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السفير منصور العتيبي

الوفد البريطاني خالل زيارته املعسكرتقليد أحد الضباط رتبته اجلديدة

االطالع على خطط التدريبالفريق الركن الشيخ أحمد اخلالد يقلد أحد الضباط رتبته اجلديدة

ممثل األمير عزّى بوفاة حاكم رأس الخيمة
ـ كونا: قام  رأس اخليمــــة 
الســــمو األمير  ممثل صاحب 
الشــــيخ صباح االحمد نائب 
رئيس احلرس الوطني الشيخ 
املرافق  مشعل االحمد والوفد 
صباح امس بتقدمي واجب العزاء 
لصاحب السمو الشيخ سعود 
بن صقر بن محمد القاسمي حاكم 
امارة رأس اخليمة والسرة آل 
القاسمي الكرام بوفاة املغفور له 
بإذن اهلل تعالى عضو املجلس 
االعلى بدولة االمارات العربية 
املتحدة حاكم امارة رأس اخليمة 
الشيخ صقر بن محمد القاسمي 
طيــــب اهلل ثراه وجعل اجلنة 
مثواه وذلــــك بقصر الضيافة 

بإمارة رأس اخليمة.
وكان ممثل صاحب السمو 
االمير الشــــيخ صباح االحمد 
الوطني  نائب رئيس احلرس 
الشــــيخ مشعل االحمد اجلابر 
الصباح والوفد املرافق وصل 
الى مطار رأس اخليمة بدولة 
العربيــــة املتحدة  االمــــارات 
الشقيقة وذلك لتقدمي واجب 
العزاء بوفاة املغفور له بإذن 
اهلل تعالى عضو املجلس االعلى 

بدولة االمارات العربية املتحدة 
حاكم امارة رأس اخليمة الشيخ 
صقر بن محمد القاسمي طيب 
اهلل ثراه وجعل اجلنة مثواه.

وكان في اســــتقبال ممثل 
سموه على ارض املطار رئيس 
الدائرة اخلاصة لصاحب السمو 
حاكــــم امــــارة رأس اخليمــــة 

الشيخ عمر بن صقر القاسمي 
وســــفيرنا لدى دولة االمارات 
العربية املتحدة الشقيقة صالح 

البعيجان.

الديوان األميري شكر المعزين بوفاة الشيخة شيخة الصباح
شــــكر الديــــوان األميــــــــري اإلخــوة 
املواطنني الكـــرام الذيـــن شــــاركــــوا في 
تقديـــم العــــزاء في وفــــاة املغفــــور لهـــا 

الشيخة شيخــــة عـــادل ابراهيـــم حمـــود 
اجلراح الصبـــاح.

إنا هلل وإنا إليه راجعون.

الشيخ مشعل األحمد والشيخ د.محمد الصباح والشيخ محمد اخلالد خالل تقدمي واجب العزاء

الخالد قّلد عددًا من قيادات الجيش رتبهم 
الجديدة: بذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن

لع على خطط التدريب وإدارة  وفد بريطاني اطَّ
األزمات في معسكر كاظمة بالحرس الوطني

أقامت رئاسة األركان العامة للجيش 
أمس حفل تقليد عدد من قيادات اجليش 
رتبهم اجلديدة من رتبة مقدم الى رتبة 
عقيد تنفيذا للمرسوم األميري الصادر 
من صاحب السمو األمير القائد األعلى 
للقوات املسلحة الشيخ صباح األحمد.

وبدأ حفل التقليـــد الذي أقيم برعاية 
رئيس األركان العامة للجيش الفريق الركن 
احمد اخلالد بقراءة املرسوم األميري وتقليد 
الرتب للضباط املرقـــني من قبل الفريق 
اخلالد. وبارك رئيس االركان العامة للجيش 
للضباط حصولهم على ثقة صاحب السمو 
األمير، معربا عن سعادته وزمالئه أعضاء 
مجلس الدفاع العسكري مبشاركتهم هذه 
الفرحة ونقل اليهم تهنئة ومباركة النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 

الشيخ جابر املبارك.
ومتنى ان تكون هذه الترقية »دافعا لهم 
لبذل املزيد من اجلهد والعطاء املتواصل 
والتقيد بحسن القيادة والتدريب واملتابعة 
ووضـــع كل قدراتهم خلدمـــة الوطن« 
وأوصاهم باالنضبـــاط والعمل وزيادة 
املعرفة لكي يكونوا مثاال لزمالئهم من 

الضباط وضباط الصف واألفراد.
وقال »اننـــا نعمل وإياكـــم جميعا 
لكي يكون اجليش الكويتي في مصاف 
اجليوش املتقدمة، بارك اهلل فيكم ونتمنى 
لبلدنا العزيز األمن واالستقرار حتت ظل 
قيادة صاحب السمو األمير القائد األعلى 
للقوات املســـلحة الشيخ صباح األحمد 

وسمو ولي العهد«.
حضر مراســـم التقليد نائب رئيس 
األركان العامة للجيش الفريق الركن خالد 
اجلراح وأعضاء مجلس الدفاع العسكري 

وكبار قادة اجليش.

