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إعالن الفائزين بـ «جائزة السميط» في قطاع الصحة لعام 2018

رئيس الوزراء هنأ نظيره البوتاني
بمنصبه الجديد
�سلم القائم ب�أعمال �سفارة الكويت لدى
مملكة بوتان بالإنابة امل�ست�شار فا�ضل
احل�سن ،ر�سالة تهنئة من رئي�س جمل�س
ال���وزراء �سمو ال�شيخ جابر املبارك،
الى رئي�س وزراء بوتان لوتي ت�رشينغ،
مبنا�سبة توليه مهام عمله اجلديد.
وقالت �سفارة الكويت لدى بوتان يف
بيان :ان الر�سالة ت�ضمنت تهنئة �سمو
ال�شيخ جابر املبارك لنظريه البوتاين،
مبنا�سبة توليه م��ه��ام عمله اجلديد
وا�شادة بالعالقات الودية التي تربط
البلدين.
وا�ضافت ان ت�رشينغ طلب من امل�ست�شار
احل�سن ان ينقل بالغ �شكره وتقديره ل�سمو
ال�شيخ جابر املبارك على تف�ضله ب�إر�سال
هذه التهنئة الكرمية م�شيدا بالعالقات
املتينة التي تربط البلدين.
و�أعرب ت�رشينغ عن تطلعه ملوا�صلة العمل
مع الكويت من اجل االرتقاء بالعالقات
الثنائية يف خمتلف املجاالت.

• سمو الشيخ جابر املبارك

«الخارجية» :تعزيز التعاون

مع اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان
�أك���د ن��ائ��ب م�ساعد وزي��ر
جانب لقائها املنظمات غري
اخل��ارج��ي��ة رئ��ي�����س مكتب
احلكومية الكويتية العاملة
حقوق الإن�سان امل�ست�شار
يف جمال رعاية الأ�شخا�ص
ط�ل�ال امل���ط�ي�ري ،حر�ص
ذوي الإعاقة.
الكويت على تعزيز التعاون
و�أفاد املطريي ب�أنه مت �إطالع
م��ع الآل��ي��ات الدولية ذات
الأم��م املتحدة على اجلهود
ال�صلة ب��ح��ق��وق الإن�سان
ال��ت��ي تبذلها ال��ك��وي��ت يف
ب�شكل ع��ام و�آل��ي��ات جمل�س
جم��ال حقوق الإن�����س��ان من
حقوق الإن�سان التابع للأمم
جانب وحقوق الأ�شخا�ص
املتحدة املتمثلة يف �أ�صحاب
ذوي الإعاقة من جانب �آخر
الواليات اخلا�صة «املقررين
وذل��ك من �أج��ل �إقامة حوار
اخلا�صني».
تفاعلي.
ج�����اء ذل�����ك يف ت����صري��ح
وذكر �أن الكويت ان�ضمت الى
للم�ست�شار املطريي مبنا�سبة
االتفاقية الدولية حلقوق
ال��زي��ارة املرتقبة للمقررة
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف
اخل��ا���ص��ة ل�ل�أم��م املتحدة
عام  2013والتزمت بتقدمي
حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
التقرير الوطني بعد عامني
• طالل املطيري
كاتالينا �آغيالر للكويت.
م��ن االن�ضمام وذل���ك وفقا
و�أعرب املطريي عن ترحيبه بهذه الزيارة م�شريا �إلى لن�ص املادة  35من ذات االتفاقية عام « 2015ونحن
�أنها ت�أتي تعبريا عن احرتام الكويت لتعهداتها �أمام بانتظار حتديد موعد ملناق�شة ذلك التقرير من قبل
جمل�س حقوق الإن�سان يف ا�ستقبال �أ�صحاب الواليات اللجنة الدولية حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة».
اخلا�صة «املقررين اخلا�صني».
ولفت �إل��ى �أن الكويت ب��ادرت ب�أ�صدر القانون رقم
و�أو�ضح �أنه مت اع��داد برنامج حافل لزيارة املقررة  8ل�سنة  2010ب�ش�أن حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الذي
اخلا�صة وذل��ك الطالعها ب�شكل مو�سع على اجلهود يتكون من  72مادة غطت جميع احلقوق املقررة لهم دون
املبذولة التي تقدمها الكويت يف جم��ال الرعاية متييز �أو عزل.
وامل�ساعدة للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة بغية دجمهم يف وب�ين �أن��ه يف ه��ذا ال�صدد مت ان�شاء الهيئة العامة
املجتمع وا�شعارهم بدورهم املهم يف خدمة الوطن للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة التي على �إثرها �صدر هذا
القانون «وهي هيئة خمت�صة بتقدمي اخلدمات والرعاية
�أ�سوة بالآخرين.
و�أ�شار الى �أن املقررة اخلا�صة �سوف تلتقي بعدد من للأ�شخا�ص من ذوي الإعاقة» الفتا �إلى �أن هذا القانون
الوزراء وامل�س�ؤولني الكويتيني بالإ�ضافة �إلى زيارة يتبنى �أه��م االلتزامات العامة ال��واردة يف االتفاقية
املراكز واملدار�س اخلا�صة بالأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الى الدولية حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.

