
استقبل صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ ص��ب��اح األح��م��د بقصر بيان 
ص��ب��اح أم���س  س��م��و ال��ش��ي��خ ناصر 

احملمد.
كما استقبل سموه الدكتور عبدالله  
الغنيم و حمد اخلالد و فيصل اخلالد 
حيث أه��دوا سموه كتابا حمل عنوان 
)أرشيف املدرسة اخليرية املباركية 
ف��ي وث��ائ��ق اخل��ال��د( وال���ذي يحتوي 
على وثائق أهلية تاريخية ونادرة عن 
املدرسة املباركية وما ميثله إنشاؤها 
من قيمة تعليمية وتربوية وإضافة 
لتاريخ الوطن العزيز، مشيدا سموه 
بهذا العمل املميز الذي يوثق املسيرة 
الرائدة ملدرسة املباركية كأول مدرسة 
نظامية في دولة الكويت والدور الكبير 
ملؤسسيها والقائمني عليها في ذلك 

الوقت متمنيا سموه لهم دوام التوفيق 
والنجاح.

واستقبل س��م��وه رئ��ي��س جمعية 
ال��ه��الل األح��م��ر الكويتية ال��دك��ت��ور 
هالل الساير وأعضاء اجلمعية وذلك 
مب��ن��اس��ب��ة تشكيل م��ج��ل��س اإلدارة 
اجلديد هذا كما أطلعوا سموه على آخر 
مشاريع وإجنازات اجلمعية في مجال 

العمل اخليري والتطوعي.
وقد أش��اد سموه بالدور اإلنساني 
الرائد جلمعية الهالل األحمر الكويتية 
والقائمني عليها مبا تقدمه من أعمال 
اخلير والتي جبل عليها أهل الكويت 
منذ القدم وتوارثتها األجيال متمنيا 

سموه لهم دوام التوفيق والسداد.
وح��ض��ر املقابلتني وزي���ر ش��ؤون 

الديوان األميري الشيخ علي اجلراح.

2alwasat.com.kw

الكويت تودع لدى األمم املتحدة تصديقها على اتفاق باريس للمناخ
قام مندوب دولة الكويت الدائم لدى األمم املتحدة 
السفير منصور العتيبي بإيداع وثيقة تصديق دولة 
الكويت على اتفاق باريس لتغير املناخ في مقر األمم 
املتحدة في نيويورك ال��ذي اق��ر في ديسمبر عام 

2015 في العاصمة الفرنسية باريس.

وي��ه��دف ات��ف��اق ب��اري��س للمناخ ال��ى توطيد 
االستجابة العاملية للتهديد ال��ذي يشكله تغير 
املناخ في سياق التنمية املستدامة وجهود القضاء 
على الفقر بوسائل منها االبقاء على ارتفاع متوسط 
درجة احل��رارة العاملية في حدود اقل من درجتني 

مئويتني فوق مستويات ما قبل احلقبة الصناعية.
ويسعى االتفاق الى مواصلة اجلهود الرامية الى 
حصر درجة احلرارة في حد ال يتجاوز 5ر1 درجة 
مئوية ف��وق مستويات ما قبل احلقبة الصناعية 
تسليما بأن ذلك سيقلص بصورة كبيرة مخاطر 

تغير املناخ وآثاره.
وستنفذ أحكام اتفاق باريس على نحو يجسد 
اإلنصاف ومبدأ املسؤوليات املشتركة وأن كانت كل 
االطراف متباينة وذلك في ضوء الظروف الوطنية 

املختلفة.

سموه أشاد بالدور اإلنساني جلمعية الهالل األحمر الكويتية

أمير البالد يستقبل احملمد والغنيم واخلالد والساير

سمو األمير يشمل اليوم 
برعايته وحضوره حفل تكرمي 

كوكبة من املعلمني 
يتفضل  صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األح��م��د فيشمل برعايته وح��ض��وره حفل تكرمي 
كوكبة من املعلمني مبناسبة اليوم العاملي للمعلم 
للعام الدراسي 2017/2016 وذلك في متام الساعة 
العاشرة والنصف من صباح اليوم األربعاء  على 
مسرح الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

مبنطقة الشويخ.

