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اخلالدي: ربط مختبرات »اإلدمان« و»الصحة« بالداخلية لعدم التالعب بالعينات 
   أعلنت مسؤولة صحية كويتية ربط 
مختبرات مركز الكويت لعالج االدمــان 
ومختبرات )الصحة( مبختبرات وزارة 
ــي يطبق للمرة  ــق نــظــام ال الــداخــلــيــة وف
االولــى في الكويت بهدف التأكد من عدم 

التالعب بعينات مرضى االدمــان. وقالت 
مديرة ادارة خدمات املختبرات الطبية 
في الــوزارة الدكتورة دعــاء اخلالدي في 
تصريح صحفي أمــس السبت ان النظام 
االلــي اجلديد يضمن النقل االمــن لعينات 

املرضى فضال عن حفظها على املدى البعيد 
العادة الفحص والتتبع للتشخيص الدقيق 

للعينات.
واضافت انه مت ادخال جهاز الي جديد 
مبركز )االدمــــان( يعمل على اجـــراء 64 

فحصا جديدا للمواد املخدرة الفتة الى ان 
الـــوزارة ربطت ايضا مختبرات الصحة 
املعنية بــاجــراء فحص االنسجة بهدف 
سرعة تأكيد وتشخيص عينات مرضى 

)السرطان(.

أمام جلسة املناقشة العامة في مجلس األمن

صباح اخلالد يؤكد أهمية تعزيز  الشراكات اإلقليمية في عودة األمن إلى أفغانستان

 أكد الشيخ صباح اخلالد نائب رئيس مجلس 
الــوزراء ووزير اخلارجية الكويتي أهمية تعزيز 
تنسيق الشراكات اإلقليمية ودور كافة وكاالت 
األمم املتحدة في سبيل عــودة السالم واألمــن في 
ــادرات الدولية  ــب أفغانستان مرحبا بجميع امل
واإلقليمية التي تدعم هذه املساعي على النحو 

املذكور في قرار مجلس األمن 2017/2344.
جــاء ذلــك في كلمة الشيخ صباح اخلالد أمام 
جلسة املناقشة العامة في مجلس األمن حتت البند 
»صون السلم واألمن الدوليني« اجلمعة بعنوان 
»بناء الشراكة اإلقليمية في أفغانستان وآسيا 

الوسطى كنموذج لربط األمن والتنمية«.
واعرب الشيخ صباح اخلالد عن شكره لوزير 
خارجية كازاخستان خيرات عبد الرحمانوف 
على عقد هذه اجللسة الهامة والتي تؤكد أهمية 
بناء الشراكات االقليمية ودون اإلقليمية الفعالة 
ــن والتنمية وتترجم ما نص  بهدف تعزيز األم
عليه ميثاق األمم املتحدة في فصله الثامن من 
دور جلي للمنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية 
في حل النزاعات بالطرق والوسائل السلمية 

والدبلوماسية.
كما اعرب الشيخ صباح اخلالد عن شكره لوفد 
كازاخستان على حسن االعداد للورقة املفاهيمية 
بهذا الشأن والتي تعيد ترسيخ أهمية الشراكة 
ــن إلــى أفغانستان  ــادة التنمية واألم الفعالة إلع
ــن إلــى منطقة آسيا  والــتــي بــدورهــا ستعيد األم
الوسطى والعالم بشكل أشمل مرحبا باإلحاطة 
القيمة المني عام األمم املتحدة أنطونيو غوتيريس.

وقال »ان عقد مجلس األمن لهذه اجللسة وحتت 
رئاسة كازاخستان الصديقة لهو ابلغ دليل على 
اهتمام دول آسيا الوسطى باستقامة األوضــاع 
ــن واالســتــقــرار إليه  فــي أفغانستان وعـــودة األم
وتؤكد على أهمية السعي إلى تنفيذ خطة تنمية 
طويلة األمد في أفغانستان تشمل خطة سياسية 

واقتصادية متكاملة مع دول اجلوار«.
واكــد الشيخ صباح اخلالد أنه وفي ظل بيئة 
إقليمية معقدة يعد التعاون الوثيق بــني دول 
اجلوار أمرا اساسيا لتعزيز االستقرار واالزدهار 

وتسهم في حتقيق السالم املستدام.
ــار الــى ان »الــزيــارة التي قــام بها مجلس  وأش
االمن إلى أفغانستان بقيادة كازاخستان بصفتها 
رئيس املجلس قبل أيام من انعقاد جلستنا هذه لهو 
محل تقدير لدى حكومة بالدي وتؤكد اهتمام ودعم 
مجلس األمن حلكومة وشعب أفغانستان في إطار 
املساعي واجلهود التي تبذلها احلكومة واملجتمع 
الدولي لتحقيق األمن واالستقرار وإعادة اإلعمار 

والبناء ودعم الدميقراطية واستعادة أفغانستان 
ملكانتها الطبيعية في املجتمع الدولي«.

