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نائب األمير التقى العفاسي بعد عودته من جنيڤ: الكويت تسعى دائمًا 
إلى تأصيل ثقافة حقوق اإلنسان ورعاية الحريات وحمايتها

استقبل سمو نائب األمير 
وول���ي العهد الش���يخ نواف 
األحمد في ديوانه بقصر السيف 
امس وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاسي وذلك 
بعد ترؤسه وفد الكويت للدورة 
الثامنة ملجلس حقوق االنسان 
الدولي والذي عقد في جنيڤ 

مؤخرا.
وقد اشاد س���موه بالدور 
البناء الذي قام به وفد الكويت 
في ايضاح الصورة السليمة 
ام���ام املجتمع الدولي ملجلس 
حقوق االنسان منوها سموه 
بان الكويت تسعى دائما الى 
تأصيل ثقافة حقوق االنسان 
ورعاية احلري���ات وحمايتها 
والتي تعتبر من اهم الركائز 
االساسية في ترسيخ احلوارات 
البن���اءة بني دولة  التفاعلية 
الكوي���ت وجمي���ع منظمات 

املجتمع الدولي.
 من جانب آخر، اس���تقبل 
س���مو الش���يخ ناصر احملمد 
رئي���س مجلس ال���وزراء في 
قصر السيف صباح امس وزير 
الشؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاس���ي وذلك بعد 
ترؤس���ه وفد الكويت للدورة 
الدوري  الثامن���ة للمؤمت���ر 
االستعراضي الشامل حلقوق 
االنسان والذي عقد في جنيڤ 

مؤخرا.
اللقاء  وأشاد سموه خالل 
بالدور املميز واملسؤول الذي 
قام به العفاسي وممثلو أجهزة 
الدولة ومؤسس���ات املجتمع 
املدني ف���ي توضيح مختلف 
املسائل املتعلقة مبلف حقوق 
الكويت وبيان  االنس���ان في 
االجراءات واخلطوات االيجابية 

اش���اد بجهود الوفد الكويتي 
وما قام به م���ن دور ايجابي 
باب���راز اجلوانب  واهتم���ام 
املضيئ���ة واجن���ازات دولة 
العام  ام���ام املجلس  الكويت 

الكويت دولة مؤسسات وقانون 
حتترم االنسان اينما كان.

العفاسي في  الوزير  وقال 
تصريح ل�»كونا« »تش���رفت 
مبقابلة سمو نائب األمير حيث 

بشكل قاطع الوجه احلضاري 
واملش���رق لدولة الكويت ازاء 
قضايا حقوق االنسان واكدت 
دورها االنساني البارز في هذا 
املجال. وأكد وزير الش���ؤون 

االجتماعية د.محمد العفاسي 
امس اهتمام القيادة السياسية 
الكويتي  للب���الد واملجتم���ع 
املتعلقة  باالمور االنس���انية 
بحقوق االنس���ان السيما ان 

الدولة ملعاجلة  التي تتخذها 
هذا امللف.

وعبر س���موه عن اعتزازه 
بالنتائج الطيبة التي حتققت 
ابرزت  خالل املؤمت���ر والتي 

رئيس الوزراء أشاد بجهود وزير الشؤون في توضيح كافة المسائل المتعلقة بحقوق اإلنسان

العفاسي: الكويت دولة مؤسسات وقانون تحترم اإلنسان أينما كان و لم تتأخر في االنضمام إلى االتفاقيات الخاصة  بحقوق اإلنسان

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل لقائه د.محمد العفاسيسمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال د.محمد العفاسي

نائب األمير استقبل الخرافي
والمحمد و3 وزراء

المحمد التقى العيسى ووفدًا قضائيًا نسائيًا
استقبل سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد 
في ديوانه بقصر السيف صباح امس رئيس مجلس االمة جاسم 
اخلرافي. كما استقبل سموه بقصر السيف صباح امس سمو 

رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
واستقبل سموه بقصر الس��يف صباح امس النائب األول 
لرئي��س مجلس ال��وزراء ووزير الدفاع الش��يخ جابر املبارك. 
كما اس��تقبل سموه بقصر السيف صباح امس وزير الداخلية 
الفريق ركن الش��يخ جابر اخلالد ووزير النفط ووزير اإلعالم 

الشيخ أحمد العبداهلل.

