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عايدة العلي :رعاية األمير لجائزة سالم العلي
وسام على صدر مسيرتها
يرعى �سمو ال�شيخ �صباح الأحمد �أمري
البالد وقائد العمل الإن�ساين احلفل
ال�سنوي ال��ذي تقيمه جائزة �سمو
ال�شيخ �سامل العلي للمعلوماتية
بعد غد االثنني بق�رص بيان لتكرمي
الفائزين يف عامها الثامن ع�رش يف
ال�ساعة العا�رشة والن�صف �صباحا،
بح�ضور �أ�صحاب ال�سمو وال�شيوخ،
و�سمو ال�شيخ جابر املبارك رئي�س
جمل�س ال��وزراء ،وال��وزراء ،وجمع
غفري من ال�ضيوف الكرام.
وبهذه املنا�سبة عربت ال�شيخة عايدة
العلي رئي�س جمل�س �أمناء اجلائزة
ورئي�س اللجنة املنظمة العليا عن
عميق اع��ت��زازه��ا و���ص��ادق �شكرها
للرعاية الأبوية من �صاحب ال�سمو
للجائزة وحفلها ال�سنوي.
م�شيدة با�ست�ضافة ق�رص بيان لهذا
احلفل ،ما يعد دليال على املكانة
املرموقة للجائزة ورفعة �ش�أنها لدى

• الشيخة عايدة العلي

القيادة احلكيمة واحلكومة الر�شيدة.
و�أ�ضافت العلي �أن رعاية �صاحب
ال�سمو لأن�شطة اجلائزة وفعالياتها
و�سام على �صدر م�سريتها وم�صدر �إلهام
وينبوع �إر�شاد وحافز �إبداع وموا�صلة

مل�سرية اجلائزة نحو حتقيق �أهدافها
الطموحة و�إ�سرتاتيجيتها املنطلقة
�إلى دعم التحوالت الرقمية يف جماالت
املعرفة واالقت�صاد.
وقالت� :إن اجلائزة �أ�ضحت معلم ًا
م��ه��م � ًا يف ت��اري��خ تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت بتحفيزها
على الإب��داع واالبتكار وت�شجيعها
امل�شاريع التقنية ال��ت��ي تخدم
املجتمعات وترقى بها.
و�أو�ضحت �أن هذه اجلائزة خالدة
بعون الله تعالى ،لأنها حتمل
مقومات ذل��ك ،فراعيها �صاحب
ال�سمو وقائد العمل الإن�ساين و�شيخ
الدبلوما�سية ،وم�ؤ�س�سها رمز من
رم��وز العطاء يف تاريخ الكويت
احلديث� ،إن��ه �سمو ال�شيخ �سامل
العلي رئي�س احلر�س الوطني.
وقالت :ان هناك ع�رشة م�شاريع
عربية فازت بلقب �أف�ضل امل�شاريع

التقنية .2018
و�أف�����ادت ال��ع��ل��ي ب����أن اجل��ائ��زة
ا�ست�رشفت امل�ستقبل العاملي منذ
« »18ع��ام � ًا ،وعملت على بناء
جمتمع معلوماتي متكامل ومتطور
ملتزمة باال�ستفادة من كل جديد يف
عامل التقنية واالت�صاالت.
كما بينت �أن اجلائزة تنطلق من
�إ�سرتاتيجية طموحة تعتمد دعم
ال��ت��ح��والت الرقمية يف جم��االت
املعرفة واالقت�صاد  ،ملبية يف
ذلك ر�ؤية ح�رضة �صاحب ال�سمو يف
جعل الكويت مركز ًا �إقليمي ًا مالي ًا
وجتاري ًا وتقني ًا.
و�أ�شارت �إلى �أن اجلائزة �ستت�رشف
بتقدمي درع تذكارية يف هذا احلفل
ل�سمو �أم�ير البالد ال�شيخ �صباح
الأحمد قائد العمل الإن�ساين ف�شكر ًا
ل�سموه ع��ل��ى رع��اي��ت��ه الكرمية
وتوجيهاته احلكيمة.

