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األحمد« صباح  »جنوب  مبشروع   »N11« من  الرابعة  الدفعة  تستدعي  »السكنية« 
أعلنت املؤسسة العامة للرعاية السكنية أنها ستوزع 
الدفعة الرابعة م��ن قطاع )إن 11( ضمن القسائم 
احلكومية في مشروع )جنوب مدينة صباح األحمد( 
متضمنة 153 قسيمة ألصحاب الطلبات املخصص لهم 

حتى تاريخ الرابع من شهر فبراير 2016.

ودع��ت املؤسسة في بيان صحفي أم��س املواطنني 
املخصص لهم قسائم حكومية في املنطقة املذكورة 
إلى مراجعتها لتوزيع البطاقات يومي األحد واالثنني 
املقبلني مصطحبني معهم البطاقة امل��دن��ي��ة وق��رار 

التخصيص لتسلم بطاقة القرعة.

وأوض��ح��ت أن بطاقات االحتياط س��ت��وزع يومي 
الثالثاء واألربعاء املقبلني، مبينة أن من يتخلف عن 
تسلم بطاقة القرعة اخلاصة به خالل األي��ام احملددة 
سيتم استبعاد اسمه وإدخ���ال االس��م ال��ذي يليه في 

التخصيص.
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اس��ت��ق��ب��ل س��م��و ول���ي العهد 
الشيخ نواف األحمد بقصر بيان 
صباح أم��س سمو الشيخ جابر 
املبارك رئيس مجلس ال��وزراء. 
واستقبل سمو ولي العهد نائب 
رئيس مجلس ال���وزراء ووزي��ر 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد. 
كما استقبل سموه نائب رئيس 
مجلس ال��وزراء ووزير الداخلية 

الشيخ خالد اجلراح.
واستقبل سمو ول��ي العهد 
رئيس األرك���ان العامة للجيش 
الفريق ركن محمد خالد اخلضر 
وقائد قيادة ال��ق��وات األمريكية 
ال��وس��ط��ى ال��ف��ري��ق أول كينيث 
م��اك��ي��ن��زي وال���وف���د امل���راف���ق له 
وذل��ك مبناسبة زي��ارت��ه للبالد. 
وحضر املقابلة رئيس املراسم 
والتشريفات بديوان سمو ولي 
ال��ع��ه��د ال��ش��ي��خ م��ب��ارك صباح 

السالم.

سمو ولي العهد يستقبل سمو الشيخ جابر املبارك

واجلراح  واخلالد  املبارك  يستقبل  العهد  ولي 
الوسطى األميركية  القوات  قيادة  وقائد 

تهنئة  رسالة  يتلقى  البالد  أمير 
كندا عام  حاكم  من 

تلقى صاحب السمو 
أمير البالد الشيخ صباح 
األح��م��د رس��ال��ة تهنئة 
من فخامة جولي باييت 
حاكم عام كندا الصديقة 
أعربت فيها فخامتها عن 
خالص تهانيها بعودة 
سموه إلى أرض الوطن 
ال��ع��زي��ز بعد إستكمال 
ال��ف��ح��وص��ات الطبية 
التي تكللت بفضل الله 
تعالى ومنته بالتوفيق 
وال����ن����ج����اح م��ت��م��ن��ي��ة 
فخامتها لسموه رع��اه 
ال��ل��ه م���وف���ور الصحة 

ومتام العافية.
 وق���د ب��ع��ث صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد برسالة 
شكر جوابية إلى فخامة 
جولي باييت حاكم عام 
كندا الصديقة ضمنها 
س���م���وه ب���ال���غ ش��ك��ره 
وتقديره على ما أعربت 
عنه فخامتها من تهاني 
وطيب املشاعر ومتنيات 
ص��ادق��ة متمنيا سموه 
لفخامتها موفور الصحة 
والعافية وللبلد الصديق 

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمدكل الرقي والنماء.

