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ضرورة أخذ الحيطة والحذر تجاه تسارع وتيرة األحداث

الجاراهلل :وضع المنطقة حساس وبالغ الخطورة
كتب �سالمة ال�سليماين:
ق��ال نائب وزي��ر اخلارجية خالد
اجلارالله �إن �سمو �أمري البالد ال�شيخ
�صباح الأحمد �أ�شاد بدور الوزارة
ومنت�سبيها من دبلوما�سيني واداريني
يف تعزيز دور الكويت ومكانتها على
امل�ستوى الدويل.
ج��اء ذل��ك يف ت�رصيح اجلارالله
لل�صحافيني على هام�ش الغبقة
الرم�ضانية التي �أقامتها وزارة
اخل��ارج��ي��ة على ��شرف البعثات
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة امل��ع��ت��م��دة لدى
الكويت.
و�أ����ض���اف اجل��ارال��ل��ه �إن وزارة
اخلارجية ت�رشفت بح�ضور �سمو
�أمري البالد الذي تزامن مع ا�ستكمال
الوزارة تطوير مبناها.
وكان �سمو �أمري البالد قام بزيارة
الى مبنى وزارة اخلارجية حيث �أ�شاد
�سموه بالدور البناء الذي قامت به
وزارة اخلارجية عرب �ستة عقود
م�ضت �ساهمت خاللها يف رفعة ا�سم
الكويت عاليا والعمل على تبوئها
مكانة مرموقة بني دول العامل.
ونوه �سموه يف كلمة �ألقاها خالل
الزيارة باجلهد الدبلوما�سي املميز
الذي ا�ستطاعت الكويت من خالله
�أن متار�س دورا م�ؤثرا يف العديد
من �أحداث العامل و�أن تنال تقدير
و�إعجاب الأ�رسة الدولية.
و�أك��د اجلارالله �أن الكويت لديها
الثقة يف �أن ت�سود احلكمة والعقل
و�أن يكون ال��ه��دوء �سيد املوقف
يف املنطقة و�أال يكون هناك �صدام
فيها.
و�أ���ض��اف اجلارالله �أن تلك الثقة
م�ستمدة من الت�رصيحات �إذ �أبدى
اجلانبان الأمريكي واالي��راين عدم

البدء في مذكرة
التفاهم المشتركة
مع العراق
المتعلقة بالحقول
الشمالية

لدينا ثقة بأن
تسود الحكمة
والعقل وأن
يكون الهدوء
سيد الموقف

• خالد اجلارالله متحدثا ً إلى وسائل اإلعالم

نتطلع ألن يصدر عن القمم الثالث التي دعا لها خادم الحرمين ما يسهم في تهدئة الوضع
رغبتهما يف احلرب وبالتايل «نحن
�ضمن هذه الدائرة نعتقد �أن هناك ما
يدعو للأمل والتفا�ؤل يف �أن تكون
هناك �سيطرة مبا ال ي�شكل خطورة �أو
تهديدا لأمن املنطقة».
ولفت الى �أن الكويت م�ستعدة دائما
وحا�رضة لبذل �أي جهود تهدف الى
التهدئة واال�ستقرار وجتنب ال�صدام،

معرب ًا ع��ن تطلعه يف �أن تعالج
القمم الثالث التي دعا لها خادم
احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان
بن عبدالعزيز �آل �سعود االو�ضاع
و�أن ي�صدر عنها ما ي�سهم يف تهدئة
الو�ضع.
ورد ًا على ���س���ؤال عما اذا كانت
الكويت تقوم بجهود لتهدئة الو�ضع

يف املنطقة ذكر اجلارالله «�أن و�ضع
املنطقة ح�سا�س وبالغ اخلطورة
وه��ن��اك ت��ط��ورات مت�سارعة تنبئ
بتداعيات نتمنى �أال تكون خطرية»،
م�شري ًا �إلى �رضورة احليطة واحلذر
م��ن ت�����س��ارع وت�ي�رة االح����داث يف
املنطقة.
وب�س�ؤاله عما اذا ك��ان الت�صعيد

