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خالل اجتماع عربي طارئ لبحث التصعيد اإلسرائيلي في الضفة الغربية

املطيري: الكويت ترفض املساس
بوضع القدس

جــددت الكويت أمــس الثالثاء 
رفــضــهــا الـــتـــام ألي اجـــــراءات 
أو محاولة مــن شأنها املساس 
بالوضع القانوني للقدس احملتلة 
داعية الدول الى االعتراف بدولة 
ــدس الشرقية  ــق ــال فلسطني وب

احملتلة عاصمة لها.
وقـــال نــائــب مــنــدوب الكويت 
الدائم لدى جامعة الدول العربية 
املستشار فالح املطيري في اجتماع 
عــربــي طـــارئ لبحث التصعيد 
اإلسرائيلي في الضفة الغربية ان 
الكويت تابعت “ببالغ األسف” 
قرار اعتراف احلكومة األسترالية 
بالقدس عاصمة السرائيل )القوة 

القائمة باالحتالل(.
واعتبر أن املوقف األسترالي 
يعد خطوة غير قانونية ويشكل 
انتهاكا لقرارات اجلمعية العامة 

ملجلس األمن الدولي ذات الصلة.
ــات  ــث ــع ــب ــــــد أن نـــقـــل ال وأك
الدبلوماسية الى القدس “يشكل 
مخالفة صريحة وانتهاكا واضحا 
لقرارات مجلس االمن ذات الصلة 
وحتــديــدا الــقــراريــن رقــمــي 476 
و 478 اللذين اعتبرا مثل تلك 
اإلجـــراءات األحادية “باطلة وال 

أثر قانوني لها”.
ــن تطلع  ــــرب املــطــيــري ع وأع
الكويت إلــى أن يراجع الرئيس 
البرازيلي املنتخب موقفه بشأن 
ــدس كعاصمة  ــق ــال اعـــتـــرافـــه ب
السرائيل ونقل سفارة بالده اليها 
والــعــمــل عــلــى تــكــريــس اجلــهــود 
اليجاد حل نهائي لعملية السالم 
في الشرق األوسط “وفقا لقرارات 
الشرعية الدولية ومبادرة السالم 

العربية وحل الدولتني”.
وأكـــد فــي كلمته أن الكويت 
تدين “بأشد العبارات” احلملة 
العدوانية التي يقوم بها جيش 
االحتالل االسرائيلي واملستوطنني 
واملتطرفني على املـــدن والــقــرى 
واملخيمات الفلسطينية وخاصة 

رام الله .
ــت تــطــالــب  ــوي ــك وذكــــر أن ال
ــــي ومــجــلــس  ــــدول ــع ال ــم ــت ــج امل
األمــن بتوفير احلماية للشعب 
الفلسطيني الشقيق وتــؤكــد ما 

نصت عليه قــرارات مجلس االمن 
بخاصة 605 و 904 “بوضع 
حد لالنتهاكات االسرائيلية نظرا 
لتداعياتها اخلطيرة واملــهــددة 
ــرار واملــقــوضــة  ــق ــت لــالمــن واالس

لعملية السالم”.
وأكد أن الكويت لن تألو جهدا 
ــن تــقــدمي مــشــاريــع الــقــرارات  ع
املناصرة للحق الفلسطيني من 
خالل عضويتها في مجلس االمن 
“حرصا منها على مناصرة هذا 
احلق” مضيفا أن االستيطان الذي 
تقوم به إسرائيل “اليعرف حدودا 

ملشروعه”.
كما أكد في هذا الشأن” تضامن 
ــا الـــى جانب  ــه ــوف الــكــويــت ووق
الــشــعــب الفلسطيني الشقيق 
فــي الــدفــاع عــن قضيته العادلة 
وحقوقه املشروعة مبا في ذلك 
حقوقه التاريخية والثابتة في 
الــقــدس والــتــي كفلتها قـــرارات 
الشرعية الــدولــيــة ذات الصلة 
وتدعو الدول الى االعتراف بدولة 
ــدس الشرقية  ــق ــال فلسطني وب

احملتلة عاصمة لها”.
وأوضح أن الكويت “تدعم كل 

اخلــطــوات القانونية والسلمية 
ــي تــتــخــذهــا دولــــة فلسطني  ــت ال
لترسيخ سيادتها على القدس 

