
استقبل سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء 
في قصر بيان أمس وزير الشؤون االجتماعية والعمل ووزير 

الدولة للشؤون االقتصادية هند الصبيح يرافقها األمني العام 
لالحتاد الهندسي اخلليجي الدكتور كمال احلمد واألعضاء 

امل��ش��ارك��ون ف��ي حفل م��رور 20 ع��ام على تأسيس االحت��اد 
الهندسي اخلليجي.
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السعيدي يؤكد أهمية دور البرملان اإلسباني في إلغاء تأشيرة »شنغن« عن الكويتيني
أك���د سفير ال��ك��وي��ت ل���دى إس��ب��ان��ي��ا ع��ي��اده 
السعيدي أهمية دور البرملان اإلسباني في 
دعم ملف دولة الكويت اخلاص بإلغاء تأشيرة 
)شنغن( عن املواطني الكويتيني في البرملان 
األوروب���ي. وقالت سفارة الكويت باسبانيا 

في بيان تلقته )كونا( أمس إن ذلك جاء خالل 
اجتماع السفير السعيدي مع رئيس مجلس 
الشيوخ االسباني بيو غارسيا في مقر البرملان 

االسباني بالعاصمة )مدريد( مساء االثنني.
وأض��اف��ت أن السفير السعيدي نقل الى 

غارسيا حتيات رئيس مجلس األم��ة الكويتي 
م���رزوق ال��غ��امن مشيرة إل��ى أن الطرفني اك��دا 
ضرورة مواصلة الزيارات املتبادلة بني اللجان 
البرملانية لكال البلدين. وذكر أن الطرفني شددا 
أي��ض��ا على أهمية تعزيز أواص���ر العالقات 

البرملانية واالس��ت��م��رار ف��ي ت��ب��ادل ال��دع��م في 
احملافل الدولية البرملانية مشيدين بالعالقات 
الثنائية املتميزة التي جتمع البلدين قيادة 
وشعبا وتعاونهما الوطيد في القضايا الدولية 

املختلفة.

سمو الشيخ جابر املبارك يستقبل الصبيح واحلمد و املشاركني في حفل تأسيس االحتاد الهندسي اخلليجي
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تسلم الشيخ صباح اخلالد نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير اخلارجية نسخة من أوراق اعتماد 
السفير اجلديد للجمهورية اإلسالمية اإليرانية 
لدى دولة الكويت محمد إيراني وذلك خالل اللقاء 
الذي مت صباح أمس الثالثاء في مكتبه بديوان عام 

وزارة اخلارجية.
وأع��رب الشيخ صباح اخلالد خالل اللقاء عن 
أطيب متنيانه للسفير اجلديد ب��أن يحظى بكل 
التوفيق والنجاح في مهام عمله لدى دولة الكويت 

وللعالقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقني 
املزيد من النمو واالزده��ار.ح��ض��ر اللقاء نائب 
وزير اخلارجية السفير خالد اجلارالله ومساعد 
وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ل��ش��ؤون مكتب ن��ائ��ب رئيس 
مجلس ال��وزراء وزير اخلارجية السفير الشيخ 
الدكتور أحمد ناصر احملمد الصباح ومساعد وزير 
اخلارجية لشؤون املراسم السفير ضاري عجران 
العجران وع��ددا من كبار املسؤولني في وزارة 

اخلارجية.

صباح اخلالد يتسلم نسخة من أوراق 
اعتماد السفير اإليراني اجلديد

الشيخ صباح اخلالد يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير اإليراني

املبارك يستقبل الصبيح واحلمد واملشاركني في حفل تأسيس االحتاد الهندسي اخلليجي

أمير البالد يستقبل ولي العهد واملبارك

سمو األمير مستقبالً جابر املبارك

 استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد بقصر 
بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد.

كما استقبل سموه سمو الشيخ جابر امل��ب��ارك رئيس مجلس 
الوزراء.

