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»نفط الكويت«: حريق محدود في أحد مراكز التجميع بحقل برقان
أعلنت شركة )نفط الكويت( أول أمس عن وقوع حادث 
حريق محدود في إحدى املضخات مبركز التجميع 21 في 

منطقة حقل برقان الكبير.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون اإلدارية واملالية 

باإلنابة املتحدث الرسمي باسم الشركة عبدالوهاب املذن 
في تصريح ل� )كونا( إنه فور وقوع احل��ادث استجابت 
ف��رق ال��ط��وارئ والعمليات التابعة للشركة ال��ى املوقع 
وجنحت في السيطرة على احلريق خالل زمن قصير.وأكد 

املذن أن احل��ادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية مشيرا 
الى أنه مت فور السيطرة عليه تفعيل اإلج��راءات املعتمدة 
للتعامل مع احلادث بهدف حصر األض��رار والتحقيق في 

مالبساته والتعرف على أسبابه.
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أمير البالد يهنئ رئيس 

زميبابوي بالعيد الوطني لبالده

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تهنئة إل��ى الرئيس إميرسون 
منانغانوا رئيس جمهورية زميبابوي الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده متمنيا سموه لفخامته 
دوام الصحة والعافية وللبلد الصديق كل التقدم 

واالزدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس إميرسون منانغانوا 
رئيس جمهورية زميبابوي الصديقة ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 

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

مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

اجلار الله: عالقات الكويت مع بريطانيا عميقة وتاريخية

صباح اخلالد يشارك في حفل سفارة 
اململكة املتحدة بعيد ميالد امللكة

ش��ارك الشيخ صباح اخل��ال��د نائب 
رئيس مجلس ال��وزراء وزير اخلارجية 
أول أمس في احلفل الذي أقامته سفارة 
اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وشمال 
إيرلندا لدى البالد مبناسبة عيد امليالد 
ال93 جلاللة امللكة إليزابيث الثانية ملكة 
اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وشمال 

إيرلندا ورئيسة دول الكومنولث.
م���ن ج��ان��ب��ه ف��ق��د أك���د ن��ائ��ب وزي���ر 
اخلارجية الكويتي خالد اجلارالله عمق 
العالقات التاريخية مع اململكة املتحدة 
مستذكرا »الدور املشرف« لبريطانيا في 

حترير الكويت إبان الغزو العراقي.
وأض��اف اجل��ار الله عقب مشاركته 
في االحتفال الذي أقامته سفارة اململكة 
امل��ت��ح��دة لبريطانيا العظمى وشمال 
إيرلندا مبناسبة عيد امليالد ال93 جلاللة 
امللكة إليزابيث الثانية ملكة اململكة 
امل��ت��ح��دة لبريطانيا العظمى وشمال 
إيرلندا ورئيسة دول الكومنولث.وأعرب 
ع��ن تطلعه لتعزيز التعاون املشترك 
وت��ط��وي��ر ال��ع��الق��ات ب��ن اجل��ان��ب��ن في 

املجاالت كافة.
وح��ول جلنة التوجيه الكويتية - 
البريطانية املشتركة أكد اجلارالله أنها 
تقوم ب��دور فعال على كافة املستويات 
معربا عن اع��ت��زازه ب��أن تكون مثل تلك 

اآللية موجودة بن البلدين الصديقن.
وعن املنتدى الروسي العربي اخلامس 
وال��دور الروسي في العالم العربي قال 
اجلارالله إن »الكويت تشعر بالرضا عن 
التعاون كمجموعة عربية مع اجلانب 
الروسي« الفتا إلى أن املنتدى اخلامس ال 

يقل جناحا عن املنتديات السابقة.
وأض�����اف أن ال��ع��الق��ات الثنائية 
وتفاصيلها كانت على طاولة البحث 
على كافة املستويات إذ وضعت على 
ورقة أخيرة رسمت خارطة الطريق بن 
روسيا االحتادية وال��دول العربية من 
حيث املؤمتر وورش العمل حتى ينطلق 

التعاون املشترك.
وتابع اجلارالله أن العديد من امللفات 
الساخنة في املنطقة مثل الوضع اليمني 
واألزم����ة ال��س��وري��ة وال��ص��راع الليبي 
ومكافحة اإلره��اب مت بحثها معربا عن 
أمله في رؤية تفعيل الدور الروسي وفقا 
املرجعيات األممية التي مت االتفاق عليها 

في االستانة.
من جانبه هنأ السفير البريطاني لدى 

الشيخ صباح اخلالد وخالد اجلار الله يشاركان السفير البريطاني مايكل دافنبورت قطع كيكة احلفل

جددت دعوتها إلى االلتزام بقرارات مجلس األمن 

الكويت: ما يجري في السودان شأن داخلي ال يجب التدخل فيه
أك����دت ال��ك��وي��ت أن م���ا ي��ج��ري في 
السودان شأن داخلي ال يجب التدخل فيه 
عمال بامليثاق مجددة الدعوة إلى االلتزام 
بقرارات مجلس األمن املتعلقة بالسودان 
وأن ينحصر نقاش كل بند في موضوعه 
وأال تستخدم الظروف احلالية لتغيير 

