
استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األح��م��د بقصر بيان صباح أمس 

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن.
 كما استقبل سموه سمو الشيخ جابر 

املبارك رئيس مجلس الوزراء.
 واستقبل سموه النائب األول لرئيس 

مجلس ال��وزراء ووزي��ر اخلارجية الشيخ 
صباح اخلالد.
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ما لم تكن هناك مستجدات

 2018 30 يونيو  »اخلارجية«: جوازات السفر غير اإللكترونية تنتهي 
 أك��دت وزارة اخل��ارج��ي��ة الكويتية 
أن ج�����وازات ال��س��ف��ر ال��ك��وي��ت��ي��ة غير 
اإللكترونية بأنواعها كافة سوف ينتهي 

العمل بها في تاريخ 2018/6/30 مالم 
تكن هناك أي مستجدات تستدعي متديد 

العمل باجلواز غير اإللكتروني.

وأف���اد مصدر م��س��ؤول ف��ي ال���وزارة 
أم��س األرب��ع��اء ب��أن م��ا مت نقله على 
لسان مساعد وزير اخلارجية للشؤون 

القنصلية قد مت فهمه بطريقة مغايرة 
فيما يتعلق ب��ت��اري��خ االن��ت��ه��اء لتلك 

اجلوازات.

سموه مستقبال املباركأمير البالد مستقبال الغامن

في كلمة ألقاها العتيبي أمام مجلس األمن

الكويت تدين االنتهاكات اإلسرائيلية للقانون والشرعية الدولية 

أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها 
ال��ش��دي��دي��ن ل��الن��ت��ه��اك��ات اإلسرائيلية 
للقانون ال��دول��ي وال��ش��رع��ي��ة الدولية 
واللتزاماتها القانونية بصفتها السلطة 

القائمة باالحتالل.
جاء ذلك في كلمة القاها مندوب الكويت 
الدائم لدى االمم املتحدة السفير منصور 
العتيبي امام مجلس االمن في جلسة حول 
الوضع في الشرق األوس��ط مبا في ذلك 

القضية الفلسطينية.
واك���د العتيبي رف��ض دول���ة الكويت 
ال��ق��اط��ع جلميع ال��س��ي��اس��ات واخل��ط��ط 
اإلسرائيلية غير القانونية التي تستهدف 
تهويد مدينة القدس وتشويه هويتها 
العربية واإلخ��الل بتركيبتها السكانية 

وعزلها عن محيطها الفلسطيني.
وش��دد على اهمية اجللسة ال��دوري��ة 
ملجلس االمن لتزامنها مع أحداث مؤسفة 
وتصعيد خطير في األراضي الفلسطينية 
احملتلة وحت��دي��دا ف��ي ال��ق��دس الشريف 
نتيجة االنتهاكات اإلسرائيلية في املسجد 

األقصى املبارك.
واض��اف ان هذا التصعيد مت التحذير 
سابقا من تداعياته وخطورته في ظل 
وجود رغبة إسرائيلية بتحويل الصراع 

إلى صراع ديني.
وق���ال العتيبي ان التدابير األمنية 
ال��ت��ع��س��ف��ي��ة ال��ت��ي ف��رض��ت��ه��ا س��ل��ط��ات 
االحتالل اإلسرائيلي في احل��رم القدسي 
الشريف متثل استفزازا ومساسا ملشاعر 
الفلسطينيني وال��ع��رب وكافة املسلمني 
وانتهاكا ص��ارخ��ا للمواثيق واألع���راف 

الدولية.
واض��اف ان الوضع سيشهد مزيد من 
التصعيد وأع��م��ال العنف ف��ي املستقبل 
طاملا بقيت القضية الفلسطينية دون حل 
مع استمرار االحتالل اإلسرائيلي دون 
التصدي ملمارساته وإلزامه بالتوقف عنها 

االم��ر ال��ذي ت��راه سلطة االح��ت��الل ضوءا 
اخضرا يشجعها على مواصلة سياساتها 

واعتداءاتها.
وذكر ان هذه االنتهاكات تشكل تهديدا 
صريحا للسلم واألم��ن الدوليني مطالبا 
املجتمع ال��دول��ي بتحمل مسؤولياته 
واتخاذ مواقف حازمة حيال االنتهاكات 
اإلسرائيلية اإلجرامية في القدس عمال 
بقرارات مجلس األمن ذات الصلة السيما 
القرارين )478( و)2334( اللذان رفضا 

أي تغييرات متس القدس.
وطالب العتيبي املجتمع الدولي بضمان 
وق��ف تلك االن��ت��ه��اك��ات وال��ت��ص��دي لكل 
احملاوالت التي تقوم بها إسرائيل من حني 
إلى آخر بهدف تغيير الوضع التاريخي 
القائم للمقدسات وض��رورة احلفاظ على 
مكانة املقدسات الدينية مبا يكفل حق 
املصلني في أداء شعائرهم بسالم بعيدا 

عن العنف والتهديدات واالستفزازات.

