
دعت مجموعة دول غرب آسيا وبينها 
الكويت إل��ى االهتمام ب��أول��وي��ات ال��دول 
األع��ض��اء واح��ت��ي��اج��ات ال��ب��ل��دان النامية 
والتحديات التي تواجهها أثناء التفاوض 
ب��ش��أن إع���ان م��ؤمت��ر االمم امل��ت��ح��دة ملنع 
اجلرمية والعدالة اجلنائية الذي سيعقد 

العام القادم في مدينة كيوتو اليابانية.
وج��اءت هذه الدعوة في ختام اجتماع 
في فيينا عقدته مجموعة دول غرب آسيا 
مساء أول أمس اجلمعة برئاسة الكويت 
على هامش أعمال الدورة ال28 للجنة األمم 

املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية.
وأوص���ى ممثلو املجموعة ف��ي البيان 
اخلتامي بأهمية جعل إعان كيوتو املرتقب 
يتماشى م��ع م��ب��ادئ وم��ع��ت��ق��دات ال��دول 
االع��ض��اء وي��ت��واف��ق م��ع م��ب��دأ املسؤولية 

املشتركة للدول.
كما شملت التوصيات حتديد وتقييم 
مخاطر متويل اإلرهاب في إطار االقتصادات 
الوطنية مبا فيها مخاطر إساءة استخدام 
أم��وال املنظمات غير الربحية واخليرية 
من أجل متويل اإلره��اب واتخاذ التدابير 

املائمة للتصدي لهذه املخاطر.
ورك�����ز امل���ش���ارك���ون ف���ي االج��ت��م��اع 
التحضيري ل��دول غرب آسيا على مسألة 
ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون اإلق��ل��ي��م��ي ن��ح��و كشف 
واع��ت��راض حتركات املقاتلني اإلرهابيني 
األجانب عبر األقاليم وإج��راء التحقيقات 
واملاحقات القضائية والفعالة املرتكزة 

على سيادة القانون في قضايا اإلرهاب.
كما أوصى املشاركون كذلك باالستثمار 
في تدريب الكوادر املختصة مبنع اجلرمية 
والعدالة اجلنائية بهدف حتسني معارفهم 
وقدراتهم لكي يتمكنوا من أداء وظائفهم 
وواجباتهم بكفاءة وت��ب��ادل املعلومات 
واخل��ب��رات ب��ني ه��ؤالء وتعزيز التعاون 
الدولي ومبا يساهم في تنفيذ خطة األمم 

املتحدة لتحقيق التنمية املستدامة.
وأوص����ى امل��ش��ارك��ون ك��ذل��ك بتعزيز 
التنسيق بني مؤسسات العدالة اجلنائية 
وقطاعات التعليم في صياغة سياسات 
منع اجل��رمي��ة وتعزيز س��ي��ادة القانون 
والعدالة اجلنائية هذا باإلضافة إلى أهمية 
توفير انشطة التثقيف والتوعية اجليدة 
للشباب واألطفال وذل��ك من خال العمل 
على وضع منهج تعليمي متصل بالقانون 
في امل��راح��ل املبكرة في امل���دارس وإدم��اج 
موضوع سيادة القانون في التعليم مع 
التركيز بوجه خاص على تدريس القيم 
األساسية لسيادة القانون بغية ترسيخ 

ثقافة احترامه في أوساط اجلمهور.
ومن جانبه أع��رب وكيل وزارة العدل 
املساعد للشؤون القانونية بالكويت زكريا 
األنصاري في كلمة له أمام أعمال الدورة 
ال 28 للجنة األمم املتحدة املعنية مبكافحة 
امل��خ��درات ال��ت��ي اختتمت أعمالها مساء 
اجلمعة في فيينا عن أمله في أن يعالج 
االجتماع التحضيري لدول غرب آسيا أهم 
املسائل التي تشغل املجتمع الدولي في 