قام سمو ولي العهد الشيخ ن��واف األحمد اجلابر 
الصباح حفظه الله ظهر أمس األول بزيارة إلى مقر 
وفد دولة الكويت الدائم في األمم املتحدة بنيويورك في 

الواليات املتحدة األميركية.
وك��ان ف��ي استقبال سموه السفير منصور عياد 

العتيبي مندوب دولة الكويت الدائم لدى األمم املتحدة 
وبحضور أعضاء مندوبية الكويت باألمم املتحدة.

كما أش��اد سموه بدورهم البارز في خدمة وطنهم 
وقضايا أمتهم العربية، مثمنا سموه ما يبذلونه من 

جهود طيبة متمنيا لهم املزيد من التوفيق والسداد.

ولي العهد يزور مقر وفد الكويت الدائم 
في األمم املتحدة بنيويورك

سمو ولي العهد مع السفير منصور العتيبي وأعضاء مندوبية الكويت باألمم املتحدة

أكدت دولة الكويت أمس الثالثاء 
أن احلفاظ على معاهدة عدم انتشار 
األسلحة النووية مسؤولية دول 
العالم كافة واجناحها يتطلب تضافر 

جهود املجتمع الدولي.
جاء ذلك في كلمة الكويت والقاها 
مندوب دولة الكويت الدائم لدى األمم 
املتحدة واملنظمات الدولية االخرى 
في جنيف السفير جمال الغنيم امام 
اللجنة التحضيرية الثانية ملؤمتر 
األط���راف ف��ي معاهدة ع��دم إنتشار 
األس��ل��ح��ة ال��ن��ووي��ة إلس��ت��ع��راض 
املعاهدة ع��ام 2020 املتواصل من 
ال23 من أبريل اجلاري وحتى الرابع 

من مايو املقبل.
وأكد السفير الغنيم “ضرورة ان 
تتضمن مناقشات ال��دول األط��راف 
في املعاهدة في ه��ذه ال���دورة وقفة 
ج��ادة الستقراء التطورات االخيرة 
واخل��روج باليات واضحة للتعامل 
معها في اطار معاهدة عدم االنتشار 

مشيرا الى جتارب كوريا الشمالية.
وأضاف أن قرار جمهورية كورية 
الشعبية ال��دمي��ق��راط��ي��ة بتعليق 
برنامجها النووي العسكري وايقاف 
ال��ت��ج��ارب ال��ن��ووي��ة مي��ث��ل خطوة 

ايجابية تساهم في بناء الثقة ونزع 
فتيل التوتر في املنطقة والعالم.

وأكد أهمية حتقيق عاملية معاهدة 
احلظر الشامل للتجارب النووية 
وتسهيل دخولها حيز النفاذ بأسرع 
وقت وذلك من خالل تصديق الدول 
الالزمة والتي لم تقم بذلك وبصفة 
خاصة الدول احلائزة على ألسلحة 

النووية.
وذكر الغنيم ان دولة الكويت على 
قناعة بأن امتالك وحيازة وتطوير 
األسلحة النووية ال يحقق السلم 
واألم��ن بل يزيد من ع��دم االستقرار 
كما أن التخلص الكامل والنهائي من 
األسلحة النووية هو الضمان الوحيد 

لتجنيب البشرية مخاطرها.
وشدد على ان هدف نزع السالح 
لن يتحقق إال بتخلي الدول النووية 
عن استراتيجيتها الدفاعية املتضمنة 
استخدام األسلحة النووية مطالبا 
الدول احلائزة على السالح النووي 
باإلعالن عن وقف تطوير ترسانتها 
النووية أو استحداث أن��واع جديدة 

منها.
وح����ول االح���ت���الل االس��رائ��ي��ل��ي 
اكدت دولة الكويت أن انضمام دولة 

االح��ت��الل االسرائيلي ملعاهدة عدم 
االنتشار هو جزء أساسي من حتقيق 
ع��امل��ي��ة امل��ع��اه��دة وال سيما وان��ه��ا 
الطرف الوحيد في منطقة الشرق 
األوسط غير املنضم كما انها العائق 
ال��ذي مينع إنشاء منطقة خالية من 
األسلحة النووية وغيرها من أسلحة 