نأخذ بعين االعتبار مضامين تقرير األمم المتحدة

الديين :يجب إيجاد وسائل أكثر فاعلية
لمنع الجريمة ومعالجتها من جذورها
�أكدت الكويت �أم�س �أهمية �إيجاد نظم
وو�سائل �أكرث فاعلية ملنع اجلرمية
و�إع���ادة �إدم��اج اجلناة يف املجتمع
ومعاجلة الأ�سباب احلقيقية للجرمية
وجذورها.
ج��اء ذل��ك يف مداخلة لوكيل وزارة
الداخلية امل�ساعد ل�ش�ؤون االمن
اجلنائي اللواء خالد الديني خالل
مناق�شة البند ال�سابع من جدول اعمال
ال��دورة الـ 28للجنة االم��م املتحدة
مل��ن��ع اجل��رمي��ة و�إق�����رار العدالة
اجلنائية.
ودع���ا ال��ل��واء ال��دي�ين ال��ى تعزيز
م�س�ألة ا�ستخدام وتطبيق معايري الأمم
املتحدة وق��واع��ده��ا يف جم��ال منع
اجلرمية والعدالة اجلنائية.
و�أ���ض��اف �أن الكويت ت ��أخ��ذ بعني
االعتبار م�ضامني وا�ستنتاجات تقرير
الأمني العام للأمم املتحدة �أنطونيو
غوتريي�ش حول هذا البند ،خا�صة
حيال ت�شجيع ال���دول نحو اتخاذ
تدابري ملنع اجلرمية و�إ�صالح العدالة
اجلنائية يف خططها الوطنية املتعلقة
بالتنمية امل�ستدامة.
وتناول الديني التطبيقات العملية
يف الت�رشيعات الوطنية للكويت يف
املو�ضوعني اال�سا�سيني لهذا البند
وهما العدالة الت�صاحلية وقواعد

• خالد الديني

الأم��م املتحدة النموذجية ملعاملة
ال�سجناء.
و�أ���ش��ار يف مداخلته ال��ى املقاربة
ال��ك��وي��ت��ي��ة وط��ب��ي��ع��ة التطبيقات
املعتمدة يف الكويت ابتداء من قانون
االجراءات اجلزائية الكويتي والعديد
من الن�صو�ص التي اتخذت مفهوم
تطبيق ال�صلح ك�سبيل لتحقيق العدالة
مع االحتفاظ يف هذا اجلانب ب�أهمية
امل�سار الإجرائي للق�ضية املنظورة
وج�سامة اجلرمية وذل��ك كجزء من
ا�ستقرار النظام العام.
و�أورد �أمثلة على ذلك كاجلرائم التي

ي�شرتط لرفع الدعوى فيها �صدور
�شكوى من املجني عليه وكذلك يف
جرائم االيذاء والتعدي التي ال تزيد
عقوبتها على احلب�س مل��دة خم�س
�سنوات وجرائم انتهاك حرمة امللكية
والتخريب واالتالف الواقع على امالك
االفراد.
كما ت�شمل املقاربة الكويتية اي�ضا
ج��رائ��م التهديد واب��ت��زاز االم���وال
بالتهديد حيث يجوز للمجني عليه
ان يعفو عن املتهم او يت�صالح معه
لقاء مبلغ من املال قبل �صدور احلكم
او بعده مع مراعاة �أهلية الت�صالح يف
هذا اجلانب ،حيث يرتتب على ال�صلح
او العفو الفردي ما يرتتب على احلكم
بالرباءة من �آثار.
و�أ�شار يف هذا ال�سياق الى �أن القانون
ذات��ه راع��ى تعدد املجني عليهم يف
جرمية فعندما ي�صدر العفو او ال�صلح
عن بع�ض اجلناة فال يكون له �أثر اال
اذا اقره الباقون او اذا اقرته املحكمة
رغ��م معار�ضتهم اذا تبني لها ان
املعار�ضة تعد تع�سفية.
وجاء يف املداخلة الكويتية �أن العدالة
الت�صاحلية تت�ضمن يف تطبيقاتها
و�أركانها نطاقات �أ�شمل تتحقق من
خاللها الأهداف املجتمعية املن�شودة
وم��ن �أمثلة ذل��ك مفهوم العقوبات

