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وزير الخارجية شارك في حفل السفارة البريطانية بعيد ميالد الملكة إليزابيث

الجاراهلل :فكرة التواجد البريطاني في الكويت لم تتبلور بشكلها النهائي

,,

اجتماعان في

الجامعة العربية

لبحث تهدئة الوضع
في ليبيا ...الوضع

المالي للسلطة

الفلسطينية

كتب �سالمة ال�سليماين:

• الشيخ صباح اخلالد والسفير البريطاني خالل قطع كيكة احلفل

�شارك نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير اخلارجية ال�شيخ �صباح
اخلالد ،م�ساء �أم�س الأول ،يف احلفل الذي �أقامته �سفارة اململكة
املتحدة لربيطانيا العظمى و�شمال �إيرلندا لدى البالد مبنا�سبة
عيد امليالد الـ  93للملكة �إليزابيث الثانية ملكة اململكة املتحدة
لربيطانيا العظمى و�شمال �إيرلندا ورئي�سة دول الكومنولث.
و�أكد نائب وزير اخلارجية خالد اجلارالله ،على هام�ش ح�ضوره
احلفل ،عمق العالقات التاريخية مع اململكة املتحدة ،م�ستذكرا
«الدور امل�رشف» لربيطانيا يف حترير الكويت �إبان الغزو العراقي،
معرب ًا عن تطلعه لتعزيز التعاون امل�شرتك وتطوير العالقات بني

اجلانبني يف املجاالت كافة.
وح��ول جلنة التوجيه الكويتية -الربيطانية امل�شرتكة� ،أكد
اجلارالله �أنها تقوم بدور فعال على كافة امل�ستويات ،معربا عن
اعتزازه ب�أن تكون مثل تلك الآلية موجودة بني البلدين.
وعن املنتدى الرو�سي  -العربي اخلام�س والدور الرو�سي يف العامل
العربي قال �إن «الكويت ت�شعر بالر�ضا عن التعاون كمجموعة عربية
مع اجلانب الرو�سي» ،الفتا �إلى �أن املنتدى اخلام�س ال يقل جناحا
عن املنتديات ال�سابقة.
و�أ�ضاف �أن العالقات الثنائية وتفا�صيلها كانت على طاولة البحث
على كافة امل�ستويات �إذ و�ضعت على ورقة �أخرية ر�سمت خارطة
الطريق بني رو�سيا االحتادية والدول العربية من حيث امل�ؤمتر

• خالد اجلارالله مشاركا ً في احلفل

وور�ش العمل حتى ينطلق التعاون امل�شرتك.
وتابع اجلارالله �أن العديد من امللفات ال�ساخنة يف املنطقة مثل
الو�ضع اليمني والأزمة ال�سورية وال�رصاع الليبي ومكافحة الإرهاب
مت بحثها ،معربا عن �أمله يف ر�ؤي��ة تفعيل ال��دور الرو�سي وفقا
للمرجعيات الأممية التي مت االتفاق عليها يف اال�ستانة.
وقال �إن هناك حديث ًا عن �إمكانية تواجد بريطاين �أر�ضي يف الكويت،
وهناك تفاهم وتوا�صل وتن�سيق لإخ��راج هذا التواجد �إل��ى حيز
التنفيذ ،م�شري ًا �إلى �أنها حم��اوالت جادة لكن الفكرة مل تتبلور
ب�شكلها النهائي حتى الآن.
ولفت اجلارالله �إلى �أن هناك اجتماعني يف اجلامعة العربية الأحد
املقبل من �أجل تهدئة الو�ضع يف ليبيا وبحث الو�ضع املايل لل�سلطة

