
قال الديوان األميري إن سمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد دخ��ل املستشفى أمس 
إلجراء الفحوصات الطبية املعتادة إثر نزلة 

برد تعرض لها.
وجاء في بيان الديوان األميري:

 »بسم الله الرحمن الرحيم
 صرح معالي وزير شؤون الديوان األميري 
الشيخ ناصر صباح األحمد اجلابر الصباح 

مبايلي:
 دخ��ل صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد املستشفى إلجراء الفحوصات 
الطبية املعتادة إثر نزلة البرد التي تعرض 

لها سموه .
 حفظ الله سموه وأدام عليه موفور الصحة 

والعافية«.
من جهة أخ��رى بعث صاحب السمو أمير 

البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة 
إلى أخيه الرئيس العماد ميشال عون رئيس 
اجلمهورية اللبنانية الشقيقة عبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة الذكرى 
الرابعة والسبعني الستقالل لبنان متمنيا 
سموه لفخامته م��وف��ور الصحة والعافية 
وللجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق دوام 

التقدم واالزدهار.
 وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئة إلى أخيه الرئيس العماد ميشال 
ع��ون رئيس اجلمهورية اللبنانية الشقيقة 
ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة الذكرى 
الرابعة والسبعني الستقالل لبنان راجيا 

لفخامته موفور الصحة والعافية.
 كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 

مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.
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 2000 31 مارس  »السكنية« ترفع أولوية التخصيص على »جنوب عبدالله املبارك إلى 
  أع��ل��ن��ت امل��ؤس��س��ة ال��ع��ام��ة للرعاية 
السكنية الكويتية أم��س األرب��ع��اء رفع 
األول��وي��ة التاريخية للتخصيص على 
مشروع جنوب عبدالله املبارك حتى 31 

مارس 2000.

ودع���ت امل��ؤس��س��ة ف��ي ب��ي��ان صحفي 
املواطنني أص��ح��اب الطلبات اإلسكانية 
والراغبني في التخصيص على القسائم 
احلكومية مبساحة 400 متر مربع في 
املشروع املذكور إلى مراجعة صالة خدمة 

املواطن في مبنى املؤسسة بجنوب السرة 
أو الفروع التابعة لها في برج التحريرأو 
جابر العلي أواجلهراء ابتداء من يوم األحد 

املقبل أثناء مواعيد الدوام الرسمي.
وبينت أن املبنى الرئيسي مبنطقة 

جنوب السرة سيستقبل املراجعني في 
فترة إضافية من الساعة الثانية والنصف 
ظهرا وحتى اخلامسة والنصف عصرا 
م���ع اص��ط��ح��اب امل��س��ت��ن��دات امل��ط��ل��وب��ة 

للتخصيص.

74 الستقالل لبنان  سموه هنأ الرئيس عون بالذكرى الـ 

 أمير البالد يدخل املستشفى 
إلجراء فحوصات طبية 

معتادة إثر نزلة برد 

رئيس مجلس 
األمة يهنئ نظيره 
اللبناني بالذكرى 
74 لالستقالل  الـ 

 
 بعث رئيس مجلس األمة الكويتي م��رزوق الغامن 
أمس األربعاء ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس النواب 
في اجلمهورية اللبنانية نبيه ب��ري وذل��ك مبناسبة 

مرزوق الغامنالذكرى الرابعة والسبعني الستقالل لبنان.

الكويت تؤكد أهمية الوقوف على األسباب اجلذرية 
لتنامي ظاهرة اإلجتار بالبشر 

 أك��دت دول��ة الكويت أهمية الوقوف 
على األسباب اجلذرية لتنامي ظاهرة 
االجت��ار بالبشر السيما في النزاعات 
املسلحة م��ج��ددة التزامها مبواصلة 
تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والسعي 

ملكافحة االجتار بالبشر.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي 
ألقاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى 
األمم املتحدة السفير منصور العتيبي 
امام مجلس االمن حول )االجتار بالبشر 