قام وفد مـــن مكتب التعاون 
البريطاني مـــع اجليش بزيارة 
إلى معســـكر كاظمـــة باحلرس 
الوطني، حيث كان في استقبالهم 
امليادين بالوكالة في قيادة  آمر 
الركن  املقدم  التعليم العسكري 
سالم إبراهيم إبراهيم وآمر ميدان 
التدريـــب التشـــبيهي مبديرية 
املياديـــن فـــي قيـــادة التعليم 
العســـكري املقدم الركن مناحي 

حمد دهيم.
اطلع الوفد الزائر على وسائل 
التدريـــب احلديثة فـــي ميدان 
التشـــبيهي مبعسكر  التدريب 
كاظمة، مشـــيرا الى ان اآلليات 
وخطط التدريب في ميدان تدريب 
الرماية وإدارة األزمات وجتربة 
لعبة احلرب وما يتصل بها من 
منشآت تدريبية تواكب أفضل 
النظم املعمول بها في املؤسسات 
العسكرية املتقدمة وتساهم بشكل 
مباشر في حتقيق االهداف املرجوة 

من خطط التدريب.
من جانبه رحب املقدم الركن 
ابراهيم بالوفد  ابراهيم  ســـالم 
البريطاني وسلط الضوء على 
التقنية احلديثـــة التي وصلت 
إليها منظومة التسليح باحلرس 
الوطني، وتنـــاول أهم احملاور 
اخلاصة بالتدريـــب والتطوير 
للنهوض باملستوى ورفع وتنمية 
اخلبرات والكفـــاءات باإلضافة 
إلى نواحي التنسيق والتعاون 
املشـــترك القائم بني املؤسسات 

العسكرية.

األمير هنأ الرئيسين 
التركي والتشيكي 

بعث صاحب الس��مو األمير 
الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة 
الى الرئيس عبداهلل غول رئيس 
اجلمهورية التركية الصديقة عبر 
فيها س��موه عن خالص تهانيه 
مبناس��بة العيد الوطني لبالده، 
متمنيا سموه له موفور الصحة 
والعافية. كما بعث سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس 
الش��يخ ناصر  الوزراء  مجلس 
احملمد ببرقيتي تهنئة مماثلتني. 
كما بعث صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة 
الى الرئيس فاكالف كالوس رئيس 
جمهورية التشيك الصديقة عبر 
فيها س��موه عن خالص تهانيه 
مبناس��بة العيد الوطني لبالده، 
متمنيا سموه له موفور الصحة 
والعافية. كما بعث سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس 
الش��يخ ناصر  الوزراء  مجلس 
احملمد ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

مثلت صاحب السمو في المؤتمر الثالث لمنظمة المرأة العربية بتونس

لطيفة الفهد: تبّني إستراتيجية واضحة 
للعمل المشترك تنهض بالمرأة العربية

الكويت  ـ كونا: دعت  تونس 
املنظمـــة العربيـــة للمـــرأة إلى 
الطاقـــات واألدوات  اســـتثمار 
والتجـــارب العربيـــة في تبني 
اســـتراتيجية »واضحة« للعمل 
اجلماعي املشترك من اجل توحيد 
اجلهود للنهوض باملرأة العربية. 
وقالت رئيسة جلنة شؤون املرأة 
التابعة ملجلس الوزراء الشيخة 
لطيفة الفهد ممثلة صاحب السمو 
الثالث ملنظمة  األمير باملؤمتـــر 
املـــرأة العربية ان املرأة العربية 
امام مرحلة فاصلة في تاريخها 
حتمل كثيرا مـــن االجنازات كما 

حتمل في نفس الوقت جملة مـــن التحديات التي 
البد من مواجهتها وجتاوز عثراتها.