غ������ادر رئ��ي��س 
وزراء جمهورية 
ط��اج��ي��ك��س��ت��ان 
ال��ص��دي��ق��ة ق��اه��ر 
رسول زاده والوفد 
امل��راف��ق ل��ه البالد 
أم���س ب��ع��د زي���ارة 
رسمية استغرقت 

ثالثة أيام.
وك������������ان ف���ي 
وداع��ه على أرض 
م���ط���ار ال��ك��وي��ت 
ال��دول��ي املستشار 
ف��ي دي���وان رئيس 
م��ج��ل��س ال�����وزراء 
رئ�����ي�����س ب��ع��ث��ة 
ال��ش��رف امل��راف��ق��ة 
ال��ش��ي��خ ال��دك��ت��ور 
سالم جابر األحمد 
وس���ف���ي���ر دول����ة 
ال����ك����وي����ت ل���دى 
جمهورية باكستان 
اإلسالمية واحملال 
إل�����ى ج��م��ه��وري��ة 
طاجيكستان نصار 

رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان قاهر رسول زاده لدى مغادرته البالداملطيري.

رسمية زيارة  بعد  البالد  يغادر  طاجيكستان  وزراء  رئيس 

الكويت تؤكد ضرورة وجود مؤسسات 
إصالحية لديها برامج إلعادة تأهيل 

ودمج السجناء في املجتمع 
أك��دت الكويت أهمية دور 
املؤسسات احلكومية في إنشاء 
مراكز إلعادة التأهيل واإلدماج 
ألص���ح���اب ال��ف��ك��ر امل��ت��ط��رف 
والتعاون فيما بينها ومساعدة 
منتسبيها م��ن خ���الل ت��ب��ادل 
املعلومات األمنية والوقائية 
واالجتماعية وتطبيق القواعد 

الدولية في هذا املجال.
جاء ذلك خالل كلمة الكويت 
ال��ت��ي أل��ق��اه��ا م��س��اء ال��ث��الث��اء 
ال��س��ك��رت��ي��ر ال���ث���ان���ي ب��ش��ار 
املويزري بجلسة مجلس األمن 
بصيغة )آري���ا( ح��ول حتدي 

التطرف في السجون.
وقال املويزري: إن »السجون 
واملؤسسات اإلصالحية تعد 
أحد أهم احلواضن التي تؤدي 
دورا ب��ارزا في انتشار ظاهرة 
اإلره����اب وال��ت��ط��رف العنيف 
ب��ني امل��س��اج��ني خ��ص��وص��ا في 
تلك السجون التي ي��ودع بها 
أشخاص متهمني أو محكومني 
في قضايا إره��اب وأشخاص 

عائدين من بؤر النزاع«.
وأض��اف أنه »وف��ي ظل هذه 
التحديات فإنه يجب أن يكون 
هناك مؤسسات إصالحية لديها 
برامج تقوم على إع��ادة تأهيل 
ودمج املئات من هؤالء السجناء 
في املجتمع أو تقليص الفرص 
املتاحة لإلرهابيني الجتذاب 
مجندين ج��دد ولضمان عدم 
تكرار ظهور أشخاص يحملون 
الفكر املتطرف على غ��رار عدد 
من قادة وأفراد ما يسمى تنظيم 

الدولة اإلسالمية )داعش(.

وأوض������ح امل����وي����زري أن 
صاحب الفكر املتطرف وجد 
البيئة اخلصبة أث��ن��اء فترة 
سجنه لنشره أفكاره املتطرفة 
أو جتنيده وعليه أصبح من 
املهم أن حتافظ الدول األعضاء 
على متابعة تأهيل هذه الفئة 
حتى بعد اإلفراج عنها لتجنب 
عودتها إلى اإلج��رام أو تأثرها 
بالفكر املتطرف مجددا من خالل 

