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الكويت تدعو إلى إيجاد حل سلمي لألزمة
في شرق أوكرانيا

دعا المجتمع الدولي لتعزيز التشريعات للقضاء على تعاطيها

الديين :ملتزمون باالتفاقيات الدولية
لمكافحة المخدرات

• اللواء خالد الديني متحدث ًا

والتطبيقات االيجابية ا�صبحت
منهجا ت��ق��وده االج��ه��زة االمنية
املخت�صة والأخ��رى امل�ساندة يف
عملياتها وواجباتها م�سلحني

باملواد القانونية والت�رشيعات
امل�����س��ت��ج��دة مل���ح���ا��ص�رة تلك
اجلرمية.
وا�شار الى تنوع املراكز العالجية

وزير مغربي يشيد بدور الكويت الثقافي

• حممد الأعرج متحدث ًا

�أ�شاد وزير مغربي بدور الكويت الثقايف ،وا�صف ًا �إياه ب�أنه ريادي من خالل
م�ؤ�س�سات ثقافية كويتية نا�شطة يف ن�رش وتوزيع اال�صدارات الثقافية
والأدبية والرتاثية.
وقال وزير الثقافة واالت�صال املغربي حممد االعرج ،على هام�ش افتتاح
مهرجان مكنا�س للدراما التلفزيونية م�ساء �أم�س الأول ان هذا الن�شاط جعل
الكويت مركزا من مراكز الثقافة العربية اذ عرفت خطوات �إبداعية كربى.
و�أو�ضح ان الكويت واح��دة من م�صادر الفكر واملعرفة والإنتاج الفني
والأدبي ما مكنها من ت�سجيل ح�ضور ثقايف عربي بارز حلقت به الثقافة
الكويتية خارج احلدود.
وتطرق الى �إ�صدارات قيمة ينتظرها ال�شارع العربي العري�ض مثل جملة
العربي و�سل�سلة عامل املعرفة وعامل امل�رسح والثقافة العاملية وعامل
الفكر و�إبداعات عاملية.
و�أك��د الوزير االع��رج الرغبة امل�شرتكة حل��راك ثقايف يحظى باهتمام
جمهور املثقفني العرب،م�شيد ًا ب�أن�شطة الكويت امل�رسحية والدرامية
التلفزيونية.
وحلت الكويت �ضيف �رشف مهرجان مكنا�س للدراما التلفزيونية يف دورته
الثامنة التي تقام خالل الفرتة من � 15إلى  20مار�س احلايل مب�شاركة نخبة
من الفنانني والأكادمييني العرب يف جمال الدراما والتلفزيون.

وفد الصداقة البرلمانية

التقى رئيس هيئة تطوير

السياحة في أوزبكستان

بحث وفد ال�صداقة الربملانية الأول��ى برئا�سة
النائب خالد العتيبي مع رئي�س هيئة تطوير
ال�سياحة يف جمهورية �أوزبك�ستان مريزا خاليدوف
مقرتح �إقامة �أ�سابيع �سياحية لتعريف ال�شعب
الكويتي عن �أوزبك�ستان وال�سياحة فيها والثقافة
الإ�سالمية.
وق���ال ع�ضو ال��وف��د النائب حممد امل��ط�يري �إن
�أوزبك�ستان متلك م��ق��درات كبرية فيما يتعلق
بال�سياحة متوقعا �أن تزدهر ال�سياحة مع اتخاذ
خطوات عملية من اجلانب الأوزبكي.
و�أ�ضاف املطريي �أن اللقاء تناول �أهم الت�رشيعات
التي مت تغيريها من �أجل ت�شجيع ال�سياحة منها
منح الت�أ�شرية ب�شكل �إلكرتوين و�إعطاء ت�صاريح
لبناء فنادق للم�ستثمرين مع �إمكانية متلكهم الأر�ض
التي يتم بناء الفندق عليها و�إعطاء �إقامة دائمة
ملدة خم�س �سنوات للم�ستثمرين.

