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الكويت تعزي بوفاة الرئيس الفيتنامي
بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تعزية إل��ى دولة 
السيدة دانغ تى جنوك تينه نائبة رئيس 
ج��م��ه��وري��ة فيتنام االش��ت��راك��ي��ة أع��رب 

فيها سموه عن خالص تعازيه وص��ادق 
مواساته بوفاة الرئيس تران داي كوانغ 

رئيس جمهورية فيتنام االشتراكية.
وبعث سمو ول��ي العهد الشيخ نواف 

األحمد ببرقية تعزية إل��ى دول��ة السيدة 
دانغ تى تينه نائبة رئيس جمهورية فيتنام 
االشتراكية ضمنها سموه خالص تعازيه 
وصادق مواساته بوفاة الرئيس تران داي 

كوانغ رئيس جمهورية فيتنام االشتراكية.
كما بعث سمو الشيخ ج��اب��ر امل��ب��ارك 
رئ��ي��س مجلس ال����وزراء ببرقية تعزية 

مماثلة.

العتيبي: رئيس الوزراء سيمثل سمو األمير
 في اجلمعية العامة لألمم املتحدة

ق��ال مندوب الكويت الدائم لدى 
األمم امل��ت��ح��دة ال��س��ف��ي��ر منصور 
العتيبي ان سمو الشيخ جابر املبارك 
رئيس مجلس ال����وزراء سيشارك 
ممثال عن صاحب السمو امير البالد 
الشيخ ص��ب��اح األح��م��د ف��ي أعمال 
الدورة ال73 للجمعية العامة لألمم 

املتحدة.
وأوض���ح السفير العتيبي في 
تصريح ل )كونا( اجلمعة ان سمو 
رئيس مجلس الوزراء سيلقي كلمة 
الكويت أم��ام اجلمعية العامة يوم 

األربعاء املقبل.
وأض�����اف ان ه��ن��اك ف��ع��ال��ي��ات 
كثيرة ستقام على هامش االسبوع 
الرفيع املستوى في نيويورك في 
حني سيعقد الشيخ صباح اخلالد 
نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير 
اخلارجية الكويتي اجتماعات ثنائية 
عديدة مع ع��دد من كبار مسؤولي 
األمم املتحدة ووزراء خارجية الدول 

الصديقة والشقيقة.
وذك��ر ان وف��د الكويت سيشارك 

في اجتماعات للمنظمات التي تنتمي لها الكويت مثل مجلس التعاون 
اخلليجي بصفتها رئيسة ال��دورة احلالية اضافة إلى اجتماعات 
اقليمية اخرى مثل االجتماعات الوزارية للمجموعة العربية ومنظمة 

التعاون اإلسالمي وحركة عدم االنحياز ومجموعة ال77 والصني.
وأشار السفير العتيبي الى ان هناك اجتماعات أخرى “مهمة جدا” 
ومسؤوليات اخرى تشارك بها الكويت باعتبارها عضوا في مجلس 
االمن لهذا العام حيث سيعقد مجلس االمن برئاسة الواليات املتحدة 
بصفتها رئيسة مجلس االمن لشهر سبتمبر جلستني خالل األسبوع 

الرفيع املستوى ستكون األولى 
برئاسة الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب األربعاء القادم وتتعلق 
بعدم انتشار األسلحة الدمار 
الشامل وتأثير ذلك على السلم 

واألمن الدوليني.
وب���ني أن اجل��ل��س��ة ال��ث��ان��ي��ة 
ملجلس األم���ن ستعقد برئاسة 
وزي����ر اخل���ارج���ي���ة األم��ري��ك��ي 
م��اي��ك بومبيو اخلميس املقبل 
وستخصص ملناقشة الوضع في 

كوريا الشمالية.
وأش�����ار ال��س��ف��ي��ر العتيبي 
ال��ى ان هناك اجتماعات أخرى 
ستعقد على ه��ام��ش األس��ب��وع 
الرفيع املستوى سيشارك فيها 
وف��د الكويت املشارك في أعمال 
ال���دورة ال73 للجمعية العامة 
وتتعلق بالوضع ف��ي سورية 
واليمن والوضع املالي لوكالة 
األمم املتحدة إلغ��اث��ة وتشغيل 