واالراضي الفلسطينية احملتلة”.
وجــدد موقف الكويت الثابت 
والــراســخ فــي الــدفــاع عــن قضية 
فلسطني “باعتبارها قضية العرب 
واملــســلــمــني األولى” ومتسكها 
مبــبــادرة الــســالم العربية لعام 
2002 وقرارات الشرعية الدولية 
مبا في ذلك القراران 242 و 338 
مــع التأكيد أن الــســالم الــعــادل 
والشامل “هو خيار استراتيجي 

للدول العربية كافة”.
وأعــــرب املــســتــشــار املطيري 
في كلمته عن الشكر واالمتنان 
لفلسطني عــلــى الـــدعـــوة لعقد 
االجتماع ولكل الــدول التي ايدت 
عقده لبحث اخلطوات واالجراءات 
التي سيتم اتخاذها ملواجهة هذه 
الــتــطــورات.واكــد املــطــيــري في 
ختام كلمته دعم وتاييد الكويت 
لكل اخلطوات واالجـــراءات التي 
سيسفر عنها االجتماع للتصدي 
ــذه الــــقــــرارات وتــداعــيــاتــهــا  ــه ل

اخلطيرة.

املستشار فالح املطيري

أكد تطلعه لزيارة البالد في أقرب وقت

الرئيس اإليطالي يشيد بعمق عالقات 
الصداقة اإليطالية - الكويتية

أشـــاد الــرئــيــس اإليــطــالــي سيرجو 
ماتاريلال باملستوى املمتاز والنمو 
الكبير الــذي تشهده عالقات الصداقة 
املتميزة والعميقة بني بالده والكويت 
وتعاونهما املشترك لتعزيز احلــوار 
واالســـتـــقـــرار والـــســـالم فــي املنطقة 

والعالم.
جــاء ذلــك خــالل لقائه مساء االثنني 
ـــة الــكــويــت لـــدى إيطاليا  بسفير دول
ــاء البعثات  الشيخ علي اخلالد ورؤس
الدبلوماسية املعتمدة لدى إيطاليا بقاعة 
)الفرسان( في قصر )الكويرينالي( 
الرئاسي لتبادل التهاني بأعياد امليالد 

ونهاية العام امليالدي.
وذكرت سفارة الكويت لدى إيطاليا 
في بيان تلقته )كــونــا( أمــس الثالثاء 
أن السفير الشيخ علي اخلالد نقل إلى 
الرئيس االيطالي حتيات سمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد وتهانيه 
باألعياد ومتنياته له مبوفور الصحة 
والتوفيق وللشعب اإليطالي الصديق 

مبزيد من التقدم واالزدهار.
وأضافت أن الرئيس ماتاريلال حمل 
الشيخ علي اخلالد حتياته لسمو أمير 
البالد مؤكدا عمق الصداقة االيطالية 
- الكويتية وتطلعه لزيارة الكويت في 

أقرب وقت ممكن.
وفــي كلمته أمــام رؤســـاء البعثات 
الدبلوماسية أكد الرئيس اإليطالي انه 
استنادا على دروس التاريخ ال ميكن 
حتقيق السالم واالزدهـــار إال من وعي 
مقتنع بكون احلوار وليس الصراع هو 
االداة لتأكيد قيم ومبادئ ومصالح كل 

جماعة في سياق املجتمع.
وقــال: إن مبادئ السيادة والسالمة 
الوطنية وحرية التجارة واملالحة ال 
ميكن ان تكون موضوع خــالف كما ال 
ميكن التصدي لتغير املناخ او مكافحة 
التلوث او التحكم في ظاهرة الهجرة كل 

على حدة.
ونبه الرئيس اإليطالي إلى أن البديل 
لعدم االحــتــرام الكامل لكرامة كل بلد 
وللمبدأ الدميقراطي هو سيادة قانون 
األقـــوى وقلب املكاسب املتحققة بعد 
احلــرب العاملية املتملثلة في االنتقال 
من قانون القوة الــى قــوة القانون في 

العالقات الدولية.
وأوضــح أن بديل تعددية االطــراف 
ــوازن املصالح واحترام  القائم على ت
القواعد هي األحادية التي تتوهم العيش 
في عزلة رائعة دون قواعد ومحاولة 

الرئيس اإليطالي سيرجو ماتاريلال و السفير الشيخ علي اخلالدفرض املصالح احلصرية.