في حاالت النزاع( مساء الثالثاء.
وأض���اف ان حكومة دول��ة الكويت 
أص��درت القانون رق��م 91 ع��ام 2013 
بشأن مكافحة االجتار بالبشر وتهريب 
املهاجرين وانضمت كذلك إلى العديد من 
الصكوك الدولية ذات الصلة مبا في ذلك 
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية 
املنظمة عبر الوطنية والبروتوكوالن 

امللحقان بها.
وذك����ر ان ه��ذي��ن ال��ب��روت��وك��ول��ني 
يتمثالن في بروتوكول باليرمو ملنع 
وقمع االجت��ار بالبشر ال سيما النساء 
واألطفال واملعاقبة عليه وبروتوكول 
مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق 

البر والبحر واجلو.
وأوض�����ح ان م��ج��ل��س االم����ن دان 
باإلجماع ف��ي ق���راره 2331 )2016( 
جميع حاالت االجتار بالبشر في املناطق 
املتضررة من النزاعات املسلحة بوصفها 
انتهاكا حلقوق اإلنسان واعماال تقوض 
س��ي��ادة ال��ق��ان��ون ومت���ول اجل��م��اع��ات 
اإلره��اب��ي��ة وتشكل ع��ام��ال م��ن عوامل 
التجنيد لهذه اجلماعات مرحبا باتخاذ 
املجلس للقرار 2388 )2017( مساء 

امس الثالثاء.
واش����ار العتيبي ال���ى ان الهجرة 
القسرية أجبرت مئات اآلالف من البشر 
على ت��رك أوطانهم سعيا وراء حياة 
آمنة وكرمية كما شاهدنا مؤخرا الصور 
املؤملة للضحايا الذين دفعوا حياتهم 
جراء استغالل اجتار البشر للمهاجرين.
واك���د العتيبي ض���رورة التصدي 
ل��ت��دف��ق��ات ال��ه��ج��رة ب��ط��ري��ق��ة شاملة 
وإنسانية من خالل التعاون اإلمنائي 
ال����ذي ي��ه��دف إل���ى م��ع��اجل��ة أس��ب��اب��ه 

اجلذرية.
وب��ني ان ع��ددا من التقارير االخيرة 

تبني أن االجت���ار بالبشر ف��ي املناطق 
املتأثرة باألزمات اإلنسانية والنزاعات 
املسلحة يبرز في أشكال مختلفة من 
االس��ت��غ��الل مب��ا ف��ي ذل���ك االس��ت��غ��الل 
اجلنسي وال��رق واملمارسات املماثلة 
كما يستخدم كتكتيك من قبل العديد من 
اجلماعات اإلرهابية مبا في ذلك تنظيم 
)داع����ش( و)ب��وك��و ح���رام( و)ح��رك��ة 

الشباب(.
واضاف انه ال تزال الفتيات والنساء 
يقعن ضحايا لالستغالل ويجبرن 
على ال��زواج ويقدمن مكافأة للمقاتلني 
واملرتبطني بهذه اجلماعات وذلك يعد 

انتهاكا خطيرا حلقوق اإلنسان.
واك���د العتيبي ان خ��ط��ة التنمية 
املستدامة لعام 2030 تعد أداة هامة 
وحيوية ملكافحة انتشار وباء االجتار 
بالبشر حيث أنها تعالج بعض األسباب 
اجلذرية ومن أب��رز العالمات الواعدة 
على العزم املتزايد ملكافحة هذه الظاهرة 
هو أن ثالثة أهداف من أصل 169 هدفا 
في خطة التنمية لعام 2030 مكرسة 
مباشرة ملكافحة األبعاد املختلفة من 

االجتار بالبشر.
وأوض��ح ان »املسؤولية الرئيسية 
ملجلس األم��ن تتمثل في ص��ون السلم 
واألم��ن الدوليني وبالتالي فإن مجلس 
األم��ن يتحمل مسؤولية جماعية في 
مكافحة االجت���ار بالبشر ف��ي ح��االت 
ال��ن��زاع حيث ل��دي��ه اإلط���ار القانوني 
الدولي ذو الصلة ويتعني علينا تعزيز 

