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القيادة السياسية
عزت هولندا
بضحايا حادث
محطة «أوتريخت»

• صاحب السمو مستقبالً سمو الشيخ ناصر احملمد

األمير استقبل ناصر المحمد

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد ،بق�رص بيان �أم�س� ،سمو ال�شيخ نا�رص
املحمد.

بعث �صاحب ال�سمو �أم�ير البالد
ال�شيخ �صباح الأح��م��د ،بربقية
تعزية �إلى امللك فيليم �ألك�سندر،
ملك هولندا� ،أعرب فيها �سموه عن
خال�ص تعازيه و�صادق موا�ساته
ب�ضحايا حادث �إطالق النار الذي
وق���ع يف حم��ط��ة ل��ل�ترام مبدينة
�أوتريخت والذي �أ�سفر عن �سقوط
عدد من القتلى واجلرحى ،راجيا
�سموه لل�ضحايا الرحمة وللم�صابني
�رسعة ال�شفاء والعافية.
و�أك���د �سموه ا�ستنكار الكويت
و�إدان��ت��ه��ا ال�شديدة لهذا العمل
الإج��رام��ي ال��ذي ا�ستهدف �أرواح
الأبرياء الآمنني والذي يتنافى مع
كافة ال�رشائع والقيم الإن�سانية.
وبعث �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف
الأحمد ،بربقية تعزية �إلى امللك
فيليم �ألك�سندر� ،ضمنها �سموه
خال�ص تعازيه و�صادق موا�ساته
ب�ضحايا احلادث.
ك��م��ا ب��ع��ث �سمو ال�شيخ جابر
املبارك ،رئي�س جمل�س الوزراء،
بربقية تعزية مماثلة.

علي الجراح استقبل
سفير اإلمارات

ا�ستقبل وزي��ر �ش�ؤون الديوان الأم�يري ال�شيخ علي اجل��راح ،يف
مكتبه بق�رص بيان �أم�س ،وبح�ضور نائب وزير �ش�ؤون الديوان
الأمريي ال�شيخ حممد العبدالله� ،سفري الإمارات لدى الكويت �صقر
الري�سي.

• سمو ولي العهد مستقبالً الشيخ إبراهيم الدعيج

ولي العهد التقى ناصر المحمد
والدعيج واألحمد
ا�ستقبل �سمو ويل
ال��ع��ه��د ال�شيخ
ن���واف الأح��م��د،
ب���ق�����ص�ر ب��ي��ان
�أم���������س� ،سمو
ال�����ش��ي��خ نا�رص
املحمد.
ك���م���ا ا�ستقبل
���س��م��وه ،نائب
رئ��ي�����س جمل�س
الأ��سرة احلاكمة
ال�������ش���ي���خ د.
�إبراهيم الدعيج.
وا�ستقبل �سموه،
مدير عام الهيئة
العامة للبيئة
ال�شيخ عبدالله
الأحمد.

• سموه مستقبالً الشيخ عبدالله األحمد

• الشيخ علي اجلراح مع السفير اإلماراتي

من منطلق انتمائنا للدين اإلسالمي الحنيف

المشاركة في المعارض المتخصصة تسهم في رفع الكفاءة

العفاسي :ملتزمون باحترام القانون

«العدل» :إقبال كبير على خدمة الدفع
اإللكتروني

الدولي اإلنساني

حتى يف زم��ن احل��روب و�سائل
قال وزير العدل وزير الدولة
القتال و�أ�ساليبه غري ال�رشعية
ل�ش�ؤون جمل�س الأمة امل�ست�شار
ال��ت��ي ال متيز ب�ين املقاتلني
د .فهد العفا�سي� ،إن الكويت
وامل��دن��ي�ين وت�سبب ا��ض�رارا
وم��ن منطلق انتمائها للدين
ج�سيمة بالأعيان املدنية ف�ضال
اال�سالمي احلنيف تعمل على
عن �إحلاقها ال�رضر بالبيئة.
االلتزام باحرتام القانون الدويل
وذك��ر �أن من �أول��وي��ات اللجنة
االن�ساين وتكفل تطبيقه يف كافة
الدولية لل�صليب االحمر ن�رش
االحوال.
ومتابعة تطبيق القانون الدويل
جاء ذلك يف كلمة العفا�سي التي
االن�����س��اين و���ص��وال ال��ى �ضمان
�ألقاها نيابة عنه ع�ضو املجل�س
اح�ت�رام ال���دول واالف����راد لهذا
الأعلى للق�ضاء رئي�س حمكمة
القانون مبينا �أنها تبذل يف
اال�ستئناف امل�ست�شار حممد
�سبيل حتقيق الهدف ال�سامي
بن ناجي ،يف افتتاح امل�ؤمتر
ج��ه��ودا ك��ب�يرة وت�ضع خططا
االقليمي الثامن مبجال القانون
يتم تنفيذها على �شكل ان�شطة
الدويل االن�ساين الذي يقام حتت
• فهد العفاسي
خمتلفة تقدم على م�ستوى االفراد
�شعار «القانون الدويل االن�ساين
والدول.
ما بني الواقع وامل�أمول» وينظمه
معهد الكويت للدرا�سات الق�ضائية والقانونية ولفت الى �أنها تقوم بالتدريب يف جمال القانون
بالتن�سيق مع اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر ال���دويل االن�����س��اين للفئات املخاطبة ب��ه التي
تعمل على تطبيقه حمليا ودول��ي��ا وخ�صو�صا
وي�ستمر ثالثة �أيام.
و�أ�ضاف �أن الدين اال�سالمي يعمل على حفظ كرامة الق�ضاة و�أع�ضاء النيابة وافراد القوات امل�سلحة
االن�سان يف ال�سلم واحلرب وينبذ بكل و�ضوح العنف والع�سكريني من �أف��راد ال�رشطة والدبلوما�سيني
والتطرف واالرهاب ويحرم العدوان والتعدي ويقيد وغريهم.

