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للوقوف على مالبسات وتفاصيل الحادث

الجاراهلل :عازمون على إرسال وفد أمني إلى مصر
للمشاركة في تحقيقات قتل الريش

• سمو ولي العهد

ولي العهد إلى السعودية اليوم
لحضور ختام مهرجان الملك
عبدالعزيز لإلبل

بحفظ الله ورعايته يغادر البالد ممثل �صاحب ال�سمو �أمري البالد
ال�شيخ �صباح الأحمد �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد والوفد
الر�سمي املرافق ل�سموه اليوم متوجها الى ال�سعودية تلبية لدعوة
كرمية موجهة الى �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح االحمد
من �أخيه خادم احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل
�سعود ملك ال�سعودية وذلك حل�ضور احلفل اخلتامي ملهرجان امللك
عبدالعزيز للإبل الذي �سيقام مب�شيئة الله تعالى مبدينة الريا�ض.

المزيد :مشروع لربط استراتيجية

�أع��ل��ن ن��ائ��ب وزي���ر اخل��ارج��ي��ة خالد
اجلارالله ع��زم الكويت �إر���س��ال وفد
�أمني متكامل للم�شاركة يف التحقيقات
اجلارية ب�ش�أن عملية القتل الب�شعة
التي تعر�ض لها املواطن خالد الري�ش
يف م�رص ،وذلك للوقوف على مالب�سات
وتفا�صيل احل��ادث وخا�صة ما يت�صل
منها بتقرير الطب ال�رشعي.
و�أكد اجلارالله يف بيان �صحايف لوزارة
اخلارجية موا�صلة ال��وزارة االلتزام
مبتابعة احل��ادث امل�ؤ�سف ال��ذي راح
�ضحيته امل��واط��ن ال��ري�����ش يف م�رص
بتاريخ  13مار�س احلايل وقد تابعت
على الفور منذ تلقيها نب�أ حادث مقتل
املواطن الكويتي مع ال�سلطات امل�رصية
عرب �سفارتها يف القاهرة.
و�أ����ض���اف �أن ال�����س��ف��ارة ���ش��ارك��ت يف
التحقيقات الأول��ي��ة ال��ت��ي �أجرتها
ال�سلطات امل�رصية �إلى �أن متكنت هذه
ال�سلطات م�شكورة من �رسعة �إلقاء
القب�ض على اجلناة وبا�رشت بعد ذلك
ب�إجراءات فح�ص اجلثة متهيدا لتقدمي
تقرير الطب ال�رشعي ال��ذي ت�سلمته
ال�سفارة �صباح �أم�س والذي �ستتوا�صل

حتقيقات ال�سلطات امل����صري��ة يف
�ضوئه.
وق��ال �إن��ه ا�ستمرار ًا جلهود متابعة
الوزارة فقد ا�ستدعت �سفري م�رص ال�سفري
طارق القوين ومت �إبالغه ب�أن ال�سلطات
الكويتية يف الوقت الذي تثمن فيه دور
وجهود ال�سلطات امل�رصية يف البحث
عن اجلناة والتي �أ�سفرت عن �رسعة
اعتقالهم ف�إن ال��وزارة تقدمت بابالغ
القوين عن عزم الكويت �إر�سال وفد
�أمني متكامل للم�شاركة يف التحقيقات
اجلارية ب�ش�أن عملية القتل الب�شعة التي
تعر�ض لها املواطن وذلك للوقوف على
مالب�سات و تفا�صيل احلادث وخا�صة ما
يت�صل منها بتقرير الطب ال�رشعي.
وذك��ر اجلارالله �أن��ه يف الوقت الذي
تعرب فيه الكويت عن ثقتها بال�سلطات
الق�ضائية امل�رصية ،ف�إنها تتوجه
باملنا�شدة لهذه ال�سلطات بايقاع �أق�صى
درجات الق�صا�ص العادل والرادع لكل
من ت�سول له نف�سه الإقدام على مثل هذا
العمل الإجرامي ال�شنيع ،حتى يتحقق
الأم��ن واالطمئنان ملن يقيم �أو ينوي
زيارة م�رص من املواطنني.

