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»نزاهة« حتيل مديرًا وموظفة في »الشؤون« إلى النيابة العامة 
 أعلنت الهيئة العامة ملكافحة الفساد )نزاهة( 
الكويتية أمس إحالتها مديرا في وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل وموظفة في إدارة اخلدمات 
االجتماعية إلى النيابة العامة على خلفية بالغ 

مقدم للهيئة في وقت سابق.
وقالت )نزاهة( في بيان صحفي إنها عقب 

استيفاء التحقيقات وجمع االس��ت��دالالت عن 
البالغ املقدم للهيئة بخصوص بعض املخالفات 
املتعلقة باستيالء موظفة على امل��ال العام 
ومخالفة القوانني والنظم املعمول بها بتسهيل 
من الرئيس املباشر وبعد ما اطمأنت الهيئة إلى 
وجود أساس معقول لقيام شبهات جرائم فساد 

قامت بإحالتها إلى النائب العام.
وأك���دت الهيئة عزمها مواصلة جهودها 
وإجراءاتها بشأن فحص وجمع االستدالالت 
والتحريات في كل البالغات التي تصلها داعية 
جميع املواطنني واملقيمني إلى تقدمي بالغاتهم 
ضد وقائع الفساد التي تكون لديهم بشأنها 

دالئل معقولة على وقوعها.
ولفتت إلى أنها ملتزمة متاما بكل ما فرضه 
املشرع في قانون إنشائها والئحته التنفيذية 
ب��ش��أن توفير احل��م��اي��ة للمبلغني والشهود 
وإضفاء السرية عليهم متى ما رغبوا في ذلك 

ووفق تقدير الهيئة.

سموه أشاد مببناها اجلديد في مطار الكويت الدولي

أمير البالد يستقبل رئيس مجلس 
إدارة مجموعة طيران اجلزيرة 

Tuesday 22th May 2018 - 12 th year - Issue No.3194الثالثاء 6 رمضان 1439 ه�/ 22 مايو  2018 - السنة  الثانية عشرة -   العدد 3194

أمير البالد يستقبل مروان بودي

استقبل ص��اح��ب السمو 
أمير ال��ب��الد الشيخ صباح 
األحمد بقصر السيف ظهر 
أم��س رئ��ي��س مجلس إدارة 
مجموعة ط��ي��ران اجل��زي��رة 
م����روان ب����ودي، ح��ي��ث ق��دم 
لسموه شرحا حول افتتاح 
مبنى طيران اجلزيرة اجلديد 
في مطار الكويت الدولي وما 
يحتويه من مرافق وتقنيات 
ح��دي��ث��ة تشكل اض��اف��ة في 

مجال الطيران املدني.
وق���د أش����اد س��م��وه بهذا 
امل���ش���روع ال���ذي ي��ع��د نقلة 
ف��ي م��ج��ال ال��ط��ي��ران املدني 
ويساهم في تعزيز االقتصاد 
الوطني من خالل ما يقدمه 
ال��ق��ط��اع اخل����اص م��ن دور 
بارز في هذا املجال، متمنيا 
سموه لهم مزيدا من التقدم 

والنجاح.
 وح��ض��ر امل��ق��اب��ل��ة وزي��ر 
ش���ؤون ال���دي���وان األم��ي��ري 

سمو األمير يطلع على مشروع مبنى طيران اجلزيرةالشيخ علي اجلراح.

ولي العهد يستقبل رئيس جهاز األمن الوطني 
وسفير الكويت لدى اململكة املتحدة وإيرلندا 

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر السيف صباح أمس رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ ثامر العلي. واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد عميد السلك الدبلوماسي 
العربي واالجنبي سفير دولة الكويت لدى اململكة املتحدة وايرلندا خالد الدويسان.

