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 »2017 وكيل »احلرس الوطني« يؤكد أهمية مترين »حسم العقبان 
 أكد وكيل احلرس الوطني الكويتي الفريق ركن مهندس 
هاشم الرفاعي أمس األربعاء اهمية مترين )حسم العقبان 
2017( مشيدا مبدى كفاءة املشاركني و”املستوى العالي” 

الذي اظهروه.
و ذلك في تصريح نقله بيان لــوزارة الدفاع على هامش 
الزيارة التي قام بها الفريق الرفاعي ملقر مترين )حسم العقبان 

2017( الذي يعقده اجليش الكويتي مبشاركة وزارة الداخلية 
واحلرس الوطني واالدارة العامة لالطفاء وعدد من مؤسسات 
وهيئات الدولة الى جانب قوات من دول مجلس التعاون لدول 

اخلليج والواليات املتحدة األمريكية.
ونوه الفريق الرفاعي بــاالداء الذي اطلع عليه اثناء هذه 
الزيارة ال سيما في مجال تخطيط وتنفيذ العمليات العسكرية 

املشتركة واتــقــان تنفيذ املــهــام والــواجــبــات والتعامل مع 
املعضالت.

ــح البيان ان الفريق الرفاعي قــام بجولة في مقر  وأوض
التمرين شاهد فيها تنفيذ خطط العمليات املشتركة وفق 
السيناريو واألعمال املتوقعة التي يتم تنفيذها وتطبيقها في 

العمليات امليدانية.

نائب األمير وولي العهد يستقبل 
الغامن واملبارك واخلالد 

   استقبل سمو نائب األمير وولي العهد 
الشيخ نــواف األحمد بقصر بيان صباح 

أمس رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن.
 كما استقبل سموه سمو الشيخ جابر 

املبارك رئيس مجلس الوزراء.
 واستقبل سمو نائب األمير وولي العهد 

الشيخ نــواف األحمد نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد اخلالد.

سمو نائب األمير مستقبال مرزوق الغامن

6 من املشمولني  »مكافحة الفساد« حتيل 
بقانون الذمة املالية إلى النيابة 

  أعلنت الهيئة العامة ملكافحة الفساد 
الكويتية أمــس االربــعــاء أنها أحــالــت ستة 
من امللزمني بأحكام الكشف عن الذمة املالية 
املتأخرين عن تقدمي اقراراتهم إلى الهيئة في 

املواعيد القانونية الى النيابة العامة.
وقالت الهيئة في بيان أمس ان تلك االحاالت 
جــاءت بناء على نتائج عمليات املتابعة من 
الهيئة ملختلف احلاالت امللزمة لنظام إقرارات 
الذمة املالية ومطابقتها مع املواعيد القانونية 

املقررة لها.
وأضافت أن احلاالت احملالة للنيابة العامة 
تنوعت ما بني مسؤولني باحلكومة وعضو 
مجلس أمة وأعضاء مجالس إدارات جمعيات 

تعاونية.
وأشـــارت الــى ان تلك االحـــاالت متت على 
الرغم من أن امللزمني احملالني للنيابة العامة 
قدموا إقــرارات الذمة اخلاصة بهم بالفعل إال 
أن هذا التقدمي جاء متأخرا عن املواعيد احملددة 

لها قانونا.
ودعــت امللزمني ألحكام الكشف عن الذمة 
املالية والوارد فئاتهم في املادة )2( من القانون 
ــرورة املــبــادرة إلى  رقــم )2 لسنة 2016( ض
تقدمي اقــرارات الذمة املالية اخلاصة بهم في 
املواعيد التي قررها القانون حتى ال يكونوا 
عرضة لتطبيق العقوبات التي قررها القانون.

وأهابت الهيئة امللزمني لضرورة التواصل 
معها سواء من خالل خدمة االتصال الهاتفي 

على الرقم )118( أو مراجعة املقر الرئيسي 
أثــنــاء مواعيد العمل الرسمي لالستفسار 
عن حــاالت التزامهم بأحكام ألحكام الكشف 
عن الذمة املالية واملواعيد القانونية لتقدمي 
االقـــرارات وطلب املساعدة في ملئ بيانات 

االقرار وتقدميه.
 وأكدت الهيئة أن على جميع اجلهات التي 
ينتسب إليها أي من املشمولني بنظام الكشف 
عن الذمة املالية ضــرورة حتديث بيانات كل 
العاملني بها وموافاة الهيئة ببياناتهم وما 

