الداخلية :اجتماع تنسيقي بإدارة «التحقيقات»
لتطبيق قانون أوامر الصلح في احلوادث املرورية البسيطة

ذك��رت اإلدارة العامة للعالقات واإلع�ل�ام األمني
بوزارة الداخلية أنه في إطار اإلستراتيجية املوضوعة
للمؤسسة األم��ن��ي��ة للعمل ع��ل��ى تسهيل وتيسير
اإلج����راءات وإجن���از م��ع��ام�لات امل��واط��ن�ين واملقيمني
بالسرعة املمكنة ،فقد عقد صباح أمس ،باإلدارة العامة

2

سمو ولي العهد يستقبل د .إبراهيم الدعيج

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد،
بقصر بيان صباح أم��س ،سمو الشيخ ناصر

احملمد .كما استقبل سمو ول��ي العهد ،الشيخ
الدكتور إبراهيم الدعيج.

الكويت تدين بأشد العبارات
استهداف جماعة احلوثي محطة
توزيع منتجات بترولية بالسعودية
أعربت دول��ة الكويت أول أم��س ،عن إدانتها
وبأشد العبارات استهداف جماعة احلوثي محطة
توزيع املنتجات البترولية في شمال مدينة جدة
باململكة العربية السعودية الشقيقة.
وقالت وزارة اخلارجية الكويتية في بيان لها:
إن “استمرار هذه األعمال اإلجرامية اآلثمة والتي
تستهدف املدنيني والبنى التحتية وإم���دادات
الطاقة العاملية واالع��ت��داء على أم��ن واستقرار
اململكة العربية السعودية الشقيقة واملنطقة
تستوجب حت��رك املجتمع ال��دول��ي وال سيما
مجلس األم��ن ل��ردع من يخطط ويقف وراءه��ا
صيانة لألمن والسلم الدوليني”.
وأك��دت (اخلارجية) “وقوف دول��ة الكويت
التام مع اململكة العربية السعودية الشقيقة
وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ
على أمنها واستقرارها” وتضرعت إلى املولى
سبحانه وتعالى بأن “يحفظ اململكة العربية
السعودية وشعبها الشقيق من كل سوء”.

سموه استقبل ناصر احملمد وعزى أسر الشهداء

أمير البالد :نستذكر بكل اعتزاز تضحيات شهداء الوطن
استقبل ص��اح��ب السمو أم��ي��ر البالد
الشيخ نواف األحمد ،بقصر بيان صباح
أمس ،سمو الشيخ ناصر احملمد.
من جهة أخرى ،فقد بعث صاحب السمو
أمير البالد الشيخ نواف األحمد برقيات
تعاز إل��ى أس��ر شهداء ال��وط��ن :الشهيد:
برجس عشوي بالل اخلالدي والشهيد:
سالم راش��د ش�لاب ال��دوس��ري والشهيد:
وليد إبراهيم عبدالله اجليران والشهيد:
منذر نعمان عبدالرزاق السيف والشهيد:
حسني علي عبدالله القبندي والشهيد:
خ��ال��د ف���راج محمد ال���دوس���ري ،ال��ذي��ن
احتضنهم ثرى الوطن ،أعرب فيها سموه
ع��ن خالص تعازيه وص���ادق مواساته
بوفاتهم ،مستذكرا ً سموه بكل االعتزاز
تضحياتهم وأدوارهم البطولية في الذود
ع��ن حمى ال��وط��ن العزيز وب��ذل دمائهم
الزكية ف��ي سبيل ت��راب��ه ،س��ائ�لاً سموه
الباري تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته
ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وينزلهم
منازل الشهداء األب��رار وأن يلهم أسرهم
الكرمية جميل الصبر وحسن العزاء.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل
األح��م��د ،ببرقيات تعاز مماثلة ،ضمنها
سموه خالص تعازيه وصادق مواساته،
ال سموه الباري تعالى أن يتغمدهم
سائ ً

سمو األمير يستقبل سمو الشيخ ناصر احملمد

بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح
جناته وينزلهم منازل الشهداء ،وأن يلهم

أس��ره��م الكرمية جميل الصبر وحسن
ال��ع��زاء .كما بعث سمو الشيخ صباح

اخلالد رئيس مجلس ال���وزراء ببرقيات
تعاز مماثلة.

نائب وزير اخلارجية بحث مع السفير
اإليراني العالقات الثنائية
اج���ت���م���ع ن����ائ����ب وزي����ر
اخل��ارج��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي خالد
اجل��ارال��ل��ه أم���س ،افتراضياً
عبر تقنية االتصال املرئي مع
سفير اجلمهورية اإلسالمية
اإليرانية ل��دى دول��ة الكويت
محمد إيراني.
ومت خ�ل�ال ال��ل��ق��اء بحث
ع����دد م���ن أوج����ه ال��ع�لاق��ات
الثنائية بني البلدين ،إضافة
إل��ى ت��ط��ورات األوض���اع على
الساحتني اإلقليمية والدولية.
وحضر اللقاء مساعد وزير
اخلارجية لشؤون مكتب نائب
الوزير السفير أيهم العمر.

