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»الطرق« تفتتح اليوم تقاطعني رئيسيني بطريق النويصيب 
أعلنت الهيئة العامة للطرق والنقل البري الكويتية أنه 
سيتم افتتاح تقاطعني رئيسيني ضمن )مشروع تطوير 

طريق النويصيب( وذلك فجر اليوم الثالثاء املقبل.
وقالت الهيئة في بيان صحفي أول أمس: إن االفتتاح 
يأتي ضمن خطتها ف��ي تطوير وحت��دي��ث شبكة الطرق 

في ال��ب��الد، مشيرة ال��ى أنها ستقوم بترحيل التحويلة 
املرورية من الطرق األرضية احلالية الى اجلسور اخلاصة 

بالتقاطعني اجلديدين.
وأضافت أن كل تقاطع منهما يتضمن جسراً علوياً لكل 
اجتاه، باإلضافة إلى دوار أراضي أسفل التقاطع مع الطرق 

األرضية املؤدية إليه.
وبينت أن التقاطعني يخدماً منطقة اجلليعة )طريق رقم 
240( وقاعدة )محمد األحمد البحرية( )طريق رقم 250( 
ويبلغ الطول الكلي لترحيل التحويلة املرورية حوالي 5ر8 

كيلو متر على امتداد طريق النويصيب.
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سموه  ترأس اجتماع مجلس إدارة »التقدم العلمي«

نائب األمير: تشجيع البحث واملعرفة واالبتكار  واإلبداع 
خللق بيئة علمية تساهم في تطوير قدرات أبناء الوطن 

ترأس سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد بقصر السيف صباح أم��س، اجتماع مجلس 
ادارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي حيث مت اختيار 
املهندس الدكتور خالد علي محمد الفاضل مديرا عاما 
ملؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبحضور أعضاء 
مجلس اإلدارة كل من: املستشار ض��اري العثمان و 
مصطفى الشمالي والدكتور عبدالله الغنيم و الشيخ 
ال��دك��ت��ور مشعل ج��اب��ر األح��م��د وال��دك��ت��ور إبراهيم 
الرشدان والدكتورة أماني بوقماز، وذل��ك مبناسبة 

تشكيل مجلس اإلدارة اجلديد. 
وقد زودهم سموه بتوجيهاته السامية والتي تهدف 
إلى بذل اجلهود لدعم وتعزيز كافة مجاالت العلوم 
والتكنولوجيا للتقدم وال��رق��ي بها وتشجيع بيئة 
البحث واملعرفة واالبتكار واإلبداع في دولة الكويت 
من أجل خلق بيئة علمية ترتكز على أح��دث وسائل 
البحث العلمي وتساهم في تطوير قدرات ابناء الوطن 

في كافة املجاالت العلمية. 
كما حثهم سموه على العمل بروح الفريق الواحد 
وال��ت��ع��اون والتكاتف فيما بينهم ووض��ع اخلطط 
واإلستراتيجيات التي م��ن شأنها رف��ع اس��م دول��ة 
الكويت عاليا في مختلف احملافل اإلقليمية والدولية، 

متمنيا لهم املزيد من التوفيق والنجاح.

خالل رعايته احتفالية  »كويت السالم..بقلوب عربية« 

وزير اخلارجية: الكويت ملتزمة مبواصلة ترسيخ قيم السالم 
ونشر ثقافة التسامح في املجتمع واملنطقة العربية

»العدل« تترأس وفد الكويت في 
مؤمتر األمم املتحدة ملنع اجلرمية

شاركت دول��ة الكويت بوفد رسمي برئاسة 
وزارة العدل يرأسه احملامي العام األول بدر 
املسعد في أعمال مؤمتر االمم املتحدة ال14 ملنع 
اجلرمية والعدالة اجلنائية املنعقد في مدينة 
كيوتو اليابانية خالل الفترة من 7 الى 12 مارس 

اجلاري عبر تقنية االتصال املرئي.
وقالت )العدل( في بيان أمس: إن هذه املشاركة 
ت��أت��ي ف��ي إط���ار تعزيز دور ال��ك��وي��ت ال��ري��ادي 
باحملافل ال��دول��ي��ة م��ن خ��الل ت��واج��ده��ا الفعال 
واملستمر ف��ي مثل ه��ذه امل��ؤمت��رات الفنية ذات 