مسارات اتفق عليها املجلس في قراراته.
ج��اء ذل��ك ف��ي كلمة الكويت بجلسة 
مجلس األم��ن حول دارف��ور التي القاها 
مندوبها الدائم لدى االمم املتحدة السفير 

منصور العتيبي مساء األربعاء.
وق���ال العتيبي إن »ت��ق��ري��ر األم��ن 
العام األخير يؤكد تواصل انخفاض 
ح��االت االنتهاكات في دارف���ور بشتى 
أنواعها خالل السنوات األربع األخيرة 
إضافة إلى ما يشهده اإلقليم من استقرار 
أمني نسبي عالوة على استمرار عودة 

النازحن«.
واك���د ض����رورة ض��م��ان ع���ودة آمنة 
وكرمية وطوعية للنازحن وتضافر 
جهود املجتمع الدولي الستمرار تقدمي 
ال��ع��ون حملتاجيه خ��اص��ة خ��الل هذه 
ال��ظ��روف الصعبة مرحبا بتخصيص 
مبلغ وقدره 5ر26 مليون دوالر من احد 
الصناديق لتقدمي املساعدات الطارئة 

للمحتاجن.
وشدد العتيبي على أهمية استمرار 
امل��س��ار ال����ذي اق��ت��رح��ه األم����ن ال��ع��ام 
وضمنه املجلس ف��ي ق���راره )2429( 
2018 والبيان الرئاسي رقم )19( العام 

املاضي.
وق���ال »ل��ق��د اق��ر مجلسنا ف��ي بيانه 
ال��رئ��اس��ي امل��ذك��ور ب��أن التقدم احمل��رز 
لتحقيق النقاط املرجعية واملؤشرات 
خل��روج البعثة املشتركة )يوناميد( 
سيسهم في عملية االنتقال من مرحلة 

حفظ السالم إلى مرحلة بناء السالم«.
واض��اف العتيبي »اطلعنا في تقرير 
األم��ن العام على أن التقدم مستمر في 
بعض النقاط وهناك حاجة ملزيد من 
العمل في غيرها لذا فإن مضي مجلسنا 
على ما اتفق عليه سابقا يعد ضرورة 
اآلن أكثر مم��ا سبق م��ن أج��ل استمرار 
تنفيذ استراتيجية خروج البعثة كما هي 

محددة في القرار )2429( 2018«.
واش���ار ال��ى ان��ه يتعن على اعضاء 
امل��ج��ل��س االخ����ذ ب��ع��ن االع��ت��ب��ار آث��ار 
االس��ت��ق��رار ف��ي دارف���ور على ال��س��ودان 
ومحيطه اإلقليمي واال يغفل حجم 
االس��ت��ث��م��ارات البشرية والسياسية 

واملادية التي قدمها الشعب السوداني 
أوال وك��ل من االحت��اد األفريقي واألمم 

املتحدة خالل عقد ونصف.
وق��ال العتيبي »إننا سنجحف بحق 
دارفور وأهله إذا بددنا آمالهم في حتقيق 
حياة كرمية وبناء مستقبل واعد ولذلك 
ندعو أعضاء املجلس لوحدة الصف في 
هذه املرحلة احلرجة وأال نختلف بسبب 

املواقف واملسميات«.
واض��اف »اننا نتابع باهتمام وعن 
كثب ال��ت��ط��ورات ف��ي ال��س��ودان وندعو 
كافة األط���راف إل��ى ال��ه��دوء وممارسة 
أقصى درجات ضبط النفس ونبذ العنف 
واالستمرار في احل��وار من أجل ضمان 

جناح العملية السلمية االنتقالية«.
واع���رب العتيبي ع��ن االم���ل ف��ي أن 
تسفر اإلج��راءات التي اتخذت ملعاجلة 
ت��ل��ك ال��ت��ط��ورات إل���ى م��ا يحقق األم��ن 
واالستقرار للسودان الشقيق ومبا يلبي 
آم��ال وتطلعات أب��ن��اء شعبه الشقيق 
مناشدا أبناء الشعب السوداني الشقيق 
بكافة فئاته تغليب املصلحة العليا 
للوطن ووضعها فوق كل اعتبار من أجل 
السودان ووحدته وسيادته واستقراره 

السفير منصور العتيبيوسالمة أراضيه.

بعث ص��اح��ب السمو أم��ي��ر ال��ب��الد الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس رام 
ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وص��ادق 
مواساته بضحايا هطول األمطار التي اجتاحت 
أجزاء من بعض الواليات الهندية وأسفرت عن 
سقوط العديد من الضحايا واملصابن وأحلقت 
أض��رارا في املرافق العامة واملمتلكات راجيا 
سموه للضحايا الرحمة وللمصابن سرعة 
الشفاء وأن يتمكن املسؤولون في البلد الصديق 

من جتاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تعزية إل��ى الرئيس رام ن��اث كوفيند 
رئيس جمهورية الهند الصديقة ضمنها سموه 
خالص تعازيه وص���ادق مواساته بضحايا 
هطول األمطار التي اجتاحت أجزاء من بعض 
الواليات الهندية راجيا سموه للضحايا الرحمة 

وللمصابن سرعة الشفاء.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 

مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

.. ويعزي الرئيس الهندي 
بضحايا هطول األمطار

الشيخ صباح اخلالد خالل مشاركته في حفل سفارة اململكة املتحدة بعيد ميالد امللكة

جانب من احلضور


