
استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر 
احملمد. واستقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ 

صباح األح��م��د سمو الشيخ جابر امل��ب��ارك رئيس 
مجلس الوزراء.

كما استقبل سموه الرئيس أم��ن اجلميل رئيس 

اجلمهورية اللبنانية األسبق ورئيس مجلس أمناء 
مركز سرطان األطفال في لبنان نورا جنبالط وذلك 
مبناسبة انعقاد احلفل اخليري التاسع للمركز بدولة 

الكويت.
 كما استقبل سموه رئيس مجلس التعاون الكويتي 
التونسي فهد املعجل واألع��ض��اء وذل��ك مبناسبة 

تشكيل املجلس.
وحضر املقابلتن وزي��ر ش��ؤون الديوان األميري 

باإلنابة الشيخ محمد العبدالله.

2alwasat.com.kw

اجلارالله يبحث مع سفيري اململكة املتحدة وأستراليا املواضيع املشتركة
اجتمع نائب وزي��ر اخلارجية الكويتي 
خ��ال��د اجل��ارال��ل��ه أم��س م��ع سفير اململكة 
املتحدة لدى دولة الكويت مايكل دافنبورت 
حيث مت خ��الل اللقاء بحث ع��دد من أوجه 

العالقات الثنائية بن البلدين إضافة إلى 
تطورات األوضاع على الساحتن اإلقليمية 

والدولية.
كما اجتمع اجلارالله في وقت الحق مع 

سفير استراليا لدى دولة الكويت جوناثان 
غيلبرت ومت خ��الل اللقاء بحث ع��دد من 
أوجه العالقات الثنائية بن البلدين إضافة 
إل��ى ت��ط��ورات األوض����اع على الساحتن 

اإلقليمية والدولية.
وح��ض��ر اللقاءين ن��ائ��ب مساعد وزي��ر 
اخل��ارج��ي��ة ل��ش��ؤون مكتب ن��ائ��ب ال��وزي��ر 

املستشار طالل الشطي.

أمير البالد يستقبل احملمد واملبارك واجلميل وجنبالط واملعجل

أمير البالد مستقبالً أمن اجلميل ونورا جنبالط والوفد املرافق

توفيت زوج��ة الرئيس األمريكي 
األس��ب��ق ج��ورج ب��وش األب ووال��دة 
الرئيس األسبق ج��ورج ب��وش االبن 
باربارا بوش أول أمس الثالثاء عن 

عمر يناهز 92 عاما.
وكانت باربارا قد ولدت في يونيو 
1925 ب��والي��ة ن��ي��وي��ورك والتقت 
ج��ورج هربرت ووك��ر ب��وش في سن 
ال��س��ادس��ة عشرة واق��ت��رن��ت ب��ه بعد 
ثالث سنوات وأجنبا معا ستة أبناء 
بينهم جورج دبليو بوش الذي تولى 
رئاسة ال��والي��ات املتحدة بن عامي 
2001 و2009 وجيب ب��وش ال��ذي 
كان حاكما لوالية فلوريدا بن عامي 
1999 و2007 ومرشحا لالنتخابات 
ال��رئ��اس��ي��ة األم��ري��ك��ي��ة ع���ام 2016 
وت���رأس زوج��ه��ا ج���ورج ب��وش األب 
ال��والي��ات املتحدة ب��ن عامي 1989 

و1993.
وارت��ب��ط اس��م ب��ارب��ارا م��ع ذاك��رة 
الكويت بعملية التحرير التي قادها 
زوجها من االحتالل العراقي الغاشم 
إذ ذكرت في أحد أحاديثها أن الرئيس 
السابق ج��ورج ب��وش أطلعها على 

ساعة الصفر لتحرير الكويت.
وعقب التحرير من الغزو العراقي 
زارت ب��ارب��ارا ب��وش برفقة زوجها 
ال��ك��وي��ت م��رت��ن ف��ي ع��ام��ي 1993 
و2001 ول��ق��ي��ت ترحيبا وح��ف��اوة 
كبيرين وأج��رت العديد من اللقاءات 
بالشخصيات النسائية الفاعلة إذ إنها 