مؤتمر «العصر الحجري الحديث» يوصي
بمزيد من البحث في اآلثار بالخليج

�أو�صى م�ؤمتر «الع�رص احلجري
احلديث» اخلليجي الثالث� ،إلى
مزيد من املناق�شات والأبحاث
املتخ�ص�صة يف جم��ال الآث���ار يف
منطقة اخلليج العربي.
ودع��ا امل��ؤمت��ر ال��ذي ا�ست�ضافته
الكويت للمرة الثالثة على مدى
يومني واختتم �أعماله �أم�س الأول،
مب�شاركة عدة علماء وباحثني يف
جمال الآث��ار من اخلليج والعامل
مم��ن ناق�شوا �أب���رز االكت�شافات
اجلديدة يف اخلليج و�آخر ما تو�صل
له العلماء يف هذا الع�رص �إلى ن�رش
جميع الأبحاث التي متت مناق�شتها
يف جملة �آثار �شبه اجلزيرة العربية

وترجمتها �إلى عدة لغات.
وق��ال الأ�ستاذ يف ق�سم االجتماع
بكلية العلوم االجتماعية يف جامعة
الكويت ح�سن �أ���ش��ك��ن��اين ،على
هام�ش ختام امل�ؤمتر� :إن رئي�س
البعثة البولندية بيرت بيالن�سكي
�أع��ل��ن اكت�شاف �أق���دم �رضيح يف
اخلليج والكائن يف منطقة ال�صبية
بالكويت وعمرة � 7500سنة قبل
امليالد.
و�أو�ضح �أن كل الأبحاث التي مت
عر�ضها ومناق�شتها تعود الى
الع�رص احلجري احلديث الذي بد�أ
قبل � 10000سنة قبل امليالد.
و�أ�ضاف �أ�شكناين �أن كل حما�رضات

امل���ؤمت��ر تطرقت �إل���ى احلديث
ع��ن ه��ذا الع�رص يف ال�سعودية
والإم���ارات وقطر وعمان ومنطقة
ال�صبية بالكويت التي تعترب
�أكرب مواقع فرتة العبيد يف نهاية
الع�رص احلجري احلديث.
وعقد م�ؤمتر «الع�رص احلجري
احلديث» اخلليجي الثالث الذي
يبحث تعزيز وتطوير �آثار الكويت
واخل��ل��ي��ج بتنظيم وب����إ��ش�راف
امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي للثقافة
والفنون والآداب بالتعاون مع
املركز الفرن�سي للآثار والعلوم
االجتماعية وال�سفارة الفرن�سية
لدى البالد.