منع اجلرمية والعدالة اجلنائية كونه يعد 
االجتماع الذي ميهد ألعمال احملفل االممي 

في 2020 في كيوتو.
وذك��ر األنصاري أن االجتماع السابق 
ال���ذي عقد ف��ي ب��ي��روت خ��ال الفترة 26 
- 28 مارس املاضي سادته أج��واء مميزة 
من التفاهم حيال النقاشات املستفيضة 
والبناءة املتعلقة مبواضيع جدول أعمال 
مؤمتر كيوتو 2020 حيث امتد الطابع 
العملي والفني املتخصص املنبثق عن روح 
االجتماعات الدورية للجنة في فيينا والتي 
سادتها روح التوافق البناءة التي انعكست 

في مخرجات هذا االجتماع.
وأبرز األنصاري في كلمته التي ألقاها 
نيابة عن دول غرب آسيا املجهودات القيمة 
التي ساهمت فيها األمانة على نحو مميز 
من خال اعطاء الومضات املعرفية الشاملة 
والعروض التفصيلية لبنود جدول اعمال 
االجتماع مما جعل مجرياته تسير بسهولة 
ويسر باإلضافة إلى تضافر جهود العمل 
والتنسيق العالي املستوى مع وفد اليابان 
ال���ذي ك��ان ح��ض��وره ينم ع��ن تفهم بالغ 
للمشاغل اخلاصة مبجموعة دول غرب 

آسيا.
وذكر األنصاري في كلمته أن االجتماع 
ال��ت��ح��ض��ي��ري ل����دول غ���رب آس��ي��ا رح��ب 
باملوضوع الرئيسي ملؤمتر كيوتو كونه 
يأتي متكاما ومؤكدا على مضامني إعان 
الدوحة املنبثق عن مؤمتر االمم املتحدة ال 
13 ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية عام 
2015 حيث اعتمد االجتماع التحضيري 
توصيات حيال هذا املوضوع ومن أبرزها 
االهتمام بأن يكون إعان كيوتو ذا رسالة 
سياسية شاملة قوية تتضمن التزامات 
املجتمع الدولي إزاء تنفيذ خطة التنمية 

املستدامة.
وأشار األنصاري إلى ضرورة استكمال 
النهج الشامل نحو سيادة القانون لتركز 
على اجلميع والسيما األطفال والشباب 
من أج��ل بناء الثقة واالح��ت��رام بني عامة 
اجلمهور جتاه القانون وإنفاذه مبا يعزز 

ثقافة احترام القانون.
وت��ط��رق األن���ص���اري ف��ي كلمته إل��ى 
ال��ت��وص��ي��ات ال���ص���ادرة ع���ن االج��ت��م��اع 
التحضيري ل��دول غرب آسيا ال��ذي انعقد 
على هامش أعمال ال���دورة ال 28 للجنة 
األمم امل��ت��ح��دة مل��ن��ع اجل��رمي��ة وال��ع��دال��ة 
اجلنائية. مشيرا إل��ى أن ع��دة توصيات 
صدرت في مواضيع جدول أعمال كيوتو 
ومنها موضوع االستراتيجيات الشاملة 
ملنع اجل��رمي��ة م��ن أج��ل حتقيق التنمية 

االجتماعية واالقتصادية.
وأش���ار إل��ى أن��ه مت��ت التوصية أيضا 
ب������إدراج م��ن��ع اجل���رمي���ة ض��م��ن جميع 
السياسات والبرامج االجتماعية موضحا 
أن املشاركني اك��دوا اهمية تأهيل الشباب 
اقتصاديا مبا يشمل إيجاد فرص عمل لهم 
كونهم من قوى التغيير االيجابي في تعزيز 

