«الدراسات القضائية» يوقع مذكرة تفاهم مع مركز التحكيم التجاري اخلليجي
وقع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية،
أم��س ،مذكرة تفاهم مع مركز التحكيم التجاري لدول
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية تستهدف تعزيز
التعاون في املجالني التدريبي والعلمي.
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وقال املعهد في بيان لـ (كونا) :إن االتفاقية التي تضم
 11مادة تنص في مجملها على تعزيز التعاون في املجالني
التدريبي والعلمي وت��ب��ادل اإلص���دارات وإق��ام��ة برامج
متخصصة في مجال التحكيم.

وووق���ع امل��ذك��رة ع��ن (ال��دراس��ات القضائية) مديره
املستشار ه��ان��ي احل��م��دان وك��ي��ل محكمة االستئناف
وعن (التحكيم التجاري اخلليجي) أمينه العام طارق
الشميمري.
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أكدوا عمق العالقات األخوية بني الكويت واإلمارات

وزراء «الدفاع» و«اخلارجية» و«الداخلية» :يجمعنا مصير واحد

وزراء الدفاع واخلارجية والداخلية خالل حفل االستقبال الذي نظمته سفارة اإلمارات

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع،
الشيخ حمد جابر العلي ووزي���ر الداخلية،
الشيخ ثامر العلي ،عمق العالقات األخوية
والتاريخية بني دولتي الكويت واإلمارات والتي
تزداد رسوخا بفضل الدعم الكبير الذي تلقاه من
قيادتي البلدين.
جاء ذلك في تصريحات للصحفيني ،مساء
أمس األول ،على هامش مشاركتهما في حفل

الشيخ حمد جابر العلي يقدم التهاني

االستقبال الذي نظمته سفارة دولة اإلم��ارات
العربية املتحدة ل��دى البالد مبناسبة اليوم
الوطني الـ  50ويصادف الثاني من ديسمبر
سنوياً .م��ن جانبه ق��ال نائب رئيس مجلس
ال���وزراء وزي��ر ال��دف��اع :إن الكويت واإلم��ارات
يجمعهما مصير واحد ،متمنياً للبلدين املزيد من
التقدم واالزده��ار والرخاء ،معربا عن خالص
التهنئة لدولة اإلمارات قيادة وشعبا مبناسبة

الذكرى الـ  50ليومها الوطني.
ب��دروه أع��رب وزي��ر الداخلية في تصريح
مماثل عن أصدق التهاني لدولة اإلمارات بهذه
املناسبة ،متمنياً مواصلة مسيرة التعاون بني
دول مجلس التعاون اخلليجي في ضوء القيادة
احلكيمة ألصحاب اجلاللة والسمو.
وأشاد وزير اخلارجية وزير الدولة لشؤون
مجلس ال���وزراء ،الشيخ الدكتور أحمد ناصر

احملمد ،مبتانة العالقات (الكويتية  -اإلماراتية)
في ظل قيادة صاحب السمو أمير البالد الشيخ
ن��واف األح��م��د وأخ��ي��ه صاحب السمو الشيخ
خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة
اإلمارات العربية املتحدة.
وأع���رب الشيخ أحمد الناصر ع��ن خالص
التهنئة لقيادة وحكومة وش��ع��ب اإلم���ارات
الشقيق ،مشيدا بالتقدم ال��ذي أح��رزت��ه على

ً
وصوال إلى حل الدولتني
الفصام :مواصلة املفاوضات

دعا إلى تلقي اجلرعة«التنشيطية»وااللتزام باالشتراطات الصحية

الكويت جتدد دعمها للدفاع
عن حقوق الشعب الفلسطيني
وحتيي صموده ونضاله

املزرم :الوضع الصحي مستقر
أكد رئيس مركز التواصل احلكومي
الناطق باسم احلكومة الكويتية ،طارق
امل��زرم  ،أول أم��س“ ،استقرار الوضع
الصحي ف��ي البالد” داع��ي �اً املواطنني
واملقيمني إلى تلقي اجلرعة التنشيطية
م��ن ال��ل��ق��اح امل��ض��اد ل��ف��ي��روس ك��ورون��ا
امل��س��ت��ج��د (ك��وف��ي��د  )19واالل���ت���زام
باالشتراطات الصحية في “ظل الرصد
اإلق��ل��ي��م��ي وال��ع��امل��ي حل����االت إص��اب��ة
باملتحور اجل��دي��د ل��ف��ي��روس ك��ورون��ا
(أوميكرون)”.
جاء ذلك في تصريح أدلى به املزرم لـ
(كونا) عقب اجتماع (اللجنة الوزارية
ل��ط��وارئ ك���ورون���ا) ال���ذي ع��ق��د مساء