ترأس الوفد املشارك في اجتماع  »أونسيترال«

العنزي: الكويت أعدت قوانينًا تتماشى
مع القانون التجاري الدولي

ــي ادارة الفتوى  قـــال املــســتــشــار ف
والتشريع الكويتية راشد العنزي أمس 
ــدت العديد من  الثالثاء إن الكويت أع
القوانني والتشريعات التي تتماشى مع 

القانون التجاري الدولي النموذجي.
جاء ذلك في تصريح أدلى به العنزي لـ 
)كونا( على هامش رئاسته وفد الكويت 
ـــ 34 للفريق  املــشــارك فــي االجــتــمــاع ال
السادس املعني باملصالح الضمانية في 
جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري 

الدولي )أونسيترال(.
وأوضــح العنزي ان االجتماع يبحث 
اعداد دليل عملي بشأن القانون التجاري 
الدولي النموذجي بحيث يكون معنيا 
باملعامالت املضمونة واالرشادات العامة 

باملسائل التعاقدية.
واضــاف ان الدليل العملي يهدف الى 
تبسيط ارشـــادات القانون النموذجي 
اخلاص باملعامالت واملصالح الضمانية 

حيث يتفادى استخدام املفاهيم املعقدة.
ــد املستشار العنزي اهمية هذه  واك
االجتماعات ملــا لها مــن دور فــي تبادل 
اخلبرات مع الــدول املشاركة فضال عن 
االستفادة في اعداد وتطوير التشريعات 
االقتصادية في الكويت مبا يتماشى مع 
اخلطة التنموية للبالد التي تهدف الى 
حتويل الكويت الى مركز مالي وجتاري.
ــى اهمية )أونــســيــتــرال( في  ـــار ال واش
حتسني االطــار القانوني والتشريعات 
لتسهيل التجارة الدولية الفتا الــى ان 

دولة الكويت تشارك في اعمال الدورة 
بصفة عضو عامل في اللجنة.

ــار الــعــنــزي عن  ــش ــت ــس ـــــرب امل واع
تطلعه لتجديد عضوية الــكــويــت في 
)أونسيترال( التي ستنتهي العام املقبل.
يذكر ان )أونسيترال( تضم في عضويتها 

ــة مــن بينها ثــالث دول عربية  60 دول
هــي الكويت واجلــزائــر واالردن وتعد 
الهيئة القانونية االساسية ملنظومة 
االمم املتحدة في مجال القانون التجاري 

الدولي.
ويــشــارك فــي اعــمــال االجــتــمــاع التي 

تستمر على مــدى خمسة ايــام اضافة 
الى املستشار العنزي من ادارة الفتوى 
والتشريع الكويتية كل من املستشار 
املساعد سندس حيات ومحامي دولة 
احمد االنصاري ومحامي دولــة فاطمة 

عبدالله.

املستشار راشد العنزي ووفد الكويت املشارك في االجتماع

عبر تطوير أنظمة الطرح والشراكة مع القطاع اخلاص 

بن ناجي: »السكنية« فّعلت 
خططها لتحسني املنتج العقاري

قالت املؤسسة العامة للرعاية 
ــا فــعــلــت خططها  ــه الــســكــنــيــة إن
لتحسني املنتج العقاري من خالل 
تطوير أنظمة الــطــرح وحتويل 
األراضـــي غير املــدرة للدخل إلى 
ـــدرة عــبــر تفعيل  اســتــثــمــارات م
ــني الــقــطــاعــني الــعــام  الــشــراكــة ب
واخلاص. جاء ذلك في كلمة لنائب 
املــديــر الــعــام لــشــؤون االستثمار 
ومــشــاريــع الــقــطــاع اخلـــاص في 
)السكنية( هديل بن ناجي خالل 
مؤمتر صحفي عقدته املؤسسة 
اليوم الثالثاء لالعالن عن )اخر 
مستجدات الفرص االستثمارية 
مبدينتي جابر األحــمــد وصباح 
األحمد(.وأوضحت بن ناجي أن 
)السكنية( قامت بالتعاون مع 
)التحالف االســتــشــاري( املنفذ 
للمدينتني بــطــرح أربـــع فــرص 
استثمارية على القطاع اخلاص 
بواقع فرصتني في مدينة جابر 
األحمد وفرصتني في مدينة صباح 

األحمد.
وأضافت أن هذا الطرح يأتي في 
إطار خطة التنمية الوطنية احلالية 
 )2020/2016 - 2019/2015(
ــى حتـــدد الــســيــاســات فيها  ــت وال
التوجه االستراتيجي للبالد بناء 
علي الــرؤيــة األمــيــريــة السامية 
الــتــي تــركــز على تنمية الــدولــة 
االجــتــمــاعــيــة واالقـــتـــصـــاديـــة 
ــاص.  بالتعاون مــع القطاع اخل