واض���اف ان وق��ف االن��ت��ه��اك��ات يأتي 
م��ن خ��الل إل���زام اس��رائ��ي��ل بإلغاء كافة 
العراقيل واملعوقات والتدابير التعسفية 
بحجة احلفاظ على األم��ن مؤكدا ان��ه ال 
ميكن القبول ب��ال��ق��رارات األخ��ي��رة التي 
اتخذتها سلطة االحتالل بشأن إزالة جميع 
البوابات االلكترونية في احلرم الشريف 
ألنها غير كافية حيث تعتزم استبدالها 

بإجراءات أخرى متس الوضع القائم.
وذك��ر العتيبي ان مم��ارس��ات سلطة 
االح���ت���الل اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ف���ي األرض 
الفلسطينية احملتلة مب��ا فيها القدس 
الشرقية تتناقض وتخالف التزاماتها 
القانونية ال��ت��ي نصت عليها املواثيق 
وامل��ع��اه��دات ال��دول��ي��ة مب��ا فيها اتفاقية 

جنيف الرابعة لعام 1949.
واك����د وج����وب رف���ض وإدان������ة ه��ذه 
املمارسات من قبل مجلس األمن واملجتمع 
الدولي وضمان عدم تكرار إغالق املسجد 

األقصى ووضع العراقيل واملعوقات أمام 
ممارسة الشعب الفلسطيني لشعائره 

الدينية بحرية.
وب���ني ان امل��ج��ل��س م��ط��ال��ب بحماية 
الشعب الفلسطيني التي تنتهك أبسط 
حقوقه األساسية من قبل سلطة االحتالل 
وال��ه��ج��م��ات اإلره��اب��ي��ة امل��ت��ك��ررة من 
املستوطنني وامل��ت��ط��رف��ني ال��ي��ه��ود التي 
تستهدف أمنهم وممتلكاتهم وفاقمت من 

معاناتهم وتدهور حياتهم املعيشية.
وج��دد العتيبي رف��ض الكويت جميع 
اخل��ط��وات االسرائيلية األح��ادي��ة التي 
تستهدف تغيير احلقائق على األرض 
وتقوض حل الدولتني على حدود 1967 
مؤكدا أن »السالم املنشود يجب أن يبدأ 
بإنهاء االحتالل الذي أمت عامه اخلمسني«.

واوض���ح ان ذل��ك يأتي اس��ت��ن��ادا على 
ق��رارات الشرعية الدولية ومبدأ األرض 
مقابل السالم وخارطة الطريق ومبادرة 
السالم العربية التي تبنتها جميع الدول 
العربية في قمة بيروت في العام 2002 
والتي تقوم على انسحاب اسرائيل من 
جميع األراض��ي الفلسطينية والسورية 
واللبنانية احملتلة إلى خطوط الرابع من 

يونيو 1967.
واض����اف ان���ه يتعني ع��ل��ى سلطات 
االحتالل االسرائيلية ان تضمن معاجلة 
جميع القضايا مبا يفضي الى نيل الشعب 
الفلسطيني ك��اف��ة حقوقه السياسية 
املشروعة مبا فيها حقه في تقرير مصيره 
وإقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس 

الشرقية.
وط��ال��ب العتيبي املجتمع ال��دول��ي 
بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وآخرها 
ق��رار مجلس األم��ن رقم )2334( والتي 
تدين االستيطان وم��ص��ادرة األراض��ي 
وتطالب بإنهاء االح��ت��الل اإلسرائيلي 

بشكل فوري.

منصور العتيبي

سيشمل مركزا تعليميا يهدف إلى حتفيظ القرآن وتعليم العربية

البدر: مسجد ومركز »صباح األحمد« صرح إسالمي يضيء سماء كانبيرا 
اعرب سفير الكويت لدى أستراليا جنيب 
البدر عن فخره مبشروع )مسجد ومركز 
صباح االحمد للدراسات االسالمية( الذي 
ينفذ حاليا في العاصمة كانبيرا مؤكدا انه 