خالد اجلارالله أثناء اجتماعه مع السفير االيراني

خالل ندوة افتراضية عقدتها األمم املتحدة في الكويت

نفذت مشروع ًا كبير ًا إلغاثة ضحايا الفيضانات

سفارة السودان :نقدر جهود «الهيئة
اخليرية» في تخفيف معاناة
اآلالف من أبناء شعبنا

الهيئة اخليرية اإلسالمية

تلقى رئيس الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية
د .عبدالله املعتوق رسالة شكر وتقدير من سفارة
جمهورية السودان لدى الكويت ،ثمنت فيها الدور
اإلغاثي للهيئة في تخفيف معاناة آالف السودانيني
املتضررين جراء الفيضانات في الفترة األخيرة.
وأش��ارت الرسالة التي وردت من نائب وزير
اخلارجية ناصر الصبيح إل��ى تقدير السفارة
السودانية لهذا العمل اإلنساني الكبير الذي جاء
إع��م�الاً للمبادئ اإلنسانية التي أرس��اه��ا األمير
ال��راح��ل والتوجهات السامية لصاحب السمو
الشيخ نواف األحمد أمير البالد وولي عهده سمو
الشيخ مشعل األحمد.
وأك���دت البعثة ال��س��ودان��ي��ة أن امل��س��اع��دات
الكويتية التي قدمتها الهيئة اخليرية لدعم ضحايا
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ولي العهد يستقبل ناصر احملمد
وإبراهيم الدعيج

للتحقيقات اجتماع ض��م مدير ع��ام اإلدارة العامة
للتحقيقات اللواء دكتور فهد الدوسري ووكيل وزارة
الداخلية املساعد لشؤون امل��رور والعمليات اللواء
جمال حامت الصايغ لبحث ومناقشة ميعاد لتطبيق
قانون أوام��ر الصلح في احل��وادث املرورية البسيطة

لتسهيل سير اإلج���راءات وسرعة إجنازها وسهولة
البت فيها مايكفل للجميع حقوقه.
وذلك إليجاد احللول السريعة للحوادث املرورية
وعمالً على راحة مستخدمي الطرق واحلد من االزدحام
وإالختناقات املرورية.

الفيضانات كان لها األثر الكبير في تخفيف معاناة
اآلالف من الشعب السوداني.
ولفتت إلى أن امل��ب��ادرات اإلنسانية الكويتية
املستمرة حتظى ب��اإلش��ادة والتقدير من جانب
الشعب السوداني وقيادته ،وهو أمر يسجل في
صحائف وذاكرة وتاريخ الشعب السوداني حسب
تعبير الرسالة.
وك��ان��ت الهيئة اخليرية ق��د نفذت مشروعاً
إن��س��ان��ي �ا ً ك��ب��ي��را ً إلغ��اث��ة م��ت��ض��رري ال��س��ي��ول
والفيضانات عبر مكتبها في السودان بحضور
القائم باألعمال بسفارة دولة الكويت عبدالكرمي
صالح املجيم ووزي��ر الصحة السوداني ونائب
م��ف��وض ال��ع��ون اإلن��س��ان��ي ولفيف م��ن ق��ي��ادات
املنظمات اإلنسانية.

مسؤول أممي :جهود الكويت بارزة في التحول
إلى اقتصاد املعرفة واالبتكار
أك��د ممثل األم�ي�ن ال��ع��ام ل�لأمم املتحدة
املنسق املقيم لدى دول��ة الكويت الدكتور
طارق الشيخ ،أن جهود الكويت كانت بارزة
في السنوات األخيرة في السعي لتحويل
االقتصاد من اقتصاد بقيادة القطاع العام،
الذي بدوره يعتمد اعتمادا ً كلياً على املوارد
إلى اقتصاد قائم على املعرفة واالبتكار من
خ�لال تنفيذ اإلستراتيجيات احمل��ددة في
خطة التنمية الوطنية.
جاء ذلك خالل ندوة افتراضية عقدتها
األمم املتحدة في دولة الكويت ضمن سلسلة
ندواتها املسماة  UN 75Talksبالتعاون
م��ع املجلس األع��ل��ى للتخطيط والتنمية
الكويتي حتت عنوان (االقتصاد بقيادة
القطاع اخلاص  -الشراكات القائمة على
املعرفة و االبتكار).
وق���ال الشيخ :إن إستراتيجية دول��ة
الكويت التنموية  2035تستهدف حتويل
البالد من اقتصاد قائم على امل���وارد إلى
اقتصاد معرفي قائم على االبتكار لتبلور
كمركز ثقافي ومالي وجت��اري ومؤسسي
في املنطقة وهي خريطة عمل نحو الرؤية
املستقبلية ملدن الكويت الذكية.
وأفاد بأن دولة الكويت تتمتع بإمكانات
ه��ائ��ل��ة ل��ت��ك��ون وج��ه��ة أس��اس��ي��ة جت��ذب
االستثمار في املنطقة كما متتلك القدرات
واألدوات ال�لازم��ة لتحقيق رؤي��ة كويت
جديدة  2035ومن هذا املنطلق تسعى األمم
املتحدة إلى فتح أرضية لتشكيل شراكات
قائمة على االبتكار واالختراع خللق فرص
مستدامة ملستقبل واعد قادر على االكتفاء
يشمل كافة القطاعات في الدولة.
م��ن جانبه أك��د األم�ين ال��ع��ام للمجلس
األعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد
مهدي خ�لال مشاركته في ال��ن��دوة جهود
دول���ة ال��ك��وي��ت خ�لال ال��س��ن��وات األخ��ي��رة
لتحويل االقتصاد من اقتصاد بقيادة القطاع
العام يعتمد اعتمادا ً كلياً على النفط إلى
اقتصاد قائم على املعرفة واالبتكار وذلك
من خالل تنفيذ السياسات ال��واردة بخطة
التنمية لدولة الكويت.
بدوره صرح نائب املدير العام لعمليات