برامج تأهيلية شاملة.
وذك����ر أن األمم امل��ت��ح��دة 
حرصت بأجهزتها املختلفة 
على معاجلة ه��ذه الظاهرة 
من خ��الل إص��دراه��ا لعدد من 
القرارات ذات الصلة بالتصدي 
ملخاطر تغذية نزعة التطرف 
املفضي إلى اإلرهاب والتجنيد 
ألغراض اإلرهاب في السجون 
وض��م��ان استخدام السجون 

للتأهيل وإعادة اإلدماج.
وب��ني امل��وي��زري أن جلنة 
م��ك��اف��ح��ة اإلره�������اب ق��ام��ت 

ب��ت��ح��دي��ث م���ب���ادئ م��دري��د 
ال��ت��وج��ي��ه��ي��ة ف���ي ديسمبر 
2018 والتي تضمنت عددا 
م���ن ال��ت��داب��ي��ر االح��ت��رازي��ة 
ملنع السجون من أن تصبح 
ح��اض��ن��ات ل��ت��غ��ذي��ة ن��زع��ة 

التطرف املفضي لإلرهاب.
ول��ف��ت إل��ى إص���دار مجلس 
األمن القرار 2396 لعام 2017 
ال��ذي أكد أهمية دور السجون 
ف��ي تأهيل السجناء وإع���ادة 
إدم��اج��ه��م وت��ش��ج��ي��ع ال���دول 
األع��ض��اء ع��ل��ى ات��خ��اذ جميع 
اإلج���راءات املناسبة للحفاظ 
على بيئة آمنة وإنسانية في 

السجون.
وأضاف املويزري أن القرار 
يدعو لالمتثال الكامل للقانون 
ال��وط��ن��ي وال��ق��ان��ون ال��دول��ي 
واح���ت���رام ح��ق��وق اإلن��س��ان 
واحل��ري��ات األساسية مبا في 
ذل��ك ح��ري��ة ال���رأي والتعبير 

واحلريات األساسية.

بشار املويزري يلقي كلمة الكويت

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تعزية الى الرئيس 
م��ح��م��د أش����رف غ��ن��ي رئ��ي��س جمهورية 
أف��غ��ان��س��ت��ان اإلس��الم��ي��ة ال��ص��دي��ق��ة عبر 
فيها سموه عن خالص تعازيه وص��ادق 
مواساته بضحايا التفجير اإلرهابي الذي 
وقع بالقرب من مقر وزارة الداخلية في 
العاصمة األفغانية ك��اب��ول وأس��ف��ر عن 
سقوط عدد من الضحايا واملصابني، معربا 
سموه عن استنكار دولة الكويت وإدانتها 
الشديدة لهذا العمل الشنيع الذي استهدف 
أرواح األبرياء اآلمنني، ومؤكدا سموه في 
الوقت ذاته موقف دولة الكويت الرافض 
لإلرهاب بكافة أشكاله وص��وره، سائال 
سموه املولى تعالى أن يتغمد الضحايا 
ب��واس��ع رح��م��ت��ه وم��غ��ف��رت��ه ومي���ن على 

املصابني بسرعة الشفاء والعافية.
وبعث سمو ول��ي العهد الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس محمد 
أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان 
اإلسالمية الصديقة ضمنها سموه خالص 
ت��ع��ازي��ه وص����ادق م��واس��ات��ه بضحايا 
التفجير اإلرهابي ال��ذي وقع بالقرب من 
مقر وزارة الداخلية في العاصمة األفغانية 
كابول وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا 
واملصابني، مبتهال سموه إلى الباري جل 
وعال أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته 
ومغفرته وأن مين على املصابني بسرعة 

الشفاء والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك 
رئ��ي��س مجلس ال����وزراء ببرقية تعزية 

مماثلة.

األفغاني  الرئيس  يعزي  ..وسموه 
»كابول« في  اإلرهابي  التفجير  بضحايا 

.. وسموه يستقبل الشيخ صباح اخلالد

 سمو ولي العهد يستقبل قائد قيادة القوات األمريكية الوسطى الفريق أول كينيث ماكينزي