الالجئني الفلسطينيني )أونروا(.
يذكر أن جدول اعمال الدورة 
ال73 للجمعية العامة لألمم املتحدة لهذا العام يناقش ع��ددا من 
املواضيع التي تهم الشأن العاملي ابرزها النمو االقتصادي وصون 
السلم واالمن الدوليني وتعزيز دور عمليات حفظ السالم وتنمية 
افريقيا وحقوق االنسان.كما يتضمن جدول األعمال سبل التنسيق 
الفعال جلهود املساعدة اإلنسانية وتعزيز العدالة والقانون الدولي 
ونزع السالح ومراقبة املخدرات ومنع اجلرمية ومكافحة اإلرهاب 
الدولي بجميع اشكاله ومظاهره باإلضافة الى املسائل التنظيمية 

واإلدارية. سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

أمير البالد يهنئ خادم احلرمني 
الشريفني بالعيد الوطني لبالده

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
ص��ب��اح األح��م��د ب��ب��رق��ي��ة تهنئة الخيه 
خ��ادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز ملك اململكة العربية السعودية 
الشقيقة، أع��رب فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة الذكرى الثامنة والثمانني 
لليوم الوطني للملكة العربية السعودية 
الشقيقة. مشيدا سموه مبا يشهده البلد 
الشقيق من نهضة تنموية بارزة وإجنازات 
حضارية شملت مختلف املجاالت عززت 
من املكانة االقليمية والدولية الرفيعة 
التي تتبوأها اململكة العربية السعودية 
الشقيقة وأصبحت محل اعتزاز اجلميع، 
منتهزا سموه هذه املناسبة للتأكيد على 
عمق أواصر العالقات التاريخية الوطيدة 
واملتميزة وعلى ع��رى ال��رواب��ط األخوية 
التي جتمع القيادتني والشعبني الشقيقني، 
مبتهال س��م��وه إل��ى ال��ب��اري ج��ل وع��ال أن 
يدمي على أخيه خ��ادم احلرمني الشريفني 
موفور الصحة ومتام العافية وأن يحقق 

للمملكة العربية السعودية وشعبها 
الكرمي املزيد من الرقي واالزده��ار في ظل 

قيادته احلكيمة.
وبعث سمو ول��ي العهد الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تهنئة ألخيه خادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز ملك 
اململكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة الذكرى 
الثامنة والثمانني لليوم الوطني للمملكة 
العربية السعودية الشقيقة، مشيدا سموه 
بالعالقات التاريخية الوطيدة التي جتمع 
البلدين والشعبني الشقيقني ومبا حققته 
اململكة العربية السعودية الشقيقة من 
اجن��ازات حضارية وتنموية في مختلف 
املجاالت سائال سموه املولى تعالى أن يدمي 
على اخيه خادم احلرمني الشريفني موفور 

الصحة والعافية.
كما بعث سمو الشيخ ج��اب��ر امل��ب��ارك 
رئ��ي��س مجلس ال����وزراء ببرقية تهنئة 

مماثلة.

سمو الشيخ جابر املبارك

الغامن يهنئ نظيره في 
اململكة العربية السعودية 

بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس الشورى 
باململكة العربية السعودية الشقيقة 
الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ وذلك 

مبناسبة العيد الوطني لبالده .

مرزوق الغامن

ثامر الصباح: اليوم الوطني السعودي يوم لكل محب لألمن والرفاه
أك��د سفير دول��ة الكويت ل��دى اململكة العربية السعودية 
الشيخ ثامر الصباح أن اليوم الوطني السعودي هو يوم وطني 

لكل محب لالمن واالستقرار والرفاه.
ورفع الشيخ ثامر الصباح في تصريح صحفي أمس السبت 
خالص التهاني والتبريكات إلى مقام خادم احلرمني الشريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز وإلى ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع األمير محمد بن سلمان والى العائلة املالكة 
الكرمية والشعب السعودي الوفي مبناسبة اليوم الوطني 

ال88.
وقال الشيخ ثامر الصباح “ان ما تعيشه اململكة من إجنازات 
تستبق الزمن لتحقيق أهداف التنمية املستدامة من خالل تطبيق 
استراتيجية رؤي��ة 2030 التي نرى ثمارها في إع��ادة هيكلة 
االقتصاد ورفع كفاءة اداء القطاعات احلكومية وتنمية االنسان 
وتطويره وتعزيز مشاركة امل��رأة في بناء الوطن الغالي مبا 
يحفظ هويتها ودوره��ا في املجتمع ملواكبة املتغيرات العاملية 

