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أمير البالد يعزي أسرة املؤرخ
سيف مرزوق الشمالن بوفاته
بعث ص��اح��ب السمو أمير
ال��ب�لاد الشيخ ن���واف األح��م��د،
ب��ب��رق��ي��ة ت��ع��زي��ة إل����ى أس���رة
امل��غ��ف��ور ل��ه ب���إذن ال��ل��ه تعالى
املؤرخ سيف مرزوق الشمالن،
أع��رب فيها سموه ع��ن خالص
تعازيه وصادق مواساته بوفاة
أح��د رج���االت ال��وط��ن األوف��ي��اء
امل��غ��ف��ور ل��ه ب���إذن ال��ل��ه تعالى
املؤرخ سيف مرزوق الشمالن،
مستذكرا ً سموه مناقب الفقيد
وأعماله اجلليلة وإسهاماته
امل��ق��درة في خدمة وطنه خالل
مسيرته احلافلة بالعطاء في
مجال توثيق التاريخ الكويتي
عبر إج��راء اللقاءات احلوارية
م��ع كوكبة م��ن ال��رع��ي��ل األول
ومؤلفاته الثرية باملعلومات
الوطنية التاريخية وذلك بشكل
م��ت��واص��ل ع��ل��ى م���دى ع��ش��رات
ال سموه ،املولى
السنني ،سائ ً
ج��ل وع�لا أن يتغمده بواسع
رحمته ومغفرته وأن يسكنه
فسيح جناته ويلهم أسرته
الكرمية وذوي���ه جميل الصبر
وحسن العزاء.
وب��ع��ث س��م��و ن��ائ��ب األم��ي��ر
وول���ي ال��ع��ه��د ال��ش��ي��خ مشعل
األحمد ،ببرقية تعزية إلى أسرة
امل��غ��ف��ور ل��ه ب���إذن ال��ل��ه تعالى
امل��ؤرخ سيف الشمالن ،ضمنها

نقل لنوري املالكي وعمار احلكيم تهاني سمو األمير ونائبه بنجاح االنتخابات التشريعية العراقية

صباح اخلالد يستقبل وزير خارجية فنزويال
و املفوض العام لـ «أونروا» في الشرق األدنى

سمو رئيس مجلس الوزراء يستقبل وزير خارجية فنزويال

سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد

سموه خالص تعازيه وصادق
م��واس��ات��ه ب��وف��اة أح��د رج��االت
الوطن األوفياء املغفور له بإذن
الله تعالى املؤرخ سيف مرزوق
ال��ش��م�لان ،م��ش��ي��دا ً س��م��وه ،مبا
قدمه لوطنه من خدمات جليلة
عبر مسيرة حافلة بالعطاء ال
سيما في مجال توثيق تاريخ

ال سموه،
الوطن العزيز ،سائ ً
املولى تعالى أن يتغمده بواسع
رحمته ويسكنه فسيح جناته
ويلهم أسرته الكرمية وذوي��ه
جميل الصبر وحسن العزاء.
كما بعث سمو الشيخ صباح
اخلالد رئيس مجلس ال��وزراء
ببرقية تعزية مماثلة.

