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سفيرا البلدين سلماه شهادة تقدير وميدالية نيابة عن حكومتي بلديهما تقديراً جلهوده في مجال حقوق اإلنسان وسيادة القانون

عبداهلل اخلنيني يحصد جائزة »أيقونة السالم« من فرنسا وأملانيا
دعم األهل واألصدقاء. كما أكد 
اخلنيني أن اجلائزة متثل دافعا 
كبيرا لــه وللفرق العاملة في 
مجال حقوق اإلنسان ملواصلة 
جهودهم ومسؤولياتهم جتاه 
القضايا اإلنسانية ودفاعا عن 
احلقوق واحلريات حول العالم، 
الفتا إلى أن التضامن االنساني 
هو ضمانتنا للعيش الكرمي.

شكرا للسفير الفرنسي
الكويت«  يغادر »صديــق 
الســفير الفرنسي كريستيان 
نخلــة الكويــت نهايــة هــذا 
األسبوع، بعد 4 سنوات قضاها 
في خدمة البلدين الصديقني، 
حيث كان بحــق صديقا أكثر 
من رائع للكويت، مدافعا عن 
مصاحلها متاما كما هو دفاعه 
عن مصالح بالده فرنسا، ساهم 
في توثيق العالقات املتميزة بني 
البلدين، ومد جسور التواصل 
احلضاري واإلنساني من خالل 
عمل مســتمر، وأجنز العديد 
مــن األعمال واملشــاريع التي 
ستبقى حتمل بصمته وذكريات 
جميلة يحملهــا أهل الكويت، 
وخاصة اإلعالميني الذين عملوا 
وتواصلــوا معه في ذاكرتهم، 
فالطيبون ال ميكن نسيانهم. 
شكرا للسفير كريستيان نخلة، 
ومتنياتنا لك بالسعادة أينما 

توجهت.

موقع »راقب 5٠« االلكتروني 
الذي كان يدون فيه اجنازات 
النواب وكل ما يتعلق باحلياة 
النيابيــة فــي الكويت إضافة 
إلى جهوده األخرى في حقوق 

اإلنسان.
كمــا حتــدث بيرغنــر عن 
ميداليــة »أيقونــة الســالم« 
قائال إنها رمز لليد التي تدافع 
عن حقوق اإلنســان وحتمي 
املضطهدين وتقدم لهم املساعدة 
في وقت احلاجة، وهي أيضا 
رمز حلمامة السالم، مشيرا إلى 
أن امليدالية من تصميم فنان مت 
اختياره من قبل جلنة حتكيم 

فرنسية ـ أملانية. 
ومن جهته أثنى الناشــط 
الكويتــي فــي مجــال حقوق 
اإلنســان عبــداهلل اخلنينــي 
علــى الســفير األملانــي كارل 
بيرغنر والســفير الفرنســي 
كريســتيان نخلــة، قائال بأن 
جهودهما الكبيرة التي بذالها 
في ســبيل دعم حصوله على 
اجلائــزة محل تقديــر وثناء 
كبيرين، وأن اجلائزة حصاد 
جهــود فريق عمــل من خيرة 
شــباب الكويت ومن مختلف 
مؤسسات املجتمع املدني مثل 
»صوت الكويــت« ومجموعة 
»راقــب 5٠« وغيرها وما كان 
ســيحصل عليهــا لــوال هذه 
اجلهــود املباركة، وكذلك لوال 

وأضــاف أن احلكومتــني 
األملانيــة والفرنســية قررتا 
اختيــار ١5 شــخصا حــول 
العالــم مــن أبرز الناشــطني 
فــي مجــال حقوق اإلنســان 
لتكرميهم، وطلب من السفارات 
والبعثات الديبلوماسية تقدمي 
مقترحاتهم بهذا الشأن، مبينا 
أن اختيــار الفائــز الكويتــي 
كان مــن ضمن آالف الطلبات 
التي قدمت حول العالم، وأنه 
الوحيــد من منطقــة اخلليج 
والشرق األوسط الذي حصل 
عليها نظير جهوده في إنشاء 

من جانبه أشــاد الســفير 
األملانــي كارلفريــد بيرغنــر 
بجهــود عبــداهلل اخلنينــي 
وزمالئــه، مشــيدا بأعمالهــم 
الرائعــة فــي تعزيــز احترام 
حقوق اإلنســان والدفاع عن 
احلريــات من خالل تأســيس 
عدة مراكز تعنــى بهذا األمر، 
الفتا إلى أن تقدمي اجلائزة في 
هذا التوقيــت ليس من قبيل 
املصادفــة، وإمنــا عــن قصد 
حيث يصادف اليوم العاشــر 
مــن ديســمبر اليــوم العاملي 

حلقوق اإلنسان. 