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد في قصر السيف امس رئيس جمعية احملامني 
احملامي عمر العيس��ى يرافقه وف��د قضائي رفيع 
املستوى ويضم كال من القاضية في محكمة التنفيذ 
مبملكة البحرين الش��قيقة فاطمة حبيل ورئيس��ة 
غرفة باملجلس األعلى زهور احلر وأس��تاذة باملعهد 
العالي للقضاء في مملكة املغرب الشقيقة والقاضية 
في محكمة االستئناف بالواليات املتحدة األميركية 
فرناند ر.ف دافلي ورئيسة مركز التدريب الهولندي 
ملجلس القضاء ونائب الرئيس املنسق حملكمة مقاطعة 

اوترخت مبملكة هولندا روزا يانسن ونائب رئيس 
احملكمة العليا في ستراس��بورغ بجمهورية فرنسا 

اغنيس بيش.
وذلك مبناسبة انعقاد مؤمتر املرأة والقضاء الذي 
تنظمه جمعية احملامني بالتعاون مع جمعية احملامني 
األميركية. حضر املقابلة املستش��ار بديوان س��مو 
رئيس مجلس الوزراء فيصل احلجي ووكيل ديوان 
س��مو رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد اخلالد 
ووكيل الشؤون احمللية بديوان سمو رئيس مجلس 

الوزراء نايف عبداهلل الركيبي.

حلقوق االنس���ان«. واضاف 
ان »ما حظيت به الكويت من 
تأييد واشادة امام املجلس ما 
هو اال تراك���م جهود رجاالت 
هذا البلد وعلى رأسهم قيادتنا 
السياسية الرشيدة واهتمامها 
مبجاالت حقوق االنسان« مبينا 
»ال���دور الريادي« الذي تقوم 
به الكويت ف���ي احملافل على 

االصعدة كافة.
وعبر عن سعادته مبقابلة 
سمو نائب االمير وولي العهد: 
»واستمعت الى توجيهات سموه 
املضيئة واالبوية بشأن ضرورة 
احلف���اظ دائما على التواصل 
الدولي  احلقيقي مع املجتمع 
واهمية اب���راز اجنازات دولة 

الكويت بالصورة احلقيقة«.
كما اعرب الوزير العفاسي 
عن امتنانه وتقديره التام ملا 
عبر عنه سمو الشيخ ناصر 
احملمد رئيس مجلس الوزراء 

خالل لقائه به من اشادة بجهود 
الوفد الكويتي والنتائج التي 
توصل اليه املؤمتر في مجال 

حقوق االنسان.
القول بأن »دولة  ان  وقال 
الكويت دولة مانحة تقوم بدور 
دولي مهم جدا في مجال حقوق 
االنسان ومجال منظمات العمل 
الدولي���ة أمر غير مبالغ فيه« 
مؤكدا ان الكويت لم تتأخر أبدا 
في االنضمام الى كل االتفاقيات 
العالقة بحقوق  الدولية ذات 
اتفاقية واحدة  االنسان »عدا 
حتفظ���ت عليه���ا العتبارات 
تتعلق بالعقيدة والش���ريعة 

االسالمية«.
الدولي  وافاد بأن املجتمع 
»تقبل« وجهة النظر الكويتية 
بهذا الش���أن مضيفا ان دولة 
الكوي���ت لم تت���وان ابدا عن 
االنضمام الى االتفاقيات الدولية 
في مج���ال العمل عدا اتفاقية 
واحدة تعنى باملهاجرين مرجعا 
ذلك الى »عدم وجود مهاجرين 
الوزير  الكويت«. وق���ال  في 
العفاس���ي ان انضم���ام دولة 
الكويت الى االتفاقيات الدولية 
املذكورة »دليل على ان الدولة 
منذ نشأتها واستقاللها جسدت 
كل هذه االمور الدولية وكذلك 
حقوق االنسان في نصوص 
البالد وتشريعاتها«  دستور 
الكوي���ت دول���ة  ان  مؤك���دا 
مؤسس���ات وقانون، حتترم 

االنسان اينما كان.
وأكد ان االتفاقيات الدولية 
املوقعة »جاءت تأكيدا على ما 
جبل علي���ه املجتمع الكويتي 
وقيادته السياسية الرشيدة من 
اهتمام حقيقي وفعلي باالمور 

االنسانية«.