األربعاء ،برئاسة نائب رئيس مجلس
ال��وزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر
العلي.
وأوضح املزرم أن (اللجنة الوزارية)
ف��ي ان��ع��ق��اد مستمر وس��ت��واص��ل عقد
اجتماعاتها ملتابعة آخ��ر مستجدات
الوضع الصحي في البالد.
وأف���اد ب��أن اللجنة استمعت خالل
االجتماع إلى شرح قدمه وزير الصحة
الشيخ الدكتور باسل احلمود الصباح
ح��ول آخ��ر ت��ط��ورات ال��وض��ع الوبائي
ف��ي دول���ة ال��ك��وي��ت حيث أوض���ح مدى
استقراره نتيجة جهود وزارة الصحة
وال���وزارات املعنية وتنفيذهم ق��رارات

مجلس الوزراء بشأن مواجهة فيروس
كورونا.
وأش��ار إلى استماع اللجنة إلى آراء
اجلهات احلكومية املعنية إضافة إلى
التقارير امليدانية بخصوص تنفيذ
االشتراطات الصحية وم��دى االلتزام
بتطبيقها .ودع���ا جميع امل��واط��ن�ين
واملقيمني إل��ى ض���رورة االس��ت��م��رار في
تطبيق االش��ت��راط��ات الصحية س��واء
ارتداء الكمام والوقاية الكاملة للحفاظ
على الصحة العامة وتلقي التطعيمات
املطلوبة واجلرعة التنشيطية املعززة.
وبي أنه بإمكان اجلميع تلقي اجلرعة
نّ
الثالثة التنشيطية ضد مرض (كوفيد

طارق املزرم

 )19دون مواعيد مسبقة شريطة مرور
ستة أشهر على تلقي اجلرعة الثانية،
م��ؤك��دا أهمية ه��ذه اخل��ط��وة لتنشيط
امل��ن��اع��ة وت��وف��ي��ر ح��م��اي��ة أف��ض��ل من
خطر اإلص��اب��ة ب��ال��ع��دوى للمحافظة
على استقرار الوضع الصحي في دولة
الكويت.

احلساوي :نعمل للمساهمة في تخفيف العبء عن األسر احملتاجة وإحلاق أطفالهم باملدارس

«الهالل األحمر» ..اهتمام خاص بكفالة طالب العلم
عبر حملتها السنوية «تبرع لتعليمهم» في «األفنيوز»

أنور احلساوي يتوسط العاملني في جمعية الهالل األحمر الكويتي

أكدت جمعية الهالل األحمر
ال��ك��وي��ت��ي االه��ت��م��ام اخل��اص
الذي توليه باألطفال والطلبة
م��ن األس���ر احمل��ت��اج��ة وذوي
االحتياجات اخلاصة وتسديد
مصاريفهم ال��دراس��ي��ة داخ��ل
الكويت من خالل كفالة طالب
العلم وانطالقا من ذلك تواصل
حملتها السنوية ف��ي مجمع
(األفنيوز) حتت عنوان (تبرع
لتعليمهم).
وق��ال نائب رئيس مجلس
اإلدارة ف��ي اجلمعية ،أن��ور
احل�����س�����اوي ف����ي ت��ص��ري��ح
صحفي أمس :إن حملة (تبرع
لتعليمهم) م��ن أه���م وأب���رز

مشاريع الهالل األحمر الكويتي
للمساهمة في تخفيف العبء
ع��ن األس��ر احملتاجة وإحل��اق
أطفالهم باملدارس إذ لم يتمكن
الكثيرون منهم من االلتحاق
باملدارس باإلضافة الى الطلبة
ذوي االحتياجات اخلاصة.
ولفت احلساوي إلى تزايد
اح��ت��ي��اج��ات األس���ر الفقيرة
لتعليم أبنائها مما استدعى
تنظيم حملة جمع التبرعات
من الشعب الكويتي واملقيمني
ملساندة امل��ش��روع اإلنساني
اخلاص لطلبة األسر احملتاجة
داخل الكويت.
وأوضح أن التعليم يعتبر

