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الكويت في  املتواجدين  للبريطانيني  السفر  تعليمات  على  تغيير  ال  بريطانيا:  سفارة 
أك��دت سفارة بريطانيا لدى البالد عدم ص��دور أي 
تغيير في تعليمات السفر للمواطنني البريطانيني 
املقيمني في الكويت أو الزائرين لها من قبل وزارة 

اخلارجية البريطانية.

وقالت السفارة في بيان صحفي اخلميس املاضي 
إن احلكومة البريطانية تهتم بشكل كبير وفي جميع 
األوق��ات بأمن وسالمة رعاياها الفتة إل��ى متابعتها 

للتطورات في املنطقة عن كثب.

وكانت وسائل إع��الم بريطانية تداولت في وقت 
سابق أنباء تفيد بدعوة حكومة بالدها لرعاياها في 
الكويت ودول خليجية أخرى إلى أخذ احليطة واحلذر 

جراء التطورات املتسارعة في املنطقة.
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بعث صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة 
إلى امللك هارالد اخلامس ملك مملكة 
النرويج الصديقة عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده. متمنيا سموه جلاللته موفور 
الصحة والعافية وللبلد الصديق 

دوام التقدم واالزدهار.
وب��ع��ث سمو ول��ي العهد الشيخ 

نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى امللك 
هارالد اخلامس ملك مملكة النرويج 
ال��ص��دي��ق��ة ضمنها س��م��وه خالص 
تهانيه مبناسبة ال��ع��ي��د الوطني 
لبالده متمنيا جلاللته موفور الصحة 

والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك 
رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة 

مماثلة.

أمير البالد يهنىء ملك 
النرويج بالعيد الوطني لبالده

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

ي��ص��ل إل���ى ال��ب��الد ال��ي��وم األح��د 
صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد 
آل ثاني أمير دول��ة قطر الشقيقة 
وال��وف��د امل��راف��ق لسموه ف��ي زي��ارة 

أخوية يقدم فيها التهاني مبناسبة 
شهر رمضان املبارك ألخيه صاحب 
السمو أمير ال��ب��الد الشيخ صباح 

األحمد. 

أمير قطر يصل اليوم
إلى البالد في زيارة أخوية

الشيخ متيم بن حمد آل ثاني

أشاد وزير اخلارجية الباكستاني 
شاه قرشي أمس السبت بالعالقات 
التي تربط بالده بالكويت واصفا 

إياها بأنها »عميقة وتاريخية«.
وق����ال ق��رش��ي ف��ي ت��ص��ري��ح ل� 
)كونا( قبيل توجهه الى الكويت في 
زيارة رسمية »إن باكستان تتمتع 
ب��ع��الق��ات عميقة وت��اري��خ��ي��ة مع 
الكويت وأمتنى االرتقاء بالعالقات 

لتكون أكثر قوة ومتانة«.
وأش����ار إل���ى أن سيعقد خ��الل 
ال���زي���ارة ال��ت��ي تستغرق يومني 
اج��ت��م��اع��ات م���ع ع����دد م���ن ك��ب��ار 

املسؤولني ملناقشة عدد من القضايا 
ذات االهتمام املشترك.

وأوض���ح أن��ه سيعقد ل��ق��اء مع 
الشيخ صباح اخلالد نائب رئيس 
مجلس ال��وزراء ووزي��ر اخلارجية 
ال��ك��وي��ت��ي ي��ل��ي��ه م��ح��ادث��ات على 
م��س��ت��وى ال���وف���ود مل��ن��اق��ش��ة سبل 
توسيع ال��ع��الق��ات ب��ني البلدين.
كما لفت إلى أنه من املقرر أيضا أن 
يلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزي��ر الداخلية الكويتي الشيخ 

خالد اجلراح خالل الزيارة.
وأض��اف قرشي »آم��ل أن تساعد 

ه���ذه ال���زي���ارة ف��ي ش��ه��ر رم��ض��ان 
املبارك على تعزيز العالقات بني 

باكستان والكويت«.
وك�������ان وزي�������ر اخل���ارج���ي���ة 
الباكستاني التقى في سبتمبر من 
العام املاضي الشيخ صباح اخلالد 
في نيويورك على هامش ال��دورة 
السابعة والثالثني للجمعية العامة 

لألمم املتحدة.
وناقش املسؤوالن خالل اللقاء 
ع���ددا م��ن القضايا ذات االهتمام 
املشترك وكذلك التطورات اإلقليمية 

وزير اخلارجية الباكستاني شاه قرشيوالدولية.

وزير خارجية باكستان يشيد 
بعالقات  بالده مع الكويت

الغامن يهنئ نظيرته 
في النرويج بالعيد الوطني

مرزوق الغامن

بعث رئيس مجلس األمة 
م����رزوق ال��غ��امن أول أم��س 
ببرقية تهنئة إل��ى رئيسة 
البرملان في مملكة النرويج 
تون ويلهيلمسن ترون وذلك 
مب��ن��اس��ب��ة ال��ع��ي��د ال��وط��ن��ي 

لبلدها.