وزير الخارجية :نسعى لتعزيز التغيير اإليجابي
في أفريقيا

�أعلن جمل�س �أمناء جائزة ال�سميط
للتنمية الأف��ري��ق��ي��ة ،اختيار
ثالثة فائزين ل��دورة هذا العام
م��ن اجل��ائ��زة يف ق��ط��اع ال�صحة
تقديرا جلهودهم وم�ساهماتهم يف
جمال حت�سني ال�صحة يف القارة
الأفريقية وقيمتها مليون دوالر.
وق���ال ب��ي��ان �صحايف مل�ؤ�س�سة
ال��ك��وي��ت للتقدم العلمي التي
ت�رشف على اجلائزة� :إن جمل�س
الأمناء بعد تداوله تقارير جلنتي
التحكيم واالختيار للجائزة قرر
منح ن�صف اجل��ائ��زة �إل��ى �سامل
عبدالكرمي مدير مركز �أبحاث
الإي���دز ون��ائ��ب امل��دي��ر ل�ش�ؤون
الأب��ح��اث بجامعة ك��وازول��و يف
جنوب �أفريقيا والأ�ستاذ بجامعة
كولومبيا يف الواليات املتحدة.
و�أ�ضاف البيان �أنه مت منح الن�صف
الآخ���ر بالت�ساوي ب�ين ك��ل من
«�أ�ستاذة طب العيون ونائب رئي�س
معهد ويلمر لطب العيون ل�ش�ؤون
الأبحاث يف جامعة جونز هوبكنز
ب��ال��والي��ات املتحدة �شيال كيه
وي�ست» و«برنامج راكاي للعلوم
ال�صحية» وهو مركز �أبحاث غري
ربحي م�ستقل ومقره مدينة راكاي
يف �أوغندا.
ون��ق��ل ال��ب��ي��ان ع��ن ن��ائ��ب رئي�س
جمل�س ال��وزراء وزي��ر اخلارجية
ورئ��ي�����س جمل�س �أم��ن��اء جائزة
ال�سميط للتنمية الأفريقية ال�شيخ
�صباح اخلالد ،قوله�« :إن هدفنا

من خالل تقدمي هذه اجلائزة هو
تعزيز التغيري الإيجابي يف جميع
�أنحاء القارة الأفريقية وقد نتج عن
اجلهود الريادية املميزة للفائزين
الثالثة بجائزة ال�سميط للتنمية
الأفريقية ه��ذا العام يف جماالت
تخ�ص�صاتهم يف ق��ط��اع ال�صحة
�إحداث فارق �إيجابي وم�ستدام يف
جميع �أنحاء �أفريقيا والعامل».
بدوره قال املدير العام مل�ؤ�س�سة

• الشيخ صباح اخلالد مع مسؤولي اجلائزة

الكويت للتقدم العلمي عدنان
�شهاب الدين� :إن فائزي هذه ال�سنة
بجائزة ال�سميط للتنمية الأفريقية
مي��ث��ل��ون ق��ام��ات علمية رفيعة
و�إ�سهامات ريادية نن�شدها لهذه
اجلائزة الرفيعة.
و�أ���ض��اف �شهاب الدين �أن �أعمال
الفائزين الثالثة للجائزة هذا العام
له �أثر كبري يف حتقيق حت�سينات
ملمو�سة مبعي�شة املاليني ممن

يعانون من فريو�س الإيدز والرمد
احلبيبي و�أي�ضا يف زيادة متو�سط
�أعمارهم املتوقَّ عة والتقليل من
معدل وفيات امل�صابني مبر�ض
ف�يرو���س االي���دز م��ن خ�لال �إج��راء
�أبحاث مبتكرة عن العالجات و�سبل
الوقاية وات��خ��اذ زم��ام املبادرة
يف �إح��داث تغيريات م�ستدامة يف
�سيا�سات الرعاية ال�صحية على
م�ستوى القارة الأفريقية والعامل.