مجلس األمن اعتمد بيان ًا تقدمت به الكويت

وأندونيسيا يدين هجومي نيوزيالندا

التو�صل �إل��ى حل �سلمي لهذه
دع��ت الكويت �إل��ى �إي��ج��اد حل
الأزم����ة ب��ع��ي��د ًا ع��ن الت�صعيد
�سلمي للأزمة يف �رشق �أوكرانيا
الع�سكري واالل��ت��زام بالتنفيذ
وف���ق��� ًا ل���ق���رار جم��ل�����س الأم���ن
الكامل التفاقات مين�سك لإنهاء
واجلمعية العامة واالتفاقات
النزاع ،ويف �سبيل احلفاظ على
املربمة بني الأط��راف املعنية
�أمن وا�ستقرار املنطقة.
مبا فيها اتفاقات مين�سك.
وح��ث ال�صباح الأط���راف على
جاء ذلك يف كلمة الكويت خالل
�إظ��ه��ار �إرادة �سيا�سية �أك�بر
جل�سة جمل�س الأمن ب�صيغة �آريا
وات����خ����اذ ج��م��ي��ع ال��ت��داب�ير
ح��ول �أوكرانيا والتي �ألقاها
ال����ضروري��ة للتهدئة وخف�ض
ال�سكرتري الأول بوفدها لدى
التوترات الع�سكرية يف بحر
االمم املتحدة جراح ال�صباح،
�آزوف وااللتزام باتفاقية الأمم
م�ساء �أم�س الأول.
املتحدة لقانون البحار.
وق��ال �إن ه��ذه ال��ق��رارات متثل
وت��اب��ع ال�صباح« :لقد طالت
الإط���ار الوحيد املتفق عليه
الأزم�����ة يف ��ش�رق �أوك��ران��ي��ا
لت�سوية الأزم����ة يف نطاقها
ب��دخ��ول��ه��ا ع��ام��ه��ا اخلام�س
الإق��ل��ي��م��ي وم���ن خ�ل�ال جهود
وتتزايد العواقب على املدى
الو�ساطة التي تقوم بها �أطراف
الطويل جراء الأعمال العدائية
تتمتع باحرتام وتقدير طريف
اليومية التي تلحق ال�رضر
النزاع واملجتمع الدويل ككل.
بالبنية التحتية وت�ؤثر على
و�أع���رب عن �أمله يف �أن تقوم
احل���ي���اة ال��ي��وم��ي��ة لل�سكان
جميع الأطراف املعنية بتنفيذ
املقيمني يف املنطقة».
القرار  »2015« 2202واتفاقات
و�أف��اد ب�أن الأو�ضاع الإن�سانية
مين�سك لل�سالم امل�برم��ة يف
م��ازال��ت �سيئة ب�سبب وجود
فرباير  2015والبيان الرئا�سي
• جراح ال�صباح متحدث ًا خالل اجلل�سة
عراقيل ع��دي��دة تعيق �أعمال
ال�صادر يف  6يونيو  2018تنفيذ ًا
الإغاثة �إ�ضافة �إلى نق�ص يف متويل خطة اال�ستجابة ،م�ؤكدا �أهمية
ال وال�سعي �إلى �إيجاد حل �شامل ومتوازن لهذه امل�س�ألة.
كام ً
ودعا ال�صباح �إلى احلوار وفق �إطار «رباعية النورماندي» وجمموعة �إي�صال امل�ساعدات الإن�سانية �إلى كافة املناطق املت�رضرة بغية
االت�صال الثالثية وحث الأ�صدقاء يف كل من �أوكرانيا ورو�سيا على حت�سني الأحوال املعي�شية لقاطنيها.

�أك��دت الكويت التزامها الكامل
باالتفاقيات ال��دول��ي��ة املعنية
مبكافحة املخدرات داعية املجتمع
الدويل لتعزيز الت�رشيعات للق�ضاء
على تعاطي املخدرات.
جاء ذلك يف كلمة �ألقاها الوكيل
امل�ساعد ل�ش�ؤون االم��ن اجلنائي
ب���وزارة الداخلية ال��ل��واء خالد
الديني� ،أم��ام اعمال ال��دورة الـ
 62ملكتب الأم��م املتحدة املعني
باملخدرات واجلرمية يف فيينا.
و�أ�شار الديني �إلى ان جهود املجتمع
ال���دويل يف مكافحة امل��خ��درات
يجب ان تكون م�صاحبة لتعزيز
الت�رشيعات لتحقيق الق�ضاء على
تعاطي املخدرات والعمل لتح�سني
الأداء وفر�ص العمل.
و���ش��دد ع��ل��ى ان م��ب��د�أ ال�سيادة
الوطنية ي�أتي يف مقدمة الأولويات
بالن�سبة للكويت قائال «نحن ن�أخذ
بالتوثيق مل��ب��ادئ ميثاق االمم
املتحدة ويف اولوياتها بعدم
التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول
�آخذين بعني االعتبار تنوع الأنظمة
الق�ضائية والقانونية واالجتماعية
والدينية للدول الأع�ضاء ا�ضافة
الى مبادئ حقوق االن�سان».
كما �أ�شار الديني الى ان املمار�سات