يطرأ عليها من حتديثات.
وأشارت الى ضرورة التنبيه على امللزمني 
العاملني لدى تلك اجلهات ضرورة املبادرة إلى 
تقدمي إقرارات الذمة املالية اخلاصة بهم وذلك 
ملعاونة الهيئة على حتديث أنظمتها اخلاصة 
بحصر بيانات امللزمني الحكامها من ناحية 
ولتجنيب العاملني بها احــتــمــاالت الوقوع 
في إشكاليات التأخير أو التخلف عن تقدمي 

إقراراتهم من ناحية أخرى.
ولفتت الى أنها تسخر كل طاقاتها الوظيفية 
العاملة في قطاع الكشف عن الذمة املالية 
لتقدمي املساعدة والدعم الالزمني لكل امللزمني 

ألحكام الكشف عن الذمة املالية.
ــا الــتــام لــتــقــدمي كل  ــداده ــع ــت ــــدت اس وأك
التسهيالت املمكنة في حدود القانون والالئحة 
التنفيذية أثناء عملية تقدمي اقــرارات الذمة 

املالية اخلاصة بهم.
.. ويستقبل جابر املبارك

ــي الــعــاصــمــة البولندية    اخــتــتــم ف
ــو معرض للفن التشكيلي نظمته  وارس
)اجلمعية الكويتية للفنون التشكيلية( 
ضمن فعاليات )ايــام ثقافية كويتية في 
وارســو(. وقال سفير دولة الكويت لدى 
بولندا عبدالله العسكر في بيان تلقته 
وكــالــة االنــبــاء الكويتية )كــونــا( أمس 
االربعاء ان املعرض »حقق جناحا كبيرا« 
موضحا ان الهدف من اقامته التعريف 

بالفن التشكيلي الكويتي واخلليجي.
ولفت الى ان الفن الكويتي امتزج مع 
قرينه الفن اخلليجي بأعمال تشكيلية 

رائعة عرضت للجمهور طوال شهر كامل.
ـــر الــبــيــان ان السفير العسكر  وذك
اقــام حفل تكرمي لرئيس واعضاء الوفد 
املشارك من الفنانني والفنانات الكويتيني 
واخلليجيني معربا عن فخره الكبير بهذه 
املشاركة »الرائعة« والشكر للجهود التي 

بذلت من اجل اجناح املعرض.
كــمــا قـــام السفير العسكر بتوزيع 
ــادات تقدير على املــشــاركــني بهذه  ــه ش
املــنــاســبــة. مــن جــانــبــه اعــــرب رئيس 
)اجلمعية الكويتية للفنون التشكيلية( 
عبدالرسول سلمان عن الشكر والتقدير 

ملا قدمته السفارة الكويتية من خدمات 
ساهمت في تسهيل اقامة هــذا املعرض 
الذي يقام في بولندا للمرة االولى مقدما 

هدية تذكارية للسفير بهذه املناسبة.

ــر ان هـــذا املــعــرض جـــاء ضمن  ــذك ي
فعاليات )ايام كويتية في وارســو( التي 
اقيمت مبناسبة االحتفال باألعياد الوطنية 
الكويتية واستمرت على مدى شهر كامل 

ويرمز عن االرث الثقافي العريق للفنان 
الكويتي املمزوج باحلداثة وعن دوره في 
مواكبة الواقع املعاصر لألمم من خالل 

اظهاره البداعات تعبيرية عن وجدانه.

اختتام معرض »كويتي« للفنون التشكيلية في بولندا 

 العسكر: املعارض الفنية تعرف اجلمهور بالفن الكويتي واخلليجي

جانب من حفل اختتام معرض كويتي للفنون التشكيلية

  استقبل رئيس مجلس اإلدارة واملدير 
الــعــام ل )كــونــا( الشيخ مــبــارك الدعيج 
االبراهيم ا مبكتبه اأمس السفير النمساوي 

لدى دولة الكويت الدكتور زيغورد باخر.
وتناول احلديث خالل اللقاء العالقات 
ـــة الكويت  ــني دول الــقــويــة الــتــي تــربــط ب
وجــمــهــوريــة الــنــمــســا وحــرصــهــمــا على 
توطيدها مبا يحقق اخلير للبلدين الصديقني 

ويعزز اطر التواصل بني شعبيهما.
كما تناول اللقاء بحث أهمية االعالم في 
تقوية العالقات بني دول العالم وتأثيره 
املــتــزايــد فــي نشر الــوعــي والــثــقــافــة بني 
مختلف الشعوب إضافة الى حتقيق السالم 

واالستقرار في العالم.
واعـــرب السفير بــاخــر عــن رغبته في 
تعزيز التعاون مــع مختلف املؤسسات 