الطابع القانوني.
وأوضحت أن هذه املؤمترات يتم من خاللها 
إرس���اء امل��ب��ادئ القانونية الدولية وال��ت��ي تعد 
الحقا منهاجا متعدد املكونات تتم عبره صياغة 
اإلستراتيجيات والسياسات الوطنية للدول في 

مكافحة اجلرمية وتعزيز نظم العدالة اجلنائية.
وذك��رت أن هذا املشاركة متت ضمن اجللسة 
العامة األول���ى للمؤمتر وال��ت��ي مت فيها تزكية 
وزيرة العدل اليابانية ايوكو كاميكاوا كرئيس 
للمؤمتر. وأف��ادت أن أعمال املؤمتر تنعقد حتت 
شعار )النهوض مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية 
وسيادة القانون نحو حتقيق خطة األمم املتحدة 

لعام 2030(.
وأش��ارت إلى أن االجتماعات تناقش العديد 
م��ن امل��وض��وع��ات املتعلقة بتنفيذ السياسات 
واإلستراتيجيات ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية 
من أجل حتقيق التنمية وتبادل أفضل السياسات 
الوطنية للدول في مجال مكافحة اجلرائم بكافة 
أشكالها والسيما املستحدثة منها والعابرة 
للحدود وكذلك التطبيقات الدولية نحو التعاون 

الثنائي لتحقيق العدالة وعدم اإلفالت من العقاب 
واسترداد األموال املنهوبة.

وذك��رت أن املؤمتر سيناقش أيضا التطبيق 
الدولي لصكوك األمم املتحدة التي تعزز مفهوم 
الشفافية وإقامة مؤسسات نزيهة وفعالة وذلك 

اتصاال مع اهداف خطة األمم املتحدة 2030.
وق��ال��ت: إن��ه��ا واجل��ه��ات الوطنية املشاركة 
حريصة على إب���راز أوج���ه ال��ت��ق��دم القانوني 
والتشريعي وعلى مستوى السياسات املتخذة في 
دولة الكويت حتقيقا خلطة التنمية للدولة 2035 
ومواكبة املعايير الدولية عالية املستوى في إطار 
التعاون الدولي ملنع اجلرمية وحتقيق املفاهيم 
الدولية ف��ي تعزيز العدالة ومكافحة الفساد 

والكشف عن اجلرائم.
وأوضحت أن ذلك يتم من خالل آليات ومواثيق 
واتفاقيات سواء ثنائية أو إقليمية أو على مستوى 
األمم املتحدة ضمن رك��ي��زة ثابتة ف��ي مكافحة 
اجلرمية التي أصبحت عابرة للحدود وتتخذ 
أشكاال مستحدثة وخاصة ما يتعلق منها باجلرائم 
اإللكترونية والتي تستدعي انتباها دوليا لكافة 

آثارها وتداعياتها.
وي��ض��م وف��د وزارة ال��ع��دل ال��وك��ي��ل املساعد 
للشؤون القانونية زكريا األن��ص��اري ومراقب 
االتفاقيات وطلبات التعاون ب��إدارة العالقات 
ال��دول��ي��ة ه��ن��ادي ع��ب��دال��رح��م��ن ورئ��ي��س قسم 
االتفاقيات الدولية بإدارة العالقات الدولية هاني 
السباعي والباحث القانوني يعقوب العجيل 
إلى جانب أعضاء رفيعي املستوى من وزارت��ي 
اخلارجية والداخلية والهيئة العامة ملكافحة 

الفساد.

سمو نائب األمير يترأس االجتماع

مشروع »كفو« يقيم فعالية »كفو معاكم« 
لنشر اإليجابية واإلجناز بالعمل

أق��ام م��ش��روع كفاءات 
الكويت لفرص مستقبلية 
)ك��ف��و( ال��ت��اب��ع للديوان 
األم���ي���ري ف��ع��ال��ي��ة )كفو 
م���ع���اك���م( ع��ب��ر منصة 
)Clubhouse( على أن 
تكون الفعالية يوميا على 
م��دى أي��ام احلظر كفقرة 
ت��ش��ج��ي��ع��ي��ة ي��ه��دف من 
خاللها املشروع إلى نشر 
اإليجابية وروح اإلجناز 