ودعت الشيخة لطيفة في كلمة الكويت الى تبني 
استراتيجية للعمل اجلماعي املشترك وتفعيل دور 
املـــرأة من اجل حتقيق التنمية املســـتدامة واالمن 
واالستقرار االقتصادي والسياسي. وأكدت استعداد 
الكويت وجلنة شـــؤون املرأة للمساهمة في وضع 
هذه االســـتراتيجية »اذا حظيت مبوافقة« املنظمة 
واســـتضافة أول لقاء لوضع هذه االستراتيجية. 

وتطرقت الى مبادرة سمو األمير 
الشـــيخ صباح األحمد إلنشـــاء 
صنـــدوق عربي لدعـــم ومتويل 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
مؤكدة ان املرأة العربية ستستفيد 
من هذا الصندوق بدعم مشاريعها 
التنمويـــة »دون شـــك«. وقالت 
الشيخة لطيفة الفهد ان هذا املؤمتر 
يعقد في وقت تسعى فيه املرأة 
العربية بجهود حثيثة للوصول 
الى آفاق جديدة متكنها من القيام 
بدور رئيسي وفاعل في حتقيق 
التنمية املستدامة بكل مجاالتها. 
وأكدت حتمية التحرك ســـريعا 
لالســـتفادة من »الفرص املتاحة« في ظل ما افرزه 
النظام الدولي اجلديـــد من مظاهر اقتصادية وفي 
مقدمتها العوملة مشددة على ضرورة املشاركة الفاعلة 
للمرأة العربية فـــي صنع القرار عند وضع خطط 
التنمية. ودعت في هذا السياق الى اخذ زمام املبادرة 
في إيجاد احللول ملعاجلة األزمات واملشكالت التي 
تعاني منها املجتمعات العربية مؤكدة ان تطلعات 
املرأة العربية مازالت كبيرة رغم كل النجاحات التي 

حققتها في مواطن كثيرة من العالم العربي.

الشيخة لطيفة الفهد

العبد الهادي: آلية لتقديم الخدمات خالل مشاركته في مجلس وزراء النقل العرب
الصحية لكبار السن وذوي اإلعاقة البصيري لتنفيذ مشروع ربط 

حنان عبد المعبودالسكك الحديدية العربية
شــــكل وكيل وزارة الصحة 
د. إبراهيــــم العبــــد الهادي عدة 
جلان صحية منها جلنة لوضع 
آلية مناســــبة لتقدمي اخلدمات 
الصحيــــة لكبار الســــن وذوي 
االحتياجات اخلاصة وإعطائهم 
األولوية فــــي مختلف اخلدمات 
الصحية مبستشــــفيات ومراكز 
وزارة الصحــــة وذلك برئاســــة 
الوكيل املساعد لشؤون اخلدمات 
الطبية املساندة د. قيس الدويري 
وعضوية املستشار الفني ملكتب 
الوزير د. راشد العميري ومدير 
العالقات العامة فيصل الدوسري 
وعدد من املسؤولني حيث خص 
اللجنة بدراسة احللول ووضع 
اآللية املناســــبة لتسهيل تقدمي 
اخلدمات الصحية لكبار الســــن 
وذوي االحتياجــــات اخلاصــــة 
وإعطائهــــم األولويــــة في تلقي 
مختلــــف اخلدمــــات الصحيــــة 
مبستشــــفيات ومراكــــز وزارة 
الصحة حيــــث حدد مدة اللجنة 
بثالثة أشهر على أن ترفع تقريرها 
الى الوكيل. كما شكل جلنة أخري 
لوضع آليــــة إلقامة حفل تكرمي 
األطباء الكويتيني وغير الكويتيني 
الذين أمضوا 25 عاما فأكثر في 
العمل بالوزارة من خالل تقدمي 
اخلدمات الصحية للمرضي وذلك 
برئاسة الوكيل املساعد لشؤون 
اخلدمــــات الطبية املســــاندة د. 
قيس الدويــــري وعضوية عدد 
من املختصني حيث خص اللجنة 
بوضع اآللية املناســــبة لإلعداد 

إلقامة االحتفال.
كما أصدر العبد الهادي قرارا 
بتشــــكيل جلنة لإلشراف على 
تنفيذ العقد املبرم مع مجموعة 

القاهرة - هناء السيد
اكد وزير املواصالت ووزير 
الدولة لشـــؤون مجلس االمة 
د.محمـــد البصيري ان مجلس 
وزراء النقل العرب اتخذ خطوات 
ملموسة جتاه النهوض مبنظومة 
النقل البري العربي املشترك، جاء 
ذلك خالل مشاركته في اعمال 
الدورة الـ 23 ملجلس وزراء النقل 
العرب الذي اختتم اعماله مؤخرا 
باالســـكندرية، واكد ضرورة 
متابعـــة تنفيذ قـــرارات القمة 
العربية االقتصادية التي عقدت 
في الكويت وخاصة ما يتعلق 