• خالد اجلارالله خالل لقائه السفير املصري

اطلع على رصيدها التاريخي والحضاري الثري

وزير اإلعالم شارك في جولة بالمتاحف والمعالم التونسية

التنمية بتكنولوجيا االتصاالت

الجبري هنأ سعاد الصباح

وتقنية المعلومات
�أك���دت م�س�ؤولتان كويتيتان�،أن
الكويت تبذل جهودا كبرية يف جمال
متكني القطاع العام من التحول
الرقمي مبا يخدم حتقيق �أه��داف
التنمية امل�ستدامة.
وق���ال���ت م���دي���ر �إدارة تخطيط
امل����شروع��ات يف اجل��ه��از املركزي
لتكنولوجيا املعلومات يف الكويت
دينا الغربللي ،على هام�ش م�شاركتها
يف «املنتدى العربي الثاين رفيع
امل�ستوى للقمة العاملية ملجتمع
املعلومات و�أجندة  2030للتنمية
امل�ستدامة» يف بريوت �إن «اجلهات
احلكومية الكويتية تعمل على
تطوير خدماتها وا�ستخدام كل و�سائل
االت�صال التكنولوجية مع اجلمهور
لت�سهيل ح�صولهم على اخلدمات
وتقدمي املعامالت».
و�أكدت حر�ص هذه اجلهات احلكومية
على ن�رش كل ما يتعلق مبعامالتها
وخدماتها على �شبكة االنرتنت.
واع��ت�برت �أن التحدي املقبل يف
الكويت يتمثل ببلوغ مرحلة جعل
املعامالت �أكرث تكام ًال عرب تب�سيط
الإجراءات واندماج اخلدمات املركبة

والتي تت�ضمن خطوات عديدة جتمع
�أك�ث�ر م��ن جهة حكومية ،م�شرية
الى اجلهود احلثيثة التي تبذل يف
الكويت لبلوغ هذه املرحلة.
وم��ن جهتها ق��ال��ت م��دي��رة �إدارة
احلوكمة للقطاع العام يف الهيئة
ال���ع���ام���ة ل�لات�����ص��االت وتقنية
املعلومات منال املزيد� ،إن الكويت
«ن�رشت اال�سرتاتيجية الوطنية للأمن
ال�سيرباين و�إن العمل حالي ًا يجري
على م�رشوع ربط ا�سرتاتيجية التنمية
امل�ستدامة بتكنولوجيا االت�صاالت
وتقنية املعلومات».
و�أ�ضافت« :الهيئة االن يف طور اعداد
�سيا�سة احلو�سبة ال�سحابية و�سيا�سة
ت�صنيف البيانات و�سيا�سة امن
املعلومات والتي تهدف جميعها
لتمكني القطاع العام من التحول
الرقمي».
وق��ال��ت �إن م�شاركة ال��ك��وي��ت يف
املنتدى ت�ساعد يف «�إطالعنا على
�أح��دث ما تو�صلت �إليه ال��دول يف
جمال احلوكمة وال�سيا�سات واللوائح
التنظيمية وربطها مع اجلهود التي
تبذلها الكويت يف هذا الإطار».

بجائزة معرض باريس للكتاب

هن�أ وزير الإعالم وزير الدولة ل�ش�ؤون ال�شباب رئي�س املجل�س
الوطني للثقافة والفنون والآداب حممد اجلربي ال�شيخة د�.سعاد
ال�صباح مبنحها جائزة تقديرية من �إدارة معر�ض «باري�س الدويل»
للكتاب عرفانا ب�إ�سهاماتها الأدبية والثقافية.
وقال الوزير اجلربي يف بيان �صحايف �إن لل�شيخة �سعاد ال�صباح
م�سرية حافلة �أث��رت املكتبة الكويتية والعربية والعاملية
ب�إبداعاتها االدبية ال�سيما يف حقل ال�شعر.
و�أ�ضاف ان هذا التكرمي جاء مبنزلة تكرمي للحركة الثقافية
والأدبية يف الكويت ممثلة يف الدكتورة �سعاد ال�صباح التي ارتقت
بامل�شهد الثقايف الوطني بعطاءاتها و�إ�سهاماتها املمتدة ،متمنيا
لها دوام النجاح خلدمة البالد و�إعالء �ش�أنها.

