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وزير العدل بحث مع نائب رئيس المحكمة قضايا تتعلق بالسالم الدولي

»العدل الدولية« تشيد بوساطة الكويت 
وجهودها الدولية في اخلليج والعالم

الهاي - »كونا«: اجتمع 
وزيــر العدل د. فالح العزب 
مع نائب رئيس محكمة العدل 
الدوليــة القاضي عبدالقوي 
يوسف، حيث تبادال وجهات 
النظــر حــول القضايا التي 
الدولــي  تتعلــق بالســام 

والعدل.
فــي  يوســــف  وقــــال 
بــه عقــب  ادلــى  تصريــح 
االجتماع لـ »كونا« وتلفزيون 
الكويــت »انــا ســعيد جدا 
الستقبال وزير العدل فالح 
العزب مبقــر محكمة العدل 

الدولية في الهاي«.
وأضاف »نحن هنا نسعد 
دائما بتبادل وجهات النظر 
واآلراء مع وزراء العدل من 
مختلف دول العالم ألن عملنا 

يتعلق بالسام والعدل«.
وأوضح »ومبا ان الكويت 
تقوم بدور مهم جدا في نشر 
الســام فنحــن نهتــم ومن 
مصلحتنــا ان نبحــث مــع 
السلطات الكويتية جهودها 
في نشر السام حول العالم 
وكيفية دعم هذه اجلهود«.

من جانبه، قــال الوزير 
العزب فــي تصريح مماثل 
»تشــرفت بزيــارة محكمة 
العــدل الدوليــة واالجتماع 
مــع نائــب رئيــس محكمة 

العــدل الدوليــة«. وأوضح 
مبحكمــة  املســؤولني  ان 
اشــادوا  الدوليــة  العــدل 
الــذي  »بالــدور اإلنســاني 
يقــوم بــه صاحب الســمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
وكذلــك دور الكويــت فــي 
الدولية  الوساطة واجلهود 
في مختلف انحــاء املنطقة 
سواء في اخلليج او العالم.

وأضاف »تشرفنا من هذا 
املكان بان نســمع هذا االمر 

وان يتحدث اجلميع عن دور 
الكويت وإسهامات صاحب 
السمو في هذا الشأن وبالتالي 
مادامت محكمة العدل الدولية 
توجه لنا هذه الرسالة فاحلمد 
هلل، ألن الكويت التزال بخير 

من خال هذا الدعم«.
وحضــر االجتمــاع كل 
مــن ســفيرنا لــدى هولندا 
شــمان الرومي واملستشار 
لــدى هولندا  في ســفارتنا 
علي الذايدي واملستشار في 

سفارتنا في الهاي ورئيس 
اللجنــة املالية واإلدارية في 
الدائمــة  الدوليــة  احملكمــة 
للتحكيــم املستشــار طارق 

الشميمري.
وتعــد محكمــة التحكيم 
الدائمة منظمة حكومية دولية 
مت انشاؤها مبوجب معاهدة 
عــام ١899 وتضــم ١٢١ دولة 
عضوا بهدف تقدمي مجموعة 
متنوعة من خدمات تسوية 
املنازعات للمجتمع الدولي.

د.فالح العزب والقاضي عبدالقوي يوسف مع احلضور امام مبنى محكمة العدل الدولية

الكويت تشارك في اجتماعات اتفاقية »مناهضة التعذيب«
جنيڤـ  كونا: أكد مندوبنا 
لدى األمم املتحدة واملنظمات 
الدولية األخرى في جنيڤ 
السفير جمال الغنيم حرص 
الكويت على املشــاركة في 
اجتماعات الدول األطراف في 
اتفاقية مناهضة التعذيب.