هنأ الضباط بترقياتهم اجلديدة

وزير الدفاع :كونوا قدوة
بتعاملكم ومثا ًال يحتذى بتصرفاتكم

دعا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع،
الشيخ حمد جابر العلي ،الضباط امل��رق�ين من
الدفعتني ( )36و( )43ألن يكونوا دائما قدوة في
تعاملهم ومثاال يحتذى به في أقوالهم وتصرفاتهم
وأن يعملوا بكل إخ�لاص وتفان خلدمة وطنهم
وحمايته والذود عن ترابه الغالي.
ج��اء ذل��ك في بيان صحفي ملديرية التوجيه
املعنوي والعالقات العامة باجليش الكويتي
مبناسبة ترقية الضباط م��ن الدفعتني ()36
و( )43على نيلهم ثقة صاحب السمو أمير البالد
القائد األعلى القوات املسلحة الشيخ نواف األحمد،
وذلك بصدور املراسيم األميرية بترقيتهم.
وهنأ الشيخ حمد جابر العلي ،الدفعتني على
الترقيات التي تأتي ثمرة اجلهد واملثابرة والعمل
املخلص الدؤوب الذي بذله الضباط في مختلف
املهام والواجبات التي كلفوا بها كل حسب مجاله
واختصاصه وحتملهم لألمانة واملسؤولية املناطة
بهم .ومتنى أن تشكل الترقيات حافزا للضباط
ودافعا لهم لبذل املزيد من اجلهد والعطاء خلدمة
وطننا املعطاء داعيا إياهم إلى مواصلة التعليم
والتدريب والتعاون مع قياداتهم ورعاية وتوجيه
مرؤوسيهم للمضي قدما في استكمال مسيرة البناء
والتطوير لوحدات اجليش والنهوض مبستوى
التأهيل واإلعداد واجلاهزية ملنتسبيها.
وأضاف أن وزارة الدفاع تطمح اليوم إلى بناء
جيش يكون عماده التسلح بالعلم وبناؤه يقوم
على دعم اإلبداع ومكافأة التميز ورعاية املوهبة

الشيخ حمد جابر العلي

بهدف النهوض مبستوى قواتنا املسلحة وحتقيق
اآلمال والغايات التي نتطلع إليها جميعا.
ودعا املولى عز وجل أن يدمي علينا نعمة األمن
واألمان والعزة والرفعة في ظل القيادة احلكيمة
لصاحب السمو أمير البالد القائد األعلى للقوات
املسلحة وسمو نائب األمير وول��ي عهده األمني
وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم
وسدد على طريق اخلير خطاهم.
يذكر أن امل��راس��ي��م األم��ي��ري��ة ص��درت بترقية
الضباط من الدفعة ( )36من رتبة رائد إلى رتبة
مقدم وترقية الضباط من الدفعة ( )43من رتبة
مالزم أول إلى رتبة نقيب.

إميان ًا منه بأهمية دعمها ومتكينها

الكويت :مكاسب املرأة الكويتية
تزداد عام ًا بعد آخر

أك���دت دول���ة ال��ك��وي��ت أم��ام
األمم امل��ت��ح��دة ،أن مكاسب
املرأة الكويتية تزداد عاماً بعد
ع��ام ،وذل��ك انطالقاً من إميان
الكويت التام بأهمية دعمها
ومتكينها وت��ع��زي��ز حقوقها
وزي���ادة مشاركتها ف��ي كافة
امل��ج��االت مبا فيها السياسية
واالجتماعية واالقتصادية
والتنموية.
ج���اء ذل���ك خ�ل�ال م��داخ��ل��ة
الكويت التي ألقاها السكرتير
األول فهد حجي مساء األربعاء
في احلوار التفاعلي االفتراضي
للجنة الثالثة للجمعية العامة
لألمم املتحدة مع املقرر اخلاص
امل��ع��ن��ي ب��اس��ت��ق�لال ال��ق��ض��اة
واحمل���ام�ي�ن دي��ي��غ��و غ��ارس��ي��ا
سيان.
وق���ال ح��ج��ي :إن الكويت
أح��رزت تقدماً كبيرا ً في إطار
أجندة متكني املرأة وذلك خالل
التحاقها بالسلك القضائي
وض��م��ان مشاركتها ف��ي هذه
امل��ه��ن��ة خ�ل�ال ع��ام��ي 2020
و ،2021حيث مت ألول مرة في
تاريخ الكويت تعيني ثماني
قاضيات في عام .2020
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استقبل سمو الشيخ صباح اخلالد
رئيس مجلس ال��وزراء ،وبحضور وزير
اخلارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس
ال���وزراء ،الشيخ الدكتور أحمد ناصر
احمل��م��د ،ف��ي قصر ب��ي��ان ،أم���س ،وزي��ر
خارجية جمهورية فنزويال البوليفارية
الصديقة فاليكس بالسينسيا غونزاليس
والوفد املرافق له ،وذلك مبناسبة زيارته
للبالد .وحضر املقابلة رئيس دي��وان
سمو رئيس مجلس ال��وزراء عبدالعزيز
الدخيل ومساعد وزير اخلارجية لشؤون
األمريكتني صالح احلداد.
ك��م��ا استقبل س��م��و ال��ش��ي��خ صباح
اخلالد رئيس مجلس الوزراء ،وبحضور
وزير اخلارجية ووزير الدولة لشؤون
مجلس ال���وزراء ،الشيخ الدكتور أحمد
ن��اص��ر احمل��م��د ،امل��ف��وض ال��ع��ام لوكالة
األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي�ين ف���ي ال���ش���رق األدن����ى
(األونروا) فيليب الزاريني والوفد املرافق
له ،وذلك مبناسبة زيارته للبالد .وحضر
املقابلة رئيس ديوان سمو رئيس مجلس
الوزراء عبدالعزيز الدخيل ومساعد وزير
اخلارجية ل��ش��ؤون املنظمات الدولية
عبدالعزيز اجلارالله.
من جهة أخ��رى ،أج��رى سمو الشيخ
صباح اخلالد رئيس مجلس ال��وزراء،
اتصالني هاتفيني ،مساء أمس األول ،بكل
من ن��وري املالكي رئيس ائتالف دولة
القانون في جمهورية العراق الشقيق،
وسماحة السيد عمار عبدالعزيز احلكيم