ولي العهد يستقبل املبارك واجلراح

سمو ولي العهد يستقبل الشيخ خالد اجلراح

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر بيان صباح أمس 
سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد اجلراح.

أعربت الكويت عن املها في ان 
يتم اح��راز تقدم يساهم في تفعيل 
املسار السياسي السوري قبل نهاية 
ه��ذا ال��ع��ام وأال ي��دخ��ل السوريني 
عامهم الثامن م��ن ال��ن��زاع دون أي 
آف���اق حقيقية وم��ل��م��وس��ة لسالم 
مستدام ودائم. جاء ذلك خالل الكلمة 
التي ألقاها مندوب الكويت الدائم 
لدى االمم املتحدة السفير منصور 
العتيبي ف��ي جلسة مجلس األم��ن 

حول سوريا مساء االثنني.
وق��ال العتيبي »لقد ك��ان اتفاق 
)سوتشي( في شهر يناير املاضي 
حول تشكيل جلنة دستورية مبثابة 
بصيص من األمل لعملية سياسية 
انتقالية لكن بعد م��رور ما يقارب 

ال11 شهرا على ذلك االتفاق لم نر اي 
تقدم وبدأ يتحول ذلك االمل الى خيبة 

امل كبيرة«.
وأض��اف أن خيبة األم��ل أصابت 

وبالدرجة األول��ى السوريني الذين 
ط����ال ان��ت��ظ��اره��م ل��ل��وص��ول ال��ى 
تسوية سياسية حتقق طموحاتهم 
وتطلعاتهم املشروعة بعد سنوات من 

القتل والدمار والتشريد وحتافظ على 
وحدة واستقالل وسيادة سوريا.

واك��د العتيبي ان الكويت تؤيد 
م��ا ورد ف��ي البيان اخلتامي للقمة 

الرباعية بني تركيا وروسيا وفرنسا 
واملانيا التي عقدت باسطنبول في 
ال27 من اكتوبر املاضي خاصة فيما 
يتعلق بالدعوة إلطالق اعمال اللجنة 

الدستورية قبل نهاية العام احلالي.
واع��رب عن تشجيعه للمبعوث 
اخل���اص على اس��ت��م��رار التواصل 
م���ع االط������راف امل��ع��ن��ي��ة م���ن اج��ل 
تشكيل اللجنة الدستورية بأسرع 
وق��ت ممكن لتكون متوازنة وذات 
م��ص��داق��ي��ة ومم��ث��ل��ة جلميع فئات 
الشعب ال��س��وري.واش��ار العتيبي 
الى ان اللجنة الدستورية تعد محطة 
محورية في مسار العملية السياسية 
االنتقالية واس��اس حملطات اخرى 
ه��ام��ة كما ورد ف��ي ال��ق��رار 2254 
وهي صياغة دستور جديد واج��راء 
انتخابات حرة ونزيهة في سوريا 

بإشراف االمم املتحدة.
واوضح ان »االنتخابات يجب أن 

تتم مبشاركة جميع السوريني مبا في 
ذلك الالجئني السوريني في اخلارج 
فقد ك��ان اع��الن )سوتشي( واضحا 
من حيث حتديد دور املبعوث اخلاص 
ومسار جنيف في التشكيل النهائي 
للجنة الدستورية ونؤمن بأن لدى 
املبعوث اخل���اص ال��والي��ة ال��الزم��ة 

إلنشائها«.
وج��دد العتيبي التأكيد على انه 
ل��ي��س ه��ن��اك ح��ال عسكريا ل��الزم��ة 
السورية وان ق��رارات مجلس األمن 
يجب أن حتترم وأال تكون حبرا على 
الورق السيما القرار 2254 الصادر 

بإجماع اعضاء مجلس األمن.
وت��اب��ع قائال »إن��ن��ا ام��ام مرحلة 
ح��اس��م��ة وم��ف��ت��رق ط���رق ف��ي امللف 
ال��س��وري وعلينا جميعا اغتنام ما 
تشكله االيام القادمة من فرصة طاملا 
يسود االستقرار النسبي في إدلب 

نتيجة لالتفاق الروسي - التركي«.