.. وسموه يستقبل السفير خالد  الدويسان سمو ولي العهد يستقبل الشيخ ثامر العلي

وزير الدفاع بحث مع مستشار وزير 
الدفاع البريطاني لشؤون الشرق 

األوسط املواضيع املشتركة

استقبل النائب األول لرئيس مجلس ال��وزراء 
وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد، في قصر 
السيف العامر صباح أمس، مستشار وزير الدفاع 
البريطاني لشؤون الشرق األوسط الفريق السير 
جون لورميير ، يرافقة سفير اململكة املتحدة لدى 
البالد مايكل دافنبورت ، وذل��ك مبناسبة زيارته 

للبالد. 
ومت خ��الل ال��ل��ق��اء ت��ب��ادل األح��ادي��ث ال��ودي��ة ، 

ومناقشة األمور واملواضيع ذات اإلهتمام املشترك 
السيما املتعلقة باجلوانب العسكرية ، معرباً عن 
عمق العالقات بني البلدين الصديقني ، وحرص 

الطرفني على تعزيزها وتطويرها .
وحضر اللقاء وكيل وزارة الدفاع الشيخ أحمد 
املنصور و آم��ر القوة البرية ال��ل��واء الركن خالد 
صالح الصباح و امللحق العسكري البريطاني لدى 

البالد العقيد طيار فينلى ماكلني .

الشيخ ناصر صباح األحمد يستقبل السير جون لورميير

سفير فلسطني يدعو العتماد خطاب 
سمو األمير أمام قمة إسطنبول 
كوثيقة رسمية باألمم املتحدة

قال سفير دولة فلسطني لدى 
الكويت رامي طهبوب إن خطاب 
سمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد أم��ام القمة االستثنائية 
ملنظمة التعاون اإلسالمي )قمة 
اسطنبول ال��ط��ارئ��ة( يجب أن 
يكون وثيقة رسمية للقمة وأن 
يعتمد كوثيقة رسمية في األمم 

املتحدة.
 وش��دد طهبوب ف��ي تصريح 
ص��ح��ف��ي األح����د ع��ل��ى األه��م��ي��ة 
الكبرى التي حملها خطاب سموه 
أمام القمة التي أقيمت في تركيا 
اجلمعة املاضي والرسائل التي 

تضمنها هذا اخلطاب “غير املسبوق”.
 وأضاف أن األسئلة التي وجهها سمو أمير البالد 
إلى املجتمع الدولي “ال بد أن يتم اإلجابة عليها من 
قبل املجتمع الدولي برمته وعلى رأس��ه الواليات 
املتحدة وال��دول دائمة العضوية في مجلس األمن 
الدولي”.  وأوضح أن إجابات تلك األسئلة مبنزلة 
“مفاتيح حل القضية الفلسطينية وفيها إنصاف 
للشعب الفلسطيني وإع���ادة حقوقه املشروعة 
ف��ي أرض��ه ووطنه”.  وأك��د أن خطاب سمو أمير 
البالد “عبر عن الضمير العربي الذي ميثله حكيم 

األم��ة العربية وقلبها النابض” 
الفتا إل��ى أن “سموه أع��اد بهذا 
اخلطاب السامي البوصلة إلى 
إجتاهها الصحيح نحو القدس 

واملقدسات”.
 وعبر طهبوب عن الثقة التامة 
في أن متابعة ما ورد في خطاب 
سمو أمير البالد وترجمته من 
قبل ال��دول العربية واإلسالمية 
إلى خطوات عملية ستؤدي إلى 
إح��ق��اق احل��ق وإن��ص��اف شهداء 
الشعب الفلسطيني وج��رح��اه 
وإحالل السالم العادل والدائم في 
املنطقة والعالم”.  وطالبت القمة 
االستثنائية ملنظمة التعاون اإلسالمي املؤسسات 
الدولية باتخاذ اخلطوات الالزمة لتشكيل جلنة 
حتقيق دولية حول االعتداءات اإلسرائيلية األخيرة 
على ح��دود قطاع غزة وإرس��ال قوة دولية حلماية 
الفلسطينيني.  وأش��ادت القمة في بيانها اخلتامي 
بدور دولة الكويت وموقفها الفوري حيال األحداث 
الدموية في غ��زة ودعوتها إل��ى اجتماع عاجل في 
مجلس األمن الدولي كما رحبت بطرح دولة الكويت 
مشروع قرار في مجلس األمن الدولي بشأن حماية 

املدنيني الفلسطينيني.