دعت مجلس األمن ملتابعة ما يجري من أحداث في »إدلب« وضواحيها

الكويت تدين االستهداف املتعمد للمناطق
 السكنية واملرافق الطبية في سورية

دعت الكويت مجلس األمن الدولي إلى متابعة 
ما يجري من أحداث متسارعة في منطقة )إدلب( 
السورية وضواحيها. جاء ذلك في كلمة الكويت 
التي ألقاها القائم باألعمال باإلنابة لوفد دولة 
الكويت الدائم لدى األمم املتحدة املستشار بدر 
املنيخ في جلسة مجلس األم��ن ال��دول��ي حول 
ال��وض��ع ف��ي ش��م��ال غ��رب س��وري��ة وال��ت��ي دعا 
لعقدها حاملي القلم للملف اإلنساني السوري 

في مجلس األمن )الكويت وبلجيكا وأملانيا(.
وق��ال املنيخ »نشاطر ونؤيد األم��ني العام 
لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريس في نداءاته 
األربعة التي أطلقها مع دخول األزمة السورية 
عامها التاسع وه��ي حث كافة األط���راف على 
احلفاظ على اتفاق وقف إطالق النار الروسي 
- التركي في إدلب واحترام القانون اإلنساني 
الدولي وحماية حقوق اإلنسان في حال قيام أي 

طرف بعملية عسكرية«.
وأض��اف أن النداء الثالث متثل في ضرورة 
وص��ول املساعدات اإلنسانية بشكل مستدام، 
باإلضافة الى تعزيز الدعم الدولي للتوصل إلى 
حل سياسي يلبي تطلعات الشعب السوري 

امل��ش��روع��ة وت��دع��م امل��ب��ع��وث اخل����اص غير 
بيدرسون لتنفيذ قرار مجلس االمن رقم 2254 

وبيان جنيف لعام 2012.

وتابع املنيخ: »ف��ي الوقت ال��ذي ندين فيه 
األع��م��ال اإلرهابية التي تقوم بها اجلماعات 
اإلرهابية املتواجدة في إدلب، نؤكد بأن مكافحة 

اجلماعات اإلره��اب��ي��ة ال تعفي ب��أي شكل من 
األش��ك��ال أي ط��رف ف��ي ال��ن��زاع م��ن التزاماته 
مبوجب القانون الدولي مبا في ذلك االمتثال 
ملبادئ التمييز والتناسب واالحتراز وحماية 

املدنيني واألهداف املدنية«.
وجدد إدانة دولة الكويت لالستهداف املتعمد 
لكافة املناطق السكنية واملرافق الطبية في جميع 
أنحاء سورية داعيا جميع األطراف إلى احترام 
قرارات مجلس األمن املتعلقة بالبنية التحتية 
السيما القرار رقم 2286 اخلاص باملستشفيات 
واملرافق الصحية والقرار رقم 2427 اخلاص 
بحماية املدارس. وأكد املنيخ أهمية إحراز تقدم 
في مسألة اللجنة الدستورية »على أن تكون 
متوازنة وذات مصداقية وشاملة تضم كافة 

األطراف في املجتمع السوري«.
وجدد التأكيد على عدم وجود حل عسكري 
لألزمة السورية »وأن احلل الوحيد هو احلل 
السياسي الذي يلبي تطلعات الشعب السوري 
املشروعة وفقا للقرار 2254 وبيان جنيف لعام 
2012 ويحافظ على وحدة واستقالل وسيادة 

سورية«. 

املستشار بدر املنيخ

الكويت: تزايد الهجمات مبنطقة الساحل 
في أفريقيا يظهر أهمية التعاون اإلقليمي

أعربت الكويت عن قلقها البالغ إزاء تزايد الهجمات في 
منطقة الساحل في إفريقيا بعدما شهدت انتشارا سريعا 
للعنف مؤكدة أن ذلك األمر يظهر أهمية التعاون اإلقليمي 

ملواجهة التهديدات في املنطقة.
ودعت الكويت في كلمة ألقاها املستشار بوفدها الدائم 
باألمم املتحدة طارق البناي خالل جلسة مجلس األمن حول 
آخر التطورات املتعلقة بقوة الساحل املشتركة اخلميس 
املاضي املجتمع الدولي إلى دعم التعاون للحيلولة دون 

اتساع رقعة انشطة اجلماعات االرهابية.
ورحب البناي باستئناف عمليات أنشطة قوة الساحل 
املشتركة في يناير املاضي خاصة بعد الفترة الصعبة التي 

