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• �سمو �أمري البالد

صاحب السمو هنأ الرئيس
األرتيري بالعيد الوطني
بعث �سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح
الأحمد بربقية تهنئة �إلى الرئي�س
�إ�سيا�س �أف��ورق��ي رئي�س ارترييا
عرب فيها �سموه عن خال�ص تهانيه
مبنا�سبة العيد الوطني لبالده
متمنيا �سموه له موفور ال�صحة
والعافية وللبلد ال�صديق دوام
التقدم واالزدهار.
وبعث �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف
االحمد بربقية تهنئة �إلى الرئي�س
�إ�سيا�س �أفورقي رئي�س ارترييا �ضمنها
�سموه خال�ص تهانيه مبنا�سبة العيد
الوطني لبالده متمنيا له موفور
ال�صحة والعافية.
كما بعث �سمو ال�شيخ جابر املبارك
رئي�س جمل�س الوزراء بربقية تهنئة
مماثلة.
وبعث �سمو �أم�ير ال��ب�لاد ال�شيخ
�صباح الأحمد بربقية تهنئة �إلى
رئي�س وزراء الهند ناريندا مودي

عرب فيها �سموه عن خال�ص تهانيه
مبنا�سبة فوز حزبه حزب ال�شعب
الهندي القومي «بهاراتيا جاناتا»
يف االنتخابات الت�رشيعية.
متمنيا �سموه له موفور ال�صحة
والعافية ودوام التوفيق وال�سداد
والوا���ص�ر ال��ع�لاق��ات التاريخية
ال��ط��ي��ب��ة ال��ت��ي ت��رب��ط البلدين
وال�شعبني املزيد من التقدم والنماء
وللهند كل التطور واالزدهار.
وبعث �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف
الأحمد بربقية تهنئة �إل��ى رئي�س
وزراء الهند ناريندا مودي �ضمنها
�سموه خال�ص تهانيه مبنا�سبة فوز
حزبه حزب ال�شعب الهندي القومي
«بهاراتيا جاناتا» يف االنتخابات
الت�رشيعية.
كما بعث �سمو ال�شيخ جابر املبارك
رئي�س جمل�س الوزراء بربقية تهنئة
مماثلة.

الديوان األميري ينعى فيضة القحطاني

جاءنا من الديوان الأمريي ما يلي:
ينعى الديوان الأم�يري املغفور لها في�ضة القحطاين �أرملة
املغفور له ب�إذن الله ال�شيخ داود �سلمان احلمود عن عمر يناهز
 94عام ًا «�إنا لله و�إنا �إليه راجعون».
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الحمد :تطوير األداء الحكومي
باستخدام العناصر التكنولوجية

• بدر احلمد خالل م�شاركته يف حفل �إطالق جائزة التميز احلكومي العربي

�أكد وكيل دي��وان اخلدمة املدنية
بدر احلمد حر�ص الكويت ودورها
«الفعال» يف تطوير االداء احلكومي
وادخال كل عنا�رص التكنولوجيا
احل��دي��ث��ة لتطوير ه��ذا املجال
مب�شاركة العن�رص الب�رشي.
و�أك���د احل��م��د ل��دى ت��ر�ؤ���س��ه وفد
الكويت ال��ى حفل اط�لاق جائزة
«التميز احلكومي العربي» حر�ص
الكويت على امل�شاركة يف هذا
االحتفال م�شريا ال��ى �أن جائزة
«التميز احلكومي العربي» تعد
«ف��ري��دة م��ن ن��وع��ه��ا يف الوطن
العربي».
و�أع��رب عن التطلع «بكل �شغف»
للم�شاركة يف ه��ذه اجل��ائ��زة يف
جميع قطاعاتها والفوز ببع�ض