بالعمل.
وقالت املديرة التنفيذية 
للمشروع الدكتورة فاطمة 
املوسوي في بيان صحفي 
أول أم���س:  إن مشروع 
)ك��ف��و( سيكون حاضرا 
بعدد من الفعاليات متاشيا 
م��ع تطور التكنولوجيا 
واالع���الم احل��دي��ث وذل��ك 
عبر جلستني رئيسيتني 
األولى يوميا إبتداء من 7 

م��ارس ف��ي مت��ام الساعة 
30ر5 مساء ملدة 30 دقيقة 

بعنوان )كفو معاكم(.
وأضافت املوسوي أن 

الفقرة الثانية عبارة عن 
ل��ق��اء أس��ب��وع��ي بعنوان 
)ميعة كفو( ستعقد في 
مت���ام ال��س��اع��ة 7 مساء 

بحضور عدد من الضيوف 
ملشاركة قصص النجاح 
وط����رق االس���ت���ف���ادة من 

منصة )كفو(.
وذك������رت أن ال��ل��ق��اء 
األسبوعي سيكون اليوم 
الثالثاء مبشاركة عدد من 
األكادمييني ورواد األعمال 
واإلعالميني والرياضيني 
في )ميعة كفو( ملناقشة 
عدد من املواضيع التي تهم 
الشباب الكويتي وتبادل 

اخلبرات فيما بينهم.
ودع�������ت امل����وس����وي 
اجل���م���ي���ع م����ن األف������راد 
والكفاءات الى التسجيل 
ف��ي منصة )ك��ف��و( التي 
تعتبر املنصة الوطنية 
األول��ى لعرض الكفاءات 
الشبابية لتسهيل عملية 
ال���ب���ح���ث وال���ت���واص���ل 

والتعاون فيما بينهم.

د. فاطمة املوسو
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رئيس مجلس الوزراء يستقبل 
سفير اململكة املتحدة مبناسبة 

انتهاء مهام عمله

استقبل سمو الشيخ ص��ب��اح اخلالد 
رئيس مجلس ال���وزراء في قصر السيف 
أم��س،  سفير اململكة املتحدة لبريطانيا 

العظمى وشمال إيرلندا الصديقة لدى دولة 
الكويت مايكل دافنبورت، وذلك مبناسبة 

انتهاء مهام عمله.

سمو الشيخ صباح اخلالد يستقبل سفير اململكة املتحدة مايكل دافنبورت

أقيمت أول أم��س، احتفالية )كويت 
ال��س��الم..ب��ق��ل��وب ع��رب��ي��ة( حت��ت شعار 
)ذك����رى ال���وع���ي( وذل����ك حت��ت رع��اي��ة 
وحضور وزير اخلارجية ووزير الدولة 
لشؤون مجلس ال��وزراء الشيخ الدكتور 
أحمد ناصر احملمد، وينظمها معهد املراة 
للتنمية والسالم مبناسبة األعياد الوطنية 
ال��ذك��رى ال60 الستقالل دول��ة الكويت 
وم��رور 30 عاما على حترير الوطن من 

الغزو العراقي الغاشم.
وش����ارك ف��ي ه���ذه االح��ت��ف��ال��ي��ة التي 
أقيمت عبر تقنية املرئي واملسموع رئيس 
حكومة اململكة املغربية الشقيقة الدكتور 
سعد ال��دي��ن العثماني ورئ��ي��س وزراء 
اجلمهورية اللبنانية الشقيقة األسبق 
ف��ؤاد السنيورة ون��ائ��ب رئيس مجلس 
األم��ن��اء وامل��دي��ر التنفيذي ملركز عيسى 
الثقافي ف��ي مملكة البحرين الشقيقة 
الشيخ الدكتور خالد بن خليفة آل خليفة 
وع���دد م��ن ك��ب��ار الشخصيات العربية 
السياسية واإلعالمية والفكرية وممثلي 