محليات

الت�أهيلية يف الكويت الفتا �إلى
�أن الكويت ت�شهد جتربة متقدمة
يف ت��أه��ي��ل ال��ن��زالء املتعاطني
منذ عام  2000حيث مت ت�سجيل
ن��ت��ائ��ج اي��ج��اب��ي��ة م��ع انخفا�ض
حاالت العودة لتعاطي املخدرات
بالن�سبة للمفرج عنهم.
كما لفت الديني الى ان الكويت
ا�صبحت ت�ستقطب املخت�صني
م��ن االج��ه��زة االم��ن��ي��ة ال�شقيقة
وال�صديقة لالطالع على التجربة
الكويتية وزيارة املراكز العالجية
والت�أهيلية.
واك���د ان دول���ة ال��ك��وي��ت تدعم
الوثيقة الوزارية يف هذا االجتماع
وكافة االلتزامات التي اتفق عليها
املجتمع الدويل يف �سبيل مواجهة
�آفة املخدرات.
كما �أكد التزام الكويت بالإعالن
ال�سيا�سي وخ��ط��ة العمل لعام
 2009وم��ا ت�ضمنته م��ن غايات
واه��داف امتدادا للبيان الوزاري
لعام  2014والوثيقة اخلتامية
للجمعية العامة للأمم املتحدة
يف دورتها اال�ستثنائية لعام 2016
الفتا الى انها جميعا متثل االدوات
الكفيلة مبعاجلة م�شكلة املخدرات
واثارها.

اعتمد جمل�س الأمن بيانا �صحافيا
تقدمت به الكويت واندوني�سيا
ادان ب�أقوى العبارات الهجومني
اللذين ا�ستهدفا �أم�����س الأول،
م�سجدين يف مدينة «كراي�ست
ت�شري�ش» يف نيوزيالندا واللذين
�أ�سفرا عن مقتل وا�صابة الع�رشات
من االبرياء.
وقال جمل�س الأمن يف بيان �صحايف
ان �أع�ضاءه �أعربوا عن خال�ص
تعازيهم لأ�رس ال�ضحايا وحلكومة

ن��ي��وزي�لان��دا ومت��ن��وا ال�شفاء
ال��ع��اج��ل وال��ك��ام��ل للم�صابني
م�ؤكدين جم��ددا �أن «الإره���اب»
بجميع �أ�شكاله ومظاهره ي�شكل
�أح��د �أخ��ط��ر التهديدات لل�سلم
والأمن الدوليني.
ووفق البيان �شدد �أع�ضاء جمل�س
الأم����ن ع��ل��ى ���ض�رورة م�ساءلة
مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية
البغي�ضة ومنظميها ومموليها
ورعاتها وتقدميهم �إلى العدالة.

و�أكدوا جمددا �رضورة قيام جميع
الدول مبكافحتها بكل الو�سائل
وف��ق��ا مل��ي��ث��اق الأم����م املتحدة
واالل��ت��زام��ات الأخ���رى مبوجب
ال��ق��ان��ون ال���دويل مب��ا يف ذلك
القانون الدويل حلقوق الإن�سان
وال��ق��ان��ون ال����دويل لالجئني
وال��ق��ان��ون الإن�����س��اين ال���دويل
والتهديدات التي يتعر�ض لها
ال�سالم والأمن الدوليان عن طريق
الأعمال الإرهابية.

