امل�رصفية واملالية».
و�أكد «�أن جميع هذه العنا�رص مرتبطة
باحلياة اليومية وا�ستهدافها �سي�ؤدي
�إلى خ�سائر فادحة وقد تخلف اثارا غري
مبا�رشة تلحق مب�ستخدمي هذه الهياكل
الأ�سا�سية مع الأخ��ذ بعني االعتبار �أن
حتديد ما ي�شكل هياكل �أ�سا�سية حيوية
و�سبل حمايتها بفعالية من الهجمات
الإرهابية �أمر مرتوك لكل دولة».
و�أ�ضاف «نحن يف الكويت من �ضمن الدول
التي عانت من ظاهرة ا�ستهداف الهياكل
الأ�سا�سية حيث ا�ستهدف الإرهابيون �أحد
املرافق الدينية يف عام  2015والذي
خلف عددا من القتلى واجلرحى بهدف
زرع الفتنة بني �أطياف املجتمع الكويتي
والتي على �أثرها عززنا �سيا�سة الوقاية
خري من العالج».
و�أ�شار �إل��ى �أن الكويت �سنت ع��ددا من
القوانني اخلا�صة بالوقاية م��ن �أي
�أن�شطة �إرهابية �ضد الهياكل الأ�سا�سية
والتي تت�سق مع قرارات جمل�س الأمن ذات
ال�صلة مبا فيها القانون يف �ش�أن مكافحة
جرائم تقنية املعلومات.
وبني ان القانون يعاقب كل من �أن�ش�أ
موقعا ملنظمة �إرهابية �أو ل�شخ�ص �إرهابي
�أو ن�رش عن �أيهما معلومات على ال�شبكة
املعلوماتية �أو ب�إحدى و�سائل تقنية
املعلومات ولو حتت م�سميات متويهية

• منصور العتيبي يلقي كلمة الكويت

لت�سهيل االت�صاالت ب�أحد قياداتها �أو
�أع�ضائها �أو ترويج �أفكارها �أو متويلها
�أو ن�رش كيفية ت�صنيع الأجهزة احلارقة
�أو املتفجرة �أو �أية �أدوات ت�ستخدم يف
الأعمال الإرهابية.
و�أكد العتيبي �أنه �أ�صبح من ال�رضوري
اتخاذ تدابري جماعية ملنع الإره��اب
و مكافحته ال�سيما عن طريق حرمان
الإرهابيني من الو�صول �إل��ى و�سائل
تنفيذ هجماتهم على النحو املبني يف
الركيزة الثانية ال�سرتاتيجية الأمم
املتحدة ملكافحة الإرهاب.
وفيما يتعلق بالتعاون ال��دويل لفت
العتيبي الى اهمية تنفيذ قرار جمل�س
الأمن  2322يف �ش�أن التعاون يف جمال
مكافحة االره���اب لت�شجيع التعاون
بني ال��دول واملنظمات الدولية مثل
االنرتبول ومكتب االمم املتحدة املعني
باملخدرات واجلرمية لتبادل اخلربات
واملعلومات وتنفيذ برامج م�شرتكة من
�ش�أنها ان تكافح ظاهرة االرهاب.
من جهة �أخ��رى� ،أكدت الكويت ادانتها
وا�ستنكارها للأعمال املنافية للأعراف
والقوانني الدولية التي �شهدتها والية
«راخني» يف ميامنار منذ �شهر اغ�سط�س
املا�ضي و�أدت �إلى نزوح قرابة � 650ألف
�شخ�ص من �أقلية الروهينغا.
جاء ذلك يف كلمة الكويت التي �ألقاها
ال�سفري من�صور العتيبي خالل جل�سة
جمل�س الأمن املخ�ص�صة لبحث احلالة