من أكثر القطاعات التي تتأثر
ب���األزم���ات “لذا ف���إن دعمه
ذو أث��ر مباشر في بناء جيل
ي��ش��ارك بفعالية ف��ي تنمية
مجتمعه وال��ن��ه��وض ب��ه كما
أن إهماله ي��ؤدي إل��ى تفشي
اجل��ه��ل وان��ت��ش��ار ال��ب��ط��ال��ة
ويتسبب ف��ي نقص ال��ك��وادر
التي من املفترض أن تساهم
في إعادة بناء املجتمع” داعيا
إلى املساهمة في بناء اإلنسان
بنشر التعليم ضمانا لتهيئة
مستقبل أفضل البناء االسر
احملتاجه بالكويت.
وق���ال :إن اجلمعية تولي
االي��ت��ام اهتماما خ��اص��ا من

الصعد كافة.
وبشأن العمل اخلليجي املشترك ذكر وزير
اخلارجية أنه في أعقاب القمة الـ  41لقادة دول
مجلس التعاون ل��دول اخلليج العربية (قمة
السلطان قابوس والشيخ صباح) التي عقدت
في مدينة العال السعودية مطلع العام اجلاري
واصلت اللجان املشتركة وورش العمل وفرق
األمانة العامة أعمالها ،معرباً عن تفاؤله بأن

تكون القمة املقبلة ناجحة ومفصلية فيما
يخص العمل اخلليجي في ظل القيادة احلكيمة
ألصحاب اجلاللة والسمو.
وحتتفل دولة اإلمارات في الثاني من ديسمبر
سنويا بيومها الوطني الذي يصادف ذكرى قيام
احتاد إماراتها السبع الذي تأسس عام 1971
وميثل مرحلة تاريخية مهمة ملسيرة الدولة
وإجنازاتها احلديثة في جميع املجاالت.

جانب من التبرع

خ�ل�ال ك��ف��ال��ة ط��ال��ب العلم
وتسعى مبساعدة املتبرعني
إلى تغطية مصاريفهم كاملة
ف��ي ح�ين ي��ص��ل ع��دده��م إل��ى
 500يتيم ويتيمة وذوي
االحتياجات اخلاصة اضافة
إل��ى  13أل��ف ط��ال��ب وطالبة
غير قادرين على دفع تكاليف
الرسوم الدراسية.
ودع��ا اجلميع إل��ى التبرع

من ب��اب اإلنسانية “إذ جبل
أه��ل الكويت منذ ال��ق��دم على
ال��ت��س��اب��ق ع��ل��ى ع��م��ل اخلير
ومساعدة االخرين” مشيرا
إل��ى أن التبرع يتم من خالل
املوقع اإللكتروني للجمعية
أو عبر استقبال التبرعات
مباشرة في مجمع األفنيوز
أو في مقر اجلمعية عبر (كي.
نت).