ثقافة احترام القانون.
وفيما يتعلق باملوضوع املتعلق بالنهج 
املتكامل للتصدي للتحديات التي تواجه 
نظم العدالة اجلنائية قال األنصاري أن 
املشاركني اك��دوا ض��رورة إي��اء االهتمام 
مبسألة حقوق واحتياجات ضحايا جميع 
اشكال اجلرمية واجلهود التي تبذلها الدول 
للحد من األض���رار ورد حقوق الضحايا 
باإلضافة ال��ى اهمية معاجلة أو اصاح 

القوانني والسياسات. 
كما أش��ار األن��ص��اري في كلمته ال��ى ان 
املشاركني في االجتماع شددوا على أهمية 
تبادل املمارسات والتجارب اجليدة في 
مجال احل��د من م��ع��اودة اإلج���رام وإع��ادة 

إدماج اجلناة في املجتمع.
وش���دد األن��ص��اري ف��ي كلمته على أن 
املؤسسات الفعالة واحل��ي��ادي��ة تعد من 
العناصر األساسية لتحقيق أهداف التنمية 
املستدامة وبناء مجتمعات سلمية وعادلة 
باإلضافة إلى إقامة الشراكات البناءة في 

هذا الصدد.
 وف��ي��م��ا يتعلق ب��امل��س��ائ��ل املتعلقة 
ب��ال��ت��ع��اون ح��ول اجل��رمي��ة السيبرانية 
والتي ت��داول املشاركون مشاغلهم حيال 

مجابهة نطاقات تأثيرها العابر للحدود 
ومسائل الكشف واإلثبات املتعلقة بتلك 
اجلرمية قال االنصاري ان االجتماع اوصى 
بتعزيز دور مكتب األمم املتحدة املعني 
باملخدرات واجلرمية في توفير املساعدة 
التقنية وبناء القدرات للدول األعضاء بناء 
على طلبها من خال برنامجيه العامليني 
املتعلقني باجلرمية السيبرانية ومبكافحة 

اإلرهاب.
وأض���اف أن ه��ذا ي��أت��ي ب��اإلض��اف��ة إلى 
تشجيع ف��ري��ق اخل��ب��راء املعني ب��إج��راء 
دراسة شاملة عن اجلرمية السيبرانية على 
أن يقوم ووفقا لواليته مبا يلزم لوضع صك 
قانوني دولي ملكافحة اجلرائم السيبرانية 
مع إياء االعتبار لطلب الدول األعضاء في 

املنطقة وضع هذا الصك.
وكانت الكويت قد أك��دت أهمية إيجاد 
نظم ووسائل أكثر فاعلية ملنع اجلرمية 
وإعادة إدماج اجلناة في املجتمع ومعاجلة 
األس��ب��اب احلقيقية للجرمية وج��ذوره��ا. 
وذل��ك في مداخلة لوكيل وزارة الداخلية 
املساعد لشؤون األم��ن اجلنائي الكويتي 
ال��ل��واء خالد ال��دي��ني خ��ال مناقشة البند 
السابع م��ن ج��دول أع��م��ال ال���دورة ال28 
للجنة األمم املتحدة ملنع اجلرمية وإقرار 

العدالة اجلنائية. 
ودع��ا اللواء الديني إل��ى تعزيز مسألة 
استخدام وتطبيق معايير األمم املتحدة 
وقواعدها في مجال منع اجلرمية والعدالة 
اجل��ن��ائ��ي��ة. وأض����اف أن ال��ك��وي��ت تأخذ 
بعني االع��ت��ب��ار مضامني واستنتاجات 
تقرير األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوتيريس حول هذا البند وخاصة حيال 
تشجيع ال���دول نحو ات��خ��اذ تدابير ملنع 
اجل��رمي��ة وإص����اح ال��ع��دال��ة اجلنائية 
ف��ي خططها الوطنية املتعلقة بالتنمية 
امل��س��ت��دام��ة. وت��ن��اول ال��دي��ني التطبيقات 
العملية في التشريعات الوطنية للكويت 
في املوضوعني االساسيني لهذا البند وهما 
العدالة التصاحلية وقواعد األمم املتحدة 