يف ميامنار.
و�أك��د العتيبي ��ضرورة حتمل حكومة
ميامنار م�س�ؤولياتها الرئي�سية يف
حماية �سكانها و�ضمان عدم ا�ستخدام
القوة الع�سكرية ب�شكل مفرط مرة �أخرى
يف والي��ة «راخ�ين» ،معربا عن تقدير
الكويت ملا تقوم به حكومة بنغالدي�ش
م��ن ج��ه��ود ك��ب�يرة با�ست�ضافة ه���ؤالء
االبرياء على �أرا�ضيها.
و�أ���ش��ار �إل���ى «�أن ت��ق��دمي امل�ساعدات
الإن�����س��ان��ي��ة وا���س��ت�����ض��اف��ة الالجئني
والنازحني يف االوقات الع�صيبة ما هو
اال دليل قاطع على وجود رغبة �صادقة
ونبيلة لدينا جميعا مل�ساعدة بع�ضنا
بع�ضا يف وقت الأزمات».
و�أ�ضاف العتيبي �أن الكويت �شاركت يف
�شهر �أكتوبر من العام املا�ضي برئا�سة
م�شرتكة مل�ؤمتر املانحني لأزمة الجئي
الروهينغا وتربعت فيه مببلغ  15مليون
دوالر وهذا ي�أتي �ضمن امل�ساعي الكويتية
لتخفيف معاناة الجئي الروهينغا.
و�شدد على ��ضرور موا�صلة تقدمي تلك
امل�ساعدات التي لديها ال��ق��درة على
�إعادة االمل يف نفو�س املت�رضرين الفتا
الى ان هذه الكارثة و�ضعت جيال كامال
من االطفال يف دروب ال�ضياع من دون
تعليم يحدد م�سار م�ستقبلهم وال خدمات
طبية ترعى �صحتهم �إ�ضافة الى الدمار
الهائل الذي حلق مبنازلهم ومناطقهم
وديارهم.

و�أ�شار �إلى �أنه «منذ �أن �أ�صدر املجل�س
بيانه الرئا�سي نوفمرب املا�ضي ونحن
نوا�صل متابعتنا عن كثب للتطورات
اجلارية يف ميامنار وقد �أخذنا علما
ب��االت��ف��اق��ي��ات ال��ث�لاث امل��وق��ع��ة بني
بنغالدي�ش وميامنار التي تهدف �إلى
�إعادة الالجئني طوعيا الى ديارهم».
وذكر العتيبي �أن «تلك العودة الطوعية
ال ميكن لها ان ت��ب��د�أ اال بعد اتخاذ
�إج��راءات �إ�ضافية ووا�ضحة ت�ستند على
بناء الثقة ل�ضمان ع��ودة �آمنة وحياة
كرمية يف والية راخني».
و�أو�ضح �أن من هذه الإج���راءات اتخاذ
حكومة ميامنار جميع التدابري الكفيلة
ب�إنهاء العنف ف��ورا ومنع اال�ستخدام
املفرط للقوة يف حق املدنيني يف والية
«راخني».
وا�ضاف العتيبي ان من الإجراءات �أي�ضا
االمتناع ع��ن �إن�شاء خميمات جديدة
للنازحني يف �شمال والية راخني والتي
حتيط بها ا�سالك �شائكة وك�أنها مع�سكرات
للمعتقلني واتخاذ حكومة ميامنار جميع
التدابري ملحاربة التحري�ض على العنف
�أو الكراهية وا�ستعادة ال�سالم والوئام
بني الطوائف يف ظل �سيادة القانون.
وبني �أن من الإج��راءات �أي�ض ًا ال�سماح
بدخول وكاالت االمم املتحدة واجلهات
ال�رشيكة لها وال�سماح جلميع من هم
يف والية راخني بحرية التحرك ب�شكل
�آمن ودون عوائق والبدء بالعمل على
اع��ادة ت�أهيل املناطق املنكوبة يف
�شمال الوالية والتي تعر�ضت للحرق
وال�سلب وجتهيزها مبا يكفل عودة
الالجئني طوعيا الى ديارهم جمددا.
و�أو���ض��ح العتيبي ان من الإج���راءات
�أي�����ض��ا �إ��ش�راك املفو�ضية ال�سامية
للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني يف
امل��ح��ادث��ات الثنائية ب�ين ميامنار
وبنغالدي�ش لال�ستفادة من خرباتهم
الكبرية يف هذا املجال.
ودعا العتيبي ميامنار الى الق�ضاء على
الأ�سباب اجلذرية ملحنة �أقلية الروهينغا
دون متييز وب�رصف النظر عن العرق �أو
الدين ومنحهم حقهم اال�صيل يف اجلن�سية
وهو االمر الذي اكدته اجلمعية العامة
للأمم املتحدة مبنح حقوق املواطنة
الكاملة لهم.

