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هنأ المنصور بالثقة الغالية وتمنى له النجاح في منصبه الجديد

اخلالد بحث مع املجلس العسكري رؤى »الدفاع« للسنوات املقبلة

صاحب السمو هنأ الرئيس املصري بذكرى 6 أكتوبر:
ملحمة خالدة امتزجت فيها الدماء الكويتية واملصرية

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تهنئــة إلى أخيه الرئيس عبدالفتاح السيســي رئيس 
جمهورية مصر العربية الشــقيقة أعرب فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناســبة الذكرى الرابعة واألربعني 
النتصارات حرب السادس من أكتوبر املجيدة، مستذكرا 
ســموه بكل فخر هذه امللحمة اخلالدة التي ســطرها 
شهداء مصر األبرار بتضحياتهم واستبسالهم في هذه 

احلرب لتحرير األراضي املصرية والتي امتزجت فيها 
الدماء الكويتية واملصرية معا فيها مجسدة بذلك أسمى 
عرى الروابط األخوية والعالقات احلميمة بني البلدين 
والشعبني الشــقيقني، متمنيا سموه للرئيس املصري 
موفور الصحة والعافيــة وجلمهورية مصر العربية 
الشقيقة وشعبها الكرمي كل الرفعة والرقي واالزدهار. 
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة 

ألخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر 
العربية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة 
الذكرى الرابعة واألربعني النتصارات حرب السادس من 
أكتوبر املجيدة، متمنيا سموه له دوام الصحة والعافية 
وجلمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق كل الرقي 
واالزدهار. كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

جابر املبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

بحث نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
محمــد اخلالد أمس اخلميس 
مــع أعضــاء مجلــس الدفاع 
العسكري والوكالء املساعدين 
اخر املستجدات املتعلقة برؤى 
واستراتيجية الوزارة للمرحلة 
املقبلة. وقالت مديرية التوجية 
املعنوي والعالقات العامة في 
الوزارة في بيان صحافي ان 
الشــيخ محمد اخلالــد أبدى 
توجيهاته لالرتقاء بالوزارة 
ألعلى املســتويات وذلك عبر 
بذل املزيد من اجلهد والعطاء 
املستمر من جميع منتسبيها.
وتقدم بالتهنئة الى وكيل 
وزارة الدفــاع الشــيخ أحمد 
املنصور مبناسبة نيله الثقة 
الشــريف  الغالية والتكليف 

باملنصب اجلديــد متمنيا له 
التوفيق والنجاح في املنصب.
وحضــر االجتماع رئيس 

األركان العامة للجيش الفريق 
الركــن محمد اخلضر ووكيل 
وزارة الدفــاع الشــيخ أحمد 

املنصور ونائب رئيس األركان 
العامة للجيش الفريق عبداهلل 

النواف.

الشيخ محمد اخلالد والشيخ أحمد املنصور والفريق الركن محمد اخلضر مع أعضاء مجلس الدفاع العسكري والوكالء املساعدين خالل االجتماع

الكويت وتركيا بحثتا سبل تعزيز التعاون العسكري
انقرة ـ كونــا: بدأت جلنة 
التعاون الكويتيــة ـ التركية 
أمــس اخلميــس  املشــتركة 
فــي العاصمــة التركية انقرة 
اجتماعات دورتها الرابعة مبقر 
هيئة رئاسة االركان التركية 
لبحث ســبل تعزيز العالقات 
التعــاون  ومختلــف أوجــه 
العسكري املشترك بني البلدين 

الصديقني.
وترأس وفد رئاسة األركان 
العامة للجيش الكويتي معاون 
رئيــس األركان العامة لهيئة 
العميد  العمليــات واخلطــط 
الركن محمد الكندري في حني 
ترأســه عن اجلانــب التركي 
رئيس ادارة العالقات اخلارجية 
برئاسة األركان التركية العميد 

جناتي غوندوز.
التعــاون  وتأتــي جلنــة 
املشترك انطالقا من العالقات 
التاريخية الثنائية التي جتمع 
الكويــت وجمهوريــة تركيــا 
تنفيــذا للتوجيهــات العليــا 
للقيادة السياسية والعسكرية 
لتعميق وتوطيد العالقات الى 
جانــب تكريــس التعاون بني 

البلديــن فــي شــتى املجاالت 
العسكرية.