بما يساعد على حفظ نسيج المجتمعات

العفاسي :وزراء العدل العرب يدرسون قانون ًا
كويتي ًا لمنع خطاب الكراهية

علي الخالد شارك في منتدى «ميد  2018لحوارات المتوسط»

الحكيم :للكويت دور كبير
في بناء وإعادة إعمار العراق
ثمن وزي���ر اخل��ارج��ي��ة العراقي
حممد احلكيم دور الكويت يف دعم
بالده وامل�ساعدة الكبرية يف اعادة
االعمار وبناء م�ؤ�س�سات الدولة.
جاء ذلك خالل �أعمال الدورة الرابعة
مل��ن��ت��دى «م��ي��د  »2018حل���وارات
املتو�سط» التي انطلقت يف روما
حت��ت ع��ن��وان «�أج���ن���دة» للتعاون
امل�شرتك من �أجل «احالل اال�ستقرار
يف مناطق الأزمات» مب�شاركة �أكرث من
 40من كبار ال�شخ�صيات من ر�ؤ�ساء
الدول واحلكومات والوزراء تقدمهم
الرئي�س العراقي برهم �صالح �ضيف
ال�رشف على هذه الدورة.
وخالل مباحثاته مع وزيرة الدفاع
االيطالية اليزابيتا ترنتا و�أمني
عام حلف �شمال الأطل�سي «ناتو»
ين�س �ستولتنربغ ن��وه احلكيم
بالدعم القوي الذي تقدمه الكويت
مل�ساندة بالده يف مواجهة تراكمات
�سنوات ال�رصاع الطويلة ،مثني ًا
على دوره���ا الطليعي يف تقدمي
امل�ساعدة وح�شدها اال�ستثمارات
عرب م�ؤمتر اعمار ال��ع��راق الذي
ا�ست�ضافته وح����ضره  70طرفا
للم�ساهمة يف اعمار العراق.
وك��ان��ت الكويت ق��د ا�ست�ضافت يف
فرباير املا�ضي م�ؤمتر ًا دولي ًا لإعادة
�إعمار العراق متخ�ض عن ا�سهامات
بلغت  30مليار دوالر مقدمة من قبل
الدول واجلهات امل�شاركة.
وا�ستعر�ض احلكيم توجهات احلكومة
العراقية اجلديدة للخروج ببالده من
حالة الدمار والرتدي عقب حربه مع
ما ي�سمى تنظيم «داع�ش» وحترير
املناطق واملدن التي �سيطر عليها،
م�ؤكد ًا حاجة العراق الى جي�ش قوي
يدحر خاليا «داع�ش» ويحافظ على
اال�ستقرار يف البالد.
ويف هذا ال�سياق �أكد احلكيم «�رضورة
متلك العراق جلي�ش ق��وي يحافظ
على اال�ستقرار وي�ضمن �أمانه» ،الفتا

• الشيخ علي اخلالد مع أمين الصفدي

بالقول «هزمنا «داع�����ش» ع�سكريا
لكننا مل نق�ض عليه حيث مازالت
تتواجد خالياه النائمة حيث يوجد
 2000عن�رص على حدود �سورية».
و�أو���ض��ح �أن ال��ق��وات العراقية
توا�صل حماربة االرهاب و«داع�ش»
بالهجوم اال�ستباقي على خالياها
اعتمادا على العمل اال�ستخباراتي
بالتعاون مع العديد من الدول،
بينها ايطاليا والأردن ،م�شددا على
حاجة اجلي�ش العراقي جلهد كبري
لإع��ادة حتديث معداته وحتديث
ت�أهيل عنا�رصه املقاتلة.
وحول عالقات العراق اخلليجية
ق���ال احل��ك��ي��م :ان «ال���ع���راق بلد
عربي ا�سا�سي يف املنطقة ويتمتع
بعالقات ايجابية مع تركيا وايران
وانه مل�س يف زيارته الى الكويت

وال�سعودية وباقي دول اخلليج
توافقا تاما يف الر�ؤى».
ويف نقا�ش حول الق�ضية الفل�سطينية
�أك��د وزي��ر خارجية الأردن �أمين
ال�صفدي �أن ال بديل حلل الدولتني
وح�صول ال�شعب الفل�سطيني على
حقوقه امل�رشوعة وبناء دولته
ك�رشط لإنهاء �أزمة ال�رشق الأو�سط
وب��ن��اء ال�����س�لام واال���س��ت��ق��رار يف
املنطقة.
وت�����ش��ارك ال��ك��وي��ت يف املنتدى
وميثلها �سفريها يف روما ال�شيخ
علي اخل��ال��د ،كما ت�شارك دول
املنطقة املغرب واجلزائر وتون�س
وم�رص والأردن والعراق واالمارات
و�سلطنة ع��م��ان ،باال�ضافة �إلى
ح�ضور رو�سي وايراين بارز ممثلني
يف وزيري خارجيتهما.