المستشار النمساوي يزور البالد األسبوع المقبل
ذك�����رت وك���ال���ة ال�����ص��ح��اف��ة
النم�ساوية �أم�س ،ان امل�ست�شار
النم�ساوي �سيبا�ستيان كورت�س
���س��ي��زور ال��ك��وي��ت واالم�����ارات
اال�سبوع املقبل.
واو����ض���ح���ت ان امل�ست�شار

النم�ساوي كورت�س �سيلتقي
خالل الزيارة �سمو ال�شيخ جابر
املبارك رئي�س جمل�س الوزراء
وعددا من امل�س�ؤولني.
وذك�����رت ان���ه �سيبحث خ�لال
ال���زي���ارة ع����ددا م��ن امللفات

والق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك
ف�ضال عن التباحث يف تو�سيع
العالقات االقت�صادية يف جماالت
البنية التحتية وامل�ست�شفيات
وحم��ط��ات ت��ول��ي��د الكهرباء
وم�صايف النفط.

قالت رئي�سة ق�سم النظم الآلية
ب��وزارة العدل منى القالف ،ان
م�شاركة ال���وزارة يف املعار�ض
املتخ�ص�صة يف جم��ال اخلدمات
االلكرتونية ت�سهم يف رفع الكفاءة
وتطوير العمل.
و�أو�ضحت على هام�ش م�شاركتها يف
معر�ض «كومك�س  »2019مب�سقط
ان��ه مت م��ن خ�لال جناح الكويت
ممثال بالوزارة تقدمي عر�ض و�رشح
لآلية عمل بوابة العدل الإلكرتونية
واخلدمات التي متت ا�ضافتها.
و�أ���ض��اف��ت ال��ق�لاف ال��ت��ي ت�شغل
اي�ضا رئي�سة فريق بوابة العدل

الإل��ك�ترون��ي��ة ب���وزارة ال��ع��دل ان
جمهور املعر�ض �شاهد العديد
من اخلدمات التي تقدمها البوابة
والتحديثات التي متر بها من حني
الى اخر بهدف رفع الكفاءة وتقدمي
�أف�ضل اخلدمات للم�ستخدمني.
وبينت �أن م�شاركة الكويت هذا
العام خمتلفة عن االعوام ال�سابقة
يف ���ض��وء حت��دي��ث ال��ع��دي��د من
البوابات الإلكرتونية يف خمتلف
امل�ؤ�س�سات يف الدولة ومن �ضمنها
وزارة العدل �إلى جانب زيادة عدد
اخلدمات الإلكرتونية التي متثلت
يف  260خدمة معلوماتية �إلى

ماليزيا :دور الكويت محوري في قضايا الخليج
والشرق األوسط
دع��ا رئي�س ال����وزراء املاليزي
مهاتري حممد ،الكويت �إلى م�ضاعفة
ا�ستثماراتها مل�ساعدة ب�لاده يف
جت��اوز الأزم���ة االقت�صادية التي
تعاين منها منذ انتقال ال�سلطة �إلى
احلكومة اجلديدة.
ج���اء ذل���ك خ�ل�ال ل��ق��اء �أج����راه
مهاتري حممد مبكتبه بالعا�صمة

الإدارية ملاليزيا «بوتراجايا» مع
�سفري الكويت لدى ماليزيا �سعد
الع�سعو�سي.
وق���ال الع�سعو�سي �إن رئي�س
الوزراء املاليزي �أكد خالل اللقاء
�أهمية تفعيل االتفاقيات الثنائية
املوقعة بني البلدين ،م�ستعر�ضا
دور ال�رشكات الكويتية العاملة