وأبدى اجلانبان ارتياحهما 
للمســتوى الذي وصلت إليه 
العالقــات من حيــث التعاون 
مع التطلع الى مواصلة العمل 
من أجل االرتقاء بهذا التعاون 
آلفــاق أوســع. وفــي ســياق 
متصل، استقبل رئيس هيئة 

التخطيط االستراتيجي برئاسة 
األركان التركية اللواء ياووز 
تورك غنجي في وقت ســابق 
أمس العميــد الركن الكندري 
حيث مت خالل االجتماع تبادل 
وجهــات النظر حــول البيئة 
االســتراتيجية فــي املنطقــة 
ذات  العســكرية  واملســائل 

االهتمام املشترك.

الوحيدة من خارج القارة للمرة األولى في تاريخ الجائزة

اختيار منار احلشاش عضواً بلجنة حتكيم اجلائزة األوروبية للشباب
اختارت اجلائزة األوروبية 
املهندســة   )EYA( للشــباب 
منــار احلشــاش  الكويتيــة 
عضوا في هيئة حتكيم اللجنة 
العليا للجائزة ضمن ٢٢ خبيرا 
تكنولوجيا من أوروبا لتكون 
الوحيدة من خارج القارة للمرة 

األولى في تاريخ اجلائزة.
وقالــت م.احلشــاش فــي 
تصريح لـ »كونا« أمس اخلميس 
انه ســيتم تكرمي الفائزين في 
اجلائــزة األوروبية للشــباب 
وعددهــم ثمانية من اصل ١٠٠ 
متســابق في مؤمتــر اجلائزة 
السنوي الذي يقام في النمسا 

نهايــة نوفمبر املقبــل بعد ان 
اختارتهم هيئة التحكيم خالل 
اجتماعاتها في كوســوڤو من 
٢8 ســبتمبر املاضــي إلى يوم 

الثالثاء املاضي.
وأوضحت ان هذه اجلائزة 
هي مســابقة خاصة بشــباب 
أوروبــا تقــام برعايــة ودعم 
من مجلس االحتــاد األوروبي 
لتحفيــز شــباب أوروبا على 
استخدام تكنولوجيا املعلومات 
واالتصــاالت بطريقة مبتكرة 
حلــول  إليجــاد  وإبداعيــة 
التحديات  إلكترونية ملواجهة 
االجتماعية والثقافية والبيئية 

واالقتصاديــة األكثــر إحلاحا 
فــي أوروبا وفقا ألهداف خطة 
االحتاد األوروبي )أوروبا ٢٠٢٠( 
وإيجاد حلول للدول احلليفة 

مع االحتاد األوروبي.
بــأن مشــاركتها  وأفــادت 
كعضــو هيئة التحكيــم التي 
جاءت بدعوة من مديرة اجلائزة 
األوروبيــة د.بيرغــت كولــب 
تعد األهم بالنســبة لها، حيث 
إنهــا الهيئة الوحيدة املفوضة 
باختيــار الفائزيــن مــن دول 
أوروبية مختلفة وهي بريطانيا 
وأملانيــا واســبانيا وهولنــدا 

وفنلندا والنمسا.

وأشــارت إلــى أن اجلائزة 
اختارتها مرشــدا قبل سنتني 
البرنامــج اإلرشــادي  ضمــن 
التعليمــي املتخصــص لدعم 
املتســابقني، حيــث يضم هذا 
البرنامــج عــددا مــن اخلبراء 
بهذا املجال تكون مهمتهم دعم 
املتأهلني للنهائيات بتوجيههم 
وتطوير قدراتهــم ومهاراتهم 
وتقــدمي االستشــارات الفنية 
لتطويــر مشــاريعهم ووضع 
اســتراتيجية ملشــاريعهم مبا 
يساهم بنجاحها في املستقبل، 
الفتة إلى أنها كانت أول مرشد 
يتم اختياره من غير األوروبيني.