جدد الوزير املفوض في الوفد الكويتي
ال��دائ��م ل��دى األمم املتحدة ،ط�لال الفصام،
دعم دولة الكويت للدفاع عن حقوق الشعب
الفلسطيني وحتيتها ل��ه ع��ل��ى ص��م��وده
ونضاله.
وأك��د الفصام ف��ي كلمته أم��ام اجلمعية
العامة لألمم املتحدة خالل مناقشة القضية
الفلسطينية ،مساء األرب��ع��اء ،موقف دولة
الكويت املبدئي والثابت في ال��وق��وف إلى
جانب الشعب الفلسطيني لرفع املعاناة
الواقعة عليه ودع��م خياراته لنيل كامل
حقوقه املشروعة.
وشدد على أهمية مواصلة بذل اجلهود من
أجل إع��ادة إط�لاق املفاوضات ضمن جدول
زمني للوصول إلى السالم العادل والشامل
وحل الدولتني.
وأع���رب ع��ن األس���ف ح��ي��ال ع��دم ال��ت��زام
سلطات االح��ت�لال اإلسرائيلي بالقرارات
الدولية ومنحها املزيد من املوافقات لبناء
اآلالف من الوحدات السكنية في مستوطنات
غير قانونية في الضفة الغربية والقدس
الشرقية.
ولفت إل��ى أن تلك امل��واف��ق��ات واألنشطة
استنكرها األمني العام لألمم املتحدة ودانها
املجتمع الدولي بأسره كونها تقوض حل
ال��دول��ت�ين وتعتبر انتهاكا واض��ح��ا لقرار
مجلس األمن  2334والقانون الدولي وحقوق
االنسان واتفاقية جنيف الرابعة.
وق��ال الفصام ان الكويت تضم صوتها
للمجتمع الدولي في ادان��ة تلك املخططات
وت��ؤك��د ض����رورة وض���ع ح��د للممارسات
االسرائيلية غير الشرعية ومطالبتها بتنفيذ
كافة قرارات مجلس األمن ذات الصلة.
وتابع أن االنتهاكات اإلسرائيلية لم تتوقف
عند مسألة التوسع االستيطاني فوسط
إنشغال املجتمع الدولي في محاربة جائحة
ف��ي��روس (ك��ورون��ا  -كوفيد  )19تستمر
سلطات االحتالل في سياساتها العدوانية
ضد الشعب الفلسطيني دون هوادة.
وأوض����ح أن س��ل��ط��ات االح��ت�لال تسمح
للمستوطنني باالعتداء على املدنيني العزل
سواء كانوا شيوخا أو نساء أو أطفاال وتدمير
ممتلكاتهم ومنازلهم ومن ثم االستيالء عليها.
وذك��ر أن الكويت تدين وتستنكر بأشد
العبارات اقتحام رئيس االحتالل اإلسرائيلي
ل��ل��ح��رم االب��راه��ي��م��ي ف��ي م��دي��ن��ة اخلليل
الفلسطينية ،مضيفا ً أن االقتحامات املتكررة
للحرم تشكل اس��ت��ف��زازا ملشاعر املسلمني
ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية وإمعانا
مبحاولة تهويد احلرم االبراهيمي وتكريس
السيطرة.
وش��دد على ال��ق��ول أن “تلك املمارسات
اإلسرائيلية باتت تتطلب منا أكثر من أي وقت
مضى تفعيل اآلليات الدولية والسياسية
وال��ق��ان��ون��ي��ة ل��ض��م��ان م��س��اءل��ة إس��رائ��ي��ل

طالل الفصام

ومحاسبتها عن استمرار انتهاكاتها املستمرة
حلقوق الشعب الفلسطيني املصانة مبوجب
القوانني الدولية”.
وطالب الفصام بوقف حمالت االعتقاالت
التعسفية وهدم املباني الفلسطينية وتدمير
املمتلكات واالس��ت��ي�لاء عليها والتهجير
القسري للمدنيني.
كما طالب بالتحرك الفوري لتوفير احلماية
للمقدسات وإجبار قوة االحتالل اإلسرائيلي
على وقف هذه االنتهاكات الصارخة واحلفاظ
على حرمة االماكن املقدسة وحماية الشعب
الفلسطيني.
وأض����اف ال��ف��ص��ام “يجب أن ي��ت��م ذل��ك
وفق مرجعيات العملية السلمية وق��رارات
الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية
إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي وقيام الدولة
الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس
الشرقية على حدود ما قبل الرابع من يونيو
.”1967
من جانب آخ��ر أش��اد الوزير املفوض في
كلمته بالدور التاريخي لوكالة األمم املتحدة
ل��غ��وث وتشغيل ال�لاج��ئ�ين الفلسطينيني
(أون��روا) عبر تقدميها املساعدات األساسية
ملاليني الالجئني الفلسطينيني مؤكدا أهمية
استمرار تقدمي الدعم ألعمالها.
وأش��ار الفصام إلى تبرع الكويت لوكالة
(اون���روا) عبر الصندوق الكويتي للتنمية
االق��ت��ص��ادي��ة مببلغ 5ر 21مليون دوالر،
مبينا ً أن ذلك الدعم يضمن عدم انقطاع تقدمي
اخل��دم��ات احليوية التعليمية والصحية
واالجتماعية التي تقدمها (أونروا) لالجئني
الفلسطينني في مختلف مناطق عملياتها
وانطالقا من موقف الكويت الثابت في دعم
القضية الفلسطينية.