السفير الفلسطيني رامي طهبوب

»امللكية الفكرية«: 
التوعية املجتمعية 
والتدريب ضرورة 

حلماية احلقوق 
أك��د رئيس اجلمعية الكويتية حلماية حقوق 
امللكية الفكرية الشيخ سلمان داود السلمان الصباح 
أهمية دور جمعيات النفع العام ومؤسسات املجتمع 
املدني باعتباره ضروريا لنشر الوعي بأهمية حقوق 

امللكية الفكرية.
وقال الشيخ سلمان الداود ل )كونا( أمس االثنني 
إن هناك جهودا في هذا املجال تقوم بها جهات عدة 
مثل جمعية احمل��ام��ني التي تنظم دورات تدريب 
على قوانني امللكية الفكرية وغرفة جتارة وصناعة 

الكويت وجمعية الصحفيني ومعهد العالي للقضاء.
ودعا إلى التنسيق بني تلك اجلهود واجلمعيات 
األخ����رى وت��ش��ك��ي��ل ف��ري��ق ي��ت��ول��ى ن��ش��ر ال��وع��ي 
بأهمية قوانني امللكية الفكرية وأثرها االقتصادي 

واالجتماعي على مختلف مناحي احلياة.
وأضاف أن التطور السريع في االقتصاد العاملي 
أوج��د ظواهر اقتصادية جديدة مما جعل قوانني 
امللكية الفكرية تتطور بدورها بسرعة كبيرة على 

املستوى العاملي.
وذكر أن التطور السريع في االقتصاد العاملي جاء 
نتيجة النمو الهائل للتكنولوجية التي سهلت ظاهرة 
سهولة السرقات العلمية واألدبية وإعادة صياغتها 
على يد محترفني مما أدى الى ظهور حوادث السرقات 
العلمية وتزوير الشهادات التي تسيء بدورها إلى 
سمعة املجتمع العلمي واألكادميي السيما إذا وجد 
تهاون في تطبيق القوانني ذات الصلة وقلة الوعي 

الشرعي والقانوني من جهة أخرى.
وبني أهمية وج��ود الوعي الشرعي بهذا املجال 
فهناك غياب كبير في فهم املوقف الشرعي لهذه 
املخالفات ولقانون امللكية الفكرية مشيرا إلى أن 
تضافر اجلهود من شأنه أن يعكس بصورة إيجابية 

على االقتصاد املعرفي واإلبداعي في البالد.

أكد أهمية املشاركة في أعمال جمعية الصحة العاملية 

وزير الصحة: »الصحة« حريصة على حتديث 
وتطوير السياسات واإلستراتيجيات والبرامج الصحية

أك��د وزي��ر الصحة الكويتي الشيخ 
الدكتور باسل الصباح أمس االثنني أهمية 
املشاركة في اعمال الدورة ال 71 جلمعية 
الصحة العاملية املنعقدة في جنيف حتى 

ال26 من مايو احلالي.
وق���ال الشيخ ب��اس��ل ل )ك��ون��ا( على 
ه��ام��ش ف��ع��ال��ي��ات اف��ت��ت��اح ال����دورة ان 
املشاركة في اعمال ال��دورة فرصة للقاء 
القياديني واملتخصصني وعرض إجنازات 
دول��ة الكويت في تلك امل��ج��االت موثقة 
ب��امل��ؤش��رات فضال ع��ن ت��ب��ادل اخلبرات 
م��ع رؤس���اء وأع��ض��اء ال��وف��ود املشاركة 
واملستشارين وخبراء منظمة الصحة 