الشعب الكويتي، حيث نالحظ 
الشــفافية وحريــة التعبير 
عن الرأي في إطار الدســتور 
الكويتي، كما أن الصحافة في 
الكويــت متميــزة باحلريات 
مقارنة مع دول املنطقة، داعيا 
الفرنسية اجلديدة  السفيرة 
التي ستتسلم مهامه قريبا لدى 
البالد ملواصلة العمل السياسي 
واالقتصادي واالجتماعي مع 
جميــع الكويتيني خاصة مع 
جيل الشباب الكويتي الذين 
لهم مستقبل مشرق في بلدهم 

واملنطقة.

اإلنسان والقانون. 
وأشار نخلة إلى أن الرئيس 
الفرنســي ماكــرون أكــد دعم 
بــالده للشــباب فــي مختلف 
دول العالــم، الفتــا إلــى أنــه 
وبالتعاون مع السفير األملاني 
بذال جهودا كبيرة لنيل عبداهلل 
اخلنيني هذه اجلائزة تقديرا 
جلهوده الواضحة في الدفاع 
عن قضايــا حقوق اإلنســان 
وسيادة القانون. وأضاف أن 
الكويت حريصة على حقوق 
اإلنسان وهو حرص يبدأ من 
القيادة السياسية مرورا بأبناء 

محمد هالل الخالدي

منحــت حكومة جمهورية 
أملانيــا االحتاديــة وحكومــة 
جمهوريــة فرنســا اجلائــزة 
»الفرنسية ـ األملانية حلقوق 
القانون«  اإلنســان وســيادة 
الكويتــي عبــداهلل  للشــاب 
اخلنينــي الناشــط في مجال 
حقــوق اإلنســان واملجتمــع 

املدني.
وقام كل من ســفير أملانيا 
كارلفريــد بيرغنــر وســفير 
فرنسا كريستيان نخلة صباح 
أمس بتسليم اخلنيني شهادة 
تقدير وميدالية حتمل »أيقونة 
الســالم« نيابة عن حكومتي 
بلديهما بحضور عدد كبير من 
اإلعالميــني واملهتمني بقضايا 

حقوق اإلنسان. 
وألقى الســفير الفرنســي 
كريســتيان نخلــة كلمــة أكد 
فيها أنه خالل اجتماع مجلس 
الوزراء الفرنسيـ  األملاني في 
أبريــل ٢٠١6، مت اإلعــالن عن 
إطالق جائزة فرنسية- أملانية 
دولية سنوية حلقوق اإلنسان 
وسيادة القانون، حيث منحت 
ألول مرة في ١ ديسمبر ٢٠١6 
للمدافعني عن حقوق اإلنسان 
امللتزمني من جميع دول العالم 
والذين قامــوا بعمل رائع في 
بلدانهــم للدفــاع عــن حقوق 

 السفير األملاني كارلفريد بيرغنر والسفير الفرنسي كريستيان نخلة يكرمان عبداهلل اخلنيني   )عادل سالمة(

»أيقونة السالم« 

نخلة: سجل 
الكويت في حقوق 

اإلنسان متميز

بيرغنر: »أيقونة 
السالم« رمز للدفاع 

عن احلريات

٩ أعضاء في املجلس االستشاري لـ »املشروعات الصغيرة واملتوسطة«
صدر قرار من وزارة التجارة والصناعة 
بشأن تشــكيل املجلس االستشاري األعلى 
للصندوق الوطني لرعاية وتنمية املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة وحتديد مكافآت أعضائه. 
وتضمن القرار في مادته األولى: يشكل املجلس 
االستشاري األعلى للصندوق الوطني لرعاية 
وتنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة ملدة 4 
سنواتـ  برئاسة الوزير املختص و9 أعضاء، 
5 من املستشــارين العامليني و4 من اخلبراء 

احملليني الكويتيني والتالية أسماؤهم:
أوال املستشارون العامليون:

اللورد جوناثان بيتر مارلند.  
د.أمين زهير الطرابيشي.  

د.عبداملالك احمد اجلابر.  
جمال الدين النور قاسم.  
عبداهلل سعيد الدرمكي.  

ثانيا: اخلبراء احملليون:
د.ميرزا حسني حسن.  
د.تركي بادي الشمري.  
د.رشيد محمد القناعي.  
خالد مهلهل املضف.  