• محمد اجلبري خالل لقائه محمد الناصر

�شارك وزير الإعالم وزير الدولة ل�ش�ؤون
ال�شباب حممد اجلربي يف جولة بتون�س
�شملت زيارة جمل�س نواب ال�شعب ومتحف
«ب���اردو» و«ق����صر ال�سعيد» وذل��ك �ضمن
االفتتاح الر�سمي لتظاهرة «تون�س عا�صمة
للثقافة الإ�سالمية للعام .»2019
وقال اجلربي ان اجلولة «�أجرينا لقاء مع
رئي�س الربملان التون�سي حممد النا�رص»
اذ متحورت املحادثات ح��ول العالقات
الكويتية  -التون�سية معربا عن �سعادته
ب��ه��ذه اجل��ول��ة ال��ت��ي مت االط�ل�اع خاللها

على «ر�صيد تون�س التاريخي واحل�ضاري
الرثي».
من جهته اعترب رئي�س احلكومة التون�سية
يو�سف ال�شاهد ان «ق�رص ال�سعيد» هو
واج��ه��ة ثقافية وفكرية الث���راء احل��راك
الثقايف واالب��داع��ي يف تون�س وذل��ك بعد
�أ�شهر من العمل على �إعادة تهيئته و�صيانته
لي�ستقبل معر�ضا مهما بعنوان «تون�س
نافذة املتو�سط» ال��ذي ي�ضم حمتويات
جت�سد العالقات الدبلوما�سية بني تون�س
والعامل يف القرن .19

وا���ض��اف ان الق�رص يعد مك�سبا وطنيا
مهما داعيا جميع التون�سيني �إلى زيارة
هذا املعلم احل�ضاري لالطالع على ثروة
تون�س الثقافية وتاريخها وجميع الفنانني
واملبدعني واملثقفني �إلى ا�ستغالل الق�رص
بالطريقة املثلى.
على �صعيد مت�صل اك��د رئي�س الربملان
التون�سي ان اختيار تون�س عا�صمة للثقافة
الإ�سالمية باجماع يرتجم املكانة التي تتميز
بها البالد بالعامل العربي واال�سالمي.
واكد �أهمية دفع الثقافة لال�ضطالع ب�أدوار

�أو���س��ع م��ن خ�لال تعزيز العمل الثقايف
ليكون راف��دا للتنمية و�سدا منيعا �أمام
الفكر املتطرف معتربا ان الثقافة هي �سالح
املواطن احلقيقي لتعزيز مبادئ احلوار
بني الأفراد واملجموعات وال�شعوب.
و�شارك عدد من وزراء الثقافة يف الدول
الإ�سالمية وجمموعة من الوفود الر�سمية
يف زي��ارة متحف ب��اردو وق�رص ال�سعيد
والربملان التون�سي فيما من املقرر �أن
يقام احتفال ر�سمي لإطالق تظاهرة «تون�س
عا�صمة للثقافة الإ�سالمية للعام .»2019

خديجة الهولي حلت ثانية وجيهان الجيران ثالثة واألردنية أديبة صالح األولى على مستوى المقيمات

مريم المزعل تفوز بجائزة جمعية فريحة األحمد لألم المثالية

• الشيخة رمي الصباح تلقي كلمتها

�أعلنت جمعية ال�شيخة فريحة الأحمد للأم املثالية
والأ��سرة املتميزة فوز مرمي املزعل بجائزة الأم
املثالية على م�ستوى �أمهات الكويت وحلت خديجة
الهويل يف املركز الثاين وجيهان اجلريان يف املركز
الثالث.
ويف االحتفالية التي �أقامتها اجلمعية لتكرمي
الفائزات باجلائزة �أعلنت اجلمعية فوز الأردنية
�أديبة �صالح بلقب الأم املثالية على م�ستوى الأمهات
العربيات املقيمات على �أر�ض الكويت.
وهن�أت رئي�سة جمل�س �إدارة اجلمعية ال�شيخة رمي
ال�صباح يف كلمتها �أمام االحتفالية احلائزات جائزة
الأم املثالية مثمنة دور كل �أم عملت على بذل اجلهود