الدمار الشامل فيها.
وأكد حق جميع الدول األطراف في 

تطوير األبحاث والدراسات وامتالك 
واستخدام التقنية النووية لألغراض 
السلمية مبينا ان إع��ادة تفسير هذا 
احل��ق ام��ر محظور ومم��ارس��ة هذا 
احلق يجب ان تتفق مع االلتزامات 
القانونية للدول واالتفاقات املبرمة 

مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأش����اد ب��ال��دور ال���ذي ت��ق��وم به 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشيرا 

الى برامج التعاون التقني للوكالة.
وأفاد بأن الكويت اولت منذ فترة 
اهتماما خاصا ألنشطة التعاون 
التقني وق��د ساهمت أي��ض��ا بدعم 
أنشطة الوكالة وجتديد مختبراتها 
وم��ب��ادرة االس��ت��خ��دام��ات السلمية 

التابعة لها.
وشرح أن مساهمة دولة الكويت 
مب��ب��ل��غ 10 م��الي��ني دوالر ضمن 
اجلهود التي اثمر عنها افتتاح بنك 
اليورانيوم منخفض التخصيب في 
كازاخستان تأتي إميانا منها باحلق 
األصيل للدول باالستخدام السلمي 
للطاقة الذرية ومتكينها من الوصول 

إلى املوارد الالزمة لذلك.
واع��رب الغنيم عن ترحيب دولة 
الكويت بتوقيع دولة فلسطني على 
اتفاقية تنفيذ الضمانات مع الوكالة 
ال��دول��ي��ة للطاقة ال��ذري��ة مبوجب 
معاهدة ع��دم االنتشار حيث ميثل 
ذلك دليال إضافيا على التزام جميع 
الدول العربية وحرصها على االمن 
وال��س��الم��ة ال��دول��ي��ني وع��ل��ى اب��ق��اء 
منطقة ال��ش��رق االوس���ط خالية من 
ال��س��الح ال��ن��ووي وأس��ل��ح��ة ال��دم��ار 

الشامل.

الكويت تطالب بتضافر اجلهود الدولية إلجناح معاهدة
 عدم انتشار األسلحة النووية 

أمير البالد يستقبل سمو الشيخ ناصر احملمد

“أرشيف املدرسة اخليرية املباركية” سمو األمير يتلقى نسخة من كتاب 

.. وسموه يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الهالل األحمر الكويتية

استقبل سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس 
ال����وزراء ف��ي قصر ب��ي��ان أم��س األس��ت��اذ الدكتور 
عبدالرضا أسيري حيث أهدى سموه كتابا بعنوان 

سياسة الكويت اخل��ارج��ي��ة )1991 - 2016(: 
إجن����ازات امل��اض��ي..حت��دي��ات احل���اض���ر..وآف���اق 

املستقبل«.

املبارك يستقبل الدكتور عبدالرضا أسيري

سمو الشيخ جابر املبارك يتلقى نسخة من كتاب عبد الرضا أسيري

احلجرف ميثل الكويت  في مؤمتر 
باريس الدولي حملاربة متويل اإلرهاب

ت��ش��ارك دول��ة الكويت ممثلة ب��وزي��ر املالية الدكتور نايف 
احلجرف في مؤمتر باريس الدولي حملاربة متويل االرهاب الذي 

ينطلق اليوم األربعاء ويستمر يومني.
وقال سفير دولة الكويت لدى فرنسا سامي السليمان ل )كونا( 
أمس الثالثاء ان مشاركة الكويت في هذا املؤمتر الى جانب أكثر من 
70 دولة ومنظمة دولية وإقليمية يؤكد حرص القيادة الكويتية 
على دعم اجلهود الدولية في محاربة االره��اب والتطرف بجميع 
اشكاله.وأشار السليمان الى اهمية هذا املؤمتر الدولي الذي يأتي 
حتت عنوان )محاربة متويل االره��اب( للوقوف أمام التنظيمات 
االرهابية مثل ما يسمى بتنظيم الدولة االسالمية )داعش( وتنظيم 