رأت في الكويت واحة للدميقراطية.
وقامت بوش خالل زيارتها للكويت 
ب���زي���ارة ب��ي��ت ال��ق��ري��ن واالس��ت��م��اع 
لقصص عن شهداء الكويت األب��رار 

الذين ح��ارب��وا اجليش العراقي كما 
زارت س��اح��ة العلم للمشاركة في 
احتفاالت الكويت باألعياد الوطنية 
وال��ت��ق��ت ع����ددا م��ن م��ص��اب��ي ح��رب 
حترير الكويت كما التقت العديد من 

الشخصيات النسائية الكويتية.
وزارت أي��ض��ا ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت 
ومجلس األمة ودار اآلث��ار اإلسالمية 
لتعرب في نهاية الزيارات عن تقديرها 
ومحبتها للشعب الكويتي الذي لقيت 

منه كل ترحيب ومحبة.
وفي عام 2003 قامت املشرف العام 
على دار اآلث���ار اإلسالمية الشيخة 
حصة صباح السالم الصباح بزيارة 
ودي��ة للرئيس األسبق ج��ورج بوش 
األب وحرمه باربارا في والية تكساس 

األمريكية.
وف��ي أكتوبر 2017 التقى رئيس 
مجلس األمة م��رزوق الغامن الرئيس 
ج���ورج ب��وش األب ف��ي مقر إقامته 
مب��دي��ن��ة ب��ورت��الن��د ب���والي���ة م��اي��ن 
األمريكية وذلك خالل زيارته القصيرة 
للواليات املتحدة التي ج��اءت تلبية 
ل��دع��وة م��ن الرئيس ب��وش إذ سلمه 
رس��ال��ة خطية م��ن سمو أمير البالد 

الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح.
وف��ي تصريح له عقب اللقاء قال 
الغامن “شهدنا التأثر الكبير للرئيس 
ب��وش ف��ي ه��ذا اللقاء ال��ذي حضرته 
زوجته السيدة األولى باربارا بوش 
ووزير اخلارجية األميركي أثناء فترة 
حترير الكويت جيمس بيكر اللذان 
كانا فعال متأثرين بحقيقة أن الشعب 
الوفي م��ازال بعد أكثر من رب��ع قرن 

يحفظ املودة لهذه الشخصيات”.

باربارا بوش تغادر احلياة عن 
92 عاما تاركة نصيبًا في ذاكرة 

الكويتيني أثناء التحرير

رئيس كوت 
دي فوار 

يغادر البالد 
بعد زيارة 

رسمية
غ��ادر البالد ظهر أمس 
الرئيس احلسن وات��ارا 
رئ��ي��س جمهورية كوت 
دي فوار الصديقة والوفد 
الرسمي املرافق لفخامته 
وذل��ك بعد زي��ارة رسمية 
ل��ل��ب��الد أج����رى فخامته 
خاللها مباحثات رسمية 
م��ع صاحب السمو أمير 
ال���ب���الد ال��ش��ي��خ ص��ب��اح 

األحمد.
وكان على رأس مودعي 
فخامته على أرض املطار 
ص���اح���ب ال��س��م��و أم��ي��ر 
ال���ب���الد ال��ش��ي��خ ص��ب��اح 
األحمد و رئيس مجلس 
األمة مرزوق علي الغامن 
وس���م���و ال��ش��ي��خ ج��اب��ر 
امل��ب��ارك رئ��ي��س مجلس 
الوزراء وكبار املسؤولن 

بالدولة.

.. وسموه يستقبل فهد املعجل وأعضاء مجلس التعاون الكويتي التونسي 

ناصر احملمد أقام مأدبة غداء على شرف 
إمام املسجد احلرام

أقام سمو الشيخ ناصر احملمد مأدبة غداء على شرف، صاحب الفضيلة إمام املسجد احلرام  الشيخ الدكتور  عبدالله اجلهني ، 
والوفد املرافق. 