وقدمت الت�ضحيات لبناء �أ�رسة مثالية.
وقالت ال�شيخة رمي ال�صباح �إن اجلمعية قدمت منذ
ن�ش�أتها برئا�سة والدتها الراحلة ال�شيخة فريحة
الأحمد رحمها الله العديد من الأن�شطة والربامج
والفعاليات خلدمة الأ�رسة وزيادة الوعي املجتمعي
وتقليل معدالت اجلرمية ومواجهة الظواهر الدخيلة
على املجتمع وتعريف الأبناء بحقوق الآباء وتعزيز
دور امل���ر�أة بال�رشاكة مع املنظمات والهيئات
املحلية والدولية.
و�أو�ضحت �أن اجلمعية «مازالت تعمل لرفعة بلدنا
بدعم من القيادة ال�سيا�سية» ،م�ؤكدة امل�ضي قدما
يف حتقيق �آم��ال وتطلعات الأ��سرة الكويتية عمال

• كبار احلاضرات مع الفائزات

باال�رساتيجية والقواعد والأ�س�س التي ر�سختها
الراحلة ال�شيخة فريحة الأحمد لتحقيق الأهداف
املن�شودة من خالل الأن�شطة والفعاليات والربامج
التوعوية.
وذك��رت �أن جائزة الأم املثالية تبنتها الراحلة
ال�شيخة فريحة الأحمد لتكرمي الأمهات املثاليات
اللواتي بذلن الغايل والنفي�س لرتبية جيل �صالح
يحمل ر�سالة فخر واعتزاز لوطنه وبلده وهم �أبناء
ال يبخلون بكل جهد يقدمونه لوطنهم ،حاملني لواء
العلم واملعرفة خلدمة و�إعالء راية الكويت وهدفهم
الت�ضحية لأجل الوطن بكل ما ميلكون لتبقى الكويت
�شاخمة ابية.

من جانبها ا�ستعر�ضت ال�شيخة د.ميمونة ال�صباح
يف كلمتها خالل احلفل جوانب من عطاء الراحلة
ال�شيخة فريحة الأحمد التي تبو�أت مكانتها الالئقة
ورفعتها �أعمالها النبيلة وعطا�ؤها اجلليل �إلى تلك
املكانة.
و�أعربت ال�شيخة ميمونة عن اعتزازها وتقديرها ملا
قدمته الراحلة ال�شيخة فريحة الأحمد الأم املثالية
من عطاء عظيم الأثر وعمل تطوعي ي�سمو بدرجات
الكمال الإن�ساين وي�أتي على ر�أ�س الأعمال الفا�ضلة
والقيم الرفيعة التي تت�سامى فيها املجتمعات بقدر
ما تعطي من �أعمال تطوعية.
من جهته ا�ستعر�ض نائب رئي�س جمعية ال�شيخة

فريحة الأحمد للأم املثالية �صالح النهام معايري
اجلائزة التي ت�شمل املعيار ال�شخ�صي والثقايف
والأخالقي والأ�رسي.
وا�ستذكر النهام الدور الرائد الذي قامت به الراحلة
ال�شيخة فريحة الأحمد �صاحبة فكرة اجلائزة التي
كانت تهدف �إلى امل�ساهمة يف خدمة املجتمع ون�رش
الفكر التطوعي والت�سامح والقيم الأخالقية الأ�صيلة
وجعله ركيزة �أ�سا�سية يف كيان الفرد والأ��سرة
واملجتمع.
بعد ذلك مت عر�ض فيلم وثائقي عن الراحلة ال�شيخة
فريحة الأحمد و�إلقاء عدد من الق�صائد ال�شعرية ثم
تكرمي عدد من ال�شخ�صيات والأمهات املثاليات.