وأفــادت بأن الفرص االستثمارية 
في مدينة جابر األحمد تتضمن 
الــفــرصــة االســتــثــمــاريــة األولـــى 
)جيه 2( والتي تتكون من مركز 
ــاري مبساحة إجمالية تقدر  جت
بنحو 85581 مترا مربعا ومنطقة 
جتارية مبساحة إجمالية تقدر 

بنحو 50294 مترا مربعا.
وذكرت أن الفرصة االستثمارية 
الثانية )جيه 3( تتكون من منطقة 
مجمع جتــاري مبساحة إجمالية 
تقدر بنحو 104314 مترا مربعا 
ــاري مبــســاحــة  ــم ــث ــت وســـكـــن اس
إجمالية تقدر بنحو 112958 مترا 

مربعا.
ــرص  ــف ــال ــق ب ــل ــع ــت وفـــيـــمـــا ي
االستثمارية فــي مدينة صباح 
ــي بــأن  ــاج األحــمــد أفــــادت بــن ن
الــفــرصــة االســتــثــمــاريــة األولـــى 
)إس 1( تتكون من منطقة سكن 
ــاري ومــنــطــقــة جتــاريــة  ــم ــث ــت اس
مبــســاحــة إجــمــالــيــة تــقــدر بنحو 

563014 مترا مربعا.
وقالت إن الفرصة االستثمارية 
الثانية )إس 2( عبارة عن منطقة 
مــخــازن مبساحة إجمالية تقدر 
ــرا مربعا  ــت بــنــحــو 578798 م
ومنطقة حرفية مبساحة إجمالية 

تقدر بنحو 706540 مترا مربعا.
وأشارت إلى جتهيز هذه الفرص 
االستثمارية منذ آواخر عام 2016 
إذ مت تأهيل الشركات والتحالفات 

في النصف األول من 2017 ثم مت 
دعوة الشركات التحالفات املؤهلة 
الستالم مستندات التقدمي اخلاصة 

باألربع فرص استثمارية.
ــاًء عــلــى طلب  ــن ــت إنـــه ب ــال وق
الــشــركــات والتحالفات املؤهلة 
قامت املؤسسة أخيرا بتمديد موعد 
التقدمي الذي كان مقررا في سبتمبر 

املاضي إلى 17 مارس 2019.
ـــالل فــتــرة  ـــه خ وأوضـــحـــت أن
جتهيز الــشــركــات للمستندات 
نظم قطاع االستثمار ومشاريع 
ــي املؤسسة  الــقــطــاع اخلـــاص ف
فــي خــالل الــفــتــرة بــني 15 و 17 
يوليو املاضي برنامجا تعريفيا 
للشركات والتحالفات املؤهلة 
شمل زيارات موقعية لهذه الفرص 

االستثمارية.
ولــفــتــت إلـــى أن املــســتــنــدات 
والـــشـــروط املــرجــعــيــة للفرص 
االستثمارية احتوت على متطلبات 
فنية ومالية وقانونية وتفاصيل 
حتمي وتوضح حقوق والتزامات 
جميع أطراف الشراكة )املؤسسة 
والشركات والتحالفات املؤهلة 

والبنوك(.
وأشادت بن ناجي دور القطاع 
اخلــــاص والـــبـــنـــوك لتفاعلهم 
اإليجابي مــع تلك الــفــرص آملني 
دخول املزيد من الشركات اخلاصة 
من القطاعني احمللي واألجنبي في 

الفرص القادمة للمؤسسة.

يستضيف ديــــوان احملــاســبــة رئيس 
محكمة احلسابات التركية سيد أحمد باش 
والوفد املرافق له وذلك في زيــارة رسمية 
للديوان خالل الفترة من 23 إلى 24 ديسمبر 

اجلاري بهدف تعزيز العالقات الثنائية بني 
اجلهازين. وقــال الوكيل املساعد لقطاع 
الشؤون اإلدارية واملالية وتقنية املعلومات 
باإلنابة الدكتور سعود الزمانان إن ديوان 
احملاسبة يعتزم توقيع اتفاقية تعاون مع 
محكمة احلسابات التركية خالل الزيارة 
لتعزيز التعاون املشترك وتبادل اخلبرات 
فــي مــجــاالت أنــشــطــة الــتــدقــيــق وتطوير 
املهارات املهنية لدى اجلانبني، كما تهدف 
االتفاقية إلــى تنمية وتطوير التعاون 
بني اجلهازين مما يسهم في دعم العالقة 