انخراطنا في العمل في هذا اإلطار«.
واث��ن��ى على ال���دور ال��ق��ي��ادي ال��ذي 
يضطلع به مكتب األمم املتحدة املعني 
باملخدرات واجلرمية ومفوضية األمم 
امل��ت��ح��دة ل��ش��ؤون ال��الج��ئ��ني ومنظمة 
العمل الدولية واملنظمة الدولية للهجرة 
وجميع أجهزة األمم املتحدة املعنية ملا 
تبذله من جهود حثيثة للحد من جميع 

أشكال االجتار بالبشر.
وجدد العتيبي التزام دولة الكويت 
مبواصلة العمل ودع��م جهود املجتمع 
الدولي للقضاء على هذه اجلرمية بسنها 
للقوانني واألنظمة التشريعية الرادعة 
لها وتكثيف اجلهود الوطنية الرامية 
إلى القضاء نهائيا على جرمية االجتار 

بالبشر.

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

  استقبل الشيخ صباح اخلالد النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء وزير اخلارجية الكويتي 
أم��س األرب��ع��اء سفير اجلمهورية اإلسالمية 
املوريتانية الشقيقة لدى دول��ة الكويت حامد 

حموني.

وحضر اللقاء مساعد وزير اخلارجية لشؤون 
مكتب النائب األول لرئيس مجلس ال���وزراء 
وزير اخلارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد 
ناصر احملمد وعدد من كبار املسؤولني في وزارة 

اخلارجية.

الشيخ صباح اخلالد يستقبل السفير املوريتاني لدى البالد

مندوب الكويت الدائم لدى األمم املتحدة السفير منصور العتيبي

صباح اخلالد يستقبل السفير 
املوريتاني لدى البالد 

.. وتتبرع مبليون دوالر لضحايا دول البحر الكاريبي جراء األعاصير التي شهدتها مؤخرا 
أعلنت دول��ة الكويت ان سمو امير البالد الشيخ 
صباح األحمد امر بتقدمي تبرع قدره مليون دوالر تلبية 
لالحتياجات اإلنسانية الطارئة لضحايا دول البحر 
الكاريبي جراء األعاصير التي تعرضت لها وملواجهة 

الظروف اإلنسانية القاسية.
جاء ذلك خالل كلمة دولة الكويت التي ألقاها املندوب 
الدائم لدى األمم املتحدة السفير منصور العتيبي امام 
مؤمتر املانحني الرفيع املستوى الع��ادة اعمار دول 
البحر الكاريبي جراء إعصاري )ايرما( و)ماريا( في 

املجلس االقتصادي واالجتماعي مساء الثالثاء.
واك��د العتيبي ان ه��ذه املساهمة تأتي انطالقا من 
النهج الثابت واملستمر لدولة الكويت في مد يد العون 
واملساعدات اإلنسانية لضحايا الكوارث الطبيعية 
واإلنسانية ولدعم اجلهد ال��دول��ي في ه��ذا املجال اذ 
مت توزيع املبلغ مباشرة على ال��دول املتضررة كما 

مت تخصيص جزء منه لكل من برنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة للطفولة.

واع��رب العتيبي عن جزيل شكره لبرنامج األمم 
املتحدة اإلمنائي وسكرتارية املؤمتر على مبادرتهم 
لعقد هذا االجتماع الرفيع املستوى إلعالن التعهدات 
املتعلقة باإلعصارين املدمرين )إيرما( و)ماريا( اللذين 
تعرضت لهما بلدان جماعة الكاريبي ودول أخرى في 

سبتمبر املاضي.
كما اعرب عن شكره ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 
على املعلومات واإلحاطات املفصلة عن آخر املستجدات 
حول اآلثار الناجمة عن هذين اإلعصارين مشيدا بالدور 
البارز واملهم الذي تقوم به كافة املنظمات والوكاالت 

الدولية املتخصصة العاملة في امليدان.
وق��ال العتيبي »نقدم تضامننا وتعازينا احل��ارة 
حلكومات وشعوب جميع ال��دول املتأثرة وكافة أسر 