السفير منصور العتيبي

الكويت تأمل إحراز تقدم يساهم في تفعيل املسار السياسي السوري

العتيبي: الكويت تدعم نضال الشعب الفلسطيني ضد االحتالل اإلسرائيلي
أكدت الكويت تضامنها الكامل قيادة وحكومة 
وشعبا مع الشعب الفلسطيني ودعمها لنضاله 
امل��ش��روع ض��د االح��ت��الل االسرائيلي للحصول 
على كامل حقوقه السياسية املشروعة وحقه في 
تقرير املصير واقامة دولته املستقلة على ارضه 

وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك خالل كلمة الكويت في جلسة مجلس 
األمن حول احلالة في الشرق االوسط مبا في ذلك 
القضية الفلسطينية والتي ألقاها مندوب الكويت 
الدائم لدى األمم املتحدة السفير منصور العتيبي 

مساء االثنني.
وقال العتيبي »هناك اجماع دولي على ضرورة 
تعزيز تعددية االط��راف ودور االمم املتحدة في 
منع نشوب ح��رب عاملية ثالثة خاصة بعد ما 
تكبدته البشرية من خسائر هائلة في االرواح 

واملمتلكات خالل احلربني العامليتني«.
واضاف »في حني جندد التزامنا بدعم اآلليات 
املتعددة االطراف بوجه الضغوط التي تتعرض 
لها االمم املتحدة مؤخرا نؤيد في هذا السياق اشارة 
االمني العام الى ان الطريقة التي تعامل مجلس 
االمن بها مع عملية السالم في الشرق االوسط قد 
ساهمت في فقدان ثقة الشعوب بإمكانية وقدرة 

املجتمع الدولي على تقدمي احللول«.
واش��ار العتيبي ال��ى ان ميثاق االمم املتحدة 

مينح املجلس سلطة ومسؤولية خاصة للتعامل 
مع مثل هذه االزمات وهو ما افسح املجال لتمادي 
اسرائيل السلطة القائمة باالحتالل في خرق 
القوانني والدولية وجتاهل قرارات مجلس االمن 

دون عقاب او مساءلة.
وتابع قائال »تقدمنا يوم الثالثاء املاضي بشكل 
مشترك مع وفد بوليفيا بطلب عقد جلسة حتت بند 
ما يستجد من اعمال نتيجة ملا آلت اليه االوضاع 
على االرض من تصعيد خطير ي��وازي حدته ما 
وق��ع في ح��رب ع��ام 2014 بسبب توغل القوات 

اخلاصة االسرائيلية بشكل سافر«.
واك��د العتيبي ان ه��ذا التوغل ج��اء دون اي 
مراعاة لسالمة املدنيني داخل قطاع غزة ملسافة 
ثالثة كيلومترات بنية ارتكاب جرمية تتنافى 
مع القانون الدولي والقانون االنساني الدولي 
ادت الى مقتل 14 شخصا.واوضح ان اسرائيل لم 
تتوقف عند ذلك احلد فبعد بدئها دوامة العنف يوم 
االحد قامت بشن غارات جوية واسعة النطاق على 
مدى يومني كاملني ضد مناطق مختلفة في قطاع 
غزة ادت الى مقتل الفلسطينيني العزل ناهيك عن 

االضرار التي أحلقت في البنية التحتية املدنية«.
وش��دد على ان ه��ذا النهج االسرائيلي ليس 
جديدا على احد وان امعان اسرائيل في استهداف 
املدنيني في قطاع غ��زة لم يبدأ ي��وم االح��د ولن 

ينتهي يوم الثالثاء اذ انه مستمر ولألسف بشكل 
متصاعد وواضح.