إنقاذ خمسة مصابين في حريق
مركبة على طريق الوفرة
كتب حم�سن الهيلم:

�أنقذ رجال الإطفاء خم�سة
م�صابني اثر اندالع حريق
يف م��رك��ب��ة ع��ل��ى طريق
ال��وف��رة وك���ان ب�لاغ قد
ورد �إلى مركز العمليات
ي��ف��ي��د ب���وق���وع حريق
مركبة يف الوفرة وعليه
مت توجيه مركز �إطفاء
ميناء عبدالله بقيادة
الرائد كايد املري وعدد
من رجال الإطفاء وعند
الو�صول تبني انه حريق
مركبة على طريق الوفرة
وحت��دي��د ًا عند كيلو 3
ومت ان��ق��اذ  5م�صابني
للطوارئ
وت�سليمهم
الطبية و�رشع بعد ذالك
رج��ال الفرقة ملكافحة
احل���ري���ق وحم��ا��صرت��ه
و�إخ��م��اده ،وت��واج��د يف
احل����ادث رج���ال وزارة
ال��داخ��ل��ي��ة وال���ط���وارئ
الطبية.

البديلة وكذلك احلاالت املحددة وفق
القانون للعفو عن اجلناة املبلغني
عن اجلرمية.
و�أفاد الديني ب�أن القوانني الوطنية
ب��ال��ك��وي��ت ت�ضمنت تطبيقا لتلك
املفاهيم يف الن�صو�ص اخلا�صة
بالتجرمي يف كل من جرائم الف�ساد
وجرائم االجتار بالأ�شخا�ص وتهريب
املهاجرين وكذلك جرائم غ�سل الأموال
ومتويل الإرهاب.
وا�شار الى ان التطبيقات الوطنية
للكويت يف م�سائل معاملة ال�سجناء
ت�ؤطر يف �سياق القانون ال�صادر عام
 1962ب�ش�أن تنظيم ال�سجون والذي
ت�ضمن العديد من القواعد والن�صو�ص
الت�رشيعية التي تت�سق �أحكامها
مع ما ورد يف قواعد الأم��م املتحدة
النموذجية الدنيا ملعاملة ال�سجناء
املعروفة بـقواعد نيل�سون مانديال.
وختم اللواء الديني مداخلته بالقول
ان اوجه اعمال الرقابة و اال�رشاف على
ال�سجون داخل الكويت تتنوع وتتعدد،
م�شري ًا ال��ى ان هناك اط��را للرقابة
الذاتية التي تتوالها امل�ؤ�س�سات
العقابية بنف�سها كما �أن هناك مظلة
عامة تتمثل فيما جتريه وتخت�ص به
النيابة العامة من رقابة و�إ�رشاف عام
على ال�سجون وما مياثلها.

احل��ا���ص��ل م�شابها مل��ا �سبقه يف
كوريا ال�شمالية و�أدى الى طاولة
املفاو�ضات قال �إن تلك احلالة من
الت�صعيد كانت ناجحة ،معربا عن
�أمله يف ان تكون تلك احلالة م�شابهة
لأزمة كوريا ال�شمالية.
و�أ�ضاف «على ما يبدو ان املفاو�ضات
بني الطرفني قد بد�أت فهناك حترك

وات�صاالت ،م�ست�شهد ًا بزيارة وزير
اخلارجية العماين يو�سف بن علوي
لطهران».
و�أك��د ترحيب الكويت ب ��أي جهود
تبذل يف اط��ار تخفيف الت�صعيد
يف منطقة اخلليج ،مو�ضح ًا �أن
الكويت تعرب عن ارتياحها لتطور
العالقات مع العراق ،م�شريا �إلى �أن