العاملية.
وأكد اعتزاز وزارة الصحة الكويتية 
بالتعاون البناء مع املنظمة وذل��ك من 
خ���الل امل��ش��ارك��ة ف��ي إت��خ��اذ ال��ق��رارات 
والتوصيات من خ��الل جمعية الصحة 
العاملية واملجلس التنفيذي واللجنة 

اإلقليمية لشرق املتوسط.
كما أك��د ح��رص ال���وزارة على تنفيذ 
تلك القرارات واالستفادة منها لتحديث 
وتطوير السياسات واالستراتيجيات 
والبرامج الصحية مبا يتفق مع أحدث 
املستجدات العاملية ملجابهة التحديات 
املتعلقة بالنظم الصحية دوليا ومن بينها 

النظام الصحي بدولة الكويت.
وأضاف الصباح ان االوضاع الصحية 
ف��ي األراض���ي الفلسطينية احملتلة مبا 
فيها القدس الشرقية واجلوالن السوري 
احملتل ستكون موضع نقاش ايضا في 
االطارين اإلقليمي والدولي للتعرف على 

الصعوبات التي يتعرض لها االشقاء في 
االراضي الفلسطينية احملتلة في القطاع 

الطبي والصحي.
وق��ال ان املوضوعات التي تناقشها 
هذه اجلمعية العامة حاشدة مع حرص 
كويتي على املشاركة فيها السيما تلك 
التي تتناول خطط التأهب واالستجابة 
ومجابهة الطوارئ الصحية واالنفلونزا 
اجلائحة ومتابعة تنفيذ اتفاقية اللوائح 

الصحية الدولية.
واش����ار ال���ى وج����ود اه��ت��م��ام ايضا 
بالعالقة بني التأثيرات املناخية السلبية 
على الصحة والبيئة وانعكاساتها ايضا 
على النشاط البدني وه��و م��ا سيكون 
م��وض��وع نقاش واس��ع ف��ي اط��ار اعمال 

جمعية الصحة العاملية.

في الوقت ذات��ه اوض��ح ان اجلمعية 
ستتناول ك��ذل��ك ب��ن��ود االستراتيجية 
العاملية لصحة املرأة والطفل مبا في ذلك 
من تغذية األمهات والرضع مع التركيز 
على م��واص��ل��ة ج��ه��ود استئصال شلل 

االطفال.
ولفت إلى جدول االعمال الذي يتضمن 
اي��ض��ا مناقشة االس��ت��ع��داد لالجتماع 
الثالث رفيع املستوي للجمعية العامة 
لألمم املتحدة ملتابعة الوقاية والتصدي 
ل��ألم��راض املزمنة غير املعدية والتي 
تتضمن السمنة املفرطة وام��راض القلب 
واألوعية الدموية وارتفاع نسبة السكر 
في اجلسم والسرطان وام��راض اجلهاز 
التنفسي واملزمع عقده في نيويورك في 

سبتمبر اجلاري من هذا العام.
وقال ان ثمة اهتماما كبيرا بالتحضير 
إلجتماع األمم املتحدة ملتابعة التخلص 
من القضاء على السل فضال عن النظر في 
تأثير التكنولوجيا احملمولة في مجال 
الصحة وحتسني إستخدام التكنولوجيا 

املساعدة.
واكد اهمية االطالع على تقارير متابعة 
ال��ق��رارات املتخذة م��ن قبل السيما تلك 
املتعلقة باستراتيجيات القطاع الصحي 
في التعامل مع امراض مثل التهاب الكبد 
الفيروسي وال��ص��ح��ة النفسية ونظم 
التغطية الصحية الشاملة ودعم منظومة 
الرعاية الصحية األولية املتكاملة التي 
ترتكز على آراء واحتياجات املجتمع 
وال��ب��ح��وث ال��ص��ح��ي��ة وال��ش��ي��خ��وخ��ة 

والصحة.

الشيخ الدكتور باسل الصباح 