عطيفة :أطباء عالميون يجرون عمليات سرطان الغدة

• الرئيس السوداني متوسطا ً وزراء العدل العرب

قال وزي��ر العدل وزي��ر الأوق��اف وال�ش�ؤون
اال�سالمية فهد العفا�سي ان جمل�س وزراء
العدل العرب رحب مب�رشوع قانون كويتي
ملنع خطاب الكراهية و�شكل جلنة فنية
لدرا�سته.
وتوقع العفا�سي ان يتم حتويل امل�رشوع
لقانون عربي م�شرتك يف الفرتة املقبلة يجرم
خطاب الكراهية واالزدراء وتقليل قيمة الآخر
يف خمتلف و�سائط االت�صال ،ما ي�ساعد على

حفظ ن�سيج املجتمعات العربية.
يف �سياق مت�صل دعا العفا�سي لتعزيز التعاون
الت�رشيعي وال��ع��ديل ملكافحة االره���اب
واجلرائم اخلادمة له.
وا�ضاف يف خطابه امام جمل�س وزراء العدل
العرب يف دورة انعقاده رقم  34ان االرهاب
باعتباره ظاهرة خطرية ت�ستدعي التن�سيق
واملتابعة للت�صدي له عرب حماربة اجلرائم
التي متوله وعلى ر�أ�سها غ�سيل االموال ودفع

الفدية.
وقال العفا�سي ان تعزيز التعاون والتن�سيق
العربي ي�ساعدان على حم��ارب��ة االره��اب
واملخدرات والف�ساد واالجتار بالب�رش وجرائم
املعلوماتية.
و�شكر العفا�سي ال�سودان على ح�سن �ضيافته
وتنظيمه لالجتماعات والدول العربية على
ثقتها يف الكويت واعادة انتخابها يف املكتب
التنفيذي لوزراء العدل العرب.

بحث سبل تعزيز التعاون اإلعالمي بين «كونا» و«ناتو» والمؤسسات البلجيكية

العلي :افتتاح بعثة لالتحاد األوروبي
في الكويت قريب ًا
اختتم نائب املدير العام لقطاع
التحرير ورئي�س حترير وكالة
الأن��ب��اء الكويتية �سعد العلي
زي��ارة لربوك�سل ا�ستغرقت ثالثة
�أي���ام بحث خاللها �سبل تعزيز
التعاون الإعالمي مع عدد من كبار
م�س�ؤويل الإع�ل�ام يف حلف �شمال
الأطل�سي «ناتو» واالحتاد الأوروبي
وبلجيكا.
و�أك���د العلي خ�لال اجتماعه مع
املتحدثة با�سم «ن��ات��و» �أوان���ا
لونغي�سكو �أهمية تعزيز التعاون
الإعالمي بني احللف و«كونا» عرب
زيارات يقوم بها �صحافيون تابعون
للوكالة ملقر «ناتو» يف بروك�سل.
و�أ�شار يف هذا ال�سياق الى زيادة
اهتمام اجلمهور وو�سائل الإعالم
يف ال��ك��وي��ت مبعرفة امل��زي��د من
املعلومات عن «ناتو» الذي ي�ضم يف ع�ضويته  29دولة
بعد تد�شني املركز الإقليمي ملنظمة حلف �شمال الأطل�سي
ومبادرة �إ�سطنبول للتعاون يف الكويت عام .2017
كما �أ�شار العلي �إلى �أن الأمني العام حللف الأطل�سي ين�س
�شتولتنربغ زار مقر «كونا» وتبادل وجهات النظر مع عدد
من �صحافيي الوكالة على هام�ش زيارته للكويت عام
.2016
من جانبها ،رحبت لونغي�سكو مبقرتح العلي قائلة انها
�ستعمل على دعوة �صحافيني من «كونا» لزيارة مقر
«ناتو» يف امل�ستقبل القريب ،معربة يف الوقت نف�سه عن
تقديرها لتغطية الوكالة ل�ش�ؤون احللف.
على �صعيد �آخ��ر دع��ا العلي خ�لال اجتماعه مع كبري
املتحدثني با�سم املفو�ضية الأوروب��ي��ة مارغاريتي�س
�شينا�س �إلى تعاون �إعالمي �أكرب بني اجلانبني مقرتحا
يف هذا االطار تبادل الزيارات بني الطرفني بحيث يزور
�صحافيون من «كونا» االحتاد الأوروب��ي يف حني يقوم
�صحافيون �أوروبيون بزيارة الكويت.

