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جلماهير  ال��ث��ق��ة  ي��ع��ي��د  »األومل���ب���ي« 
الكويت بعد خسارة استراليا
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الصبيح: سنركز على خدمة قضايا 
العمل والعمال و أطراف اإلنتاج في 

الوطن العربي

3

استشهاد فلسطيني في قصف صهيوني لغزة

الكويت تطالب األمم املتحدة بضرورة
إنهاء االحتالل لألراضي الفلسطينية

بشار الدويسان

أك��دت الكويت ثبات موقفها ال��داع��م ملبدأ 
متكني الشعوب من حقها في تقرير مصيرها 
واصفة إياه بأنه “أحد أهم املبادئ املنصوص 
عليها في ميثاق األمم املتحدة”.وفي كلمة 
وفد الكويت الدائم لدى األمم املتحدة ألقاها 
السكرتير األول بشار الدويسان أمام اللجنة 
الرابعة للجمعية العامة للمنظمة الدولية 
حتت بنود إنهاء االستعمار مساء أمس االول 
، قال الدويسان إن مبدأ متكني الشعوب من 

حقها في تقرير مصيرها يعد أحد أهم املبادئ 
املنصوص عليها ف��ي ميثاق األمم املتحدة 
باملادة األولى من الفقرة الثانية وقرار اجلمعية 
العامة رقم 1514 الصادر في ديسمبر 1960 
حول منح االستقالل للبلدان وشعوب األقاليم 
غير املتمتعة باحلكم الذاتي الذي أكد أيضا حق 

الشعوب في تقرير مصيرها.
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»التجارة«: »مكافحة غسل األموال« 
65 تدبيرا احترازيا  أصدرت 

قالت وزارة التجارة والصناعة إن إدارة مكافحة غسل األم��وال 
ومتويل اإلره���اب التابعة لها أص��درت 65 تدبيرا احترازيا على 
الشركات املخالفة اخلاضعة ألحكام القانون رقم )106( لسنة 2013 

في سبتمبر املاضي.
وأضافت ال���وزارة في بيان صحافي أم��س األرب��ع��اء إن التدابير 
تضمنت توجيه إن���ذارات كتابية خلمس شركات عقارية وثالث 
شركات صرافة وأرب��ع شركات مجوهرات.وأوضحت أن التدابير 
تضمنت أيضا أمرا بإلزام 20 شركة عقارية وثالث شركات صرافة 
وأربع شركات تأمني و11 شركة مجوهرات باتباع إجراءات محددة 
لتتوافق مع القانون واالبتعاد عن املخالفات، الفتة إلى إصدارها أمرا 
بتقدمي تقارير لثالث شركات عقارية وتقرير لشركة مجوهرات.
وذك��رت أن إدارة مكافحة غسل األم��وال ومتويل اإلره��اب استكملت 
إجراءاتها قبل اتخاذ اإلدارات املختصة في الوزارة إجراءات الترخيص 
لنحو 44 طلب تأسيس خالل الشهر ذاته منها 12 شركة عقارية و17 

شركة صرافة و15.

قائد عسكري أميركي: ليس هدفنا فقط كسب احلرب 
ضد التنظيمات املتطرفة

رؤساء أركان »التحالف 
الدولي« أكدوا أهمية العمل 

املشترك لتحقيق السالم
قال رئيس هيئة األرك��ان املشتركة األميركية اجلنرال جوزيف 
دانفورد إن املشاركني في االجتماع الثالث لرؤساء أركان دول التحالف 
الدولي ضد التنظيمات املتطرفة أكدوا أهمية العمل املشترك من أجل 

حتقيق السالم وليس مجرد كسب احلرب ضد التنظيمات املتطرفة.
وفي تصريح أدلى به مساء أمس بعد انتهاء أعمال االجتماع الذي 

شارك به رؤساء أركان وممثلو نحو 80 دولة من 

لالستماع إلى جلنة تقصي احلقائق في جرائم اجليش البورمي

9 دول تطالب مجلس األمن 
بعقد جلسة حول معاناة 

مسلمي الروهينغا 
طلبت تسع دول من بينها الكويت وال��والي��ات املتحدة وفرنسا 
وهولندا والسويد وبريطانيا من مجلس األمن الدولي عقد جلسة حول 
بورما لالستماع إلى جلنة تقصي احلقائق األممية التي اتهمت اجليش 
في ميامنار بارتكاب فظائع بحق مسلمي الروهينغا. ووجهت الدول 
التسع الطلب إلى الرئاسة البوليفية للمجلس بعد استيفاء الغالبية 

املطلوبة التي حتول دون اعتراض الصني على عقد اجللسة.
و نشرت بعثة األمم املتحدة لتقصي احلقائق الشهر املاضي تقريرا 
دعا مجلس األمن إلى إحالة حالة بورما إلى احملكمة اجلنائية الدولية 

أو استحداث محكمة خاصة.

الديني: الكويت حريصة على 
تعزيز التعاون الدولي في 

التصدي لظاهرة اإلجتار بالبشر
أكد الوكيل املساعد لشؤون األمن اجلنائي بوزارة الداخلية الكويتية 
اللواء خالد الديني أمس األربعاء حرص الكويت على تعزيز التعاون 
الدولي في التصدي لظاهرة االجت��ار بالبشر ملا لها من آثار سلبية على 
الصعيدين الوطني والدولي. وقال اللواء الديني في كلمة له أمام الدورة 
التاسعة ملؤمتر الدول األطراف باتفاقية األمم املتحدة )باليرمو( ملكافحة 
اجلرمية املنظمة عبر الوطنية ان ظاهرة االجتار بالبشر اصبحت ترتكب 
من قبل جماعات اجرامية منظمة متارس نشاطها على اقاليم اكثر من دولة.