سمو الشيخ ناصر احملمد يستقبل إمام احلرم املكي

 2401 تنفيذًا للقرار 

الكويت جتدد مطالبتها وقف إطالق النار وتيسير 
املساعدات اإلنسانية في سورية

جددت دولة الكويت التأكيد على مطالبة مجلس األمن الدولي 
ال��واردة في القرار )2401( بالوصول املستدام ودون عوائق 
للقوافل اإلنسانية األسبوعية إلى سورية مبا في ذلك املواد 

الطبية.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت والتي القاها نائب املندوب 
الدائم املستشار بدر عبد الله املنيخ خالل جلسة مجلس االمن 

حول سوريا يوم الثالثاء.
وذك��ر املنيخ جميع االط��راف بالتزاماتها مبوجب القانون 
الدولي اإلنساني والقانون الدولي حلقوق اإلنسان واالنهاء 
بشكل فوري جلميع الهجمات على املدنين واالحياء السكنية 

واملرافق الطبية كما جاء في ذات القرار.
وقال “نحن محبطون بسبب عدم تنفيذ أحكام القرار )2401( 
حتى اآلن وندعو األط��راف ذات التأثير للعمل مع السلطات 
السورية حتديدا وحثها على تنفيذ أحكام القرار مبا يتماشى 
مع القانون الدولي اإلنساني” واعرب املنيخ عن توقعاته في 
ان “حترز الدول الضامنة التفاق أستانا وهي روسيا وإيران 
وتركيا تقدما في هذا الصدد وفقا ملا جاء في البيان الصادر عن 

القمة الثالثية في إسطنبول يوم الرابع من ابريل اجلاري”.
واض��اف “نتفق مع ما ادلى به ممثل السويد في بيانه فيما 
يتعلق بالتعبير عن القلق ازاء الوضع االنساني في كل من 

الغوطة الشرقية وإدلب وشمال حلب”.
وابدى قلقه “حيال العقبات املتزايدة التي تواجه االمم املتحدة 
في الوصول الى املدنين الذين فروا من الغوطة الشرقية” داعيا 
السلطات السورية الى تسهيل وص��ول موظفي االمم املتحدة 
الى مخيمات النازحن على الفور.وفيما يتعلق بالرقة أعرب 

املنيخ عن ترحيبه مبا يقوم به مكتب تنسيق شؤون املساعدات 
االنسانية في سبيل اع��داد اخلطط االنسانية الالزمة لتقدمي 
املساعدة فيها ولضمان ازال��ة األلغام واملتفجرات التي باتت 

تشكل تهديدا للعودة اآلمنة لالجئن واملشردين داخليا.
وبالنسبة للوضع في الركبان أكد ضرورة الوصول املستدام 
للمساعدات االنسانية للمخيمات في تلك املنطقة من داخل سوريا 
وحث االمم املتحدة وشركائها على القيام بتسليم تلك املساعدات 

في اقرب وقت ممكن.
وحث املنيخ الدول األعضاء على املشاركة بفعالية في مؤمتر 
دعم مستقبل سوريا واملنطقة املقرر عقده في بروكسل االسبوع 
املقبل نظرا ألهميته في تخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق 
السيما ان املعاناة دخلت عامها الثامن دون حل جدي يحقن دماء 

الشعب السوري ويلوح في األفق القريب.
وأش��ار إلى أن “األوضاع في سورية تستحوذ على اهتمام 
كبير من قبل املجلس خصوصا في الفترة االخيرة التي شهدت 
فيها تطورات خطيرة ومتسارعة االمر الذي يستدعي منا التفاعل 
معها بالشكل السليم ومبا يخدم جهودنا في سبيل التوصل الى 

حل سياسي شامل لألزمة في سورية”.
وقال املنيخ إنه “في القرار )2401( الذي اتخذه مجلس األمن 
باإلجماع قبل أقل من شهرين مت تناول األوضاع اإلنسانية في 
كافة املناطق السورية ولذلك جاءت املطالبة بوقف اعمال القتال 
ملدة 30 يوما على األقل ودون تأخير بهدف متكن االمم املتحدة 
وشركائها من إيصال املعونة واخل��دم��ات اإلنسانية وتقدمي 
خدمات اإلجالء الطبي للمرضى واملصابن وفقا ألحكام القانون 

الدولي”.