القاعدة.
كما اكد اهمية تسليط الضوء على محاربة متويل املنظمات 
اإلرهابية التي تهدد أمن واستقرار العالم بأسره لتجفيف منابع 

متويل املجموعات االرهابية.
يذكر ان املؤمتر سيعقد في مقر منظمة التعاون والتنمية 
االقتصادية في باريس حيث سيلقي الرئيس الفرنسي اميانويل 
ماركون خطابا شامال عن أهمية التعاون الدولي للوقوف أمام 

التنظيمات االرهابية.
وسينقسم املؤمتر إلى اربع مجموعات االول��ى يترأسها وزير 
الداخلية الفرنسي جيرار كولومب وتبحث طرق متويل االرهاب 
والتطرف والتعاون حملاربة االره���اب وي��ت��رأس الثانية وزير 
اخلارجية الفرنسي جان ايف لودريان وتبحث محاربة اجلرمية 
املنظمة لتجفيف مصادر متويل االره��اب.وت��ت��رأس املجموعة 
الثالثة وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيليوبي وتناقش النواحي 
التشريعية لتمويل االرهاب فيما يترأس املجموعة الرابعة وزير 
االقتصاد واملالية الفرنسي برونو المير والتي تناقش تطبيق 
املعايير حملاربة متويل االرهاب والتحديات اجلديدة في محاربة 

متويل االوهاب.

وزير خارجية الفلبني يعتذر للكويت 
بسبب تصرفات السفارة الفلبينية

قدم وزير اخلارجية الفلبيني أالن بيتر كايتانو أمس الثالثاء اعتذاره الى دولة الكويت 
حكومة وشعبا على اإلساءة والتعدي على قوانينها بسبب تصرفات السفارة الفلبينية في 

البالد.
وقال كايتانو في تصريح نقلته شبكة )سي ان ان( اإلخبارية »أقدم اعتذاري الى نظيري 
الكويتي والى احلكومة الكويتية والشعب الكويتي والقيادة الكويتية ازاء اي اساءة بسبب 

بعض التصرفات التي قامت بها السفارة الفلبينية في الكويت«.
واضاف انه قدم توضيحا للموقف الى سفير دولة لكويت في مانيال الذي تفهم ذلك مؤكدا 
انه سيرسل توضيحا مماثال الى الشيخ صباح اخلالد نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية 

الكويتي.
وقال ان اجلانب الفلبيني اكد للجانب الكويتي على التزامه باتباع القوانني الكويتية مضيفا 
»ونحن بالتأكيد نحترم سيادة الكويت وكرامة الدولة من خالل العمل في حدود قوانينها 

والقوانني الدولية«.
وأوضح ان ما ميكن القيام به لتجنب تكرار ذلك مستقبال هو وضع آلية للتعاون بني اجلانبني 

لضمان تقدمي املساعدة لكل من يحتاج لها او من لديه قضية.
وكانت وزارة اخلارجية الكويتية قد استدعت سفير الفلبني لدى الكويت مرتني على اثر 
تصريحاته الصحفية وتصرفات بعض العاملني في السفارة الفلبينية ونقلت له شجبها 

وادانتها لهذه التصرفات التي متثل تعديا وجتاوزا على سيادة دولة الكويت وقوانينها.
وقال نائب وزير اخلارجية خالد اجلارالله ان الكويت طلبت من السفير تسليم اعضاء 
السفارة الذين قاموا بتهريب العمالة املنزلية مشددا على ان الكويت اكدت للسفير حقها بالرد 
املناسب على تلك التصرفات في موازاة سعي وزارة الداخلية للقبض على االشخاص املتبقني 

املتهمني بتهريب العمالة الفلبينية.
وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية يوم األحد املاضي ضبط شخصني من اجلنسية الفلبينية 

أثناء قيامهما باستدراج مجموعة من عامالت املنازل من ذات اجلنسية.
وقالت ال��وزارة إن املتهمني أقرا بارتكابهما هذه اجلرمية وعدة جرائم مماثلة في مناطق 
مختلفة من البالد والقيام بالتواصل مع عامالت املنازل من اجلنسية الفلبينية وحتريضهن على 

الهرب من منازل كفالئهن.

السفير جمال الغنيم
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