وشدد على صعوبة تصدي دولة مبفردها لهذه الظاهرة دون وجود 
تعاون من الدول االخرى مؤكدا اهمية تعزيز التعاون الدولي والتوافق بني 

االحكام املوضوعية واالجرائية في الدول املختلفة.
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املبارك يدعو إلى تفعيل دوره لتعزيز الدميقراطية الكويتية 

ولي العهد: »ديوان حقوق اإلنسان« إضافة جديدة إلجنازات الكويت 

ح��ص��ول ال��ك��وي��ت ع��ل��ى امل���رك���ز ال��راب��ع 
واخلمسني في تقرير التنافسية االقتصادية 
واملنتدى االقتصادي العاملي ال يعبر عن حقيقة 
وواقع االقتصاد احمللي.. دولة ريعية تنتعش 
بارتفاع أسعار البترول وتنكمش بانخفاضها 
وح��ج��م ال��ن��اجت احمل��ل��ي قليل ب��االض��اف��ة إلى 
اخ��ت��الل امل��ي��زان ال��ت��ج��اري واع��ت��م��اده��ا على 

االستيراد بنسبة 95 باملائة من احتياجاتها..
 الوضع يحتاج خطة وقراراً !!!

بني السطور

أك��د سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف األح��م��د أن إنشاء 
الديوان الوطني حلقوق اإلنسان سيضاف إلى اإلجنازات 
التي تشهدها دولة الكويت في املجال اإلنساني وإسهاماتها 
في إرس��اء دعائم حقوق وحماية اإلنسان وف��ق القوانني 
واملعاهدات الدولية. وأعرب سموه  خالل استقباله نائب 
رئيس مجلس ال���وزراء ووزي���ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون مجلس 
ال��وزراء أنس الصالح و رئيس وأعضاء الديوان الوطني 
حلقوق اإلنسان، مبناسبة تشكيل مجلس اإلدارة اجلديد، 
عن اعتزازه بالكفاءات الكويتية العاملة في مجال حقوق 

اإلنسان وجهودهم في الدفاع عن قضايا الوطن ومصاحله.
كما أكد سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء 
أن الكويت تولي اهتماما كبيرا بترسيخ مبادئ حقوق 
اإلنسان احتراما للقانون والتزاما بالدستور ال��ذي كفل 
للمواطن حرية ال��رأي املسؤولة، مشيرا إلى أن احلكومة 
مبختلف مؤسساتها حترص على تذليل العقبات لضمان 
جناح وتفعيل عمل اجلهاز إمياناً بأن اإلنسان هو ثروة 
الكويت احلقيقية التي ال ينضب معينها اب��دا وهو صانع 

التنمية وغايتها.

اإلمارات األولى تتبعها كّل من قطر واململكة العربية السعودية

االقتصاد الكويتي سادس االقتصادات العربية في تقرير »التنافسية«
أح��رزت الكويت أداًء مميزاً في ركيزة 
اس��ت��ق��رار االق��ت��ص��اد ال��ك��لّ��ي ف��ي تقرير 
التنافسية االقتصادية التابع للمنتدى 
االقتصادي العاملي، منافسة بذلك كبرى 
اقتصادات العالم وأكثرها تنافسيًة، وكانت 
الكويت قد حّلت سادسة بالترتيب العام 

إقليمياً، والرابع واخلمسون عاملياً. 
ه��ذا ويخلص التقرير ال���ذي أص��دره 

املنتدى االقتصادي العاملي امس االربعاء ، 
إلى أن الطبيعة املتغيرة للقدرة التنافسية 
االقتصادية، في عالم بات أكثر حتوالً من 
خالل تقنيات رقمية جديدة، ُتشّكل مجموعة 
جديدة من التحديات للحكومات والشركات، 
وهي،إذا ما اجتمعت فقد يكون لها أثر سلبي 

على النمو املستقبلي واإلنتاجية. 
ووفقا للتقرير، الذي يستخدم منهجية 

جديدة متاماً هذا العام، حلّت اإلم��ارات في 
املركز السابع والعشرين عاملياً، أي أن 
األداء البحريني شهد تراجعاً طفيفاً مبعّدل 
نصف درجة. إقليمياً اإلم��ارات أولى، )في 
املركز السابع والعشرين عاملياً(، وقطر 
ثانية، )في املركز الثالثني عاملياً(، واململكة 
العربية السعودية ثالثة، )ف��ي املركز 
التاسع والثالثني عاملياً(، وسلطنة ُعمان 

رابعة، )في املركز السابع واألربعني عاملياً( 
أم��ا متوّسط أداء ال��دول العربية األخ��رى 
فيتراوح ما بني املركز اخلمسني واملركز 
التاسع والثالثني بعد املائة )املركز ما قبل 
األخير في التقرير( والذي كان من نصيب 

اليمن.

)طالع صفحة 2(سموولي العهد مستقبالً أنس الصالح ورئيس وأعضاء الديوان الوطني حلقوق اإلنسان

)طالع صفحتي10 و 11(

)طالع صفحة 6()طالع صفحة 8()طالع صفحتي2 و7(

)طالع صفحة 9(

التتمة 6