منها ،م�ؤكدا حر�ص الكويت على
اال�ستفادة من هذه اجلائزة وهذا
الن�شاط «ما ينعك�س ايجابيا على
اخلدمة املدنية».
و�أ���ش��اد ب��ال��ت��زام ج��ه��از اخلدمة
املدنية مبو�ضوع التميز احلكومي
واحلوكمة االلكرتونية ،الفتا الى
�أن الكويت تعد من �أول الدول
املتطورة يف مو�ضوع احلوكمة
ومو�ضوع تطوير ال«تي �آي».
و�ضم وفد الكويت �إلى جانب احلمد
يف حفل اط�لاق ج��ائ��زة «التميز
احلكومي العربي» برعاية نائب
رئي�س االم���ارات ورئي�س جمل�س
ال���وزراء ال�شيخ حممد بن را�شد
ومب��ب��ادرة من املنظمة العربية
للتنمية االدارية،

• تكرمي �سمو �أمري البالد يف القمة  35بالدوحة

ذكرى تأسيس مجلس التعاون الخليجي ...مسيرة من اإلنجازات بمختلف المجاالت

سمو األمير يسعى دائم ًا للم الشمل
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الكويت سعت
لبلورة فكرة
المجلس
إحساس ًا
بأهمية أن
يكون التماسك
سمة الشعوب

التجانس بين
دول التعاون
أسهم في تبني
مواقف موحدة
تجاه الكثير
من القضايا
السياسية
• قمم دول جمل�س التعاون منوذج يحتذى به

حتل اليوم ذكرى ت�أ�سي�س جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية مكللة مب�سرية 38
عاما من الإجنازات مبختلف املجاالت يف
خدمة املواطن اخلليجي وحتقيق تطلعاته
حتى �أ�ضحى تكتال �إقليميا ذا خ�صو�صية
متفردة ومنوذجا يحتذى.
وجاء قيام هذا التكتل اخلليجي الذي ي�ضم
 6دول �شقيقة تعبريا حقيقيا ملا يجمع
بينها من رباط الدين واللغة والعادات
والتقاليد ووح���دة الأه���داف وامل�صري
امل�شرتك لي�صبح منوذجا فريدا يحتذى
ب��ه يف ال��ع�لاق��ات ال��دول��ي��ة والتكتالت
الإقليمية.
ففي  25مايو ع��ام  1981اتفقت �إرادة
�أ�صحاب اجلاللة وال�سمو قادة دول جمل�س
التعاون ال�ست يف اجتماعهم الذي عقد
يف العا�صمة الإم��ارت��ي��ة �أبوظبي على
�صيغة توافقية للتعاون بينهم وكان من
�أهم �أهدافها حتقيق التن�سيق والتكامل
والرتابط بني �شعوب دول املجل�س يف
جميع امليادين و�صوال �إلى وحدتها.
وتعود فكرة �إن�شاء املجل�س �إل��ى عام
 1975حينما كان �أم�ير الكويت الراحل
ال�شيخ جابر الأحمد وليا للعهد ورئي�سا
ملجل�س الوزراء يف زيارة �إلى �أبوظبي يف
 16مايو .1975
وبعد حمادثات مطولة مع رئي�س الإمارات
الراحل ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان
�صدر بيان م�شرتك دعا �إلى ت�شكيل جلنة
وزاري��ة م�شرتكة ير�أ�سها وزيرا خارجية
البلدين وجتتمع مرتني كل �سنة على
الأقل.
ويف مايو من عام  1976دعا ال�شيخ جابر
الأحمد �إلى �إن�شاء وحدة خليجية لتحقيق
التعاون يف جميع املجاالت ال�سيا�سية
واالقت�صادية والرتبوية والإعالمية و�إيجاد
نوع من الوحدة القائمة على �أ�س�س �سليمة
ومتينة مل�صلحة �شعوب ه��ذه املنطقة
وا�ستقرارها.
وا�ستمرت املواقف اخلليجية الثنائية
واجل��م��اع��ي��ة امل����ؤي���دة لإط��ل�اق جمل�س
التعاون حتى مت يف  4فرباير  1981يف