وقــال الســفير الغنيــم 
فــي تصريح لـــ »كونا« ان 
الكويت تتفاعل إيجابيا مع 
كل االتفاقيــات واملعاهدات 
الدولية ذات الصلة بحقوق 

اإلنسان، موضحا »انها سبق 
ان ناقشت تقريرها الوطني 
الدوري في هــذه االتفاقية 
مبوعده احملدد ومت اعتماده 
واالشادة به من قبل خبراء 

جلنة هذه االتفاقية«.
ان  الغنيــم  واضــاف 
االجتمــاع الـــ ١6 لاتفاقية 
الذي يســتمر يومــا واحدا 
هــذه  ســير  يســتعرض 
االتفاقيــة والدول اجلديدة 
التــي أعربــت عــن رغبتها 

فــي االنضمــام لهــا عاوة 
على انتخاب خمسة خبراء 
لانضمام الى جلنة متابعة 

تطبيق االتفاقية.
وأوضح السفير الغنيم ان 
هذه اللجنة على قدر عال من 
االهمية ألنها تضطلع باملهام 
املنصــوص عليها مبوجب 
بنود االتفاقية وتتابع سير 
تقارير الدول في تطبيقها.

وذكر أن انضمام الكويت 
الى اتفاقية مناهضة التعذيب 

جاء مبوجب القانون رقم ١ 
لسنة ١996 الذي يؤكد إميان 
الدولة العميق بالقيم التي 

تضمنتها هذه االتفاقية.
الكويــت  بــأن  وأفــاد 
كانت مــن الــدول العربية 
الســباقة في االنضمام الى 
هــذه االتفاقيــة وبدأت منذ 
انضمامها في اتخاذ العديد 
مــن التدابيــر الهادفــة الى 
تعزيز وتنفيذ ونشر بنود 

االتفاقية. جمال الغنيم

املركز الدولي للتعليم النوعي وّفر التعليم 
لـ 70 ألف طالب سوري نازح بلبنان

البداوي )شــمال لبنان( 
- )كونا(: قال نائب رئيس 
املركز الدولي للتعليم النوعي 
التابــع للهيئــة اخليريــة 
اإلســامية العامليــة خليــل 
حمــادي إن املركز متكن من 
توفيــر التعليم لـــ ٧٠ ألف 
طالب ســوري منــذ انطاق 
مشــروعه اإلنساني لتعليم 

أطفال النازحني في لبنان.
وأكد احلمادي لـ »كونا« 
على هامــش افتتــاح العام 
الدراسي في عدد من مدارس 
)الكويــت اخليريــة( التــي 
يشرف عليها املركز ان عدد 
الذين تســتقبلهم  األطفــال 
املدارس شهد ارتفاعا تدريجيا 
منذ انطاق املشروع قبل 5 
سنوات ليصل العام املاضي 
الى ١3 ألف طالب وزعوا على 
٢٧ مدرسة في شمال لبنان.
وأضــاف ان هدف املركز 
الدولي للتعليم النوعي هذا 
العام هــو توفير التعليم لـ 
٢٠ ألف طالب سوري نازح 

اي بزيادة ٧ آالف طالب عن 
العام السابق.

وتوجه حمادي بالشــكر 
لشــركاء املركز مــن املبرات 
واجلمعيــات  والوقفيــات 
االغاثيــة وأهــل اخليــر في 
الكويت ودول مجلس التعاون 
اخلليجي الذين حرصوا خال 
السنوات املاضية على توفير 

كل الدعم املطلوب ملشــروع 
املركز االنساني.

وأعرب عن التقدير جلهود 
»فريق إنساني« املؤلف من 
ناشــطات في مجــال العمل 
اإلغاثي والتطوعي من الكويت 
ودول مجلس التعاون الذين 
اســتطاعوا تأمــني التمويل 
والدعم الازم خلمس مدارس 

تستقبل ٢5٠٠ طالب سوري 
ويشــرف عليهــا املركز في 
مناطق )البداوي( و)املنية( 
و)البيرة( و)خريبة اجلندي( 
و)دير عمار( بشمالي لبنان.
مــن جانبــه، قــال املدير 
اإلداري فــي املركــز الدولي 
للتعليم النوعــي في لبنان 
محمود ســويد لـ »كونا« ان 
مدارس »الكويت اخليرية« 
التابعة للمركــز تعمل على 
النوعــي  التعليــم  توفيــر 
لألطفال السوريني النازحني 
بإشــراف خبــراء تربويــني 