الفل�سطينية.
من جانبه هن�أ ال�سفري الربيطاين لدى البالد مايكل دافنبورت �صاحب
ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد ،على التكرمي اال�ستثنائي
وامل�ستحق من قبل جمموعة البنك الدويل تقديرا لدعم �سموه لل�سالم
العاملي والتنمية االقت�صادية واالجتماعية يف جميع �أنحاء العامل.
و�أ�ضاف �أن �سمو االمري يحمل ر�ؤية طموحة للكويت و«نظرا لقوة
العالقات وعمق ال�رشاكة والثقة املتميزة بني بلدينا فانني على ثقة
ب�أن بريطانيا �ستكون جزءا من اجلهود املبذولة جلعل تلك الر�ؤية
حقيقية» .و�أ�شار �إلى �أن هذا العام يحمل داللة خا�صة لكل من الكويت
وبريطانيا �إذ يحتفل البلدان بالذكرى الـ  120لتوقيع املغفور له
ال�شيخ مبارك الكبري معاهدة ال�صداقة.

بلغ إجمالي عدد المشاركات فيها نحو  1600متسابقة

من خالل سن القوانين والتشريعات المتعلقة بهذا الشأن

مسابقة الخرافي لحفظ القرآن
كرَّمت الفائزات بدورتها الـ 22

الفكرية وحقوق المؤلف

وذك��رت �أن مثل ه��ذه امل�سابقات من
اختتمت م�سابقة حممد عبداملح�سن
�ش�أنها خلق حالة من التوا�صل املثمر
اخلرايف ال�سنوية حلفظ القر�آن الكرمي،
والتعاون البناء والت�آخي احلق واملودة
فعاليات دورتها الـ 22بتكرمي 120
بني امل�شاركني فيها من خمتلف الفئات
ف��ائ��زة م��ن �إج��م��ايل ع��دد امل�شاركات
العمرية ومن خمتلف اجلن�سيات املقيمة
البالغ نحو  1600مت�سابقة.
على �أر���ض املحبة وال�سالم لاللتقاء
وقالت مدير جامعة الكويت ال�سابق
على مائدة القر�آن مما يعود بالنفع على
د.ف��اي��زة اخل���رايف ،على هام�ش حفل
املجتمع الكويتي.
اختتام امل�سابقة �إن �أهمية هذه امل�سابقة
و�أك���دت اخل���رايف �أن ه��ذا امل�سابقات
تكمن يف حفظ القر�آن الكرمي وتر�سيخ
ت�سهم يف �إعداد جيل �صالح م�سلم يتحلى
امل��ع��اين الكرمية والرفيعة لكتاب
ب�أخالق القر�آن ،متزود ب�آدابه ،مهتد
الله بني النا�شئة وال�شباب مبا يهذب
بهديه ،ق��ادر على مواجهات حتديات
�أخالقهم ويغر�س يف نفو�سهم املفاهيم
اليوم وامل�ستقبل بعد �أن ثبت بالدليل
ال�صحيحة عن الدين الإ�سالمي.
القاطع �أث��ر امل�سابقات القر�آنية يف
و�أ�ضافت �أن هذه امل�سابقة ال�سنوية
ت�شجيع الأبناء على حفظ كتاب الله
تعد من امل�سابقات املهمة واملتميزة
و�إحكام تالوته و�إتقان جتويده ومعرفة
وتكت�سب متيزها ومكانتها العظيمة من
معانيه.
م�ضمونها الذي تدور حوله وهو القر�آن
و�أ�ضافت �أن امل�سابقة و�إن كانت تقام
الكرمي الذي هو كالم الله العزيز �أف�ضل
حملية يف �شكلها العام لكن يف حقيقتها
الكتب ال�سماوية وخامتها.
دول��ي��ة� ،إذ ت�شارك فيها العديد من
و�أو�ضحت �أن هناك العديد من امل�ؤ�س�سات
• تكرمي إحدى الفائزات
اجلن�سيات وت�شهد منوا عاما بعد عام،
الر�سمية وال�شعبية التي ترعى وتخدم
كتاب الله ،م�شيدة بجهود القائمني عليها وت�ضافر جهودهم يف �سبيل �إجناح مبينة �أنها بد�أت بـ  900م�شارك وو�صلت �إلى �أكرث من  3700مت�سابق ومت�سابقة
فعالياتها على م�ستوى الكويت مب�شاركة خمتلف اجلن�سيات لتكون حافزا من  48دولة عربية و�إ�سالمية عربية و�إقليمية.
معنويا لهم.و�أ�شارت �إلى تطور امل�سابقة منذ انطالقتها يف عام  1997ولفتت �إلى �أن امل�سابقة جاءت تخليدا لذكرى املرحوم حممد عبداملح�سن
وم�شاركة ذوي االحتياجات اخلا�صة بها من طالبات مركز الكويت للتوحد اخلرايف وقام بعدها امل�س�ؤولون يف بيت القر�آن مبنطقة الفحيحيل -جنوب
والنادي الريا�ضي لل�صم والنادي الكويتي للمعاقني وجمعية املكفوفني البالد -بالإعداد للم�سابقة وتنفيذها مب�شاركة كثري من امل�ؤ�س�سات والهيئات
احلكومية والأهلية وا�ستمرت حتى يومنا لت�صل الى الدورة ال�سنوية الـ.22
ووزارة ال�ش�ؤون االجتماعية.