أكد وكيل وزارة الداخلية 
ال��ف��ري��ق محمود ال��دوس��ري 
أمس األربعاء أهمية االطالع 
على التقنيات األمنية احلديثة 
ملواكبة التطورات في القطاع 
األم��ن��ي وال��دف��اع��ي السيما 
فيما يتعلق بتقنيات األم��ن 

السيبراني.
ج����اء ذل����ك ف���ي ت��ص��ري��ح 
ادلى به الدوسري ل )كونا( 
خ��الل مشاركته على رأس 
وف���د ك��وي��ت��ي ف��ي فعاليات 
م��ع��رض وم���ؤمت���ر خ��دم��ات 
الدفاع اآلسيوي في نسخته 
ال16 ومعرض األمن القومي 
اآلسيوي في نسخته األولى 
واملقامن في ماليزيا منذ امس 
األول االثنن ويستمران حتى 

يوم غد اخلميس.
وش����دد ال���دوس���ري على 
ض����رورة متابعة األدوات 
والتقنيات األمنية املتطورة 
ب��ش��ك��ل م��س��ت��م��ر مل��ك��اف��ح��ة 
اجل���رائ���م وأص���ح���اب الفكر 
ال��ه��دام واملتطرفن مبينا ان 
العالم كله يهتم باألمن في 
ظل انتشار ظواهر االره��اب 
وامل���خ���درات وال��ه��ج��رة غير 
الشرعية والعنف واإلس��اءة 

إلى الطفل أو املرأة.
واض�������اف ان ال��ت��ص��دي 
للجرائم اإلل��ك��ت��رون��ي��ة التي 
أخذت بالتفاقم من خالل اقتناء 
أحدث التقنيات الالزمة تصبح 
ض��رورة قصوى مؤكدا أهمية 
التعاون االستراتيجي واألمني 
ب��ن ال���دول م��ن خ��الل توقيع 

االت��ف��اق��ي��ات األم��ن��ي��ة وت��ب��ادل 
املعلومات واخلبرات.

وس��ل��ط ال��دوس��ري الضوء 
ع��ل��ى ال��ع��دي��د م���ن ال��ق��ض��اي��ا 
األمنية منها األمن السيبراني 
واستخدام األسلحة النووية أو 
الكيماوية أو اجلرثومية مفيدا 
بان دولة الكويت لديها قدرات 
وإمكانيات متطورة للغاية في 

األم��ن السيبراني وك��ذل��ك في 
الكشف عن األسلحة احملظورة 

دوليا.
وب���ن ان ال��وف��د الكويتي 
اطلع على اخر ما توصلت اليه 
أجهزة الطائرات بدون طيار من 
تقنيات مشيرا الى االمكانيات 
الكبيرة التي متتلكها الكويت 

في هذا اجلانب.

ويضم الوفد الكويتي إلى 
جانب الفريق ال��دوس��ري كال 
من مدير إدارة مكافحة الشغب 
العقيد ناصر الكندري ومدير 
إدارة األم���ن البحري العقيد 
م��اج��د العتيبي وم��دي��ر ع��ام 
اإلدارة امل��رك��زي��ة للعمليات 
العقيد عبدالله العتيقي ومدير 
ع���ام أم���ن م��دي��ري��ة محافظة 

ال��ع��اص��م��ة ال��ع��ق��ي��د ن��اص��ر 
العدواني.

ويعتبر م��ع��رض ومؤمتر 
خدمات الدفاع اآلسيوي أكبر 
فعالية للدفاع م��ن نوعه في 
قارة آسيا وصنف ضمن أفضل 
خمسة معارض دفاعية على 
مستوى العالم وتستضيفه كل 
عامن وزارة الدفاع املاليزية 

منذ عام 1988.
فيما ينظم م��ع��رض األم��ن 
ال��ق��وم��ي اآلس��ي��وي ألول مرة 
في ماليزيا اذ يركز على جميع 
قطاعات األمن الوطنية مبا في 
ذل��ك السالمة العامة وكذلك 
دراسة ومعاجلة قضايا األمن 
القومي واإلقليمي وتستضيفها 

وزارة الداخلية املاليزية.

الدوسري يؤكد أهمية االطالع على التقنيات احلديثة 
ملواكبة التطورات األمنية

الفريق محمود الدوسري والوفد الكويتي املشارك في املعرض 
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