سواء كانت اقتصادية او تنموية او اجتماعية أو ثقافية”.
وأكد أن “)رؤية 2030( تخدم مفهوم تقليل االعتماد على 
النفط كمصدر وحيد وناضب وصوال الى هدف تنويع مصادر 
الدخل وتشجيع االستثمار االجنبي واالنفتاح على التجارب 
الناجحة اقليميا وعامليا وهذا كله سوف يعزز التطلعات نحو 
مستقبل مشرق وآمن ململكة اخلير والعطاء بإذن الله في ظل 

التوجيهات السديدة خلادم احلرمني الشريفني وإشراف سمو 
ولي عهده األمني سلمهم الله”.

وأش��اد السفير الصباح باجلهود املتميزة التي تقوم بها 
اململكة مع املجتمع الدولي ملكافحة ظاهرة االره��اب والتطرف 
واستغالل الدين احلنيف عبر انشاء املركز العاملي ملكافحة 
التطرف )اعتدال( وتأسيس التحالف االسالمي ضد االرهاب 
باإلضافة إلى اتفاق جدة للسالم بني جمهورية اثيوبيا ودولة 
إريتريا ولقاء املصاحلة بني جمهورية جيبوتي ودولة إريتريا 
مما يجسد دور اململكة الفعال في تعزيز أمن واستقرار املنطقة 

والعالم.
ولفت الى ما تقدمه اململكة من مساعدات انسانية سخية 
لرفع املعاناة عن االنسان اينما كان من خالل مركز )امللك سلمان 
لالغاثة واألعمال االنسانية( واجلهود الفاعلة واملؤثرة في 

مساعدة الشعب اليمني الشقيق.
وأكد السفير الصباح ان العالقات بني الكويت والسعودية 
في تطور ومناء دائم الفتا الى ان انشاء مجلس تنسيق كويتي 
- سعودي مؤخرا خير شاهد على متيز تلك العالقات التاريخية 
وال��رواب��ط االجتماعية واملصير الواحد التي أرس��ت دعائمها 
االجيال وأثبتتها األيام برعاية سامية من القيادتني احلكيمتني، 
مشددا على “أن السعودية ستبقى كما كانت دائما في عيون 

الشيخ ثامر اجلابروقلب الكويت”.

الكويت: األوضاع اإلنسانية في اليمن وصلت إلى مراحل غير مسبوقة من املعاناة
أكدت الكويت أن األوضاع اإلنسانية في اليمن بصورة عامة 
وفي محافظة احلديدة بشكل خاص وصلت لألسف الى مراحل 

غير مسبوقة من املعاناة اليومية للشعب اليمني الشقيق.
جاء ذلك خالل كلمة الكويت في جلسة عقدها مجلس األمن 
اجلمعة ملناقشة الوضع في اليمن وألقاها مندوب الكويت الدائم 
لدى األمم املتحدة السفير منصور العتيبي.واكد العتيبي أن 
هذه املعاناة تسبب بها “قيام جماعة احلوثي باستغالل الطرق 
اخلاصة مبسارات املساعدات اإلنسانية من خالل النشر املكثف 
لنقاط التفتيش العسكرية في إعاقة واضحة ومتعمدة لوصول 
املساعدات اإلنسانية لألطفال والنساء وكبار السن الذين 
يعانون من شبح اجلوع وخطر انتشار األوبئة”.وبني العتيبي 
انه “في سبيل الوصول اآلمن للمساعدات اإلنسانية حملتاجيها 
قامت القوات احلكومية اليمنية وبدعم من حتالف دعم الشرعية 
بعمليات نوعية من خالل االغالق املؤقت للطريق الرئيسي بني 

صنعاء واحلديدة”.
وأضاف أن القوات قامت بالتواصل من خالل جلنة االجالء 
والعمليات اإلنسانية في الرياض مع اجلهات اإلنسانية الدولية 
الفاعلة وذلك إلبالغهم عن الطرق البديلة لوصول املساعدات 
اإلنسانية من احلديدة الى صنعاء والتأكيد أن الطريق سيتم 
إعادة فتحه مجددا.وذكر العتيبي انه مت التأكيد على ان الطريق 
البديل سيتم افتتاحه بأقرب وقت ممكن بعد تأمينه من خالل 
إزالة األلغام ونقاط التفتيش املنتشرة والتي ساهمت في إعاقة 
مسار املساعدات اإلنسانية وتبديد اجلهود الدولية الرامية 
لتخفيف ح��دة املعاناة اإلنسانية والتي ك��ان أحدثها مؤمتر 

املانحني بشأن األوضاع اإلنسانية في اليمن الذي عقد بجنيف 
في شهر أبريل املاضي.