بما يخدم تنفيذ استراتيجية الهيئة

المطيري :عقد شراكات والتعاون مع الجهات
الحاضنة للشباب

«كويت جديدة» ،مو�ضحا �أن الهيئة
قال مدير عام الهيئة العامة لل�شباب
ت�ؤمن �إميانا را�سخا ب�أن العمل اجلماعي
عبدالرحمن املطريي ،ان الهيئة حري�صة
هو ال�سبيل الأك�ثر فاعلية يف تطوير
على عقد �رشاكات وتعزيز التعاون مع
العمل ال�شبابي.
كل اجلهات احلكومية والأهلية والقطاع
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ال��ب��ق��اع�ين ان هذا
اخلا�ص احلا�ضنة لل�شباب مبا يخدم
ال�ب�روت���وك���ول �سيفتح �آف���اق���ا �أك�بر
تنفيذ ا�سرتاتيجيتها يف تعزيز العمل
لطالب الكلية يف املجاالت ال�شبابية
ال�شبابي ومنح ال�شباب امل�ساحات
واالجتماعية والثقافية وغريها ،م�ضيفا
لإبراز مهاراتهم و�إبداعاتهم.
�أن الكلية تهتم ب�أن تكون بيئتها جاذبة
جاء ذلك يف كلمة للمطريي على هام�ش
للطالب وان متنحهم الفر�ص للإبداع
توقيع بروتكول تعاون بني الهيئة
والتميز.
وكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا
وذكر ان عقد هذه االتفاقية مع الهيئة
اخلا�صة �أم�س ،بح�ضور رئي�س الكلية
جاء مببادرة ال�شباب من طلبة الكلية
د.خالد البقاعني.
الذين ي�سعون �إلى ا�ستثمار �أوقات فراغهم
وا�ضاف ان الربتوكول يركز على تفعيل
مبا يعود عليهم بالنفع والفائدة و�أكد
الأن�شطة والربامج التي تقدمها اجلامعة
ان من�ش�آت الكلية من قاعات وخمتربات
وم��ن �ش�أنها تنمية ال�شباب وتطوير
• أثناء توقيع برتوكول التعاون
ومكتبات حتت ت�رصف ال�شباب لإقامة
�أف��ك��اره��م واال���س��ت��ف��ادة م��ن اخل�برات
فعالياتهم و�أن�شطتهم.
املتواجدة يف اجلامعة من اكادمييني
وم�رشفني بحيث تقوم الهيئة بدعمهم يف اختيار وحتديد هذه الأن�شطة وا�شار الى �أن ال�شباب �أثبتوا انهم مبادرون وميلكون طاقات كبرية حتتاج
�إلى الدعم والرعاية حيث �سيكون هذا الربتوكول ا�سا�سا لتنمية وتعزيز دور
ودعمها �إعالميا.
وا�شار الى هذا التعاون �سي�سهم يف توفري الفر�ص وحتقيق التنمية امل�ستدامة ال�شباب يف املجتمع ،معربا عن اعتزازه بالعمل مع الهيئة التي قدمت كل
لل�شباب وتعظيم اال�ستفادة ال �سيما ان ال�شباب ي�شكلون عن�رصا مهما يف ر�ؤية الدعم للطالب.