«القوى العاملة» تحدد اختصاصات
إداراتها بكل دقة

جداول ور�سوم بيانية على ا�س�س
كتب �أحمد احلربي:
ومعايري من املقارنة الزمنية
�أ�صدر مدير عام الهيئة العامة
واملو�ضوعية ا�ضافة ال��ى قيام
للقوى العاملة �أحمد املو�سى
املكتب الفني باعداد تقرير مف�صل
تعميم ًا �إداري� ًا ب�ش�أن اح�صائيات
حول االح�صائيات امل�شار اليها
البيانات واملعلومات املتعلقة
ورفعه الى املدير العام خالل
باخت�صا�صات الإدارات ،الفت ًا الى
ا�سبوع من ورودها.
انه طالب نواب ومديري االدارات
وا�ضافت التعليمات :يجب ان
التابعة ملكتبه باال�ضافة الى
تت�ضمن االح�صائيات اح�صائية
مراقب املكتب الفني بااللتزام
عن القرارات والتعاميم ال�صادرة
مبجموعة من التعليمات منها:
عن الهيئة العامة للقوى العاملة
توجيه التعليمات الى االدارات
من ق�سم ال�سجالت واح�صائية عن
التابعة باعداد اح�صائيات وجداول
ع��دد ال�شكاوى التي مت الف�صل
مقارنة للبيانات واملعلومات
فيها من ادارة ال�ش�ؤون القانونية
• �أحمد املو�سى
املتعلقة باخت�صا�صات كل ادارة
واح�صائية عن خمالفات املوظفني
على ان يرفع تقرير ربع �سنوي ويتم تقدمي التقارير التي مت الف�صل فيها وعن التظلمات التي مت الف�صل
يف  31مار�س و 30يونيو و� 30سبتمرب و 31دي�سمرب .فيها والدعاوى الق�ضائية املرفوعة من �أو �ضد الهيئة
قيام نواب مدير العام باعتماد االح�صائيات املرفوعة والتي مت الف�صل فيها من درجة التقا�ضي املختلفة
من كل ادارة وتزويد املكتب الفني للمدير العام اي�ضا اح�صائية عن ال�رشكات واملوظفني املحالني من
بهذه االح�صائيات على قر�ص مدمج « »CDيف �صورة الهيئة الى االدعاء العام وغريها من االح�صائيات.

انطالق أعمال الملتقى الدولي للشباب والنساء

بالمغرب بمشاركة كويتية
ب��د�أت يف مدينة طنجة املغربية
م�ساء �أم�����س الأول ،فعاليات
امللتقى ال��دويل الثالث لل�شباب
وال��ن�����س��اء ال���رائ���دات مب�شاركة
كويتية.
وي��ه��دف امللتقى ال���ذي تنظمه
اجل��م��ع��ي��ة امل��غ��رب��ي��ة للتنمية
االق��ت�����ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة
والثقافية ملدة يومني حتت �شعار
«املر�أة وال�شباب يف �صلب التنمية
امل�����س��ت��دام��ة» ال��ى تعزيز بناء
�شبكات التعاون اال�سرتاتيجية
وتعزيز اال�ستثمارات يف جماالت
التنمية املجتمعية والإن�سانية.
ودعت رئي�سة معهد املر�أة للتنمية
وال�����س�لام املحامية الكويتية
كوثر اجلوعان ،يف كلمة نيابة
عن الوفود امل�شاركة يف امللتقى
الدويل الثالث الى متكني طاقات

ال�شباب لتحقيق التنمية امل�ستدامة
املن�شودة وال�سعي احلثيث يف هذا
االجتاه.
وط��ال��ب��ت اجل���وع���ان ب���إ���ص��دار
ت�رشيعات وق��وان�ين تي�رس على
�صغار رج��ال و�سيدات الأعمال
من ال�شباب وتتيح �آليات متكنهم
من جن��اح م�رشوعاتهم وحتقيق
�أه��داف��ه��م لتفادي الفجوة التي
تعر�ضت لها ال�شعوب العربية
يف مت��ك�ين ال�����ش��ب��اب وامل�����ر�أة
وم�رشوعاتهم التي ت�ساهم يف
التنمية االقت�صادية وحتقيق النمو
املن�شود والعدالة االجتماعية.
و�أو���ض��ح��ت ان ح�سن �إدارة هذه
التنمية م��ن ���ش ��أن��ه �أن يرفع
م��ن امل�����س��ت��وي��ات االجتماعية
للمجتمعات
واالق��ت�����ص��ادي��ة
الإن�سانية.

وقالت �إذا كانت فل�سفة التنمية
امل�ستدامة تعتمد على التن�سيق
الكامل ب�ين الأج��ه��زة وبع�ضها
وت�صور ال�سيا�سات امل�ستقبلية
للدولة ف��إن امل��ر�أة ت�شكل عمود
التنمية ومناق�شة التحديات التي
تواجهها �أم��ر ��ضروري لتحقيق
م�سرية التنمية وارت��ف��اع ن�صيب
م�شاركتها يف الوظائف القيادية.
وتطرقت ال��ى ما �شهدته الفرتة
احلالية من دعم «واقعي» للمر�أة
العربية يف بع�ض الدول العربية
واخلليجية االم���ر ال���ذي يعطي
انطباعا قويا للعامل اخلارجي ب�أن
«دولنا ت�ؤمن بدور املر�أة العربية
يف ال��داخ��ل واخل���ارج لأن متكني
املر�أة يف املجتمع وريادة الأعمال
حق �أ�صيل لها ولي�س مكت�سبا وهي
جديرة به».