البعثات التمثيلية املعتمدة لدى البالد.
وأل��ق��ى الشيخ الدكتور أحمد ناصر 
احمل��م��د كلمة ب��ه��ذه املناسبة ق��ال فيها: 
“يطيب لي أن أعرب عن خالص االمتنان 
والتقدير لهذه الدعوة الكرمية لرعاية 
هذه االحتفالية مبناسبة األعياد الوطنية 
الذكرى ال60 على إستقالل دولة الكويت 
وم��رور 30 عاما على حترير الوطن من 
ال��غ��زو ال��ع��راق��ي ال��غ��اش��م حت��ت شعار 
)كويت السالم... بقلوب عربية( مرحبا 
ف��ي ه��ذا امل��ق��ام بضيوف دول���ة الكويت 

األعزاء املشاركني معنا اليوم.
وال ي��ف��وت��ن��ي أن أش��ي��د ب��ه��ذا امل��ق��ام 
ب��اجل��ه��ود امل��ق��درة لكل م��ن معهد امل��رأة 
للتنمية والسالم وكلية التربية األساسية 

ف��ي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب في إعداد وإنتاج الفيلم الوطني 
)ك��وي��ت ال��س��الم( وال���ذي ي��ع��زز ال��روح 
الوطنية ويؤكد على الترابط والتناغم بني 

نسيج املجتمع الواحد.
لقد حرصت دولة الكويت منذ نشأتها 
على نشر وتكريس ثقافة السالم واحلوار 
واالع��ت��دال فباتت أول��وي��ة في مرتكزات 
السياسة اخلارجية تنطلق من مبادئ 
وتعاليم الدين اإلسالمي احلنيف وعادات 
وتقاليد جبل عليها أهل الكويت فقد كرس 
دستور دولة الكويت في العام 1962 في 
ديباجته مبادئ وثقافة السالم فدولة 
الكويت تفخر بكونها بلد الصداقة والسالم 
وملتقى ملختلف األدي���ان واحل��ض��ارات. 
وشكلت ه��ذه امل��ب��ادئ واألس���س ركيزة 
هامة لسياسة دول��ة الكويت اخلارجية 
في تعاطيها مع املجتمع الدولي فأضحى 
دعم جهود الوساطة واملساعي املبذولة 
حلل النزاعات بالطرق والوسائل السلمية 
وتعزيز مفهوم الدبلوماسية الوقائية من 

ثوابت الدبلوماسية الكويتية.
إن شعار اإلحتفالية ال��ي��وم بذكرى 
الوعي بعنوان )كويت السالم ... بقلوب 
عربية( لهو دالل��ة على أهميه تضافر 
اجل��ه��ود لتحقيق مزيد م��ن ال��ت��آزر عبر 
الوعي احلريص على مكتسبات األمتني 
العربية واإلسالمية فدولة الكويت تؤمن 
إميانا مطلقا مببادئ السالم ومعانيه 
وأهمية تطبيقه بشكل فاعل على أرض 
الواقع عبر الوسائل السلمية التي حث 
عليها أوال ديننا احلنيف وأك��دت��ه كافة 
املواثيق واألع��راف الدولية وعلى رأسها 
ميثاق األمم املتحدة فهذا اإلميان الراسخ 
بتلك األسس دفع سياستنا احلكيمة وفق 
إرش����ادات وتوجيهات ص��اح��ب السمو 
أمير البالد الشيخ ن��واف األحمد وسمو 
ولي العهد األم��ني الشيخ مشعل األحمد 
وس��م��و ال��ش��ي��خ ص��ب��اح اخل��ال��د رئيس 
مجلس ال��وزراء، إلى تدعيم بل دفع كافة 
اجلهود السلمية حللحلة األزم��ات التي 
مير بها عاملنا العربي عبر احلوار الفاعل 

واملفاوضات البناءة حقنا للدماء ودعما 
للتقدم وال��رخ��اء. وال يفوتني هنا أن 
استذكر البصمة الراسخة لصاحب السمو 
األمير الراحل الشيخ صباح األحمد “طيب 
الله ثراه وجعل اجلنة مثواه”، في تبني 
اجل��ه��ود الدولية ل��رأب أي خ��الف يبرز 
على الساحة اخلليجية أو العربية فتلك 
املدرسة الدبلوماسية العريقة كان لها 
أبلغ األثر في إبراز جهود دولة الكويت في 
تدعيم سبل السالم والرخاء التي أثمرت 
م��ؤخ��را بتحقيق امل��ص��احل��ة اخلليجية 
ورأب الصدع في البيت اخلليجي الواحد 
ومتاسك حلمته وإعادة مسيرة التضامن 