اإلعالمية وخاصة وكالة االنباء الكويتية 
)كونا( التي تقوم بدور فاعل في دفع عجلة 

التعاون بني البلدين.
مــن جانبه اكــد الشيخ مــبــارك الدعيج 
الصباح حرص )كونا( على تنمية ودعم 
عــالقــات دولـــة الكويت مــع مختلف دول 
العالم ومساندة سياسة االنفتاح التي 
تنتهجها الكويت مع مختلف دول وشعوب 

العالم.
واعرب عن التزام وكالة االنباء الكويتية 
ــي مع  ــالم بتعزيز أواصـــر الــتــعــاون اإلع
مختلف البعثات الدبلوماسية العاملة 
بالكويت وتزويدها باملعلومات واالخبار 

التي تخدم املصالح املشتركة.
وحضر املقابلة نائب املدير العام لقطاع 

التحرير سعد العلي.

الدعيج يبحث مع السفير النمساوي 
في الكويت تعزيز التعاون اإلعالمي 

الشيخ مبارك الدعيج يستقبل السفير النمساوي الدكتور زيغورد باخر

   بحث سفير دولة الكويت 
لـــدى جــمــهــوريــة غــانــا محمد 
حسني الفيلكاوي مــع وزيــر 
التنمية للمجتمعات املسلمة 
بــونــيــفــيــس ابــوبــكــر صديق 
ــات  ــالق ــع ــر ال ــوي ــط ــة ت ــأل ــس م

الثنائية.
وذكرت سفارة دولة الكويت 
لدى غانا في بيان تلقت )كونا( 
نسخة عنه ان البحث خالل 
ــــذي عــقــد مبقر  االجــتــمــاع ال
الــســفــارة فــي العاصمة أكــرا 
أمس األول تناول أطر تطوير 
العالقات من خالل دعم وتنمية 

املجتمعات املسلمة في غانا.
وأشــار البيان الــى ان ذلك 
الدعم يحصل من خالل مشاركة 
ومساهمة الصندوق الكويتي 
للتنمية وكذلك مشاريع بيت 
ــاة الــكــويــتــي بــاالضــافــة  ــزك ال
للجمعيات اخليرية الكويتية 
التي تعنى بالشؤون الثقافية 
واالجتماعية والصحية لهذه 

املجتمعات املسلمة في غانا.

الفيلكاوي يبحث مع وزير غاني 
تطوير العالقات الثنائية 

الكويت تؤكد موقفها »الثابت والراسخ« في قضايا نزع السالح 
   أكدت دولة الكويت مساء أمس األول 
على موقفها الثابت والراسخ ازاء ما يتعلق 
بقضايا نزع السالح واالمن الدولي وذلك 
اتساقا مع سياستها اخلارجية الهادفة 
الى ترسيخ السالم واالمن واالستقرار في 

العالم.
 وجاء ذلك في بيان ألقاه املندوب الدائم 
لدى االمم املتحدة السفير منصور العتيبي 
امام مؤمتر االمم املتحدة التفاوضي حول 
ــى صــك مــلــزم قــانــونــا حلظر  الــتــوصــل ال
االسلحة النووية متهيدا للقضاء التام 

عليها.
 واكد العتيبي وفاء الكويت بالتزاماتها 
القانونية املترتبة على انضمامها الى 
االتفاقيات الدولية في مجال نزع السالح 
مؤكدا اهمية ان يتم تطوير برامج الطاقة 
الذرية السلمية بشكل مسؤول مشددا على 
ضرورة االلتزام بكافة تدابير الضمانات 
الشاملة بالتعاون مع الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية بهدف ضمان أنسب معايير 

السالمة واالمن.
ــة الكويت تولي اهمية  ــال ان دول  وق
قصوى لكافة القضايا واملسائل املتعلقة 
بنزع السالح وعدم االنتشار وذلك ملا لها 
من عواقب خطيرة وكارثية على االنسانية 
ــرورة تسخير  مبا يحتم على اجلميع ض
االمكانات املادية والبشرية للتخلص منها 
والقضاء عليها »اذ ان ترسيخ السالم 
ـــن فــي الــعــالــم يستجوب تخليص  واالم

االنسانية من تلك االسلحة الفتاكة«.
ــة الكويت  ــدد العتيبي تأكيد دول  وج
على اجلهود الدولية الرامية الى التصدي 
لآلثار االنسانية لالسلحة النووية وذلك 
ادراكا منها بخطورة اثارها على البشرية 