«اإلعالم» :الكويت تولي اهتمام ًا للملكية

• خالد الرشيدي

�أك���د ال��وك��ي��ل امل�����س��اع��د لقطاع
التخطيط الإع�ل�ام���ي والتنمية
املعرفية يف وزارة الإع�لام خالد
الر�شيدي� ،أن الكويت ت��ويل كل
االهتمام حلقوق امل�ؤلف واملحافظة
على امللكية الفكرية من خالل �سن
القوانني والت�رشيعات املتعلقة
بهذا ال�ش�أن.
وقال على هام�ش امل�ؤمتر الثالث
جلرائم امللكية الفكرية الذي نظمته
جمعية املحامني� ،إن «الإع�ل�ام»
�أن�ش�أت �إدارة خا�صة للملكية الفكرية
تهتم ب�ش�ؤون امل�ؤلفني واملفكرين
والفنانني وامللحنني وكل ما يتبع
املكتبة الوطنية.
و�أبدى رغبته يف اال�ستماع الى �آراء
املثقفني والقانونيني واملخت�صني
يف جمال احلقوق الفكرية واالطالع
ع��ل��ى ن��وع��ي��ة اجل���رائ���م الفكرية
وال��ت��ع��دي على ح��ق��وق امل�ؤلفني
وكيفية الت�صدي لها ومكافحتها
والقوانني اخلا�صة التي تنظم هذه
العملية.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال رئ��ي�����س جمعية
املحامني �رشيان ال�رشيان� ،إن كل
ما ينتجه العقل الب�رشي يعد ملكية
فكرية ي�سعى مالكوها الى حمايتها
يف حني ان هناك من ي�سعى بق�صد او

• شريان الشريان

بغري ق�صد الى انتهاكها «فاخل�سارة
ع��ل��ى مالكيها ك��ب�يرة واالرب����اح
ملنتهكيها خيالية».
و�أك���د �أهمية التوعية م��ن الآث��ار
ال�سلبية جلرائم امللكية الفكرية
على االفراد والدول من خالل ت�أثريه
على ال��ن��اجت االق��ت�����ص��ادي للدول
و�ضياع جهود وفر�ص اال�ستثمار
للم�ستثمرين يف تلك الدول.
وبني �أنه مع التطور التكنولوجي
الكبري الذي ي�شهده العامل اليوم
برزت ق�ضايا القر�صنة االلكرتونية
وانتهاكات امللكية الفكرية على
ال�شبكة العنكبوتية ،الفتا الى
�سن الكويت العديد من القوانني
حلماية املنتجات الفكرية وحقوق
امل�ؤلفني.
من جهتها قالت رئي�سة مركز تدريب
امللكية ال��ف��ك��ري��ة ل���دول جمل�س
التعاون اخلليجي اميان عبدالله يف
كلمة مماثلة �إن احلقوق الفكرية يف
الوقت الراهن حتظى باهتمام كبري
من خمتلف دول العامل ومنها دول
جمل�س التعاون.
و�أ���ش��ارت �إل��ى �أن امل���ؤمت��ر يهدف
ال��ى ت�سليط ال�ضوء على اجلهود
الكبرية املبذولة للمحافظة على
امللكية الفكرية ،مو�ضحة �أنه مت