مختصني.
وكان »فريــق إنســاني« 
افتتح فــي اليوم الثاني من 
جولته على مدارس »الكويت 
اخليرية« التي يشرف عليها 
املركز الدولي للتعليم النوعي 
العــام الدراســي اجلديد في 
مدرسة »انساني 3« في بلدة 
)البيرة( ومدرسة »انساني 
4« فــي منطقــة )البداوي( 

بشمالي لبنان.

خليل حمادي خالل افتتاح العام الدراسي في مدارس الكويت اخليرية

.. والسعيدي قّدم أوراق اعتماده
للرئيس البوليڤي سفيراً محاالً

واشنطن ـ كونا: قدم سفيرنا لدى البرازيل 
عياده السعيدي أوراق اعتماده للرئيس البوليڤي 
جوان موراليس ســفيرا محاال غير مقيم لدى 
بوليڤيا. وذكرت سفارتنا في البرازيل في بيان 
لـ »كونا« ان السعيدي نقل خال مراسم االعتماد 
حتيات صاحب الســمو االمير الشــيخ صباح 
األحمد الى الرئيس البوليڤي، متمنيا له موفور 

الصحة والعافية ولبوليڤيا وشعبها دوام التقدم 
واالزدهار.

وأضاف البيان أن السفير السعيدي التقى 
أيضا وزير اخلارجية فرناندو هواناكوني لتقدمي 
نســخة من أوراق االعتماد وبحث معه ســبل 
توطيد وتعزيز العاقات الثنائية بني البلدين 

الصديقني في شتى املجاالت.

السفير عياده السعيدي خالل لقائه الرئيس البوليڤي جوان موراليس

احلمود هنأ القيادات املصرية 
وشعبها مبناسبة ذكرى أكتوبر

هنــأ محافــظ الفروانية 
الشيخ فيصل احلمود مصر 
وقيادتها وشعبها مبناسبة 
الذكــرى 44 النتصــارات 

أكتوبر.
الشــيخ فيصــل  وقــال 
تصريــح  فــي  احلمــود 
صحافــي إن احتفال مصر 
بنصر أكتوبــر هو احتفال 
لامة العربيــة من احمليط 
إلــى اخلليج ويعني الكثير 
في الكويت، حيث إن أجساد 

شــهدائنا الكويتيني األبرار 
التزال موجــودة في مصر 
جنبا إلى جنب مع أجســاد 
أشقائهم املصريني في مقابر 

الشهداء.
وأشاد بالعاقات الراسخة 
والقوية بني الكويت ومصر 
في كل الظــروف واملواقف 
الصعبــة واحملن، مؤكدا ان 
الكويــت ال تتوانى أبدا في 
الوقوف الى جانب أشقائها 

الشيخ فيصل احلمودفي مصر.

الصقعبي قّدم أوراق اعتماده 
سفيراً مفوضاً لدى سيراليون

قدم سفيرنا لدى جمهورية 
الســنغال صالــح الصقعبي 
نســخة مــن أوراق اعتمــاده 
سفيرا مفوضا غير مقيم لدى 
جمهورية ســيراليون لوزير 
اخلارجية والتعاون الدولي في 
جمهورية سيراليون سامورا 

كمارا.
لــدى  وذكــرت ســفارتنا 
جمهورية الســنغال في بيان 
تلقتــه »كونــا« ان الســفير 
الصقعبــي نقل خــال لقائه 
بكمارا مبقر وزارة اخلارجية 
في العاصمة فريتاون حتيات 
النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء وزير اخلارجية الشيخ 
صباح اخلالد، واشاد بالعاقات 
الثنائية بني البلدين الصديقني 
متمنيا مزيدا من التعاون على 

كل األصعدة.
مــن جانبــه، أثنــى كمارا 
على التطــور امللحوظ الذي 
شهدته العاقات مع الكويت 
طوال السنوات املاضية ودعم 
الصنــدوق الكويتي للتنمية 
الذي لم يدخر جهدا ملساعدة 
سيراليون. واعرب كمارا عن 
تطلعات بلده الى اســتقطاب 

االستثمارات الكويتية والسعي 
جللــب رؤوس األمــوال مــن 
القطاع اخلاص الكويتي. حضر 
مراســم التقدمي من السفارة 
امللحق الديبلوماســي مبارك 

الشايع.