• سعد العلي أثناء لقائه ماثيو براندرز

وقال ان افتتاح بعثة لالحتاد الأوروبي يف الكويت قريبا
�سيثري مزيدا من االهتمام لدى اجلمهور وو�سائل االعالم
يف الكويت ب�ش�أن �ش�ؤون الكتلة الأوروبية.
كما التقى رئي�س حترير «كونا» بريبني �آمان املتحدث
با�سم رئي�س املجل�س الأوروبي دونالد تا�سك الى جانب
املتحدث با�سم الربملان الأوروب��ي غاوم دو�ش غيلوت
حيث ناق�ش معهما �سبل تعزيز التعاون الإعالمي بني
«كونا» وامل�ؤ�س�ستني التابعتني لالحتاد الأوروبي.
و�أعرب �آمان وغيلوت عن ا�ستعدادهما لرتتيب زيارات
ل�صحافيني من «كونا» للتعرف عن قرب على كيفية �سري
عمل املجل�س الأوروب��ي والربملان الأوروب��ي م�شريين
الى �أهمية االنتخابات الأوروبية القادمة يف مايو 2019
لو�سائل الإعالم يف �أوروبا والعامل.
على جانب �آخ��ر ،التقى العلي املتحدث با�سم وزارة
اخلارجية البلجيكية ماثيو براندرز حيث تبادال وجهات
النظر ب�ش�أن �سبل تعزيز التعاون الإعالمي بني «كونا»
وامل�ؤ�س�سات البلجيكية.

• مدحت عطيفة

ك�شف رئي�س ق�سم جراحة الأورام يف
مركز الكويت ملكافحة ال�رسطان
د.مدحت عطيفة عن انطالق �أعمال
ور���ش��ة ج��راح��ات �أورام ال��ر�أ���س
والرقبة يف مركز الكويت ملكافحة
ال�رسطان بح�ضور نخبة من الأطباء
العامليني،وذلك لإجراء العديد من
العمليات اجلراحية النادرة والدقيقة
لبع�ض املر�ضى وملدة �أربعة �أيام،
و�ستعقد الور�شة يف الفرتة من 25
ال��ى  29نوفمرب احل��ايل يف فندق
امل��اري��ن��ا برعاية وزي���ر ال�صحة
د.با�سل ال�صباح ونخبة من االطباء
العامليني واملتخ�ص�صني يف عالج
�رسطان الر�أ�س والرقبة واخلرباء من
ا�شهر مراكز ال�رسطان يف كندا.
وقال عطيفة ان اخلرباء �سيقومون
مبناظرة حاالت اورام الغدة الدرقية
اكلينيكيا يف قاعة االجتماعات

باملركز ،و�ستجرى عمليات جراحية
�صعبة ودق��ي��ق��ة يف اي���ام االثنني
والثالثاء والأربعاء واخلمي�س خالل
الفرتات ال�صباحية ،بالإ�ضافة الى
انعقاد عدد من املحا�رضات الطبية
يف الفرتة امل�سائية �أي��ام االثنني
والثالثاء واالرب��ع��اء يف املارينا
يومي ًا.
و�أو�ضح ان العمليات اجلراحية ال�صعبة
والدقيقة التي �ستجرى يف الأي��ام
املقبلة يف الفرتات ال�صباحية ،تت�ضمن
عمليات للغدة الدرقية وحاالت �أخرى
معقدة ،م�شدد ًا على �أن اجلراحة تعد
العمود الفقري يف عالج �رسطان الغدة
الدرقية مبختلف �أنواعها ،خا�صة ان
ن�سبة جناح العملية وال�شفاء بعد ذلك
تتوقف على خ�برة الطبيب ،والتي
تتوافر ب�شكل ملحوظ يف ق�سم اجلراحة
مبركز الكويت ملكافحة ال�رسطان.