• إميان عبدالله

اختيار حماور امل�ؤمتر لتغطي كافة
اجلوانب اخلا�صة بجرائم امللكية
الفكرية والتطرق ال��ى القوانني
والت�رشيعات ملواجهة انتهاكاتها.
بدوره �أكد ا�ستاذ القانون الدويل يف
جامعة الكويت د.عي�سى العنزي� ،أن
حماية امللكية الفكرية من الق�ضايا
اجلوهرية جللب اال�ستثمارات يف كل
دول العامل ،معتربا �أن عدم توافق
احلماية الوطنية م��ع املعايري
الدولية يخف�ض ت�صنيف الدولة
عامليا وقد يحقق لها خ�سائر مالية
كبرية.
وقال �إن ال��دول يف عاملنا مل تعد
ح��رة يف �سن قوانينها اخلا�صة
بامللكية الفكرية ،الفتا الى �رضورة
التزام ال��دول باملعايري الدولية
التي نظمتها االتفاقيات الدولية
بهذا ال�ش�أن وت�رشف على تطبيقها
املنظمة العاملية للملكية الفكرية
«ويبو» حلماية امللكية الفكرية.
و�أو���ض��ح �أن��ه م��ع ظهور القوانني
امل��وح��دة ل��دول جمل�س التعاون
اخلليجي مثل ق��ان��ون العالمات
التجارية �أ�صبحت م�س�ألة االنتقال
ال���ى املحكمة اخلليجية «�أك�ث�ر
�إحل���اح���ا» ،ا���ض��اف��ة ال���ى توحيد
االحكام الق�ضائية.

لجنة منع االتجار بالبشر وتهريب المهاجرين
عقدت اجتماعها األول
عقدت اللجنة الوطنية الدائمة املعنية بتنفيذ
اال�سرتاتيجية الوطنية ملنع االجت��ار بالأ�شخا�ص
وتهريب املهاجرين� ،أم�س ،اجتماعها االول بح�ضور
�أع�ضاء اللجنة من اجلهات املعنية بالدولة واجلهات
ذات العالقة.
وقالت وزارة العدل يف بيان �صحايف �إن وكيل وزارة
العدل عبداللطيف ال�رسيع ،تر�أ�س االجتماع االول
للجنة نيابة عن وزير العدل وزير الدولة ل�ش�ؤون
جمل�س الأمة امل�ست�شار د.فهد العفا�سي ،حيث اطلعت
اللجنة على م�ضامني اال�سرتاتيجية الوطنية ملنع
االجتار بالأ�شخا�ص وتهريب املهاجرين املعتمدة
بقرار جمل�س الوزراء رقم  261ل�سنة .2018
وذكرت الوزارة انه متت مناق�شة حماور اال�سرتاتيجية

و�أهدافها وفق اخت�صا�ص كل جهة من اجلهات املعنية
بتنفيذها واطلعت اللجنة على التقارير الدولية فيما
يخ�ص حالة االجت��ار بالأ�شخا�ص وتوحيد اجلهود
الوطنية ب�صددها.وبينت �أن اللجنة ناق�شت دليل
الإحالة الوطنية املقدم من ممثل وزارة اخلارجية
حيث تقرر �إحالته �إلى اجلهات املخت�صة للرد عليه
و�إب��داء املالحظات ب�ش�أنه ومناق�شته يف االجتماع
املقبل للجنة متهيدا لإقراره والعمل به.
يذكر �أن اللجنة الوطنية الدائمة املعنية بتنفيذ
اال�سرتاتيجية الوطنية ملنع االجت��ار بالأ�شخا�ص
وتهريب املهاجرين �شكلت مبوجب قرار لوزير العدل
رقم  1902ل�سنة  2018وتخت�ص بالعمل على تنفيذ
اال�سرتاتيجية الوطنية املعتمدة من جمل�س الوزراء.