السفير صالح الصقعبي يقــدم نسخة من أوراق اعتمـاده لوزيـر اخلارجيـة 
في سيراليون سامورا كمارا

تشيربوني: دور كبير للدعيج في تأهيل الكوادر اإلعالمية الشبابية
ـ )كونــا(: أشــاد  رومــا 
التنفيــذي لوكالة  الرئيــس 
األنبــاء اإليطاليــة )أنســا( 
جوزيبى تشيربوني بالدور 
احملفــز الذي يقــوم به مدير 
عــام »كونــا« ورئيس احتاد 
الوكاالت العربية )فانا( الشيخ 
مبــارك الدعيج فــي تطوير 
العاقــات اإلعامية العربية 
ـ األوروبيــة والتأهيل املهني 
للشباب والكوادر اإلعامية. 
وعبر تشيربوني في حديث 
خاص لـــ »كونا« عن اعتزاز 
وكالة »أنســا« باستضافتها 
أول منتــدى أوروبي ـ عربي 
لوكاالت األنباء في روما الشهر 
املاضي بالتعــاون مع احتاد 
»فانا« ملا تتســم به عاقاتها 
مع الوكاالت العربية من أهمية 
بالغة تقــوم علــى االحترام 
والتقدير املتبــادل. وقال ان 
من شأن هذه اخلطوة اجلديدة 
على طريق التعاون املتصل 
مع »فانا« حتت رئاسة مدير 

عام وكالة األنبــاء الكويتية 
الشيخ مبارك الدعيج ان تعظم 
دور وكاالت األنباء كمنظومة 
قاعدية للمعلومــات األولية 
تتسم باملصدقية مقابل تفشي 
ما يعرف »باألخبار الوهمية« 
الكاذبة. وأضــاف ان »تبادل 

املعلومــات بلغــة مشــتركة 
وطريقــة صياغــة األفــكار 
بــني وكاالتنا مــع االحتفاظ 
باخلصوصيــة النوعية لكل 
منها أمر ضروري يعظم من 
أهميته الظرف الصعب الذي 
مير بــه كا العاملــني الغربي 
والعربي إزاء الهجمة اإلرهابية 

وخطابها التحريضي«.
وأوضح تشيربوني ان على 
وكاالت األنباء في املقابل تقع 
مسؤولية استجاء وإبراز ما 
هو حقيقي وإظهار ما هو كاذب 
باعتماد منهجية وهدف مشترك 
واحلرص على احترام الشعوب 
وثقافاتهــا وعقائدها وتأكيد 
رفض كل األديان أليديولوجية 
املــوت ومحــاوالت اخللــط 
ولصقهــا بأي معتقــد ديني. 
وحول التحديات التي تفرضها 
التكنولوجيــة  التحــوالت 
والثــورة املعلوماتية الهائلة 
األنبــاء  علــى عمــل وكاالت 
ودورهــا أكد تشــيربوني ان 

»أنســا« ال تنظــر الــى هــذه 
املرحلــة باعتبارهــا أزمة بل 
بوصفها مرحلة تغير هيكلي 
لصناعــة االعام اذ مير عالم 
املعلومات بتغير حاد في ظل 
التغيرات االجتماعية وظهور 
التكنولوجيــات اجلديدة مع 
بروز فرص وأيضا تهديدات 
جديــدة. وقــال ان »علينا ان 
نفهم الــى أين يتجه املجتمع 
فــي حركتهــا نحو انتشــار 
متنامي االتساع عبر الشبكة 
العنكبوتيــة ومواقع اإلعام 
للتواصــل االجتماعــي وهو 
ما يحتم على وكاالت األنباء 
أن تســتعيد دورها الطبيعي 
واألصيــل ككفيــل وضامــن 
للمعلومــة الصائبة واخلبر 
الصحيح«. وأوضح ان العمل 
الصحافي اجلاد واجليد ميثل 
أســاس عمــل وكاالت األنباء 
كناشــر للخبــر مــن ناحيــة 
وكموثــق ملصداقية املعلومة 

من ناحية أخرى.