كلفته  179مليون دينار واالنتهاء منه العام المقبل

«األعلى للتخطيط» :إنجاز  %47من مستشفى
الصباح الجديد
كتب �أحمد احلربي:

ك�شف الأمني امل�ساعد للتخطيط والتنمية يف الأمانة
العامة للمجل�س الأع��ل��ى للتخطيط والتنمية بدر
الرفاعي عن �أن ن�سبة االجن��از يف م�رشوع م�ست�شفى
ال�صباح اجلديد والذي يعد �أحد م�شاريع خطة التنمية
بلغت  %47متوقعا ت�سليم امل�رشوع خالل العام املقبل
بتكلفة تقدر مببلغ  179مليون دينار.
جاء ذلك يف ت�رصيح �صحايف ادلى به الرفاعي خالل
الزيارة امليدانية التي نظمتها �إدارة اعداد ومتابعة
تنفيذ اخلطط والربامج يف امانة التخطيط واملتابعة
باالمانةا لعامة للمجل�س الأعلى للتخطيط والتنمية
�صباح �أم�س ،بح�ضور مديرة االدارة �سعاد العو�ض
وعدد من العاملني يف االدارة .و�أكد الرفاعي �أن الفريق
يعمل على زي��ارة كافة امل�شاريع اال�سرتاتيجية يف

خطة التنمية بهدف الوقوف على ن�سبة االجناز فيها
على ار�ض الواقع ومقارنتها باجلدول الزمني �ضمن
برنامج املتابعة من خالل النظام الآيل ،م�شري ًا الى
ان م�رشوع م�ست�شفى ال�صباح اجلديد هو احد امل�شاريع
اال�سرتاتيجية و�شهدنا خالل اجتماعنا مع ممثلي وزارة
ال�صحة وال�رشكة املنفذة عر�ضا مرئيا بني مراحل
االجناز ومكونات امل�رشوع.
و�أ�ضاف ان امل�رشوع يتكون من مبنى رئي�سي يتالف
من �رسداب وار�ضي و 12دور ًا ،باال�ضافة الى دورين
للخدمات كما ي�ضم اجنحة املر�ضى وي�ضم � 512رسير ًا
و 105ا�رسة للعناية املركزة واق�سام الطوارئ واحلوادث
واال�شعة واجلراحة العامة واجلراحة التخ�ص�صية وق�سم
الطب النووي والعالج الطبيعي واجلهاز التنف�سي ف�ضال
عن  72عيادة خارجية ملختلف التخ�ص�صات الطبية
وخمتربات و�صيدليات وا�ستقبال وتغذية وم�ساحات

للتخزين ومهبط طائرات.
ولفت �إلى �أن ق�سم ادارة امل�ست�شفى يتكون من � 8أدوار
ف�ضال عن ا�ضافة نظام متكامل ملعاجلة النفايات الناجتة
عن ق�سم الطب النووي م�صمم ب�أحدث طرق التكنولوجيا
باال�ضافة الى مبنى مواقف ال�سيارات الذي يت�سع لعدد
� 1257سيارة و� 200سيارة يف املواقف اخلارجية .من
جانبها �أكدت مدير �إدارة اعداد ومتابعة تنفيذ اخلطط
والربامج يف االمانة العامة للمجل�س االعلى للتخطيط
والتنمية �سعاد العو�ض ان هذه الزيارة ملوقع م�رشوع
م�ست�شفى ال�صباح اجلديد ت�أتي �ضمن الزيارات امليدانية
ملواقع امل�شاريع اال�سرتاتيجية بهدف االطالع عن قرب
على ماو�صلت اليه مراحل اجناز امل�رشوع م�شرية الى
انه مت البدء يف تنفيذه يف عام  2014ومن املتوقع ان
يتم االنتهاء من اجنازه يف نهاية يوليو العام املقبل
 2019وفقا للجدول الزمني للم�رشوع.

• الشيخ صباح اخلالد لدى لقائه عادل اجلبير

التقى ال�شيخ �صباح اخلالد نائب رئي�س جمل�س
ال���وزراء وزي��ر اخلارجية مع وزي��ر خارجية
ال�سعودية عادل اجلبري وذلك مبنا�سبة زيارته
�إل��ى البالد للم�شاركة يف االجتماع ال��وزاري
للتحالف الدويل �ضد «داع�ش» وم�ؤمتر الكويت
الدويل لإعادة �إعمار العراق اللذين ت�ست�ضيفهما
الكويت الأ�سبوع احلايل .ومت خالل اللقاء بحث

�سبل تعزيز العالقات الأخ��وي��ة الوثيقة بني
البلدين ال�شقيقني ومناق�شة م�ستجدات الق�ضايا
الإقليمية والدولية حمل االهتمام امل�شرتك.
ح�رض اللقاء م�ساعد وزير اخلارجية ل�ش�ؤون
مكتب نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير اخلارجية
ال�سفري ال�شيخ �أحمد نا�رص املحمد وعدد من كبار
امل�س�ؤولني يف وزارة اخلارجية.