مبجاالت النقل املختلفة.
ودعـــا د.البصيـــري الدول 
العربيـــة الى املضي قدما نحو 
حتقيق الربط السككي الذي دعت 
اليه قمـــة الكويت االقتصادية 
لتسهيل عملية النقل والتجارة 
بني تلك الـــدول وصوال الى ما 
فيه صالح الشـــعوب العربية، 
مشيرا الى وجود تراجع من قبل 
الدول العربية في مجالي النقل 
البحري واجلوي مقارنة بالنقل 
البري، معربا في الوقت ذاته عن 
ثقته في ان تسهم االجتماعات 
الوزارية والفنية في النهوض 
العربي في  التعاون  مبستوى 

هذين املجالني.
القرارات  وقال ان جملة من 
التي خرجت عن اجتماع وزراء 
النقـــل العرب ســـتعرض على 
املجلس االقتصادي واالجتماعي، 
في حني ان قرارات اخرى سترفع 
الى القمـــة العربية االقتصادية 
الثانية التي ســـتعقد في شرم 

مستشــــفيات ماكجيل، برئاسة 
مدير مستشفي األمراض الصدرية 
د. عبــــاس رمضان ونائب مدير 
املستشــــفي مقررا للجنة وعدد 
من رؤســــاء األقسام الطبية في 
الكندي  الفريق  املستشفي وعن 
من جامعة ماكجيــــل كل من د. 
مايــــكل تشرشــــل ود. رينزو. 
محددا اختصاص اللجنة بإعداد 
تقارير شهرية عن أداء مجموعة 
مستشــــفيات ماكجيــــل وفقا ملا 
جاء في بنــــود االتفاقية وإعداد 
اإلحصائيــــات والتقاريــــر عن 
املقدمة  نتائج حتسني اخلدمات 
التعديالت  للمرضي واقتــــراح 
املناســــبة علــــى االتفاقيــــة مبا 
يحقق تطوير اخلدمات الصحية 
مبستشفي األمراض الصدرية، 
ومتابعة توفير متطلبات مجموعة 
مستشفيات ماكجيل وفق ما جاء 
باالتفاقية، كذلك دراسة املعوقات 
التي تواجه طرفي العقد في تنفيذ 
التزامهم ورفع التوصيات وإعداد 
وتقدمي تقرير سنوي عن األطباء 
الكويتيــــني املتقدمــــني لبرنامج 

الطبيب املقيم.

الشيخ يناير املقبل. وكان مجلس 
وزراء النقل العرب وافق في ختام 
اجتماعاته على عرض مشروع 
الربط البحري بني الدول العربية 
على القمة العربية االقتصادية 
الثانية املقررة في شرم الشيخ 
املقبـــل وتكليف  فـــي ينايـــر 
االحتـــادات العربيـــة املعنيـــة 
باســـتكمال الدراسات لعناصر 
املشروع، مسندا اعداد مسودته 
العربية للعلوم  الى االكادميية 
والتكنولوجيا والنقل البحري.

واقـــر املجلس عقـــد دورة 
استثنائية القرار ذلك املشروع 
متهيدا لعرضـــه على املجلس 
االقتصادي واالجتماعي املكلف 
باعـــداد جـــدول اعمـــال القمة 
الثانية،  العربيـــة االقتصادية 
مرحبا بدعوة االردن الستضافة 
هذه الدورة خالل يومي 12 و13 
املقبل بالتزامن مع  ديســـمبر 
املؤمتر واملعرض الثاني للنقل 

في الشرق االوسط.

د. إبراهيم العبد الهادي

د.محمد البصيري

الكويت تترشح لعضوية مجلس حقوق اإلنسان

اتفاقية قرض بـ 20 مليون دينار بين الكويت وسورية
دمشقـ  كونا: وقع الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 
اتفاقية قرض باألحرف األولى مع احلكومة الســـورية لتمويل جزء 
من مشروع توســـيع محطة »الناصريـــة« بريــف دمشــق بقيمــة 

20 مليون دينار.
وقال سفيرنا في دمشق عزيز الديحاني في تصريح ان الصندوق 
وقع االتفاقية مع مدير إدارة الدين العام في وزارة املالية السورية 
ومببوجبه سيتم توســـيع محطة الناصرية وإضافة 35 ميغاواط 
)دارة مركبة(. وأكد الســـفير الديحاني أهمية القرض وإسهامه في 

دفع التنمية الكهربائية بسورية مبا يسهم في تعزيز جهود الدولة 
في مواجهة حتديات املرحلة املقبلة.