الضحايا ونعرب عن بالغ حزننا وأسفنا عما حدث 
من دمار كبير في األرواح واملمتلكات والبنية التحتية 
لدولهم فاألرقام الصادرة عن عدد من الوكاالت حول 

عدد الضحايا واجلرحى مفزعة«.
واك��د ان حجم الدمار يتطلب جهدا دوليا سريعا 
وعاجال لتخفيف املعاناة اإلنسانية الناجمة عن هذه 
الكارثة مشيدا باإلجراءات واخلطوات التي اتخذتها 
حكومات ه��ذه ال��دول لتسهيل كافة الترتيبات لنقل 

املساعدات اإلنسانية وإيصالها للمتضررين.
وأع��رب العتيبي عن قلقه الشديد من التداعيات 
التي ستخلفها كارثة االعاصير املدمرة وخاصة مع 
استمرار موسم العواصف حتى نهاية الشهر احلالي 
والذي من ناحيته سوف يزيد املخاطر الصحية وغيرها 
من املخاطر األخرى واملعاناة اإلنسانية لسكان جزر 

الكاريبي.
 إش��ادت جلنة الصليب االحمر الدولية أمس 
االرب��ع��اء باهتمام دول��ة الكويت ودعمها السر 
املفقودين منذ حرب حتريرها عام 1991 وجهودها 
الدبلوماسية املستمرة لتخفيف املعاناة االنسانية 

حول العالم.
 وقال رئيس قسم السياسات والدبلوماسية 
اإلنسانية في اللجنة الدكتور هوغو سليم ل� 
)كونا( انه »ال يوجد اي حكومة تهتم بعائالت 

املفقودين كما تفعل احلكومة الكويتية«.
 واض��اف انه متت مناقشة اجلهود الكويتية 
ملساعدة الروهينغيا في ميامنار مع الهالل االحمر 
الكويتي ووزارة اخلارجية الكويتية اضافة الى 

اجلهود االنسانية في كل من سوريا واليمن.
 واثنى سليم على جهود احلكومة الكويتية 
االنسانية في مختلف مناطق النزاع قائال ان هذه 
اجلهود تساعد على توسيع التعاون بني الوكاالت 
اإلنسانية وتيسير وص��ول املساعدات إلى هذه 

املناطق.
 وفي الوقت الذي تستعد الكويت لوالية مدتها 
سنتان كعضو غير دائم في مجلس االمن اعرب 

سليم عن االم��ل في ان تستخدم الكويت نفوذها 
جلعل قضية املفقودين »اولوية عاملية«.

 وقال سليم إن الكويت لعبت دورا رائ��دا غير 
عادي في تعبئة املجتمع الدولي لتوفير األموال 
ال��الزم��ة مل��ع��اجل��ة احمل��ن��ة اإلن��س��ان��ي��ة لالجئني 
السوريني.  ووف��رت ثالثة م��ؤمت��رات للمانحني 
استضافتها الكويت 5ر7 مليار دوالر ملساعدة 
ضحايا النزاع السوري منها 5ر1 مليار دوالر 

مقدمة من الكويت.
 وشاركت الكويت في تنظيم مؤمترين آخرين 
م��ع بريطانيا واالحت����اد األوروب����ي ح��ول هذه 

املسألة.
 وأش��اد سليم بهذه اجلهود التي جعلت األمم 
املتحدة متنح سمو أمير الكويت الشيخ صباح 
األح��م��د اجل��اب��ر الصباح لقب »ق��ائ��د انساني« 

وتسمي الكويت »مركزا انسانيا«.
 وتخطط الكويت الستضافة مؤمتر حول إعادة 
اعمار املناطق احملررة من قبضة تنظيم ما يسمى 
الدولة االسالمية )داعش( في العراق مطلع العام 

املقبل.