م.منار احلشاش 

خالل حفل أقامته السفارة لخريجي الجامعات األسترالية وإطالق موقع عالمي لهم

هاوك: 14 مليار دوالر استثمارات كويتية في أستراليا
أسامة دياب

كشف السفير األسترالي لدى 
البالد وارن هاوك عن مساندة 
ودعم بالده للمساعي احملمودة 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد فــي حل األزمة 
اخلليجية، الفتا الى ان جهود 
الوســاطة الكويتيــة حتظــى 
بتأييد املجتمع الدولي، موضحا 
ان الكويــت تلعــب دورا مهما 
في املنطقة خاصة على صعيد 
إحالل الســالم وحل النزاعات 
اإلقليمية سواء على الصعيدين 
الســوري واليمني، معربا عن 
تقدير بالده الستضافة الكويت 
مؤمتر إلعادة إعمار العراق العام 

املقبل.
وأشار هاوك في تصريحات 
للصحافيني على هامش احلفل 
الذي أقامته السفارة خلريجي 
اجلامعــات األســترالية فــي 
الكويت ولإلعالن عن تدشــني 
احلكومة األسترالية عن موقع 

إلكتروني عاملي للخريجني - 
إلى ان الصادرات األسترالية الى 
الكويت تبلغ 8٠٠ مليون دوالر 
أميركــي، معربا عن ســعادته 
لزيادة حجم هذا التبادل خالل 
العامني األخيرين، مشيرا الى 
ان االســتثمارات الكويتية في 
استراليا تقدر بـ ١٤ مليار دوالر.
وعــن التعاون العســكري 

بــني البلدين، أوضح هاوك ان 
البلدين يعمالن بشــكل وثيق 
في مكافحــة اإلرهاب في إطار 
التحالف الدولي حملاربة داعش، 
مبينــا ان مبعــوث احلكومــة 
األسترالية ملكافحة اإلرهاب زار 
الكويت الشهر املاضي وأثمرت 
الزيارة نقاشات جادة ومفيدة 
مع اجلانب الكويتي، الفتا الى 
وجود ٣٠٠ جندي أسترالي في 
العراق يســاعدون في تدريب 
اجليش العراقي، باإلضافة إلى 
عــدد من اجلنود فــي الكويت 
لكن القاعدة األساســية توجد 
فــي دولــة اإلمــارات العربية 
املتحدة. وعن مساهمة الشركات 
األسترالية في تسليح اجليش 
الكويتي، قال لدينا العديد من 
الشركات املهتمة بإيجاد فرصة 
لتســليح اجليــش الكويتــي، 
مشــيرا الى استحداث منصب 
جديد في احلكومة األسترالية 
وهو وزير الصناعات احلربية 

الذي سيسهم تعزيز التعاون 
العسكري بني البلدين، الفتا الى 
وجود أكثر مــن ١٠٠٠ مواطن 
أســترالي في الكويت يعملون 
في مجاالت التدريس والقطاع 
املالي والهندســة وهــم عمالة 
مدربــة بكفاءة عالية مشــهود 
لهــا. وبالعودة إلى املناســبة 
أوضــح هــاوك ان الهــدف من 
شــبكة اخلريجني هو توطيد 
الروابط بني الطالب الكويتيني 
الذين درســوا فــي اجلامعات 
األســترالية وتعزيز التواصل 
بينهــم، موضحــا ان هــؤالء 
الطالب سفراء ألســتراليا في 
الكويــت، الفتا الــى انه التقى 
مــع الكثيرين منهم واســتمع 
الى جتاربهــم والتي كانت في 
مجملهــا إيجابية تعكس عمق 

العالقة بني البلدين.
وكشــف هاوك عن تدشني 
احلكومــة األســترالية موقــع 
إلكترونــي عاملــي للخريجني، 
داعيــا جميــع الطــالب الذين 
درسوا في أستراليا الى تسجيل 
globalalumni.( أســمائهم فيه

gov.au(، مشيرا الى وجود أكثر 
من ٢.5 مليون طالب تخرجوا 
من اجلامعات األســترالية من 
مختلف أنحاء العالم واستفادوا 
من النظــام األكادميــي املميز 
واملشهود بكفاءته عامليا، حيث 
توجد 8 جامعات أسترالية بني 
أفضــل ١٠٠ جامعة في العالم، 
فضال عن ان أســتراليا حتتل 
املركــز الثالث عامليا من حيث 
عدد الطالب األجانب الدارسني 

فيها.