تلت الهجوم على مقرها الرئيسي العام املاضي.
كما رح��ب بجهودها لتحقيق 75 باملئة م��ن ال��ق��درة 
التشغيلية مشجعا القوة على االستمرار في هذا النهج 
اإليجابي ليتسنى مكافحة التهديدات اإلرهابية التي تنتشر 

بشكل غير مسبوق في املنطقة.
وأشاد باخلطوات األخيرة التي اتخذتها القوة املشتركة 
لنشر عنصر الشرطة وأيضا تفعيل اإلطار اخلاص مبنع 
انتهاكات حقوق اإلنسان والتحقيق فيها قائال »هاتان 
املسألتان ضروريتان إلعادة بناء الثقة مع الشعوب األمر 

الذي سوف يدعم جهود القوة املشتركة«.
وق��ال البناي »نتفهم الصعوبات التي تواجهها القوة 
املشتركة خاصة فيما يتعلق بنقص التمويل الدائم للقوة 
لضمان عملها ونرحب باالقتراح الذي تقدم به األمني العام 
إلنشاء مكتب لألمم املتحدة خاص بدعم القوة ويجب علينا 
دراسة املقترح أو طرق أخرى لدعم جهود القوة وضمان 
االستقرار في املنطقة ومنع املزيد من انتشار اإلرهاب فيها«.

وفيما يتعلق بدعم بعثة لقوة الساحل املشتركة اثنى 

على استجابة البعثة اإليجابية جلميع طلبات الدعم التي 
قدمتها القوة املشتركة وذلك بناء على االتفاق التقني عمال 
بالقرار 2391 الذي يقيد الدعم املقدم إلى األراضي املالية 

فقط مما يزيد من الضغط على القوة املشتركة.
واستعرض البناي العمليات العسكرية الناجحة التي 
نفذتها مؤخرا القوات العسكرية في مالي على اجلماعات 
اإلرهابية.وأضاف »م��ع ذل��ك لم يتحسن الوضع األمني 
وكانت هناك حوادث عنف متزايدة خالل الفترة األخيرة 
أبرزها الهجمة في قرية أوغوسوغو التي وقعت خالل 

زيارة مجلس األمن في مارس«.
وفي بوركينا فاسو اشار الى التهديدات التي كشفت عنها 
احلكومة خالل زيارة مجلس االمن إلى هناك قائال »تلمسنا 
ان التهديدات التي تواجهها املنطقة متشابهة ومرتبطة 

ومواجهتها بشكل متعاون ومشترك أمر أساسي«.
وأضاف البناي »ملعاجلة األوض��اع الراهنة في منطقة 
الساحل هناك الكثير من األمور التي يجب معاجلتها مبا في 
ذلك اجلانب العسكري واجلانب التنموي الى جانب املسار 

السياسي«.
وبالنسبة جلمهورية مالي اوضح ان تنفيذ اتفاق السالم 
واملصاحلة ضروري للمنطقة ككل حسبما ذكر األمني العام 
في تقريره عن القوة املشتركة حيث أوضح أن التقدم في 
قطاع األمن في مالي سيكون له تأثير إيجابي على جناح 

القوة املشتركة في عملياتها العسكرية.
وفيما يتعلق باألسباب اجلذرية لعدم االستقرار أكد 
البناي احلاجة إلى حتقيق التنمية في جميع أنحاء املنطقة 
موضحا أن »نقص الفرص االقتصادية وضعف احلكم 
وتأثير تغير املناخ هي بعض العوامل التي تدفع الى عدم 

االستقرار والصراع إن لم تعالج«.

املستشار طارق البناي

السيف يبحث سبل 
تطوير العالقات الطبية 

مع جامعة هونغ كونغ
  بحث قنصل عام دولة الكويت في مدينة هونغ كونغ ومنطقة مكاو 
اإلداري��ة اخلاصة صالح السيف سبل تطوير العالقات مع جامعة 

هونغ كونغ ودفعها آلفاق أرحب السيما في املجال الطبي.
وأفاد القنصل السيف في بيان صادر عن القنصلية أنه التقى بعميد 
كلية طب األسنان بجامعة هونغ كونغ البروفيسور ستيفن فليمنغ 

الذي اطلعه على أقسام الكلية ومختبراتها املختلفة.
وذكر السيف أن عميد الكلية أشاد بتميز األطباء الكويتيني الدارسني 
في الدراسات العليا باجلامعة ودوره��م في إث��راء التجربة الطبية 
العملية في عيادات الكلية التي تعتبر الكلية األول��ى على مستوى 

العالم في طب األسنان.
وأض��اف أن الزيارة تأتي في إطار متابعته لكل ما يهم املواطنني 
الكويتيني في هونغ كونغ ولبحث تطوير العالقات مع اجلامعة 
السيما كلية طب األسنان املقبلة على توسعة عياداتها الستقبال أعداد 

أكبر من األطباء الدارسني.

القنصل صالح السيف مع عميد كلية طب األسنان