توقيع اللجنة العليا امل�شرتكة بني
البلدين م�ؤخرا على خم�س وثائق
وحم�رض اجتماعات ميثل خريطة
طريق للتعاون امل�ستقبلي بني
اجلانبني.
وح����ول زي����ارة رئ��ي�����س ال����وزراء
العراقي عادل عبداملهدي الأخرية
للكويت �أفاد اجلارالله ب�أنها ت�أتي
بعد جولة من امل�شاورات يف �إطار
اللجنة العليا امل�شرتكة �إذ بحث
اجلانبان تفا�صيل العالقات الثنائية
بني البلدين ال�شقيقني.
و�أو�ضح �أن زيارة عبداملهدي جاءت
يف �إط��ار اعمال تلك اللجنة والتي
كانت ايجابية وناجحة �إذ مت التطرق
فيها ال��ى مو�ضوعات العالقات
الثنائية امل�شرتكة والت�أكيد على
ما مت االتفاق عليه يف �إطار اللجنة
العليا امل�شرتكة لتعزيز العمل بني
اجلانبني.
وذكر �أنه مت خالل الزيارة �أي�ض ًا عقد
اجتماع على م�ستوى ال��وزراء بني
الطرفني لبحث �أوجه التعاون وطرح
امللفات ذات االهتمام امل�شرتك مثل
الطاقة واال�ستثمار.
وب�س�ؤاله عن امللف النفطي بني
البلدين بني �أن هناك مذكرة تفاهم
م�شرتكة مع اجلانب العراقي تتعلق
باحلقول ال�شمالية امل�شرتكة وهي
مفعلة ومت البدء فيها.
و�أكد اجلارالله �أن العالقات الكويتية
امل�رصية ا�سرتاتيجية ومتميزة
ومتطورة على كافة امل�ستويات.
وع���ن ال���زي���ارة امل��رت��ق��ب��ة ل�سمو
ال�شيخ جابر املبارك رئي�س جمل�س
ال���وزراء ال��ى م�رص ال�شهر املقبل
ذكر اجلارالله �أن م�ستوى العالقات
املتميز بني الكويت وم�رص يحتاج
الى هذا امل�ستوى من الزيارات.

هناك نسخ طبق األصل لبعض المعامالت

وزير الخارجية :جميع مبالغ العهد
بالوزارة يوجد بها مستندات
كتب فار�س عبدالرحمن:
�أك��د وزي��ر اخلارجية ال�شيخ �صباح اخلالد ان
جميع مبالغ العهد املتعلقة بوزارة اخلارجية
تتوافر فيها م�ستندات دالة عليها ،م�شري ًا �إلى
ان هناك بع�ض امل�ستندات «ن�سخة طبق الأ�صل»
لبع�ض املعامالت ،وذلك ب�سبب تقدمي امل�ستندات
اال�صلية مل�صلحة ال�رضائب يف ال��دول املعنية
وذلك ح�سب قوانني ال��دول التي ت�ستدعي طلب
امل�ستندات اال�صلية.
و�أ�ضاف اخلالد يف رده على �س�ؤال برملاين انه
البد من الت�أكيد �أن امل�رصوف على العهد ال تتم
ت�سويته �إال مبوجب م�ستندات ت�ؤكد ا�ستحقاق
املبلغ وتعر�ض على مكتب جهاز املراقبني

املاليني.
وبني اخلالد ان املادة  99من الد�ستور تن�ص على
ان لكل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س االمة ان يوجه
الى رئي�س جمل�س الوزراء والى الوزراء �أ�سئلة
ال�ستي�ضاح الأمور الداخلية يف اخت�صا�صاتهم،
ولل�سائل وحده حق التعقيب مرة واح��دة على
الإجابة ،م�ستدرك ًا بالقول ان املحكمة الد�ستورية
ا�ستندت يف ق��رار تف�سريها �إل��ى طلب بيان �أو
ا�ستفهام عن �أمر معني او واقعة بذاتها وانه ال
يجوز ان يكون من �ش�أن ال�س�ؤال التدخل يف �ش�ؤون
ال�سلطة التنفيذية وان للوزير امل�س�ؤول احلق يف
الرد على ال�س�ؤال مبا يراه منا�سبا من بيان يفي
مبا هو مكتوب دون ان يكون �ش�أن ال�س�ؤال الزامه
بتقدمي م�ستندات او �أوراق ليثبت �صحة كالمه.