وتابع الشيخ صباح اخلالد »تثمن دولة الكويت 
الدور احليوي والهام التي تضطلع به بعثة األمم 
املتحدة للمساعدة في أفغانستان )اوناما( مقدرين 
في هذا الصدد الدور القيم الذي يضطلع به ممثل 
األمني العام اخلاص تاداميشي ياماموتو وجميع 
جهود موظفي األمم املتحدة العاملني في امليدان 

احملفوف باملخاطر«.
وأشــار في هــذا السياق إلــى استضافة دولة 
الكويت ملكتب دعم بعثة األمم املتحدة للمساعدة 
في أفغانستان منذ سبتمبر 2010 مؤكدا مواصلة 
التعاون معه وتذليل كافة الصعوبات التي قد 
يواجها املكتب وتقدمي كافة التسهيالت له ولكافة 

العاملني فيه.
وقال الشيخ صباح اخلالد »تعرب دولة الكويت 
عن دعمها املتواصل للنداء الذي وجهه األمني العام 
لألمم املتحدة من أجل العمل على جتنب التهديدات 
في أفغانستان وآسيا الوسطى والتشجيع على 

جعل منع نشوب الصراعات وحلها أمرا محوريا 
في عمل منظومة األمم املتحدة في املنطقة«.

وشدد على »أهمية الدبلوماسية الوقائية عن 
طريق جملة أمور منها املشاركة البناءة مع الدول 
األعضاء لضمان االستقرار واألمن والتنمية على 
املــدى الطويل والتعاون على املستوى اإلقليمي 
في هذا السبيل مشيرا إلى دور مركز األمم املتحدة 
اإلقليمي للدبلوماسية الوقائية آلسيا الوسطى 
والذي يعد مثاال على املشاركة السياسية واجلهود 
الوقائية التي تبذلها األمم املتحدة دعما للدول 
األعضاء ونشجع انخراط أفغانستان في التعاون 
مع املــركــز«. وتابع الشيخ صباح اخلالد قائال 
»تعاني أفغانستان منذ أربعة عقود من أوضاع 
امنية وسياسية غير مستقرة وصعبة انعكست 
سلبا على احلالة االقتصادية واإلنسانية وعلى 
السلم واألمن اإلقليمي والدولي مما يتطلب تعاون 
وتضافر اجلهود الدولية من أجــل مواجهة تلك 

التحديات املعقدة«.
ــاف »ان تدهور الوضع األمني أدى إلى  وأض

تباطؤ في النمو االقتصادي وحــال دون حتقيق 
تطور في العملية السياسية ال سيما ارجاء موعد 
االنتخابات التي نتطلع إلى اجرائها في املواعيد 
ــددة حيث جتــرى االنتخابات البرملانية في  احمل

يوليو 2018 واالنتخابات الرئاسية في 2019«.
ــد بـــان »تــدهــور  وأفــــاد الــشــيــخ صــبــاح اخلــال
الوضع األمني ادى إلى تفاقم الوضع اإلنساني 
في أفغانستان حيث بلغ عــدد املدنيني ممن هم 
بحاجة إلى مساعدات إنسانية ملحة وعاجلة إلى 
3ر3 مليون شخص وأسفر عن نزوح املاليني من 
الشعب االفغاني بني مشرد والجئ ومهجر كما أدى 
تدهور األوضــاع األمنية إلى ارتفاع عدد البطالة 
إلى 25 في املئة وبقاء حوالي 40 في املئة من نسبة 

السكان حتت خط الفقر«.
واكد الشيخ صباح اخلالد »يساورنا القلق إزاء 
استمرار التهديدات التي يتعرض لها أمن واستقرار 
أفغانستان والتي تشكلها اجلماعات اإلرهابية 
واملجموعات املتطرفة )حركة طالبان مبا في ذلك 
شبكة حقاني فضال عن تنظيم القاعدة وما يسمى 

تنظيم الــدولــة االسالمية )داعـــش( واجلماعات 
املسلحة غير املشروعة واملجرمني واألشخاص 