النموذجية ملعاملة السجناء.
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السواحل خلفر  زورق  انقالب  في   10 وإصابة  وفاة  حالة  »الداخلية«: 
أعلنت وزارة الداخلية استشهاد الشرطي عبدالله 
الفيلكاوي وإصابة عشرة في انقاب زورق تابع إلدارة 

خفر السواحل مبركز الصبية.
وأوضحت اإلدارة العامة للعاقات واالعام االمني في 
وزارة الداخلية في بيان صحفي أول أمس أن باغا ورد 

عن انقاب الزورق مت التعامل الفوري معه من قبل اإلنقاذ 
البحري و خفر السواحل وانتشال 10 أف��راد من طاقم 
القارب تعرضوا الصابات متفرقة وكذلك انتشال جثمان 

املتوفى ونقلهم جميعا ملركز الصبيه.
وتقدمت وزارة الداخلية بخالص ال��ع��زاء إل��ى أسرة 

شهيد الواجب الشرطي عبدالله الفيلكاوي داعية العلي 
القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر 

والسلوان.
وأوضحت اإلدارة أن جهات االختصاص فتحت حتقيق 
فوري التخاذ كافة اإلجراءات للوقوف على أسباب احلادث.
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أمير البالد يهنئ ملك األردن
 والرئيس األرجنتيني بالعيد الوطني لبلديهما

سمو أمير الباد الشيخ صباح األحمد

.. ويعزي رئيس أفغانستان بضحايا انفجار 
قنبلة مبسجد في كابول

بعث صاحب السمو أمير الباد 
الشيخ ص��ب��اح األح��م��د ببرقية 
تعزية إلى الرئيس محمد أشرف 
غني رئيس جمهورية أفغانستان 
اإلسامية الصديقة أع��رب فيها 
سموه عن خالص تعازيه وصادق 
مواساته بضحايا انفجار قنبلة 
داخل مسجد في العاصمة كابول 
وال��ذي أسفر عن سقوط عدد من 
الضحايا واملصابني سائا سموه 

املولى تعالى أن يتغمد الضحايا 
ب��واس��ع رحمته ومغفرته وأن 
مين على املصابني بسرعة الشفاء 

والعافية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ 
ن���واف األح��م��د ببرقية تعزية 
إل��ى الرئيس محمد أش��رف غني 
رئ��ي��س جمهورية أفغانستان 
اإلس��ام��ي��ة ال��ص��دي��ق��ة ضمنها 
سموه خالص تعازيه وص��ادق 

مواساته بضحايا انفجار قنبلة 
داخ����ل م��س��ج��د ف���ي ال��ع��اص��م��ة 
كابول سائا املولى جل وعا أن 
يتغمد الضحايا بواسع رحمته 
ويسكنهم فسيح جناته ومين 
على املصابني بسرعة الشفاء 

والعافية.
 كما بعث سمو الشيخ جابر 
امل��ب��ارك رئيس مجلس ال��وزراء 

ببرقية تعزية مماثلة.

رئيس مجموعة دول غرب آسيا وكيل وزارة العدل املساعد للشؤون القانونية زكريا األنصاري خال كلمة ألقاها

األنصاري: ضرورة استكمال النهج الشامل نحو سيادة القانون 

الكويت تدعو إلى االهتمام بتحديات الدول النامية
سفارة الكويت في فرنسا تؤكد عدم 

وجود جرحى كويتيني في انفجار »ليون«
أكدت سفارة الكويت لدى فرنسا أول أمس عدم 
وجود مواطنني كويتيني من بني جرحى االنفجار 

في مدينة ليون.
وقالت السفارة في بيان إنها تواصلت مع 
مواطنيها في مدينة ليون شرقي الباد واطمأنت 

عليهم.
وأضافت انها تواصلت مع اجلهات األمنية 

الفرنسية ف��ي ليون وال��ت��ي اك��دت ع��دم وج��ود 
كويتيني من بني اجلرحى حتى اآلن.