وتمكينه من تحقيق أهدافه

• فاطمة املوسوي

• منى القالف

دعتها إلى مضاعفة االستثمارات لديها

مشروع «كفو» :تذليل العقبات أمام الشباب
قالت املدير التنفيذي مل�رشوع «كفو» التابع للديوان االمريي د.
فاطمة املو�سوي ،ان الهدف من هذا امل�رشوع تذليل العقبات امام
ال�شباب وتعريفهم اهداف التنمية امل�ستدامة.
وذكرت ان املهمة امللقاة على «عاتقنا هي كيفية متكني ال�شباب
للنهو�ض بطموحاتهم وحتقيقها ومعرفتهم بخطة كويت .»2035
وبينت ان هناك حتديات امام ال�شباب وعلى اجلهات املختلفة
امل�ساهمة يف دعمهم ومتكينهم م�شرية الى ان هذا امل�رشوع م�ستمر
على مدار العام لال�ستماع لهم.
من جانبه قال املقيم لدى االمم املتحدة ممثل االمني العام للأمم
املتحدة بالكويت د .طارق ال�شيخ «افتتحنا اول حلقة من احللقات
النقا�شية ملا ن�سمية « »TaIk UNحديث االمم املتحدة.
وا�ضاف انها جمموعة من احللقات النقا�شية ال�شهرية على مدار
العام نقوم بتنفيذها كمجموعة للأمم املتحدة جمتمعه يف ان�شطة
ويف جماالت تعني بالتنمية امل�ستدامة بالكويت وتتقاطع بقوة مع
ر�ؤية الكويت .2035
وا�ضاف ان الهدف منها هو اح�ضار كل القدرات التنموية الكويتية من
ال�شباب وامل�ؤ�س�سات واي�ضا احلكومة والقطاع اخلا�ص واملجتمع
الدويل املتواجد يف الكويت ليديل بدلوه يف كيفية التعامل مع
التحديات التي تواجه ال�شباب وو�ضع حلول لها مو�ضحا «اننا
تطرقنا اي�ضا الى مو�ضوع مهم يخ�ص ال�شباب يف الكويت و�سيا�سة
ال�شباب التي �أطلقها �صاحب ال�سمو م�ؤخرا يف الكويت».

جانب  40خدمة �إلكرتونية.
وت��اب��ع��ت ان����ه مت ا���س��ت��ح��داث
خ��دم��ة يف ع���ام  2018خا�صة
بالدفع الإل��ك�تروين والتي تتيح
للم�ستخدمني الدفع عرب الإنرتنت
ال�سيما �إن كانوا متواجدين خارج
ال��ب�لاد ،م�����ش�يرة �إل���ى �أن هذه
اخلدمة ت�شهد �إقباال كبريا �أكرث من
غريها.
وذكرت �أن �شكل البوابة هذا العام
بد�أ خمتلفا بعد ا�ضافة اخلدمات
�إل��ي��ه كما �أن��ه ج��ار العمل على
حتديثها ب�شكل م�ستمر مبا تتيحه
التكنولوجيا يف كل مرة.

• مهاتير محمد خالل لقائه سعد العسعوسي

يف ال�سوق املاليزي وال�رشكات
املاليزية العاملة يف ال�سوق
الكويتي.
و�أ���ض��اف �أن مهاتري �أع��رب �أي�ضا
عن احلر�ص على ا�ستمرار التعاون
الثنائي يف كافة املواقف الدولية
والإقليمية بني البلدين يف �إطار
منظمة الأمم املتحدة.

و�أ�شار ال�سفري �إلى �أن مهاتري �أكد
اهمية دور الكويت على امل�ستوى
الإقليمي وال��دويل ال�سيما دورها
امل��ح��وري يف حل ق�ضايا منطقة
اخلليج وال����شرق الأو���س��ط م�ؤكدا
م�ساندة ماليزيا ل�ل��أدوار التي
تلعبها الكويت.
و�أفاد �أي�ضا ب�أن مهاتري قدم �شكره
للكويت على جهودها يف تقدمي
املنح الدرا�سية للطلبة املاليزيني
ورحب يف الوقت نف�سه ب�إقبال عدد
�أكرب من الطلبة الكويتيني للدرا�سة
يف اجلامعات املاليزية التي تتمتع
بجودة التعليم.
وتطرق الع�سعو�سي �أثناء اللقاء �إلى
�أهمية تبادل الزيارات الثنائية بني
البلدين وتلبية الوفود الكويتية
ل��ل��دع��وات املاليزية بالإ�ضافة
�إلى تلبية ماليزيا للدعوات التي
تقدمها الكويت ،م�شريا �إلى زيارة
قريبة لرئي�س جمل�س ال�شيوخ
املاليزي �إ���س�.أي فيجني�سواران
�إلى الكويت.
و�أك��د الع�سعو�سي عمق العالقات
التاريخية التي جتمع البلدين
لأكرث من  50عاما منذ �أول زيارة
مللك ماليزيا الأ�سبق �سيد هارون
بوترا �إلى الكويت يف عام 1965
وقرار احلكومة املاليزية بافتتاح
�سفارتها بالكويت ع��ام 1974
لتكون �أول دولة يف جنوب �رشق
�آ�سيا تفتتح �سفارة لها بالكويت.
وتعاين ماليزيا منذ االنتخابات
العامة التي جرت يف مايو العام
امل��ا���ض��ي م��ن �أزم����ة اقت�صادية
خلفتها دي��ون احلكومة ال�سابقة
بالإ�ضافة �إل��ى �شبهات الف�ساد
املايل املرتبطة ب�صندوق التنمية
ال�سيادي «ون�.إم.دي.ب��ي» والتي
تخ�ضع لتحقيقات حملية ودولية.