جلنة الصليب األحمر الدولية تشيد بدعم 
 1991 الكويت لعائالت املفقودين منذ حتريرها 

ثامر الصباح يبحث مع وزير الداخلية 
السعودي  تعزيز التعاون املشترك 

 التقى سفير دولة الكويت لدى اململكة العربية 
السعودية الشيخ ثامر جابر االحمد الصباح في 
الرياض مساء أمس األول وزير الداخلية السعودي 

األمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.
وذكرت وكالة األنباء السعودية )واس( انه جرى 
خالل اللقاء استعراض العالقات األخوية بني دولة 

الكويت واململكة وسبل تعزيز مسارات التعاون 
املشترك في كافة املجاالت.

وحضر اللقاء وكيل وزارة الداخلية السعودي 
الدكتور ناصر ال��داوود ومساعد رئيس أمن الدولة 
عبدالله العيسى ووكيل وزارة الداخلية للشؤون 

األمنية اللواء محمد املهنا.

 السفير الشيخ ثامر الصباح خالل لقائه مع وزير الداخلية السعودي األمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف

تسلم رئيس املجلس الوطني في تنزانيا 
جوب ندوغاي أمس األربعاء رسالة خطية 
م��ن رئ��ي��س مجلس األم���ة الكويتي م��رزوق 
الغامن تتعلق بالرغبة في تعزيز العالقات بني 

البلدين وشعبيهما.
وذكرت السفارة الكويتية في دار السالم 
في بيان ل )ك��ون��ا( ان سفير دول��ة الكويت 
لدى تنزانيا جاسم الناجم سلم الى ندوغاي 
الرسالة التي تتضمن دعوته على رأس وفد 

برملاني من تنزانيا لزيارة الكويت.
وأوض��ح البيان ان هذه الدعوة تأتي في 
اط��ار سعي الغامن لتعزيز أواص��ر الصداقة 

البرملانية بني الكويت وتنزانيا والدفع بها 
الى مستويات أرحب وتبادل وجهات النظر 
حول عدد من املسائل ذات االهتمام املشترك 
بني املؤسستني البرملانيتني وذلك بعد اللقاء 
الذي جمعه مع ندوغاي في روسيا اخيرا على 

هامش اجتماعات االحتاد البرملاني الدولي.
وبني البيان ان اجتماع الناجم مع ندوغاي 
استعرض كذلك العالقات الثنائية “املتميزة” 
ب��ني ال��ك��وي��ت وت��ن��زان��ي��ا ف��ي شتى امل��ج��االت 
والتطلع ال��ى زي���ادة التبادل التجاري بني 

البلدين.
وأضاف ان االجتماع تناول أيضا التطلع 

ال��ى “تعاون أكبر ف��ي م��ج��االت االستثمار 
خاصة في البنى التحتية حيث تشهد تنزانيا 
توجها كبيرا لبناء العديد من املشروعات 
الكبرى مثل خطوط السكك احلديدة واملطارات 
الدولية ومحطات توليد الطاقة الكهربائية في 
أنحاء البالد«. ونقل البيان عن رئيس املجلس 
الوطني اعرابه عن شكره للحكومة الكويتية 
على مواصلة تقدميها املساعدات لبالده كما 
وجه في هذا السياق شكرا خاصا للصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية الذي 
مي��ول ع���ددا م��ن امل��ش��روع��ات الرئيسية في 

تنزانيا منذ عام 1975.

واكد ندوغاي أن “اخلبرة الكبيرة للكويت 
وشركاتها العاملة في مجالي النفط والغاز 
ستكون انطالقة قوية لتعاون مثمر نظرا 
لالكتشافات احل��دي��ث��ة للنفط وال��غ��از في 

تنزانيا«.
وذك��ر البيان ان اجلانبني تبحثا كذلك 
مسألة انتقال احلكومة التنزانية وجميع 
وزارتها من العاصمة التجارية دار السالم الى 
العاصمة السياسية اجلديدة دودوما والتي 
ستكتمل م��ع نهاية ال��ع��ام احل��ال��ي وانتقال 
البعثات الدبلوماسية في وق��ت الح��ق الى 

دودوما حيث يوجد مقر البرملان.

الناجم يسلم رئيس املجلس الوطني في تنزانيا رسالة خطية من رئيس مجلس األمة الكويتي 