وش���ددت ال��س��ف��ارة على ض���رورة التعاون 
مع السلطات األمنية والتزام احليطة واحلذر 
والتواصل معها في حاالت الطوارئ على األرقام 
التالية: 00331472354250033670673

.834

أكدت الكويت أهمية التعاون والتنسيق بشكل 
مستمر ولصيق مع البلدان املضيفة لعمليات 
السام موضحة أن ذلك يعد مبدأ حلفظ السام 

وضرورة لنجاحه وشرطا لتفوقه.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها السكرتير 
األول بوفدها ال��دائ��م ل��دى األمم املتحدة ف��واز 
بورسلي في جلسة مجلس األمن بصيغة )آريا( 
حول أثر حفظ السام على بناء السام واحلفاظ 

عليه.
وأش��ار بورسلي إل��ى إص��اح القطاع األمني 
وبناء ق��درات املؤسسات عوضا عن عمل مجلس 
األم��ن واألمانة العامة وال��دول املساهمة بقوات 
مع الدول املضيفة من أجل صياغة والية متدرجة 

وتستجيب للتطورات على األرض.
وأش��اد بخارطة طريق القاهرة التي طورت 
مفهوم التعاون الثاثي إلى مشاورات رباعية عبر 

إضافة ضلع رابع ممثل بالبلد املضيف.
وق��ال بورسلي: » تنشر ق��وات حفظ السام 
عادة عند نهاية نزاع وتكون العمليات السياسية 
ركنا أصيا بل تكاد تكون األهم في حتقيق احللول 
السياسية وهنا يأتي دور عمليات السام الداعم 

لتلك احللول«.
وأض��اف أن لعمليات السام إمكانية القيام 
بدور وقائي عبر معاجلة األسباب اجلذرية للنزاع 
وجتنب عودته مجددا على م��دى م��دة االنتشار 
وأيضا عبر التواصل مع املجتمعات احمللية بجميع 
مكوناتها مهيئني بوالية تسمح بذلك وبالتدريب 

املطلوب واملهارات اللغوية الضرورية.
وتابع بورسلي: »عندما تكون عمليات السام 
م���زودة ب��والي��ات متدرجة عبر س��ن��وات انتشار 
تلك العمليات إضافة إلى تعاون لصيق مع البلد 
املضيف سيمكننا حتديد األولويات التي يطلبها 
البلد املضيف وأن نعمل مع هيكل بناء السام من 
أج��ل رس��م خطة لبناء السام مت��دد بل تبدأ قبل 

انسحاب عملية حفظ السام«.
وب��ني أن ذل��ك يأتي من أج��ل ردم الهوة ما بني 
نشر القوات األممية وبسط البلد املضيف مستقبا 
لسلطته التامة على أراضيه مبا في ذلك اإلشراف 
على بناء السام بالتعاون مع الشركاء املعنيني.
وقال بورسلي »لنا في دارف��ور وهاييتي مثاالن 
وفرصتان قريبتان لتنفيذ معظم ما تناولناه في 

االجتماع بعد التوصل إلى تفاهم بشأنهما«.

بورسلي: لعمليات السالم إمكانية القيام بدور وقائي عبر معاجلة األسباب اجلذرية للنزاع 

الكويت تؤكد أهمية التعاون
 مع البلدان املضيفة لعمليات السالم

بعث صاحب السمو أمير الباد الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تهنئة إل��ى أخيه 
صاحب اجلالة الهاشمية امللك عبدالله 
الثاني ابن احلسني ملك اململكة األردنية 
الهاشمية الشقيقة عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة ذك��رى العيد 
الوطني للمملكة االردن��ي��ة الهاشمية 
الشقيقة، متمنيا سموه جلالته دوام 
الصحة والعافية وللمملكة االردنية 
الهاشمية الشقيقة وشعبها الكرمي كل 
التقدم واالزدهار في ظل القيادة احلكيمة 