واوضح العتيبي ان قوات االحتالل االسرائيلية 
ت��واص��ل منذ شهر م���ارس امل��اض��ي وال���ى اليوم 
استخدام القوة املفرطة وغير املتناسبة وبشكل 
عشوائي واستهداف املتظاهرين املدنيني بالنيران 
احلية اذ استشهد ما مجموعه 228 من بينهم 41 

طفال.
وذك��ر ان اجمالي ع��دد املصابني ف��اق 24 ألف 
شخص اصيب ع��دد كبير منهم بعاهات دائمة 
منذ بداية مسيرات العودة الكبرى والتي تعتبر 
جميعها ج��رائ��م ح��رب وج��رائ��م ض��د االنسانية 
مبوجب القانون االنساني ال��دول��ي والقانون 

الدولي حلقوق االنسان.
وج���دد العتيبي ادان��ت��ه الس��ت��ه��داف املدنيني 
االبرياء من قبل اي طرف وفي اي مكان واي وقت 
محمال اسرائيل السلطة القائمة باالحتالل كامل 
املسؤولية عن اعمال العنف والتصعيد.وطالب 
مجلس االمن بانفاذ قراراته ذات الصلة بحماية 
املدنيني الفلسطينيني ال سيما القرارين 605 و904 
القاضيني بإنطباق اتفاقية جنيف الرابعة على 

االراض الفلسطينية احملتلة.
واشار العتيبي الى انه لم يكن بإمكان اسرائيل 
التمادي ف��ي تصرفاتها مثلما ش��اه��ده املجلس 

خالل االيام املاضية من ممارسات استفزازية ضد 
الشعب الفلسطيني لو كان له وقفة جادة تثنيها 
عن تلك التدابير.واكد مرة اخرى اهمية ان يكون 
للمجلس دور مكمل جلهود االمم املتحدة التي 
يقودها املبعوث االممي للشرق االوسط نيكوالي 
ميالدينوف مثمنا عاليا دوره الى جانب مصر في 

وقف االعمال العدائية.
واعرب العتيبي عن امله بأن تثمر تلك اجلهود 
عن استدامة وقف اطالق النار وحماية املدنيني في 

قطاع غزة.
واب���دى اسفه للوضع االم��ن��ي اخلطير ال��ذي 
يواجهه املدنيون في قطاع غزة قائال »ليس وحده 
ما يهدد سالمتهم وامنهم ألن دخ��ول احلصار 
امل��ف��روض على ال��ق��ط��اع ع��ام��ه ال11 ادى الى 
تدهور الوضع االنساني واالقتصادي واالمني 

والسياسي«.
واضاف ان ذلك تبلور بوضوح في التحذيرات 
التي اطلقهتا االمم املتحدة من ان احلالة في غزة 
آخ��ذة الى االنفجار بعد ان اصبح نصف سكان 
القطاع يعيشون حتت خط الفقر وفي مطالبته 
للمجتمع الدولي اتخاذ اجراءات حاسمة ملعاجلة 

هذا الوضع املنهار.
واكد العتيبي ان اسرائيل تتحمل املسؤولية 
القانونية وامل��ادي��ة عن اجل��رائ��م التي ترتكبها 

مطالبا اياها برفع احلصار اجلائر الذي تفرضه 
على قطاع غ��زة وال���ذي ادى ال��ى ه��ذا التدهور 
اخلطير وغير املسبوق في االوض��اع االنسانية 

واملعيشية للمدنيني الفلسطينيني.
ودعا املجتمع الدولي واملنظمات الدولية الى 
ممارسة الضغط على اسرائيل لرفع حصارها 
عن القطاع وفتح املعابر التي تسيطر عليها قائال 
ان »اسرائيل تواصل لألسف الشديد انتهاكاتها 
للمواقع الدينية في القدس الشرقية حيث وصل 
استفزازها حلد تنظيم جولتان يوميا يقوم من 
خاللها اجلنود االسرائيليني املدججني بالسالح 
بحماية املستوطنني اليهود في اقتحام ساحات 