جانب من الندوة االفتراضية

االستثمار ف��ي هيئة تشجيع االستثمار
املباشر في الكويت الشيخ الدكتور عبد
الله الصباح بأن الهيئة تواصل دعم رؤية
االستثمار املباشر لدولة الكويت كونها
مركزا لالستثمار قائما على القيمة املضافة
واالبتكار.
وأضاف الشيخ عبدالله الصباح أن مهمة
هيئة تشجيع االستثمار املباشر في الكويت
تتمثل في املساهمة بنشاط لتعزيز التنوع
االقتصادي في الكويت من خ�لال تعزيز
االستدامة نحو اقتصاد قائم على املعرفة.
م��ن جانبه أف��اد مدير إدارة الشركات
واالب��ت��ك��ار ف��ي مؤسسة ال��ك��وي��ت للتقدم
العلمي الدكتور بسام الفيلي بأن املؤسسة
تولي القطاع اخل��اص الكويتي اهتماماً
كبيرا ً استنادا ً على استراتيجية املؤسسة
وأحد أهم محاورها تعنى بتطوير الثروة
البشرية واألب��ح��اث ف��ي ش��رك��ات القطاع
اخلاص للمساعدة في حتديد الصعوبات

واس��ت��ل��ه��ام احل��ل��ول مل��واج��ه��ة حت��دي��ات
االقتصاد الكويتي.
وقال الفيلي :إن املؤسسة توفر برامج
تدريبية معنية ببناء ق���درات العاملني
االبتكارية في القطاع اخل��اص كما تعقد
شراكات استراتيجية مع كبرى املؤسسات
ال��ع��امل��ي��ة بغية ت��ع��زي��ز ت��ط��وي��ر األع��م��ال
واألبحاث لبلوغ اقتصاد مستدام قائم على
املعرفة.
من ناحيتها قالت مديرة مركز محمد بن
راشد لالبتكار احلكومي مديرة الفرص في
اإلم��ارات عبير تهلك إن التجربة الناجحة
في اإلم��ارات تكمن في أنها تؤمن بالفرص
وتعزيز الشراكة بني القطاعني احلكومي
واخل��اص ومن أهم الركائز وضع سياسة
تطلعية والتزام واستعدادات للمستقبل.
بدوره ذكر إسماعيل رضوان من البنك
ال��دول��ي أن��ه “في ال��ق��رن ال 21سيكون
االبتكار واملعرفة أه��م العوامل الدافعة

للنمو االق��ت��ص��ادي للبلدان ذات الدخل
املرتفع” ،موضحاً أن دولة الكويت “تتمتع
بإمكانيات هائلة إلعادة توجيه اقتصادها
ومجتمعها نحو هذا النموذج اجلديد املبني
على حتسني التعليم والتنسيق القوي
بني األوس��اط األكادميية والقطاعني العام
واخلاص”.
من جهته أكد املستشار االقتصادي نائب
رئيس املركز العلمي الكويتي عبداملجيد
الشطي ضرورة أن تكون “لدينا القدرة على
إنتاج املعرفة وحتويلها إلى عائد اقتصادي
مع وجود النظام البيئي املطلوب”.
وشهدت الندوة تقدمي امليثاق العاملي
لألمم املتحدة وهو مبادرة طوعية التزمت
ب��ه��ا أك��ث��ر م��ن  10آالف ش��رك��ة مب��واءم��ة
إستراتيجياتها وعملياتها مع عشرة مبادئ
عاملية تتناول ح��ق��وق اإلن��س��ان والعمل
ومكافحة الفساد واتخاذ بيئة اإلج��راءات
لتحقيق أهدافهم.