جمعاء.
ــة الكويت جميع املراحل   وايــدت دول

واخلطوات التي أدت الى الوصول الى عقد 
مفاوضات االمم املتحدة احلالية والتي 

تستمر حتى نهاية مارس اجلاري.
 وأضــاف السفير العتيبي »تنعقد هذه 
املفاوضات في ظل ظروف حرجة ودقيقة 
فنقاش اليوم لم يعد يقتصر على البحث 
عن افضل الطرق لنزع السالح النووي 
بــل اصبح مــن الــضــروري احلــديــث حول 
مدى واقعية وامكانية حتقيق ذلك الهدف 
من عدمه فالدول احلائزة على االسلحة 
الــنــوويــة تستمر فــي تأكيداتها على ان 
هذه االسلحة هي لتحقيق الــردع واالمن 
ــدول الــى عالم خال  بينما تتطلع بقية ال
ــالل تنفيذ  مــن االســلــحــة الــنــوويــة مــن خ
االلتزامات الصادرة عن مؤمترات املراجعة 

السابقة«.
 وحــث العتيبي الـــدول النووية على 

مضاعفة جهودها والعمل على خفض 
ترسانتها النووية تنفيذا اللتزاماتها 
ــى  ـــوة ال ـــدع ــا ان ال ــوص ــص الـــدولـــيـــة خ
ــاءت بسبب تباطؤ الــدول  املفاوضات ج
احلائزة على السالح النووي باالضطالع 

مبسؤولياتها ونزع سالحها النووي.
 وعن االلتزامات الدولية اشار العتيبي 
الــى توقيع وتصديق دولــة الكويت على 
االتفاقيات واملعاهدات الدولية املتصلة 
ــالح كــمــعــاهــدة عـــدم انتشار  ــس بــنــزع ال
ــة حظر  ــي ــاق ــف ــة الـــنـــوويـــة وات ــح ــل االس
استحداث وانــتــاج وتخزين واستعمال 
االسلحة الكيميائية واالتفاقية اخلاصة 
بحظر تطوير وانتاج وتخزين االسلحة 
اجلرثومية البيولوجية والتكسينية 
السامة وتدميرها باالضافة الى معاهدة 
احلظر الشامل للتجارب النووية وكذلك 

اتفاقية التبليغ املبكر عن وقــوع حادث 
ـــووي واتــفــاقــيــة الــضــمــانــات الشاملة  ن
والبروتوكول االضــافــي واتفاقية حظر 
او تقييد استعمال اسلحة تقليدية معينة 
ميكن اعتبارها مفرطة الضرر او عشوائية 

االثر وعلى بروتوكوالتها اخلمسة.
 وأكــد العتيبي انه »عندما نتحدث عن 
املبادرات الدولية فال بد لنا ان نستذكر ما 
تواجهه منطقة الشرق االوسط من حتديات 
وعراقيل حتول دون اقامة املنطقة اخلالية 
من االسلحة النووية فيها على الرغم من 
القرار الصادر عن مؤمتر املراجعة عام 
1995 والــذي جاء ضمن صفقة التمديد 
الالنهائي ملعاهدة عدم االنتشار والذي ال 

يزال ساري املفعول«.
 وشدد على ان احد اهم مخرجات مؤمتر 
املراجعة في عام 2010 خطة العمل التي 
وضعت خارطة الطريق من اجل عقد مؤمتر 
معني بانشاء منطقة خالية من االسلحة 
النووية وغيرها من اسلحة الدمار الشامل 
في الشرق االوسط قبل نهاية عام 2012 
فتلك الوثيقة التي اعتمدتها الدول االطراف 
اكــدت على اهمية انضمام اسرائيل الى 
املعاهدة واخضاع كافة منشآتها النووية 
لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
واهمية االضطالع بعملية تؤدي الى تنفيذ 
قرار الشرق االوسط لعام 1995 على نحو 
تام.  وعلى الرغم من اجلهود احلثيثة التي 
بذلتها الــدول العربية واملرونة الكبيرة 
التي ابدتها خــالل االعـــوام املاضية قال 
العتيبي ان تلك اجلهود وبكل اســف لم 
يكتب لها النجاح بعد استمرار تأجيل 
انعقاد املــؤمتــر بــقــرارات احــاديــة ودون 
ــو مــا ميثل  الــرجــوع لــلــدول العربية وه
انتكاسة اضافية للجهود الدولية الرامية 

الى اقامة عالم خال من االسلحة النووية.

السفير منصور العتيبي يلقي كلمة الكويت أمام مؤمتر األمم املتحدة التفاوضي

السفير محمد الفيلكاوي يلتقي مع وزير التنمية للمجتمعات املسلمة بونيفيس ابوبكر صديق