العربي.
إن دولة الكويت وانطالقا من إميانها 
التام بثوابتها ومبادئها تسعى وبشكل 
مستمر ف��ي دع��م دول وش��ع��وب العالم 
عبر مؤسساتها الوطنية احلكومية 
واألهلية لرفع املعاناة اإلنسانية عن 
كاهل أب��ن��اء العالم واالرت��ق��اء بهم إلى 
مستويات التنمية املطلوبة التي بات 
ضرورة ملحة تستوجب تضافر اجلهود 
اإلق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة مل��واج��ه��ة كافة 
التحديات وال��ع��وائ��ق وترسيخ ثقافة 
احلوار ونبذ اإلرهاب والتطرف والعنف 
وفهم ومعاجلة ج��ذور االخ��ت��الف دفعا 
للوئام والسالم بني البشر على مختلف 

أجناسهم وثقافاتهم ومعتقداتهم.
وختاما يسرني أن أؤك��د على حرص 
والتزام دولة الكويت مبواصلة ترسيخ 
قيم ال��س��الم ونشر ثقافة التسامح في 
املجتمع واملنطقة العربية ككل كما أود أن 
أغتنم هذه الفرصة ألشكر كل من شارك 
معنا في احتفاليتنا اليوم داعيا املولى عز 
وجل التوفيق والنجاح للقائمني على هذه 

الفعالية.

الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد

أع��رب��ت وزارة اخلارجية الكويتية أول 
أمس، عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد 
العبارات ملواصلة ارتكاب امليليشيات احلوثية 
جرائمها النكراء باستهداف املدنيني واملنشآت 
املدنية في اململكة العربية السعودية الشقيقة 

عبر إطالق عدد من الطائرات املسيرة املفخخة.
وأوض��ح��ت ال���وزارة في بيان صحفي، أن 
استمرار هذه اجلرائم االرهابية مبا متثله من 
تصعيد خطير واضرار بأمن اململكة العربية 
السعودية الشقيقة وتقويض الستقرار املنطقة 
وحتد للقانون الدولي واإلنساني واإلص��رار 
على مواصلة احلرب وجتاهل اجلهود الدولية 
التي تبذل في سبيل إنهائها عبر التوصل إلى 
حل سياسي أم��ر لم يعد مقبوال معه صمت 
املجتمع الدولي وع��دم التحرك بشكل فوري 
وحاسم ل��ردع ه��ذه اجلرائم النكراء ووضع 

حد لها.
وأك��دت على وق��وف دول��ة الكويت التام مع 
اململكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها 

في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها 
واستقرارها وسيادتها.

مواصلة  وتستنكر  تدين  الكويت 
استهداف  احلوثية  امليليشيات 

بالسعودية املدنية  واملنشآت  املدنيني 

»الداخلية« تضبط 
كمية من احلشيش 
بطرد بريدي قادم 

من دولة أوروبية
أعلنت وزارة الداخلية أمس، ضبط قطاع 
األم���ن اجلنائي ممثال ف��ي اإلدارة العامة 
ملكافحة املخدرات كيلو وربع الكيلو من مادة 
احلشيش امل��خ��درة بطرد بريدي ق��ادم من 
إحدى الدول األوروبية عبر الشحن السريع.

وقالت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم 
األمني ب��ال��وزارة في بيان صحفي: إن��ه مت 
ضبط شخص م��ع ال��ط��رد ال��ب��ري��دي ال��ذي 
يحتوي على كمية م��ن احللويات ومخبأ 
في داخلها بطريقة سرية ومبتكرة مادة 

احلشيش املخدرة.
وأوض��ح��ت اإلدارة ان��ه مت التنسيق مع 
مكتب البحث وال��ت��ح��ري ل���الدارة العامة 
للجمارك لتسهيل خ��روج الطرد ووصوله 
لشركة الشحن السريع وعند استالم الطرد 
مت ضبط صاحبه وإحالته مع املضبوطات 
إل��ى اجل��ه��ات املختصة الت��خ��اذ اإلج���راءات 

القانونية الالزمة في حقه.