الشيخ مبارك الدعيج وجوزيبي تشيربوني

للسفراء وأعضاء الهيئات الديبلوماسية

انطالق دورة اللغة العربية مبؤسسة البابطني
انطلقت اول من امس دورة 
تعلــم اللغــة العربيــة لغيــر 
الناطقــني بهــا والتــي تقيمها 
أكادميية البابطني للشعر العربي 
التابعــة ملؤسســة عبدالعزيز 
الثقافيــة،  البابطــني  ســعود 
وخصصتها هذه املرة للسفراء 
وأعضاء الهيئات الديبلوماسية 
إليها  الكويت، وانتســب  لدى 
١٢٠ ديبلوماسيا من بينهم ١5 
سفيرا. وجرت وقائع االفتتاح 
فــي مكتبة البابطــني املركزية 
للشــعر العربــي. وهــي مــن 
ضمن الــدورات املجانية التي 
دأبت املؤسسة على إقامتها في 

مختلف أنحاء العالم.
ونيابة عن رئيس املؤسسة 
عبدالعزيز سعود البابطني، ألقى 
املدير العام د.تهامي العبدولي 
كلمة االفتتاح التي أوصل من 
خالها حــرص البابطني على 
جعل اللغة جسرا للتواصل بني 
الشعوب، ألن اللغة بإمكانها أن 
تؤدي دورا في حتقيق التفاهم 
الذي يفضي بدوره إلى التعايش 

اإليجابي والسام.
وأشاد البابطني في الكلمة 
الكــم مــن املنتســبني:  بهــذا 

فخال أســبوعني مــن تاريخ 
فتح بــاب التســجيل، جتاوز 
عدد املسجلني ١٢٠ مسجا من 
3٠ بعثة ديبلوماســية، منهم 
الســفراء وعائاتهم وأعضاء 
البعثات الديبلوماسية وموظفو 

السفارات.
وحتدثت البابطني عن دور 
املؤسســة بالنهوض بالثقافة 
العربيــة مبختلــف أشــكالها، 
والتواصــل مــع األمم األخرى 
وتأســيس حــوار بنــاء بــني 
الثقافات واألديان لنشر ثقافة 
السام، مؤمنني إميانا عميقا بأن 
خدمة الثقافة العربية وإيجاد 
جسور مع الثقافات األخرى هي 
مسؤولية املؤسسات الثقافية 
احلكومية واملؤسسات الثقافية 
املدنية. حيث إن للمؤسسة دورا 
رائدا في تعليم اللغة العربية 
ونشــرها خارج حدود الوطن 
العربي، ومن ذلــك نذكر على 
سبيل املثال: الدورات التدريبية 
في الهند وأفغانستان وتشاد، 
والتوغو، والنيجــر، ومالطا، 
وإسبانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، 

وفرنسا.
وأكد أن هذا السعي احلثيث 

إلــى تعليــم اللغــة العربيــة 
ونشــرها في املجتمعات غير 
الناطقــة بالعربية، إمنا يعزز 
ثقافــة الســام، فاللغــة هــي 
مؤسســة اجتماعيــة تختزن 
جتارب الناس وعاداتهم، وهي 
التواصل الضرورية  وســيلة 
التي نتعرف بواســطتها على 
ثقافة اآلخر وعاداته وتقاليده، 
ونرسي من خالها حوارا جديا 

بني الثقافات.

عبدالعزيز البابطني
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