)ريليش كومار( السفير األسترالي وارن هاوك متوسطا عددا من خريجي اجلامعات األسترالية 

رئيس الوزراء باإلنابة استقبل
السفير العماني مبناسبة انتهاء فترة عمله

استقبل رئيس مجلس الوزراء باإلنابة 
ووزير اخلارجية الشــيخ صباح اخلالد 
أمس اخلميس سفير سلطنة عمان الشقيقة 
لدى البالد حامد بن ســعيد بن ســالم آل 
إبراهيم وذلك مبناسبة انتهاء فترة عمله 
لدى البالد. وأشــاد الشيخ صباح اخلالد 
خالل اللقــاء الذي عقد مبكتبه في وزارة 
اخلارجية بجهود الســفير احلثيثة أثناء 

فترة عمله في البالد ومبساهماته الكبيرة 
في توطيد العالقات األخوية الوثيقة بني 

البلدين الشقيقني.
وحضر اللقاء مساعد وزير اخلارجية 
لشؤون مكتب النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية باإلنابة السفير 
صالح اللوغاني وعدد من كبار مسؤولي 

وزارة اخلارجية.

الشيخ صباح اخلالد مستقبال السفير العماني حامد بن سعيد بن سالم آل إبراهيم 

تنسّق بني »األوقاف« والوزارات األخرى

عمادي يصدر قراراً بتشكيل جلنة العنف األسري
أسامة أبوالسعود

وزارة  وكيــل  أصــدر 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
م.فريد عمادي قرارا بتشكيل 
جلنة ضحايا العنف األسري 
وذلك برئاســة مدير إدارة 
التأهيل والتقومي د.ناصر 

العجمي.
اللجنــة  وتختــص 
بالتنســيق بــني وزارات 
والشــؤون  األوقــاف 
وزارات  مــع  اإلســالمية 
الصحة والداخلية والعدل 
باإلضافة إلى وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل لتحقيق 
األهداف املطلوبة عن طريق 
تنفيــذ وإقامــة مشــروع 
منزل إيواء ضحايا العنف 
األسري حتت إشراف وزارة 

الداخلية.

وتعمــل اللجنــة علــى 
العنــف  تأهيــل ضحايــا 
األســرى لتحقيق دمجهم 
فــي املجتمــع وتأهيلهــم 
لدخول سوق العمل، وكل 
مــا يلزم ذلك مــن حمالت 
توعوية وسبل عالج وإقامة 
وتنظيم الندوات واملؤمترات 
املتخصصة لعالج قضية 
العنف األسرى التي متس 
املجتمع ومكوناته املختلفة.
ويأتــي ذلك اســتكماال 
الفعليــة  لإلســهامات 
لوزارة األوقاف والشؤون 
اإلســالمية من خالل إدارة 
التأهيــل والتقــومي فــي 
قضيــة إيواء املتعافني من 
آفــة اإلدمان عبــر اللجنة 
التنسيقية للجهات املعنية 
املشــكلة مســبقا لتنفيــذ 
مشــروع منــزل منتصف 

الطريق إليواء املتعافني من 
اإلدمان والعمل على تنمية 
مهاراتهم وقدراتهم لالندماج 
في املجتمع وسوق العمل.

م.فريد عمادي

الكويت لتطبيق جميع معاهدات نزع السالح
نيويوركـ  )كونا(: أكدت الكويت أهمية 
توصل املجتمع الدولي الى توافق مجتمعي 
مــن أجل التطبيق الكامــل غير االنتقائي 
جلميع املعاهدات املتعلقة بنزع الســالح 
وعلى وجه التحديد معاهدة عدم انتشار 

األسلحة النووية.
جاء ذلك في كلمة الكويت أمام اجتماع 
اللجنة األولى »نزع السالح واألمن الدولي« 
للدورة الـ ٧٢ للجمعية العامة لألمم املتحدة 
والتي ألقاها مستشار وفد الكويت الدائم 

لدى األمم املتحدة طالل الفصام مساء امس 
األول األربعاء.

وقال الفصام ان معاهدة عدم انتشــار 
األسلحة النووية يجب ان تطبق بركائزها 
الثالث وهي نزع الســالح النووي وعدم 
انتشــاره واالســتخدام الســلمي للطاقة 
النوويــة، مؤكدا ان تلــك املعاهدة تعتبر 
املظلة الرئيسية لكل اجلهود املبذولة جتاه 

إخالء العالم من األسلحة النووية.