العا�صمة ال�سعودية الريا�ض الإعالن ب�أن
ال��دول ال�ست �ستكون فيما بينها جمل�سا
للتعاون و�أمانة عامة وتعقد اجتماعات
دورية لهذا الغر�ض.
وتنفيذا لبيان وزراء خارجية الدول ال�ست
بالريا�ض اجتمعت يف الريا�ض يومي 24
و 25فرباير  1981جلنة خ�براء لو�ضع
نظام متكامل ملا اتفق عليه ب�ش�أن جمل�س
التعاون ومناق�شة م�رشوع النظام الأ�سا�سي
للمجل�س.
كما قرر وزراء خارجية دول املجل�س عقد
اجتماع اخر لهم يف العا�صمة العمانية
م�سقط يف مار�س  1981وا�صدروا بيانا
بهذه املنا�سبة ومت اب�لاغ �سفراء الدول
العربية بذلك و�إي�ضاح طبيعة جمل�س
التعاون ودوره يف املنطقة وارتباطه
بالتعاون العربي ال�شامل.
ويف  25مايو عام  1981عقد يف �أبوظبي
�أول م�ؤمتر قمة ل��دول اخلليج ال�ست �إذ
مت التوقيع حينها على النظام الأ�سا�سي
للمجل�س الذي �أكد يف مادته الرابعة على
تعميق وتوثيق الروابط وال�صالت و�أوجه
التعاون بني مواطني دول املجل�س.
وج��اءت املنطلقات وا�ضحة يف ديباجة
النظام الأ�سا�سي التي �شددت على ما
يربط بني الدول ال�ست من عالقات خا�صة
و�سمات م�شرتكة و�أنظمة مت�شابهة �أ�سا�سها
العقيدة الإ�سالمية والإمي���ان بامل�صري
امل�شرتك ووحدة الهدف و�أن التعاون فيما
بينها �إمنا يخدم الأهداف ال�سامية للأمة
العربية والنظام الأ�سا�سي للمجل�س.
وانطالقا من هذه الأهداف النبيلة ا�ستطاعت
دول املجل�س حتقيق العديد من االجنازات
خ�لال م�سريتها الطويلة يف الكثري من
جماالت التعاون امل�شرتك.
ويف ال���دورة الثالثة للمجل�س الأعلى
لدول جمل�س التعاون وافق املجل�س على
�إن�شاء قوة «درع اجلزيرة» بحجم � 5آالف
رجل من دول املجل�س ويف عام  2003مت
اعتماد ا�سرتاتيجية دول املجل�س ملكافحة
التطرف امل�صحوب بالإرهاب كما وقعت
ال��دول الأع�ضاء يف ع��ام  2004اتفاقية