جلالته.
وب��ع��ث س��م��و ول���ي ال��ع��ه��د الشيخ 
ن��واف األحمد ببرقية تهنئة إل��ى أخيه 
صاحب اجلالة الهاشمية امللك عبدالله 
الثاني ابن احلسني ملك اململكة االردنية 
الهاشمية الشقيقة ضمنها سموه خالص 
تهانيه مبناسبة ذك��رى العيد الوطني 
للمملكة االردن��ي��ة الهاشمية الشقيقة 

متمنيا جلالته موفور الصحة ودوام 
العافية.

كما بعث صاحب السمو أمير الباد 
الشيخ ص��ب��اح األح��م��د ببرقية تهنئة 
إلى الرئيس ماوريسيو ماكري رئيس 
جمهورية األرجنتني الصديقة عبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لباده، متمنيا سموه لفخامته 
موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق 

دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األح��م��د ببرقية تهنئة إل���ى الرئيس 
ماوريسيو م��اك��ري رئ��ي��س جمهورية 
األرجنتني الصديقة ضمنها سموه خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لباده 
متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك 
رئيس مجلس ال��وزراء ببرقيتي تهنئة 

مماثلتني.

فواز بورسلي يلقي كلمة الكويت

الفهد: لرحلة الغوص معانيها في التأكيد على عمق الروابط اخلليجية املشتركة

 »البحري« يدعو الشباب الكويتي لالشتراك في رحلة إحياء ذكرى الغوص
ريا�ض عواد 

أعرب رئيس النادي البحري الرياضي الكويتي اللواء 
فهد الفهد، عن اعتزاز النادي وتقديره الكبيرين، للرعاية 
األبوية الكرمية لسمو أمير الباد الشيخ صباح األحمد، 
لرحلة إحياء ذك��رى الغوص احلادية والثاثني، التي 
ستنظمها جلنة التراث البحري في ال��ن��ادي، خ��ال في 
الفترة من 25  يوليو إلى 1  أغسطس املقبل،  مبشاركة 

سفن الغوص املهداة من قبل سمو أمير الباد الراحل 
الشيخ جابر األحمد ومن سمو أمير الباد الشيخ صباح 
األحمد. وذك��ر اللواء الفهد أن لرحلة الغوص معانيها 
املنسجمة مع توجيهات وإرشادات قادة الركب، سمو أمير 
الباد وسمو ولي العهد،  في تفعيل كافة األنشطة التي 
من شأنها أن تساهم في تعزيز روح الوحدة الوطنية في 
نفوس الشباب، وفي األخذ بالنهج املتميز الذي سار عليه 

آباؤهم وأجدادهم من الرعيل األول، من أجل احملافظة على 
وحدتهم وترابطهم والتفافهم جميعا خلف، ومجسدين 
روح األسرة الواحدة املتمسكة بالثوابت والقيم األصيلة 
التي قام عليها هذا الوطن العزيز، كما أن لرحلة الغوص 
معانيها في التأكيد على عمق الروابط اخلليجية املشتركة 

بني أبناء اخلليج في املاضي واحلاضر.
من جانبها، وجهت جلنة ال��ت��راث البحري، الدعوة 

للشباب الكويتي الذين ال تقل أعمارهم عن 15 عاما، وال 
تزيد عن 20 عاما لاشتراك في رحلة الغوص، مشيرة 
أن باب االشتراك مفتوح حاليا إما عن طريق  التسجيل 
اإللكتروني ) أون الين  ONLINE ( وعبر موقع الرحلة  
 ، https://forms.gle/jytLM78eFdw3h7Xe7
أو التسجيل املباشر مبراجعة مقر النادي يوميا من بعد 

اللواء فهد الفهدصاة العشاء حتى الساعة  11.