الضالعني في إنتاج املخدرات واالجتار بها«.
وأضــاف »ينتابنا القلق في هــذا الصدد من 
التهديدات احملتملة للمنطقة خاصة دول آسيا 
الوسطى لذا فاننا ندعو جميع الــدول أن تنفذ 
على نحو فعال جميع قرارات مجلس األمن ذات 
الصلة مبا في ذلك القرارات املتعلقة مبكافحة 
)اإلرهــاب( وأن تعزز تعاونها األمني الدولي 
واإلقليمي مــن أجــل تعزيز تــبــادل املعلومات 
ومــراقــبــة احلـــدود وإنــفــاذ الــقــانــون والعدالة 
ــدرات ملواجهة  ــق اجلنائية لتحسني وبــنــاء ال
التهديدات التي تشكلها مبا في ذلك من عودة 

املقاتلني اإلرهابيني األجانب«.
وبني الشيخ صباح اخلالد »في الوقت الذي 
تتطلع فيه دولة الكويت إلى إنشاء منطقة خالية 
من األسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار 
الشامل ترحب مبساهمة دول آسيا الوسطى في 
عدم االنتشار مبا في ذلك معاهدة إنشاء منطقة 

خالية من األسلحة النووية في آسيا الوسطى 
وتشجع على زيــادة تعاونها في منع االجتار 
غير املشروع باألسلحة النووية والكيماوية 

والبيولوجية واملواد املشعة األخرى«.
وقال في ختام كلمته »علينا ان ال ننظر إلى 
أفغانستان على انها تهديد لألمن في املنطقة بل 
يتوجب علينا ان نعتبرها شريك أساسي فيه 
مدركني بأن حتقيق السالم واالستقرار الدائمني 
في أفغانستان واملنطقة يأتي من خالل احللول 
السلمية والدبلوماسية عبر جــلــوس كافة 
األطراف املعنية على طاولة احلوار ومشاركتها 
على نحو فعال وبناء في اجلهود الدبلوماسية 

إلحالل السالم«.
واكـــد الشيخ صــبــاح اخلــالــد ان »احلــلــول 
العسكرية وعلى مر التاريخ لم تأت بأية حلول 
دائمة مؤدية للسالم وعليه فاننا نحث جميع 
األطـــراف على املشاركة البناءة فــي اجلهود 
الدبلوماسية الرامية إلى حتقيق السالم حتى 

تنعم أفغانستان وشعبها باالزدهار والرفاه«.

الشيخ صباح اخلالد خالل مشاركته في جلسة املناقشة العامة في مجلس األمن »

اخلالد بحث مع وزيري 
خارجية األردن وبولندا 

العالقات املشتركة 
  التقى الشيخ صباح خالد احلمد الصباح نائب 
ــوزراء وزيــر اخلارجية أمس اجلمعة  رئيس مجلس ال
مــع وزيــر اخلــارجــيــة وشـــؤون املغتربني فــي اململكة 
االردنية الهاشمية الشقيقة أمين حسني الصفدي وذلك 
على هامش أعمال اجتماعات مجلس األمن التابع لألمم 

املتحدة في نيويورك.
ومت خــالل اللقاء استعراض العالقات التاريخية 
املميزة التي تربط بني البلدين الشقيقني وسبل تعزيزها 
في كافة املجاالت وبحث آخر املستجدات على الصعيدين 
اإلقليمي والدولي وخاصة تلك املعروضة على جدول 

اعمال مجلس األمن. 
 كما التقى الشيخ صباح اخلالد نائب رئيس مجلس 
ــــوزراء وزيـــر اخلــارجــيــة اجلمعة وزيـــر خارجية  ال
جمهورية بولندا الصديقة جاسيك زابوتويز على هامش 
أعمال اجتماعات مجلس األمن التابع لألمم املتحدة في 

نيويورك.
ومت خالل اللقاء استعراض أوجه العالقات الوثيقة 
والوطيدة التي تربط البلدين الصديقني وبحث اخر 

املستجدات على الصعيدين اإلقليمي والدولي.
وحضر اللقاءين مساعد وزيــر اخلارجية لشؤون 
مكتب نائب رئيس مجلس الـــوزراء وزيــر اخلارجية 
السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد الصباح 
ومندوب دولة الكويت الدائم لدى األمم املتحدة السفير 
منصور العتيبي ومساعد وزيــر اخلارجية لشؤون 
املنظمات الدولية الوزير املفوض ناصر الهني وعدد من 

كبار املسؤولني في وزارة اخلارجية.