«التقدم العلمي» أقامت برنامج «العقلية الرقمية»
في هونغ كونغ

اق��ام��ت م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم
العلمي برناجما تدريبيا با�سم
«العقلية ال��رق��م��ي��ة» يف مدينة
هونغ كونغ وذل��ك بالتعاون مع
الكلية االداري����ة بجامعة هونغ
كونغ للعلوم والتقنيات وم�شاركة
القن�صلية العامة الكويتية يف مدينة
هونغ كونغ ومنطقة مكاو االدارية
اخلا�صة.
وقال القن�صل العام �صالح ال�سيف:
انه �شارك يف الربنامج التدريبي
امل�صمم للموظفني مب�ستوى مدراء
ال�رشكات الكويتية لتطوير القدرات
الرقمية يف الإدارة بهدف مواكبة
التحديات الرقمية يف امل�ستقبل.
وقدم ال�سيف ال�شكر جلميع من �ساهم
يف اع��داد وتنفيذ الربنامج املهم
ال�سيما بعد تكليف جمل�س الوزراء
ل���وزارة اخلارجية بالتن�سيق مع
اجلهات املعنية ملتابعة اخلطوات
العملية والتدابري لإخراج االتفاقيات
واط��ر التعاون والتفاهم التي مت
ابرامها خالل زيارة �سمو �أمري البالد
ال�شيخ �صباح االحمد االخرية لل�صني
�إلى حيز التنفيذ الفعلي.

• صالح السيف متوسطا ً املشاركني في البرنامج

«إكسبو  »965استعرض إبداعات الشباب الفنية

في معرض الكتاب

لقيامها بأكثر من  150فعالية ونشاط ًا خالل السنوات الماضية

«أصدقاء النخلة» تحصل على اعتماد
جمعية األمم المتحدة للبيئة

ح�صلت جمعية ا�صدقاء النخلة على
اعتماد جمعية الأمم املتحدة للبيئة
والذي مينحها �صفة املراقب لدى
جمعية الأم���م املتحدة للبيئة،
�ضمن ممثلي م�ؤ�س�سات املجتمع
املدين واجلمعيات البيئية لدول
غرب �آ�سيا.
وقال رئي�س جمل�س االدارة د.عادل
د�شتي� ،إن هذا االعتماد الدويل ،ومن
اعلى هيئة اممية خمت�صة بالبيئة
يف الأم��م املتحدة ي�أتي تتويجا
للجهود التي قامت بها جمعية
�أ�صدقاء النخلة منذ انطالقتها يف
عام  2012وقيامها ب�أكرث من 150
فعالية ون�شاط ًا وملتقى وم�رشوع ًا
بيئي ًا ط��وال ال�سنوات املا�ضية،
وفوزها بجائزة �أف�ضل م�رشوع بيئي
�ضمن امل�رشوع الوطني لل�شباب
التابع للديوان االمريي عام ،2012
وف��وزه��ا باملركز الأول وجائزة
التميز الذهبي يف االمن وال�سالمة
والبيئة من �رشكة البرتول الوطنية
عام  ،2018وفوزها بجائزة م�سابقة
العطاء عن البيئة عام .2018

• عادل دشتي

و�أه��دى د�شتي هذا االعتماد الذي
ي�ضع ا�سم الكويت عاليا يف املجال
البيئي الى �سمو �أمري البالد الذي
ي�ؤكد دائما على دور ال�شباب يف
رفع ا�سم الوطن عاليا يف خمتلف
امل��ج��االت وال��ى �سمو ويل عهده
ال�شيخ نواف الأحمد ،والى �سمو
رئي�س جمل�س ال����وزراء ال�شيخ

جابر امل��ب��ارك ،وال�شيخ نا�رص
ال�صباح النائب الأول لرئي�س
جمل�س ال���وزراء ووزي��ر الدفاع -
رئي�س املجل�س الأع��ل��ى للبيئة،
والى ال�شيخ عبدالله الأحمد رئي�س
جمل�س االدارة وامل��دي��ر العام
للهيئة العامة للبيئة ،والى وزيرة
ال�ش�ؤون االجتماعية وزيرة الدولة
لل�ش�ؤون االقت�صادية هند ال�صبيح.
و�أكد د�شتي ان هذا االعتماد من قبل
يحمل اجلمعية
الأمم املتحدة للبيئة ّ
والقائمني عليها م�س�ؤولية م�ضاعفة
يف اال�ستمرار بتقدمي �أف�ضل ما لديهم
م��ن اب��داع��ات واف��ك��ار وم�شاريع
وابتكارات تهدف للمحافظة على
البيئة.وحتقيق اه��داف التنمية
امل�ستدامة العاملية  ،2030ور�ؤية
�صاحب ال�سمو �أمري البالد بتحويل
الكويت الى مركز مايل وجتاري
عاملي وخطة الكويت اجلديدة
 2035الأم���ر ال���ذي ي�ضع وطننا
وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين الفاعلة
فيه ب�أعلى �سلم ال���دول املهتمة
بالبيئة على م�ستوى العامل.