ملكافحة الإرهاب.
وجرى يف دي�سمرب عام  2005تو�سيع حجم
قوة «درع اجلزيرة» ونوعية ت�سليحها
لت�شمل فرقة م�شاة �آلية بكامل عتادها
وعنا�رص الدعم القتايل كما مت اعتماد
حتديث وتطوير اال�سرتاتيجية الأمنية
ال�شاملة ل��دول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية عام .2008
ويف جم��ال التعاون الإع�لام��ي بني دول
املجل�س فقد مت �إجن��از ميثاق ال�رشف
الإعالمي وو�ضع اال�سرتاتيجية الإعالمية
وال��ت��ع��اون يف جم��ال الإع�ل�ام اخلارجي
والتعاون التلفزيوين والإذاعي وال�صحايف
ويف جمال وكاالت الأنباء.
�أم��ا يف جم��ال التعاون االقت�صادي فقد
وقعت الدول ال�ست االتفاقية االقت�صادية
املوحدة ع��ام  1981م��رورا باالتفاقية
االقت�صادية لعام  2001واالحتاد النقدي
والعملة املوحدة والتعاون التجاري
واالحتاد اجلمركي وجهود �إن�شاء ال�سوق
اخلليجية امل�شرتكة وتعزيز املواطنة
االقت�صادية.
وبهذه املنا�سبة قال نائب وزير اخلارجية
الكويتي خالد اجلارالله �إن ذكرى ت�أ�سي�س
جمل�س التعاون اخلليجي الـ  38حتمل
العديد من املعاين النبيلة.
و�أ�ضاف اجلارالله �أن الكويت �سعت لبلورة
فكرة املجل�س �إدراكا من �إح�سا�س املغفور
له الأم�ير الراحل ال�شيخ جابر الأحمد
ب�أهمية �أن يكون التما�سك والرتابط �سمة
ل�شعوب وحكومات دول جمل�س التعاون.
و�أو�ضح �أن م�سرية املجل�س �شهدت على
مدى الأعوام املا�ضية العديد من الإجنازات
الكبرية يف �شتى املجاالت وامليادين والتي
انعك�ست على املواطن اخلليجي وحققت
تطلعاته على كل الأ�صعدة االقت�صادية
وال�سيا�سية والع�سكرية والأمنية وعلى
ال�ساحتني الإقليمية والدولية.
وبني �أن املجل�س ا�ستطاع من خالل تلك
الإجن���ازات �أن ميثل �إط���ارا قويا للأمن
اجلماعي و�سياجا حلماية مكت�سبات
الكيان اخلليجي والت�صدي للأخطار التي

تعرت�ضها و�أ�صبح ي��ؤدي دورا م�ؤثرا يف
�إدارة الأزمات التي ت�شهدها املنطقة.
و�أكد �أن ما يحدث من خالف بني دول جمل�س
التعاون «م�ؤمل ولكن لله احلمد ا�ستطاع
املجل�س �أن يبقي على م�سريته املباركة
وعلى تعاونه وتن�سيقه و�آليات العمل
امل�شرتك يف اطار جمل�س التعاون».
و�أ���ش��ار �إل��ى م�ساعي �سمو �أم�ير البالد
ال�شيخ �صباح الأحمد والكويت للم ال�شمل
اخلليجي وع���دم ت ��أث��ر م�سرية جمل�س
التعاون اخلليجي ب�أي خالف كان.
ولفت اجلارالله �إلى �أن الت�صعيد احلا�صل
بني الواليات املتحدة االمريكية و�إيران
يف منطقة اخلليج «ي�شكل تهديدا وتطورا
خ��ط�يرا على م�ستوى املنطقة لكننا
ن��ع��ول على ح��ر���ص وحكمة ق���ادة دول
املجل�س لتجاوز هذه التطورات اخلطرية
التي ت�شهدها املنطقة وم��ا متثله من
تداعيات».
وذكر �أن التجان�س بني دول التعاون �أ�سهم
يف تبني مواقف موحدة جتاه العديد من
الق�ضايا ال�سيا�سية والرتكيز على مبادئ
ح�سن اجلوار وعدم التدخل يف ال�ش�ؤون
الداخلية واح�ترام �سيادة كل دولة على
�أرا�ضيها ومواردها واعتماد مبد�أ احلوار
ال�سلمي و�سيلة لف�ض املنازعات مما �أعطى
جمل�س التعاون قدرا كبريا من امل�صداقية
كمنظمة دولية فاعلة يف املنطقة.
و�أف���اد اجل��ارال��ل��ه ب���أن املجل�س واجه
العديد من التحديات على �صعيد ال�سيا�سة
اخلارجية متثلت يف متا�سك دول املجل�س
�أثناء احل��رب العراقية الإيرانية كذلك
خ�لال حمنة ال��غ��زو ال��ع��راق��ي للكويت
واجلهود الكبرية للمجل�س ودول التحالف
يف التحرير.
و�أ�ضاف �أن املجل�س دعم وحدة وا�ستقرار
و�سيادة العراق ودعم الق�ضية الفل�سطينية
ودعم وحدة وا�ستقرار اليمن �إلى جانب
االه��ت��م��ام بالو�ضع ال�����س��وري وال�ش�أن
ال�صومايل ودعم ال�شعب الليبي وتطلعاته
و�إدان���ة ا�ضطهاد الأقليات امل�سلمة يف
ميامنار.