 .ويستقبل املفوض العام لوكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني بالشرق األدنى

رئيس تيار احلكمة الوطني في جمهورية
ال��ع��راق الشقيق ،نقل خاللهما حتيات
صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف
األحمد ،وسمو نائب األمير وولي العهد

الشيخ مشعل األحمد ،وتهاني سموهم
لهما بنجاح االنتخابات التشريعية
النتخاب أعضاء مجلس النواب ،متمنياً
س��م��وه ،ل��ل��س��ادة ال��ن��واب ك��ل التوفيق

والسداد لكل ما فيه خير ورفعة العراق
الشقيق وحتقيق ك��ل م��ا يتطلع إليه
الشعب العراقي من تقدم وازدهار ،راجيا ً
لهما دوام الصحة وموفور العافية.

وزير اخلارجية يلتقي مفوض عام وكالة األمم املتحدة
لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني في الشرق األدنى
التقى وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ووزي��ر
ال��دول��ة ل��ش��ؤون مجلس ال����وزراء،
الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد ،مع
مفوض عام وكالة األمم املتحدة لغوث
وتشغيل ال�لاج��ئ�ين الفلسطينيني
(األون��روا) في الشرق األدنى فيليب
الزاريني في ديوان عام (اخلارجية)،
ص��ب��اح أم���س ،وذل���ك خ�لال زي��ارت��ه
الرسمية إلى دول��ة الكويت.وأعرب
وزير اخلارجية خالل اللقاء عن بالغ
شكر وتقدير دول��ة الكويت للجهود
املثمنة التي تبذلها وكالة (األونروا)
ع��ب��ر ت��ق��دمي خ��دم��ات��ه��ا التعليمية
والصحية واإلغاثية واحلماية ألكثر
م��ن خمسة م�لاي�ين وسبعمئة ألف
الجئ فلسطيني ولرفع املعاناة عنهم
ف��ي مناطق عمل ال��وك��ال��ة اخلمس،
مجددا ً استمرار دعم ومساندة دولة
الكويت لكافة األنشطة والبرامج التي
تقدمها الوكالة.
م���ن ج��ان��ب��ه ث��م��ن م��ف��وض ع��ام
األونروا موقف دولة الكويت الثابت
واملبدئي الداعم للوكالة ،معرباً عن
بالغ تقديره وامتنانه للدور اإلنساني

وال��رائ��د املتميز ال��ذي تقوم به دولة
الكويت للوقوف بجانب الالجئني

الفلسطينيني وباقي الشعوب املنكوبة
األم��ر ال��ذي أكسبها مكانة مرموقة

على صعيد العمل اإلنساني إقليمياً
ودوليا ً.