املميزة بينهما والتنسيق مبا يحقق األهداف 
وتعزيز املصالح املشتركة بينهما للقيام 

باملهام الرقابية على أكمل وجه.
وأضاف أنه سيتم عقد جلسة مباحثات 
ــاالت الــتــعــاون  ــج ــني اجلــهــازيــن حـــول م ب
اخلــاصــة مبنظمة الــتــعــاون االقــتــصــادي 
ــاي(،  ــوس ــك ــزة الــرقــابــة العليا )إي ــه ألج
بــاإلضــافــة إلــى مــشــاركــة مدققي ديــوان 
احملاسبة في أنشطة التدريب التي ينظمها 
املنتدى اإلقليمي ألجهزة الرقابة العليا في 
منطقتي جنوب ووســط آسيا، مشيرا إلى 

أن الديوان يطمح باملشاركة كمراقب في 
املنتدى اإلقليمي باإلضافة إلى استضافة 

فعالياته وأنشطته في الكويت.
كما نوه الزمانان أن الزيارة ستتضمن 
مناقشة تقرير املوضوعات عالية املخاطر 
الذي أعده ديوان احملاسبة، وعرض تقييم 
مــوضــوع تدقيق تكنولوجيا املعلومات 
وذلك ضمن إطار سعي الديوان إلى تبادل 
اخلبرات واملعارف مع األجهزة الرقابية 
انسجاما مع أهــداف خطته االستراتيجية 
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مشروع »كفو« يشارك في تنظيم ملتقى
»دور قادة املستقبل في مواءمة االستراتيجية«

ــارك مشروع )كفو( التابع للديوان  ش
ــادة  ــي تنظيم ملتقى “دور ق األمــيــري ف
املــســتــقــبــل فـــي مـــواءمـــة االســتــراتــيــجــيــة 
وتنفيذها” بالتعاون مع شركة باالديوم 

جروب العاملية.
وقال املشروع في بيان أمس الثالثاء إن 
امللتقى الذي نظم أول أمس تضمن محاضرة 
لألمني العام لألمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي 
ــادة املستقبل في  حتــدث فيها حــول دور ق

تنفيذ )رؤية الكويت 2035(.

واضاف أن امللتقى تضمن أيضا محاضرة 
ملؤسس شركة باالديوم واملؤسس املشارك 
ملنهجية بطاقة األداء املتوازن واحملاضر في 
جامعة هارفارد إلدارة األعمال البروفيسور 
روبرت كابالن تناول فيها “أفضل املمارسات 
العاملية في تنفيذ االستراتيجيات ودور قادة 

املستقبل في حتقيقها”.
وأوضح أن امللتقى اختتم بجلسة حوارية 
بــإدارة املدير اإلقليمي في الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا لشركة بــاالديــوم جروب 
العاملية عبدالله النبهان ومبشاركة الدكتور 

كــابــالن والــدكــتــور خالد مهدي والرئيس 
التنفيذي لشركة املشروعات السياحية 
عبدالوهاب املـــرزوق والرئيس التنفيذي 
لشركة النقل العام الكويتية جابر املهنا 
والرئيس التنفيذي لشركة ناسكو للخدمات 

االستشارية طارق إبراهيم.
ـــرت كــابــالن أشهر  ويــعــد الــدكــتــور روب
اخلـــبـــراء الــعــاملــيــني فــي االســتــراتــيــجــيــة 
التنفيذية والتنموية وله 173 بحثا نشر 
منها 23 في املجلة العاملية باإلضافة الى 

تأليفه 19 كتابا.

وتأتي مشاركة )كفو( في امللتقى لتحقيق 
هدف ربط الكفاءات باخلبرات العاملية ونقل 

املعرفة واالستفادة العامة. 
ويعد مشروع “كفو” املنصة الوطنية 
األولى لعرض الكفاءات الشبابية لتسهيل 
عملية البحث والتواصل والتعاون فيما 
بينهم وميــثــل أحـــد إجنـــــازات توصيات 
املشروع الوطني للشباب )الكويت تسمع( 
الذي أشرف عليه الديوان األميري حتقيقا 
للتوجيهات السامية لصاحب السمو أمير 

البالد الشيخ صباح األحمد. 