املسجد االقصى واقامة الشعائر الدينية هناك«.
واضاف ان القوات االسرائيلية قامت في ال25 
من اكتوبر املاضي بضرب واعتقال كهنة اقباط 
على مدخل كنيسة القيامة في القدس الشرقية 
م��ج��ددا رفضه وادان��ت��ه لكافة تلك االنتهاكات 

االسرائيلية لألماكن املقدسة.
ودان العتيبي احمل��اوالت الرامية الى تغيير 
الوضع التاريخي والقانوني القائم في املسجد 
االق��ص��ى امل��ب��ارك وتقسيمه زم��ان��ي��ا ومكانيا 
وتقويض حرية صالة املسلمني فيه وابعادهم 

عنه.
وتابع قائال »قدمنا يوم األربعاء املاضي تبرع 

دول��ة الكويت االضافي البالغ 42 مليون دوالر 
وكالة االمم املتحدة لغوث وتشغيل الالجئني 
الفلسطينيني في الشرق االدن��ى )اون���روا( الى 
مدير مكتب متثيلها في نيويورك ليصل اجمالي 
ما قدمته دولة الكويت للوكالة هذا العام الى 50 

مليون دوالر«.
واش��ار ال��ى ان ذل��ك يأتي لتمكني الوكالة من 
تقدمي خدماتها االساسية في مناطق عملياتها 
قائال »نترجم بذلك ما عهدنا عليه جتاه تخفيف 
معاناة الشعب الفلسطيني من االزم��ات واحملن 
التي يواجهها السيما االنسانية واالقتصادية 
منها لضمان كرامة 3ر5 مليون الجئ وعدم خذالن 
ما يفوق عن 500 ألف طالب وطالبة من الالجئني 

الفلسطينيني«.
واكد العتيبي موقف الكويت املبدئي والثابت 
وال��داع��م للتوصل ال��ى حل ع��ادل ودائ��م وشامل 
للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات مجلس االمن 
ذات الصلة ومبدأ االرض مقابل السالم وخارطة 
الطريق وم��ب��ادرة السالم العربية التي تبنتها 

جميع الدول العربية في قمة بيروت في 2002 .
واض���اف ان امل��ب��ادرة ت��ق��وم على انسحاب 
اسرائيل من جميع االراضي الفلسطينية العربية 
احملتلة الى حدود الرابع من يونيو لعام 1967 

وتضمن معاجلة جميع قضايا الوضع النهائي.

أشاد مندوب الكويت الدائم لدى االمم املتحدة 
واملنظمات الدولية في جنيف السفير جمال الغنيم 
أمس مبستوى االقبال املتزايد على جناحي الكويت 

في سوق االمم املتحدة اخليري السنوي.
وقال الغنيم في تصريح ل� )كونا( ان اجلناح 
االول يقدم مأكوالت كويتية وخليجية ويحظى 
بحضور ق��وي من الزائرين يتجلى في حتقيق 
مبيعات قياسية من عام الى آخر يتم تخصيصها 

لصالح االعمال اخليرية.

وتابع ان اجلناح الثاني يحظى أيضا بقبول 
واضح ومتزايد من عام الى آخر بتقدميه منتجات 
تقليدية كويتية يحرص زوار السوق على اقتناء 
بعضها لندرتها وعدم وجود منتجات مشابهة لها 

في هذا السوق اخليري.
وذكر ان حرص الكويت على املشاركة سنويا 
في هذا السوق اخليري تأتي في سياق دعمها ملثل 
تلك الفعاليات الساعية الى العمل اخليري الهداف 

انسانية في مختلف دول العالم.

الغنيم: إقبال متزايد على جناح الكويت 
بسوق األمم املتحدة اخليري