رئيس ديوان حقوق اإلنسان :نسعى لدعم مهارات منتسبينا
في تنفيذ القانون اإلنساني والتشريعات الدولية
فهد حجي

وأش��ار حجي إل��ى أن “هذا
العدد ازداد إلى الضعف حتى
يومنا هذا كما مت مؤخرا تعيني
امل����رأة ف��ي م��ن��اص��ب ق��ي��ادي��ة
بالسلك القضائي مب��ا فيها
رئاستها لعدد من الدوائر في
احملكمة”.
وب�ين حجي ،أن ما تضمنه
ال��ت��ق��ري��ر ف��ي ال��ف��ق��رة  35من
مالحظة املقرر اخل��اص بعدم
إح��راز تقدم يذكر في ع��دد من
ال��دول مبا فيها الكويت بشأن
مسألة التحاق امل���رأة مبهنة

القضاة وذلك حتى عام 2019
يعد غير محدث.
وأع��رب حجي عن التقدير
جلهود دييغو غارسيا سايان
في إعداد التقرير محل املناقشة
ف���ي ه���ذا احل�����وار التفاعلي
امل��ع��ن��ون “استقالل القضاة
واحملامني”.
كما أعرب عن أمله من املقرر
اخل��اص أن يعكس هذا التقدم
الهام احملرز في دولة الكويت
مبا يتعلق بالتحاق املرأة مبهنة
القضاء في تقاريره القادمة.

ششقال رئيس الديوان الوطني حلقوق اإلنسان الكويتي،
السفير جاسم املباركي :إن الديوان يسعى إلى دعم مهارات
منتسبيه في مجال حقوق اإلنسان إميانا منه بأهمية دور
العاملني في مجال تنفيذ القانون اإلنساني في حماية احلقوق
مبا يتواءم مع تشريعات القانون الدولي.
جاء ذلك في تصريح صحفي للسفير املباركي عقب لقائه
أمس ،مع األمني العام للجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي
اإلنساني املستشار عادل العيسى.
وأضاف أن الديوان الوطني حلقوق اإلنسان يعمل على
وضع برنامج تدريبي سنوي يهدف من خالله إلى تأهيل
منتسبيه للعمل ف��ي مجال ت��دري��ب ال��ك��وادر املتخصصة
بالقانون الدولي اإلنساني.
من جانبه قال املستشار العيسى :إن اللجنة الوطنية
الدائمة للقانون الدولي اإلنساني بحثت مع مسؤولي الديوان
أوجه التعاون املشترك مبا يتعلق بجميع األنشطة والتقارير

التي تقدم للمفوضية االممية حلقوق اإلنسان.
وأضاف العيسى أنه ملس حرص الديوان الوطني حلقوق
اإلنسان على التعاون مع اللجنة الوطنية الدائمة للقانون
الدولي اإلنساني.
وأكد أن اللجنة ومنذ إنشائها تعمل على تدريب املدربني
في مجال القانون الدولي اإلنساني على مستوى احملامني
واإلعالميني وغيرهم وتعمل على تعزيز تنفيذ أحكام القانون
الدولي مبجاالت حقوق اإلنسان من خالل التعاون التدريبي
مع اجلهات املعنية في الكويت مبجاالت القانون الدولي
اإلنساني .يذكر أن اللجنة أسست عام  2018وتضم في
عضويتها أعضاء ممثلني عن وزارة العدل ومعهد الكويت
للدراسات القضائية والقانونية وإدارةالفتوى والتشريع
ووزارات الدفاع واخلارجية والداخلية واإلعالم والصحة
والتربية وممثلني ع��ن كلية احل��ق��وق بجامعة الكويت
وجمعية الهالل األحمر الكويتية.

السفير جاسم املباركي