صرح اسالمي سيخدم اجلالية املسلمة.
وق���ال السفير ال��ب��در ف��ي ب��ي��ان تلقته 
)كونا( أمس االربعاء عقب تفقده املراحل 
االخيرة للمشروع ان مسجد ومركز صباح 
االحمد سيشمل مركزا تعليميا وثقافيا 
يهدف ال��ى حتفيظ القرآن وتعليم اللغة 
العربية واعداد افضل البرامج والدروس 
التي تغرس مفاهيم التسامح واملساواة 
واضاف ان املركز الذي تبلغ تكلفة انشائه 
1ر7 مليون دوالر استرالي )م��ا يعادل 
نحو 6ر5 مليون دوالر امريكي( سيكون 
اكبر مسجد ومركز اسالمي في العاصمة 
كانبيرا متوقعا ان يجري افتتاحه خالل 

عيد االضحى املبارك.
واوض����ح ال��ب��در ان���ه ال��ت��ق��ى ع���ددا من 
املسؤولني واملهندسني املنفذين ملشروع 
)مسجد ومركز صباح االحمد للدراسات 

االسالمية( لالطالع على مراحله النهائية.

وكان السفير البدر قد وقع اتفاقية مع 
مركز كانبيرا االسالمي في شهر ابريل عام 
2016 مت مبوجبها متويل دولة الكويت 
م��ش��روع ان��ش��اء )مسجد وم��رك��ز صباح 

االحمد للدراسات االسالمية(.
ويهدف املشروع الى مساعدة اعضاء 
اجلالية املسلمة في كانبيرا على االندماج 
ف��ي املجتمع م��ن خ��الل ات��ب��اع القوانني 

واحترام القيم الثقافية واالل��ت��زام بنشر 
رس��ال��ة ال��دي��ن االس��الم��ي املتجسدة في 
االعتدال والتسامح وبناء جسور للحوار 

والتعاون البناء.

البدر متفقدا املشروع

الكويت هنأت رئيسي جمهوريتي 
املالديف وليبيريا بالعيد الوطني 

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى 
الرئيس عبدالله ميني عبدالقيوم رئيس جمهورية املالديف الصديقة عبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني جلمهورية املالديف 
الصديقة متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام 

التقدم واالزدهار.
 وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
عبدالله ميني عبدالقيوم رئيس جمهورية املالديف الصديقة ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني جلمهورية املالديف الصديقة متمنيا 

لفخامته موفور الصحة والعافية.
كما بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى 
إيلني جونسون سيرليف رئيسة جمهورية ليبيريا الصديقة عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني جلمهورية ليبيريا الصديقة متمنيا 

لفخامتها موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم واالزدهار.
 وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى فخامة إيلني 
جونسون سيرليف رئيسة جمهورية ليبيريا الصديقة ضمنها سموه خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني جلمهورية ليبيريا الصديقة متمنيا لفخامتها 
موفور الصحة والعافية.  كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس 

الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

املبارك استقبل رئيس وأعضاء 
»الطيارين ومهندسي الطيران«

املبارك مستقبال رئيس وأعضاء »الطيارين ومهندسي الطيران«

استقبل سمو الشيخ ج��اب��ر امل��ب��ارك احلمد 
الصباح رئيس مجلس ال���وزراء في قصر بيان 

أمس رئيس وأعضاء جمعية الطيارين ومهندسي 
الطيران الكويتية. 

لبحث اوجه العالقات الثنائية بني البلدين

اجلارالله يلتقي سفير فرنسا 

أمير البالد يستقبل الغامن واملبارك وصباح اخلالد

أك�����������������د رغ�����������ب�����������ة إس������������رائ������������ي������������ل ف�������������ي حت�����������وي�����������ل ال���������������ص���������������راع إل�����������������ى ص����������������������راع دي�������ن�������ي

اجلارالله مستقبالً سفير فرنسا

اجتمع نائب وزير اخلارجية خالد اجلارالله 
أمس االربعاء مع سفير جمهورية فرنسا لدى 
دول��ة الكويت كريستيان نخله حيث مت خالل 

اللقاء بحث ع��دد من اوج��ه العالقات الثنائية 
بني البلدين اضافة الى تطورات االوض��اع على 

الساحتني االقليمية والدولية.

جانب من االستقبال

الغامن هنأ نظراءه في املالديف 
وليبيريا بالعيد الوطني 

بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن أمس األربعاء 
ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس الشعب في جمهورية 
املالديف الصديقة عبدالله مسيح محمد وذلك مبناسبة 

العيد الوطني لبلده.
كما بعث الغامن ببرقيات تهنئة إل��ى كل من رئيس 
مجلس النواب في جمهورية ليبيريا الصديقة جيمس 
إميانويل نوكوي ورئيس مجلس الشيوخ جوزيف ن. 
بواكاي ورئيس مجلس الشيوخ املؤقت أرمه زولو جااله 

مرزوق الغامنمبناسبة العيد الوطني لبالدهم.