وقال ان وفد الصندوق الكويتي قام بجولة تفقدية ملوقع املشروع 
في ريف دمشق واطلع على ما حتتاجه محطة الناصرية من توسعة 

تساعد احلكومة السورية على سد النقص بالطاقة الكهربائية.
واشاد السفير الديحاني بعمق العالقات الكويتية السورية متمنيا 
ان تســـهم الزيارات املتبادلة في توطيد وتعزيـــز عالقات البلدين 

الشقيقني واالرتقاء بها في املجاالت املختلفة.

األمم املتحدةـ  كونا: أعلنت الكويت قرارها 
الترشح لعضوية مجلس حقوق االنسان خالل 
الفترة من 2013 الى 2015 انطالقا من حرصها 
على تعزيز ونشر ثقافة حقوق االنسان في 

سبيل االرتقاء بحقوقه وكرامته.
وأكد املنـــدوب الدائم لدولة الكويت لدى 
األمم املتحدة الســـفير منصور العتيبي في 
كلمة ألقاها أمام اللجنة االجتماعية واالنسانية 
والثقافية التابعة للجمعية العامة في دورتها 
الـ 64 خالل مناقشـــتها بند )تعزيز حقوق 
االنسان وحمايتها( »التزام الكويت بتعزيز 

ونشر ثقافة حقوق االنسان«.
وأشار العتيبي الى تعاون الكويت الدولي 
في هذا املجال من خالل املشاركة في جميع 
احملافل الدولية وهيئات األمم املتحدة والهيئات 
غير احلكومية املعنية بحقوق اإلنسان بغية 
االرتقاء مبســـتوى حماية حقوق االنسان 

وصون كرامته.
وأوضح أن الكويت انطالقا من ذلك احلرص 
قررت تقدمي ترشيحها لعضوية مجلس حقوق 

االنسان خالل الفترة من 2013 الى 2015.
وقال ان الكويت تضع مسألة حقوق االنسان 
في صدارة أولوياتهـــا االمنائية إميانا منها 
بأهمية احترام تلك احلقوق وارتباطها الوثيق 
بعملية التنمية املستدامة وجتسيما ملبادئ 
ميثاق األمم املتحدة التي تؤكد أهمية النهوض 

باالنسان واحترام حقوقه وحرياته.

تكتف بإدراج حقوق االنســـان في الدستور 
والتشريعات ذات الصلة بل سعت أيضا الى 
تأصيل قيم حقوق االنسان من خالل النهوض 
بثقافة تلك احلقوق في جميع املســـتويات 
فعلـــى الصعيد التربوي بـــدأ تدريس مادة 
حقوق االنســـان في عام 2006 في املرحلة 
الثانوية لتوعية الطالب بأهمية الدميوقراطية 

والدستور وحقوق االنسان.
وذكر أن الكويت قدمت في مايو املاضي 
تقريرها الوطني الى الفريق العامل املعني 
باالستعراض الدوري الشامل حلقوق االنسان 
التابع ملجلس حقوق االنســـان ومت اعتماده 
من طرف املجلس وحظي التقرير بإشـــادة 
دولية ملا تقوم به الدولة من جهود لتعزيز 

حقوق االنسان.
وبني أن الكويت انضمت الى اتفاقيات األمم 
املتحدة الرئيسية في مجال حقوق االنسان 
وهي العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية 
والسياسية عام 1996 والعهد الدولي اخلاص 
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
عام 1996 واتفاقية القضاء على جميع أشكال 
التمييز العنصري عام 1968 واتفاقية القضاء 
على جميع أشكال التمييز ضد املرأة عام 1994 
واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب 
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالانسانية 
أو املهينة عام 1994 واتفاقية حقوق الطفل 

عام 1991.

وأضاف ان املشرع الكويتي حرص على 
توفير أعلى درجات الضمان التي تكفل التمتع 
باحلريات األساسية وذلك من خالل الدستور 
الذي تنص مواده على احترام احلريات العامة 
في مجاالت عدة أهمها حرية التعبير وحق 
النقد وفقا للقانون وحرية الصحافة والطباعة 
والنشـــر وحرية الفكر واملعتقد واحلق في 
التقاضي اضافة الى احلق في التعليم والصحة 

وفي غيرها من اخلدمات األساسية.
وشـــدد العتيبـــي علـــى أن الكويت لم 