رغم تحسن األوضاع اإلنسانية وانخفاض مشاكل األمن الغذائي %35

المنيخ :انتهاكات حقوق اإلنسان في بوروندي مازالت مقلقة
�أكدت الكويت ان الأو�ضاع االن�سانية
يف جمهورية بوروندي رغم حت�سنها
باملقارنة بعام  2017وانخفا�ض
ن�سبة من يعانون من م�شاكل الأمن
الغذائي مبقدار � 35%إال انها مازالت
تدعو للقلق.
ج��اء ذل��ك يف كلمة الكويت التي
القاها نائب مندوبها الدائم لدى
الأم����م امل��ت��ح��دة امل�ست�شار بدر
املنيخ يف جل�سة جمل�س الأمن حول
بوروندي.
وقال املنيخ �إن «انتهاكات حقوق
االن�سان مازالت مقلقة كذلك ب�سبب
ا�ستمرار اعمال القتل واالختفاء
الق�رسي والتهديد واعمال العنف
فجميع تلك التجاوزات متثل انتهاكا
ملبادئ حقوق الإن�سان والقانون
ال��دويل وندعو لوقفها وحما�سبة
مرتكبيها وتقدميهم ال��ى العدالة
ب�أقرب وقت ممكن».
و�أ�شار الى ان جمهورية بوروندي
تعي�ش تطورات �سيا�سية ا�ستثنائية
م��ن��ذ �إج�����راء عملية اال�ستفتاء
الد�ستوري بتاريخ  17مايو 2018
وال��ذي �شارك فيه �أغلب االح��زاب
ال�سيا�سية البوروندية حيث ات�سمت
بالهدوء الن�سبي.
و�أو���ض��ح ان��ه اذا م��ا ق��ورن��ت مبا
كانت عليه يف وقت ن�شوب االزمة
عام  2015فهي تعد �أف�ضل بكثري
مما كانت عليه ،متمنيا �أن ت�سود
حالة الهدوء تلك يف بوروندي الى
حني انعقاد االنتخابات الرئا�سية
عام .2020

نأمل في إجراء
انتخابات الرئاسة
بصورة شاملة
لجميع فئات الشعب

• بدر املنيخ يلقي كلمة الكويت في مجلس األمن

و�أع������رب ع���ن �أم���ل���ه ب�����أن جت��رى
االنتخابات الرئا�سية ب�صورة �شاملة
جلميع فئات ال�شعب البوروندي
ومب�شاركة كافة االحزاب ال�سيا�سية
وان تكون انتخابات حرة ونزيهة
و�شفافة وذات م�صداقية وان ت�ضمن
فيها ح��ري��ة التعبري وم�شاركة
اجلهات الفاعلة يف املجتمع املدين
مبا يف ذلك �رشيحة ال�شباب واملر�أة
واملنظمات االقليمية والدولية.
وا�شاد املنيخ باجلهود التي تبذل
من قبل االحت��اد االفريقي وجماعة
��شرق افريقيا للتو�صل ال��ى حل
�سلمي لالو�ضاع ال�سيا�سية واالمنية
يف بوروندي من خالل حوار �شامل
ا�سا�سه «ات��ف��اق ارو���ش��ا» املوقع

بتاريخ  28اغ�سط�س  2000ود�ستور
البالد.
وثمن عاليا جهود التي�سري التي
ي��ق��وده��ا رئ��ي�����س اوغ��ن��دا يويري
مو�سيفيني وبنجامني مكابا كو�سيطني
يف عملية احلوار ال�سيا�سي ،م�ؤكدا
�أن انخراط احلكومة البوروندية مع
املنظمات الدولية واالقليمية ممثلة
يف االمم املتحدة واالحتاد االفريقي
واالحتاد االوروبي وجمموعة �رشق
افريقيا له اهمية كبرية لتحقيق
اال�ستقرار املن�شود.
وقال املنيخ �إن «ذلك يعترب احد
مقومات احلل امل�ستدام قبل موعد
االنتخابات الرئا�سية عام 2020
ونحن على يقني تام ب��أن احلوار

ال�سيا�سي البوروندي  -البوروندي
�سي�سهم �إ�سهاما كبريا يف تي�سري
العملية ال�سيا�سية و�ستنعك�س �آثاره
على الأو�ضاع الأمنية واالقت�صادية
واملعي�شية».
و�أ���ض��اف« :ان جلهود امل�صاحلة
احلكومية وتعزيز روح الت�سامح
بني كافة االط��راف البورونديني
وال��دع��وة للحوار الوطني اي�ضا
انعكا�سات ايجابية �ست�ساعد على
انفراج االزم��ة ال�سيا�سية ال�سيما
ع��ودة ال��ق��ادة ال�سيا�سيني الذين
كانوا يف املنفى واالفراج عن عدد
من ال�سجناء ال�سيا�سيني الذين
اعتقلوا بالتزامن مع احداث العنف
عام .»2015