وزير الصحة يسلم جائزة صاحب السمو
لرعاية المسنين لفريق مستشفى الباز في إسبانيا
كتب �صالح الدهام:

�سلم وزير ال�صحة ال�شيخ د.با�سل
ال�صباح جائزة �سمو �أمري البالد
ال�شيخ �صباح الأحمد يف جمايل
الرعاية ال�صحية للم�سنني وتعزيز
ال�صحة الى فريق من الباحثني
مب�ست�شفى «الباز» ومقره العا�صمة
اال�سبانية مدريد.
جاء ذلك �ضمن فعاليات الدورة
الـ  72للجمعية العامة ملنظمة
ال�صحة العاملية املتوا�صلة يف
جنيف خالل الفرتة من  20الى 28
مايو احلايل.
ويعمل هذا الفريق من الباحثني
يف جم��ال �أم��را���ض ال�شيخوخة

واله�شا�شة لدى امل�سنني مبعهد
البحوث التابع مل�ست�شفى «الباز»
اال�سباين الذي ت�أ�س�س عام .2006
وكان املجل�س التنفيذي ملنظمة
ال�صحة العاملية قد اعتمد تو�صية
جلنة اجلائزة مبنح املعهد جائزة
�سمو امري البالد وذلك لإجنازاته
يف جمال الرعاية ال�صحية حلاالت
الك�سور بني كبار ال�سن والتي
�ساهمت يف احلد من امل�ضاعفات
وال��وف��ي��ات وتقليل م��دة البقاء
بامل�ست�شفيات لتلك احلاالت».
و�أع���رب وزي��ر ال�صحة الكويتي
بهذه املنا�سبة عن عميق العرفان
والتقدير واالمتنان لهذه املبادرة
ال�سامية الكرمية من لدن �صاحب

ال�سمو �أمري البالد.
وقال �إن هذه اجلائزة «ت�أتي �ضمن
العطاء املتدفق والدعم ال�سخي
ال�لاحم��دود م��ن �أم�ير الإن�سانية
للمبادرات ال�صحية والتنموية
على م�ستوى جميع �أنحاء العامل
وال���ذي ت�شري �إل��ي��ه وت�شيد به
امل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة وتنمية
املجتمع الدويل».
ولفت الى ان هذه اجلائزة التي
حتمل ا�سم �سموه حتت مظلة منظمة
ال�صحة العاملية واملخ�ص�صة
لأف�����ض��ل امل���ب���ادرات والبحوث
املتعلقة بالرعاية ال�صحية لكبار
ال�سن وتعزيز ال�صحة «ت�أكيد
لدور النظم ال�صحية يف جمابهة

التحديات املتعلقة بالرعاية
ال�صحية لكبار ال�سن وف��اء لهم
وع��رف��ان��ا مب��ا ق��دم��وه لتحقيق
التنمية».
وق��ال ان جائزة �صاحب ال�سمو
ال��ت��ي متنح لأف�����ض��ل امل��ب��ادرات
ال�صحية يف جم���ايل الرعاية
ال�صحية للم�سنني وتعزيز ال�صحة
تعترب احدى العالمات امل�ضيئة
على طريق التعاون الإيجابي
امل��ت��ع��دد امل��ح��اور ب�ين منظمة
ال�صحة العاملية والكويت والذي
تعود جذوره �إلى ان�ضمام الكويت
لع�ضوية املنظمة مبوجب القرار
الـ  11ال�صادر عن جمعية ال�صحة
العاملية الـ  13يف مايو .1960

• ال�شيخ با�سل ال�صباح مع الفريق بعد ت�سليم اجلائزة