«الهالل األحمر» :مستمرون في االستجابة
ألبرز األزمات اإلنسانية حول العالم

• �أنور احل�ساوي

تعهد نائب رئي�س جمل�س �إدارة
جمعية ال��ه�لال الأح���م���ر �أن���ور
احل�ساوي ،با�ستمرار اال�ستجابة
لأب���رز الأزم���ات الإن�سانية حول
العامل.
وق����ال �إن����ه ك�����ش��ف خ�ل�ال كلمته
�أم��ام االجتماع الإقليمي للتعاون
لالحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب
وال��ه�لال الأح��م��ر يف ماليزيا عن
خطط اجلمعية ب�ش�أن االعداد لتنفيذ
برنامج ل�شهر رم�ضان املبارك
لتقدمي امل�ساعدات الغذائية يف
�أك�ث�ر م��ن  10دول ح��ول العامل
بالتعاون مع اجلمعيات الوطنية
يف الدول املعنية.

و�أو�ضح �أن امل�ساعدات �ست�صل �إلى
عدد من دول قارتي �آ�سيا وافريقيا
ومن �ضمنها �رسيالنكا وباك�ستان
وموريتانيا بالإ�ضافة �إل��ى دول
منطقة ال�رشق االو�سط ومن بينها
اليمن وفل�سطني وكذلك اال�ستمرار
يف دعم �أزمة الالجئني ال�سوريني
يف دول اجلوار.
و�أ�ضاف �أن اجلمعية ب�صدد تنفيذ
عدد من امل�شاريع التنموية لدعم
الأزم��ات املركبة يف دول افريقيا
ومنها �إن�شاء االبار اجلوفية لتوفري
املياه ال�صاحلة لل�رشب يف كينيا
بالإ�ضافة �إلى توفري م�ساكن �إيواء
ومتكني عدد من ال�شباب من احلرف

املهنية يف اوغندا وتقدمي الدعم
اللوج�ستي �إلى النيجر من خالل
توفري �سيارات �إ�سعاف وتطوير
عدد من املرافق يف منطقة «ديفا».
و�أ���ش��ار �إل��ى �أن اجلمعية ب�صدد
البدء يف تنفيذ «م�رشوع احلجاج»
ملو�سم احلج القادم وهو م�رشوع
�إن�ساين تتبناه اجلمعية لأول مرة
لهذا العام ويهدف الى حتمل تكلفة
قيام عدد من منت�سبي اجلمعيات
الوطنية الأق���ل حظا يف القارة
االفريقية مبوا�سم احلج على نفقة
اجلمعية بالتعاون م��ع االحت��اد
الدويل جلمعيات ال�صليب والهالل
االحمر.

مشاركة كويتية في أول معرض دولي لألغذية في الو
�شاركت الكويت بجناح يف معر�ض دويل
للأغذية يقام لأول مرة يف فينتيان و�سط
ح�ضور جلميع ال�سفارات املعتمدة لدى
جمهورية الو.
وق��ال القائم ب�أعمال �سفارة الكويت لدى
جمهورية الو امل�ست�شار ع��ادل الأم�ير� ،إن
اجلناح الكويتي ي�ستعر�ض اعمال امل�صانع
واملنتجات الكويتية عرب امل�شاركة يف
احلدث الذي ي�ستمر خالل الفرتة بني  15و19
مار�س احلايل.
و�أ�شار �إلى �أنه ا�ستعر�ض مع نائب رئي�س
ال���وزراء وزي��ر املالية الالو�سي �سومدي
دوان��غ��دي ،ووزي���رة ال�صناعة والتجارة
كيماين بول�سينا ،ن��ب��ذة ع��ن املنتجات
الغذائية الكويتية و�أهم امل�صانع املنتجة.
ويقام املعر�ض مب�شاركة  200جناح متثل
جميع ال�سفارات املعتمدة لدى جمهورية الو
وكذلك ال�رشكات الكربى الدولية واملحلية
وذل��ك تزامنا مع احتفال الدولة بالعام
ال�سياحي  2019وتنفيذا للخطة الوطنية
للتنمية االقت�صادية االجتماعية.

• جانب من م�شاركة الكويت يف املعر�ض