• جناح الفريق في معرض الكويت للكتاب

نظم فريق «�إك�سبو  »965للمعار�ض
الرتاثية واحلرفية واملبدعني،
حما�رضة تعريفية حول مقتنيات
وابداعات ال�شباب الفنية والثقافية
وال��ت��اري��خ��ي��ة وال�تراث��ي��ة �ضمن
فعاليات معر�ض الكويت الدويل الـ
 43للكتاب.
وق��ال امل�ؤ�س�س واملن�سق العام
للفريق حممد ك��م��ال� :إن الفريق
ي�شارك يف معر�ض الكتاب لأول مرة
معتربا املعر�ض من �أهم املعار�ض
العربية والعاملية للكتاب وهو
مبثابة منارة ا�شعاع فكري وثقايف
وف��ن��ي يلتقي فيه امل��ب��دع��ون من
خمتلف �أنحاء العامل.

و�أ���ض��اف كمال� :إن جناح الفريق
امل�������ش���ارك يف امل��ع��ر���ض ي�ضم
جمموعة نادرة من الكتب والوثائق
واال���ص��دارات ال��ن��ادرة واملقتنيات
القدمية ف�ضال عن الإبداعات ال�شبابية
الكويتية وما �صنعته �أيديهم لإحياء
احلرف الرتاثية.
و�أو�ضح �أن الفريق يعترب من الفرق
املتخ�ص�صة ب��ال�تراث يف الكويت
وي�ضم ع���ددا ك��ب�يرا م��ن الفنانني
واملبدعني املعنيني بالرتاث القدمي
يف �أكرث من  25جماال تراثيا.
ونوه باجلهود اجلبارة التي يبذلها
املجل�س الوطني للثقافة والفنون
والآداب يف تنظيم معر�ض الكتاب كل

عام ،الفتا الى ان املعر�ض �أعطى
م�ساحة وا�سعة لل�شباب الكويتي
ومنحهم الفر�صة لعر�ض نتاج فكرهم
وابداعات.
من جانبه قال ممثل الفريق ريا�ض
د�شتي خالل املحا�رضة� :إن املعر�ض
يجمع نخبة من املحرتفني الذين
يعر�ضون ت��راث��ا �شمل قرنني من
الزمن وهما الـ  18والـ  19لتثقيف
ال�شباب بهذا الرتاث.
و�أكد �أهمية مثل هذه املعار�ض يف
�إبراز مهارات املبدعني الكويتيني
و�صنعتهم وحرفتهم اليدوية �إلى
جانب عر�ض مقتنياتهم الرتاثية
القدمية.

مو�ضحا �أن الفريق ال��ذي يدعمه
املجل�س الوطني للثقافة والفنون
والآداب ي�ضم �أي�ضا هواة الطوابع
وال��ع��م�لات وال��ت��ح��ف وال��وث��ائ��ق
الكويتية اخلا�صة حلكام الكويت
والأ��سرة احلاكمة ومقتنيات البيت
الكويتي ومقتنيات تراثي البحر
والبادية.
و�أف���اد ب���أن فريق «�إك�سبوا »965
لديه ر�ؤي���ة وفل�سفة يف جعل كل
ما يقدمونه �إث��راء غنيا للمعرفة
والثقافة لدى املجتمع واملحافظة
على تراث الآباء والأجداد واحلرف
والفنون اجلميلة لدى اجليل اجلديد
و�شباب امل�ستقبل.