..وخالل لقائه وزير خارجية جمهورية بولندا الصديقة جاسيك زابوتويز الشيخ صباح اخلالد خالل لقائه مع وزير اخلارجية وشؤون املغتربني في اململكة األردنية الهاشمية أمين الصفدي

السالم إلى  مؤدية  حلول  بأية  تأت  لم  التاريخ  مر  على  العسكرية  ال���ك���وي���ت ت��ت��ط��ل��ع إل�����ى إن����ش����اء م��ن��ط��ق��ة خ���ال���ي���ة م����ن األس���ل���ح���ة ال���ن���ووي���ة احللول 

مهرجان املوروث البحري يختتم فعالياته الثالثاء املقبل 
 أعــلــنــت الــلــجــنــة املــنــظــمــة ملهرجان 
ــوروث البحري املقام مبكرمة اميرية  امل
سامية انها حــددت يــوم الثالثاء املقبل 

موعدا حلفل اختتام فعالياته.
 وقال رئيس اللجنة املنظمة للمهرجان 
 Bls الشيخ سالم النواف في بيان صحفي
السبت ان احلفل الــذي سيقام في قاعة 
)ديفان( مبدينة الكويت سيشهد تكرمي 
الفائزين في مسابقات املهرجان التي 
تنوعت ما بني صيد األسماك وااللعاب 

الشعبية.
ــواف ان  ــن  وأضـــاف الشيخ ســالــم ال
منافسات املــهــرجــان لهذا املــوســم التي 
اقيمت في دواوين الصيادين الثالثة في 
الوطية والفنطاس والساملية متيزت 
مبشاركة واسعة من محبي وهواة البحر 

فــي الــكــويــت واخلــلــيــج وســط مستوى 
مميز من املشاركني مشيرا الى استحداث 

مسابقات جديدة.
 واكد أن هذا املهرجان الذي يقام برعاية 
ودعــم كبير من سمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحــمــد اجلــابــر الصباح وسمو 
ولي العهد الشيخ نــواف االحمد اجلابر 
الصباح حفظهما الله ساهم في إحياء هذا 
التراث البحري الغني السيما بني أوساط 

الشباب وانتقاله من جيل إلى جيل.
 وأشاد بجهود جميع اللجان العاملة 
بــاملــهــرجــان والــتــي ساهمت فــي جناح 
فعالياته املختلفة مشيرا إلى أن اجلميع 
يتطلع إلى املشاركة في النسخة املقبلة 
ــذي بــات اهــم حــدث تراثي  للمهرجان ال

بحري في البالد يقام سنويا

»ديوان احملاسبة« يصدر توصياته بعد اختتام حلقة نقاشية مع خبراء 
ــدر ديـــوان احملاسبة الكويتي أمس   اص
السبت عــددا مــن التوصيات بعد اختتام 
فعاليات احللقة النقاشية املنعقدة مع خبراء 
مــن هيئة التدقيق والتفتيش بجمهورية 
كوريا ملناقشة موضوع )فحص اجلوانب 
الفنية املتخصصة للمشاريع اإلنشائية 
واملناقصات ومشاريع الشراكة بني القطاع 

العام والقطاع اخلاص(.
 ونقل الديوان في بيان صحفي عن كبير 
املدققني في املكتب الفني لقطاع الرقابة على 
ــوزارات واإلدارات احلكومية في الديوان  ال
حنان الغرير قولها ان املشاركني أوصــوا 
باالستمرار في عقد اللقاءات الثنائية ملناقشة 
املواضيع املتخصصة مع التركيز على آلية 
التدقيق املتبعة وأثــر التدقيق في حتسني 
بيئة العمل.  واضافت الغرير أن التوصيات 

اشتملت أيضا على ضــرورة دراســة مدى 
إمكانية توسيع قــاعــدة املشاركة لتشمل 
اجلهات املعنية مبوضوع احللقة اضافة الى 
تنظيم ندوة متخصصة مشتركة بني جهازي 
التدقيق الكويتي والكوري لألجهزة الرقابية 
واملجتمع املعني للمساهمة بتوعية املجتمع 

الرقابي.
 وذكرت أن احللقة النقاشية التي عقدت 
ــاري هدفت الى  ما بني 14 و 18 يناير اجل
ــرات بــني اجلــهــازيــن وحتديد  ــب تــبــادل اخل
املــمــارســات الفنية واالطـــالع على كيفية 
التدقيق والفحص على املشاريع اإلنشائية 
واملناقصات ومشاريع الشراكة بني القطاع 
ــي( فــي ضوء  ــي.ب ــي.ب ـــاص )ب الــعــام واخل
القوانني وتوجيهات أدلة ديــوان احملاسبة 

عادل الصرعاوي متوسطا املشاركنيقبل التعاقد وبعده. الشيخ سالم النواف