ثانية: يتولى املجلس االستشاري  مادة 
استنادا للفقرة »ب« من املادة 17 من القانون 
98 لســنة 2013 اجراء تقييم ســنوي ألداء 
الصندوق ويصدر تقريرا ســنويا يتضمن 
مدى حتقيق الصنــدوق ألهدافه ومعوقات 

نشاطه ويضع توصياته لتقومي مسار عمل 
الصندوق ويرفع هــذا التقرير الى كل من 

مجلس الوزراء ومجلس األمة.
مادة ثالثــة: حتدد مكافأة كل عضو من 
اعضاء املجلس االستشــاري األعلى املشار 
اليهم في املادة االولى من هذا القرار، مببلغ 

)6000 د.ك سنويا(.
الوطني دفع مكافآت  يتحمل الصندوق 
أعضاء املجلس االستشاري األعلى من ميزانيته 
السنوية اخلاصة بعمل الصندوق، باالضافة 
الى مصاريف السفر واإلقامة للمستشارين 
خالل فترة حضورهم لالجتماعات الدورية 

بناء على دعوة من الوزير املختص.

العقيد الركن عبداهلل صالح 

متابعة النسخة الورقية على األجهزة اإللكترونية

غالف العدد اجلديد

»احلرس« يحقق نقلة نوعية في مواكبة الطفرة التكنولوجية غير املسبوقة

مجلة احلرس أول مطبوعة عسكرية 
في الكويت تطبق الواقع املعزز

أكد مدير مديرية التوجيه 
املعنوي في احلرس الوطني 
العقيد الركن عبداهلل صالح 
نــزال أن احلــرس الوطنــي 
يســعى دائما نحــو التطور 
وحتقيــق نقلــة نوعية في 
شــتى املجاالت، انطالقا من 
أهداف الوثيقة االستراتيجية 
للحرس الوطني ٢٠٢٠ )األمن 
أوال(، وفي ضوء توجيهات 
قيادته العليا ممثلة في سمو 
رئيس احلرس الوطني الشيخ 
سالم العلي الصباح، ومعالي 
نائب رئيس احلرس الوطني 
الشيخ مشعل األحمد اجلابر 

الصبــاح، ومتابعة ســعادة 
الوطنــي  احلــرس  وكيــل 
الفريق الركن مهندس هاشم 

عبدالرازق الرفاعي.
وقال العقيد الركن عبداهلل 
صالح نــزال إنه حرصا من 
مديريــة التوجيــه املعنوي 
علــى تطويــر مطبوعاتهــا 
املختلفــة، لتكــون تفاعلية 
مع القــراء ومواكبة للطفرة 
التكنولوجية غير املسبوقة 
في عالم االتصال واإلعالم، مت 
تطبيق برنامجي الواقع املعزز 
والباركــود في العدد الثالث 
والســتني من مجلة احلرس 
الكويتــي، لتكون  الوطنــي 
بذلك أول مجلة عسكرية في 
الكويــت إن لم يكن في دول 
مجلس التعاون لدول اخلليج 
البرنامجني  العربية، تطبق 

في موضوعاتها.
وأضاف أنه أصبح بإمكان 
قراء مجلة احلرس الوطني 
مشــاهدة بعض املطبوعات 
بلمســة واحدة عبر برنامج 
الواقع املعزز، واالســتمتاع 
بقراءتهــا كاملــة )pdf( عبر 
بعــد  الباركــود،  برنامــج 
 app« حتميلهمــا من خــالل
 ،»Google play« أو   »store
بهدف كسر الصورة التقليدية 
للخبــر وتفاعــل القــراء مع 
املوضوعات، مشــيرا إلى أن 
املوضوعات التي مت تطبيق 
البرنامجــني عليهــا، هــي: 
لقــاء العدد مــع مدير مكتب 
مشروع مكتب بال أوراق في 
الوطني، واملواطنة  احلرس 
الرقمية، ومنح وكيل احلرس 
الوطني وسام جوقة الشرف 
الفرنســية،  من اجلمهورية 
وتخريج دورة سيكولوجية 

القائد.
وأشــاد مديــر التوجيــه 
املعنوي مبشــاركة عدد من 
الكتــاب واملتخصصــني من 
اجلهــات التــي وقع احلرس 
الوطنــي معها بروتوكوالت 
تعاون، مثل جامعة الكويت 
العامــة للتعليــم  والهيئــة 
التطبيقــي، مؤكــدا أن هيئة 
حترير مجلة احلرس الوطني، 
وضمن الضوابط التي تنظم 
نشــر املوضوعــات، ترحب 
باإلســهامات واملشــاركات 
املختلفة مــن داخل وخارج 
احلــرس الوطنــي، لتنويع 
املوضوعات وإثراء احملتوى، 
مبا يعود بالنفع على القراء.
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