وأوضح ان ذلك املؤمتر أثمر تعهدات جتاوزت ملياري دوالر 
أمريكي ساهمت خالله كل من اململكة العربية السعودية ودولة 
اإلمارات العربية املتحدة إضافة الى دولة الكويت مببلغ مليار 

و250 مليون دوالر.
وق��ال العتيبي إن اجتماع مجلس األم��ن ملناقشة تدهور 
األوضاع اإلنسانية في اليمن “هو نتيجة متوقعة لتعثر اجلهود 
السياسية لألزمة والتي كان سببها عدم حضور وفد جماعة 
احلوثي جلولة املشاورات والتي كان مقررا لها أن تعقد في 6 

سبتمبر 2018 والتي حظيت بدعم كامل من مجلس االمن”.
وأكد أن التحالف لدعم الشرعية في اليمن قام في عدة مراحل 
مختلفة من األزمة بدعم وتسهيل كافة اجلهود الدولية الساعية 
لتغليب احلل السياسي املستند لقرارات الشرعية الدولية والتي 

كان آخرها وقف عملياته العسكرية على احلديدة.
وأض��اف العتيبي أن التحالف عمل على منح اجلهود التي 
تبذلها األمم املتحدة عن طريق مبعوث األمني العام اخلاص إلى 
اليمن الوقت والفرصة الكافية العادة األطراف اليمنية إلى طاولة 
احل��وار رغم التحديات األمنية احملدقة واملتمثلة في استمرار 
جماعة احلوثي في ممارستها املهددة للسلم واالمن اإلقليمي من 
خالل سيطرتها على موانئ مدينة احلديدة وتهديدها لسالمة 

املالحة البحرية الدولية.
وأف��اد بأن تلك التهديدات التي أكدتها الرسالة املوجهة من 
رئيس جلنة القرار 2140 حول اجلزاءات على اليمن إلى رئيس 
مجلس االمن واملؤرخة في 17 سبتمبر اجلاري والذي مت التأكيد 
خاللها على االستنتاجات التي توصل لها فريق اخلبراء التابع 
للجنة والذي أقر مبسؤولية جماعة احلوثي املباشرة بالهجوم 

على ناقلة النقط )بقيق( وسفينة جتارية أخرى محملة بالقمح.
وأضاف العتيبي ان الرسالة أشارت الى ان الهجوم وفي حال 
جناحه كان سيتسبب بكارثة بيئية ستعتمد على التأثير بشكل 
سلبي واس��ع النطاق على الشحن التجاري من اليمن واليها 
وأك��دت الرسالة أيضا ان هذه الهجمات تعد انتهاكا للقانون 
اإلنساني الدولي وسيكون لها تداعيات سلبية على إيصال 

املساعدات اإلنسانية.
وتابع قائال “انه بناء على ما وصلت له احلالة اإلنسانية 
من تدهور غير مسبوق يجب على مجلس األمن إرسال رسالة 
واضحة لألطراف اليمنية وبشكل خاص جماعة احلوثي من 

خالل تبيان عدة أمور”.
وأوض��ح أن من ه��ذه األم��ور ع��دم قبول االستمرار في نهج 
التجاهل لقرارات مجلس األمن ذات الصلة ال سيما القرار 2216 
ومواصلة التعنت في االنخراط بشكل بناء بالعملية السياسية 
إضافة الى محاوالت تغليب املطامح واملصالح الشخصية على 

املصلحة العامة للشعب اليمني.
وأك��د العتيبي أنه ال ميكن القبول أو التهاون في استمرار 
الهجمات الصاروخية الباليستية على دول اجلوار وكذلك تهديد 
مسارات املالحة البحرية الدولية في باب املندب والبحر األحمر 
وال��ذي سيكون له األث��ر السلبي على السلم واألم��ن اإلقليميني 