800 مليون دوالر 
حجم الصادرات 

األسترالية
إلى الكويت

أوضح السفير األسترالي ان شبكة اخلريجني 
ســتعود بالنفع على البلدين الصديقني في 
مختلــف املناحي السياســية واالقتصادية 
واالجتماعية، موضحا ان أكثر من ١٠٠٠ طالب 
كويتي يدرسون في أستراليا اآلن من أصل 
٦٠٠ ألف طالب من مختلف دول العالم يدرسون 
هناك، وهذا في حد ذاته رقم كبير، وسنعمل 
على البناء عليه لزيادة عدد الطالب الكويتيني 

الدارسني في استراليا.

وكشف عن توقيع اتفاقية مع احلكومة الكويتية 
 Monash في بداية هذا العام الفتتاح فرع جلامعة
في الكويــت باإلضافة الى اتفاقية تعاون بني 
جامعة كامبيرا مع معهد دسمان للسكري، اضافة 
الى وجود مستشار أكادميي عاملي من أفضل 
جامعات العالم وهي جامعة أستراليا الوطنية 
متواجد في الكويت لتعزيز الروابط األكادميية 
بني البلديــن، فضال عن وجود جامعتني هما 

اجلامعة األسترالية وكلية بوكس هيل.

 1٠٠٠ طالب كويتي يدرسون في أستراليا حالياً

بحث مع أمينها وضع قواعد محددة للتمويل اإلسالمي

العزب: استضافة الكويت محكمة التحكيم 
الدائمة تدل على أنها دولة قانون

الهايـ  )كونا(: قال وزير العدل د.فالح 
العزب ان استضافة الكويت حملكمة التحكيم 
الدائمــة تدل على انها دولــة قانون ومن 

املمكن ان توجد فيها منظمات دولية.
جاء ذلك في تصريح لـ »كونا« وتلفزيون 
الكويــت عقــب اجتماعه مــع األمني العام 
حملكمة التحكيم الدائمة هوغو سيبلز مساء 

امس األول األربعاء.
وأضاف انهما »تبادال وجهات النظر حول 
سبل االستفادة من وجود احملكمة بالكويت 
وبالتالي ســتكون للكويت األســبقية في 
اإلقليم العربي والوطن العربي باستضافة 

هذه احملكمة«.
وأشار العزب الى ان سيبلز اقترح إنشاء 
محكمة للتحكيم في الشريعة اإلسالمية، 
موضحــا ان الكويت من حيث املبدأ وبعد 
التشــاور مع الســلطات العليا في البالد 

ستنظر في هذا االقتراح.
من جانبه، قال سيبلز في تصريح مماثل 
لـ »كونا« انه »بحث مع العزب سبل التعاون 
ووضع قواعد محددة للتمويل اإلســالمي 
حتت رعاية احملكمة إذ مت بحث هذا املشروع 
مع الســلطات الكويتية«، معربا عن أمله 
بأن يؤدي ذلك إلى تعزيز وجود احملكمة 

في العالم العربي بالتعاون مع الكويت.
وأضاف ان »الكويت قامت في املاضي 
بتمويل الترجمة العربية لقواعد التحكيم 
اخلاصة مبحكمة التحكيم الدائمة وعقدت 
مؤمترا في مطلع العام املاضي لبحث إمكانية 

التعاون مع احملكمة في املستقبل«.
وعقب اللقاء قدم املستشار في سفارتنا 
في الهاي ورئيس اللجنة املالية واإلدارية في 
احملكمة الدولية الدائمة للتحكيم املستشار 
طارق الشميمري عرضا حول والية احملكمة 

وأنشطتها وأحكامها وقضاياها.
وأشار الشميمري الى ان الكويت ساهمت 
بالتعاون مع دول مجلس التعاون اخلليجي 
في إنشاء صفحة عربية على موقع احملكمة 

اإللكتروني.
وأوضــح ان هناك اجتاها دوليا جديدا 
لتسوية املنازعات من خالل التحكيم الدولي 
ألنه أسرع وأقل تكلفة من الطرق التقليدية 
للتحكيم. وأكد الشميمري انه ال ميكن ألي 
بلد أن يؤثــر على عملية صنع القرار في 

محكمة التحكيم الدائمة.
ويضــم الوفد املرافق للعزب ســفيرنا 
لدى هولندا شــمالن الرومي واملستشــار 

في السفارة علي الذايدي.

الوزير د.فالح العزب والوفد املرافق 