يبدأ العمل به اعتباراً من يوليو المقبل

«اإلطفاء» توقع عقد التأمين الصحي
الجديد بأكثر من مليوني دينار

المحميد :مستعدون

الستقبال العشر األواخر
من رمضان

كتب حم�سن الهيلم:
�أعلن مدير اطفاء حمافظة مبارك الكبري واملن�سق
العام للنقاط الأمنية اخلا�صة بالإدارة العامة
للإطفاء العميد حممد املحميد ،ان «الإطفاء»
انهت جميع ا�ستعداداتها الالزمة ال�ستقبال
الع�رش الأواخر من �شهر رم�ضان املبارك.
وقال عقب جولة تفقدية قام بها لالطالع على
ا�ستعدادات النقاط االمنية اخلا�صة بالإدارة
العامة للإطفاء يف امل�ساجد ان الإج��راءات
املتبعة لت�أمني امل�ساجد ت�سري ح�سب ما هو
خمطط له.
وا�شار الى التعاون والتن�سيق مع قطاع الوقاية
لتزويد امل�ساجد بالعنا�رص املخت�صة التي
تقوم بو�ضع اال�شرتاطات الوقائية و�إزالة اي
معوقات قد تواجه جموع امل�صلني يف الع�رش
االواخر من ال�شهر الف�ضيل ،م�شيدا بدور ادارة
العمليات املركزية يف ت�أمني النقاط الأمنية
بالأفراد والآليات وارتباطها مبراكز الإطفاء
القريبة.
ودعا املحميد املواطنني واملقيمني الى التقيد
بالإر�شادات والتعليمات عند ذهابهم للم�ساجد
والتعاون مع اللجان املنظمة ل�ضمان عدم
عرقلة اخلطة التي و�ضعت.
• املركبة بعد تعرضها لإلنقالب

• خالد املكراد وطارق الصحاف يوقعان العقد

كتب حم�سن الهيلم:
وق��ع م��دي��ر ع��ام الإدارة العامة
للإطفاء الفريق خالد املكراد عقد
الت�أمني ال�صحي اجلديد لعالج رجال
االطفاء يف امل�ست�شفيات اخلا�صة
م��ع جم��م��وع��ة اخل��ل��ي��ج للت�أمني
بح�ضور الرئي�س التنفيذي لل�رشكة
طارق ال�صحاف بتكلفة بلغت نحو

مليونني ومئة وثالثة و�أربعني �ألف
دينار ملدة � 28شهر وي�شمل 4375
من رجال االطفاء ليبد�أ العمل به
اعتبارا من يوليو املقبل.
وقال املكراد عند توقيع العقد انه
وبتعليمات من نائب رئي�س جمل�س
ال���وزراء ووزي���ر ال��دول��ة ل�ش�ؤون
جمل�س الوزراء �أن�س ال�صالح الذي
ي��ويل اهتمامه البالغ ب�إخوانه

رجال الإطفاء ،طلبنا من ال�رشكة
ت�سهيل اج���راءات العالج و�رسعة
اجناز املعامالت وذلك تقديرا لدور
رجل الإطفاء الذي يواجه املخاطر
يف عمله.
وي�شمل ال��ت��أم�ين ال�صحي رجال
االط��ف��اء يف جميع امل�ست�شفيات
اخلا�صة  ،بحيث يدفع امل�ؤمن عليه
 %10فقط من الر�سوم.