والدوليني.
وأشار الى رفض استخدام املدنيني كدروع بشرية واستغالل 
املنشآت املدنية واملوانئ البحرية كقواعد النطالق العمليات 
العسكرية واالستمرار في جتنيد األطفال التي تعتبر جميعها 

جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي.
ونبه العتيبي الى أهمية التعاون مع األمم املتحدة في ضمان 
الوصول اآلمن والتوزيع الكامل للمساعدات اإلنسانية لكافة 

املناطق اليمنية وعدم التعرض ملوظفيها العاملني على األرض.
وأك��د مجددا دعمه للجهود التي يبذلها املبعوث اخلاص 
لألمني العام لألمم املتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث وكذلك 
على أهمية ارتكاز اجلهود الرامية إلنهاء األزمة في اليمن على 
احلل السياسي املستند على املرجعيات السياسية الثالث وهي 
املبادرة اخلليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات احلوار الوطني 
وق��رارات مجلس االمن ذات الصلة ال سيما القرار 2216 ومبا 
يضمن سيادة اليمن واستقالله ووحدة أراضيه وعدم التدخل في 

شؤونه الداخلية.

السفير منصور العتيبي خالل جلسة مجلس األمن

الشميمري: رئيس محكمة العدل 
الدولية سيزور الكويت قريبًا

ق���ال امل��س��ت��ش��ار ف���ي م��ح��ك��م��ة ال��ع��دل 
الدولية وسفارة الكويت في هولندا طارق 
الشميمري أمس السبت انه جار التحضير 
للزيارة املرتقبة لرئيس محكمة العدل 
الدولية عبدالقوي يوسف ووفد من قضاة 

احملكمة إلى الكويت.
وأض����اف ال��ش��م��ي��م��ري )ك���ون���ا( عقب 
اجتماعه م��ع القاضي يوسف ف��ي قصر 
السالم مبقر احملكمة في الهاي أن مباحثات 
اجلانبني تناولت سبل تعزيز التعاون 
املشترك بني الكويت واحملكمة الدولية 
اضافة الى مناقشة حتضيرات زيارة وفد 
من القضاة الدوليني على رأسهم رئيس 
احملكمة ال��ى الكويت ب��دع��وة م��ن رئيس 
مجلس القضاء الكويتي املستشار يوسف 
املطاوعة ووزير العدل املستشار الدكتور 

فهد العفاسي.
وأوضح ان هذه الدعوة تعكس العالقة 
القوية التي تربط الكويت باحملكمة الدولية 
وال��ت��ع��اون املميز بينهما ف��ي السنوات 
السابقة مشيرا بهذا الصدد ال��ى سلسلة 
ال��زي��ارات املتكررة التي ق��ام بها ع��دد من 

وزراء العدل الكويتيني السابقني ومجلس 
القضاء الكويتي والنائب العام الكويتي 
وأع��ض��اء م��ن البرملان الكويتي ال��ى مقر 

محكمة العدل الدولية في الهاي.
ولفت كذلك الى زيارة اخرى في السنوات 
ال��س��اب��ق��ة ل��وف��ود م��ن جمعية احمل��ام��ني 
الكويتية وغرفة جتارة وصناعة الكويت 
وكلية احلقوق بجامعة الكويت الى الهاي 
لبحث سبل التعاون بينهما واإلطالع على 
طبيعة عمل محكمة العدل الدولية.وحول 
زي��ارة الوفد ق��ال الشميمري ان برنامج 
الوفد يتضمن سلسلة لقاءات مع رئيس 
مجلس القضاء الكويتي ووزي���ر العدل 
الكويتي ومسؤولني اخرين كما سيزور 

الوفد بعض دور القضاء الكويتي.
وبني ان هذه الزيارة تعتبر األول��ى من 
نوعها في منطقة الشرق األوس��ط حملكمة 
ال��ع��دل ال��دول��ي��ة وت��أت��ي نتيجة للعالقة 
املميزة التي تربط الكويت مبحكمة العدل 
الدولية متمنيا أن يكون لهذه الزيارة بالغ 
األثر في فتح مجاالت اوسع للتعاون بني 

اجلانبني في املستقبل القريب.

طارق الشميمري خالل اجتماعه مع عبدالقوي يوسف
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