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70 لليوم العاملي حلقوق اإلنسان في »البصرة«  القنصلية الكويتية تشارك بالذكرى الـ 
  شاركت القنصلية العامة لدولة الكويت 
في البصرة أمس االحد بأعمال الذكرى ال70 
ــذي اقيم  لليوم العاملي حلقوق االنــســان ال
برعاية مكتب االمم املتحدة )يونامي( جنوب 

العراق.

وقالت القنصلية في بيان تلقت وكالة 
االنــبــاء الكويتية )كــونــا( نسخة منه ان 
ــارك في  القنصل الــعــام يوسف الصباغ ش

اعمال اليوم العاملي حلقوق االنسان.
واضاف البيان ان الصباغ استعرض خالل 

املؤمتر دور دولة الكويت البارز في تطبيق 
معايير حقوق االنسان التي تعد في طليعة 
البلدان املتميزة والتي كانت ومازالت تتمسك 
بحماية حقوق االنــســان وتــقــدم يــد العون 

واملساندة للشعوب اجلارة والصديقة.

واوضـــح ان دور دولــة الكويت فــي هذا 
ــادة واستحسان من  اجلانب كــان محط اش
قبل القائمني على املؤمتر وحكومة البصرة 
احمللية في ظل ما تقدمه القنصلية الكويتية 

من دعم لشرائح املجتمع في البصرة.

أمير البالد يستقبل ولي العهد والغامن واملبارك واخلالد ووزراء الطاقة 
والنفط املشاركني في احتفالية اليوبيل الذهبي لـ »أوابك«

ولي العهد يستقبل الغامن واملبارك وبعض الوزراء

  استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
بقصر السيف صباح أمــس رئيس مجلس االمة 

مرزوق الغامن.
 كما استقبل سموه سمو الشيخ جابر املبارك 

رئيس مجلس الوزراء.
 واستقبل سمو ولي العهد النائب األول لرئيس 
مجلس الــوزراء ووزيــر اخلارجية الشيخ صباح 
اخلالد.  واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس 

مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد اخلالد.
 واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس 

الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد اجلراح.
 واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الــوزراء 

ووزير املالية أنس الصالح.
 كما استقبل سمو ولــي العهد وزيــر الدولة 
لشؤون مجلس الــوزراء ووزير االعالم بالوكالة 

الشيخ محمد العبدالله.

 سمو ولي العهد مستقبال جابر املبارك

وسموه مستقبال وزراء النفطسمو األمير مستقبال مرزوق الغامن

 استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد بقصر السيف صباح أمس سمو 

ولي العهد الشيخ نواف األحمد.

 كما استقبل ســمــوه رئــيــس مجلس األمــة 
مرزوق الغامن.

 واستقبل سموه سمو الشيخ جابر املبارك 

رئيس مجلس الوزراء.
 كما استقبل سموه النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ صباح 

اخلالد.
واستقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
ــر النفط ووزيــر الكهرباء  صباح األحمد وزي

واملــاء عصام املــرزوق ووزراء الطاقة والنفط 
املشاركني في احتفالية اليوبيل الذهبي ملنظمة 
االقــطــار العربية املــصــدرة للبترول )اوابــك( 

واملنعقدة في دولة الكويت.
 وحضر املقابلة نائب وزير شؤون الديوان 

األميري الشيخ علي اجلراح.

.. وسموه يستقبل الشيخ صباح اخلالد

سمو األمير يتلقى رسالتي تهنئة من 
رئيس مجلس األمة مبناسبة جناح 

القمة اخلليجية ورفع اإليقاف الرياضي
تلقى صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد رسالة من 
مرزوق الغامن رئيس مجلس األمة 
ـــدورة الثامنة  مبناسبة جنــاح ال
والثالثني للمجلس األعلى ملجلس 
الــتــعــاون التالي نصها: حضرة 
ــب الــســمــوالــشــيــخ صباح  ــاح ص
األحمد أمير البالد حتية من عند 
الله مباركة طيبة وبعد: يطيب لي 
أن أرفــع الى مقام سموكم الكرمي 
باسمي ونيابة عن االخوة زمالئي 
أعضاء مجلس االمــة نفحة صدق 
من اعماق الفؤاد نابعة من اعمق 
مشاعر الـــوالء مقرونة مبشاعر 
االبتهاج مبا نتج عنه االجتماع 
املنعقد للدورة الثامنة والثالثني 
للمجلس االعلى ملجلس التعاون 
ــيــج الــعــربــيــة الــتــي  ــــدول اخلــل ل
احتضنتها دولــة الكويت الطيبة 
على ارضها وفــي سمائها يــوم 5 
ديسمبر 2017 مــن جنـــاح بكل 
املقاييس مما اثنى عليه وأشاد به 
كل من صاحب السمو الشيخ متيم 
بن حمد ال ثاني امير دولــة قطر 
الشقيقة وصاحب السمو السيد 
فهد بــن محمود آل سعيد ممثل 
صاحب اجلاللة السلطان قابوس 
بــن سعيد املعظم سلطان عمان 
الشقيقة وأصحاب املعالي ممثلي 
أصــحــاب اجلــاللــة والــســمــو قــادة 
دول مجلس التعاون لدول اخلليج 
ــرت دور الــوحــدة  ــه الــعــربــيــة أظ
ـــوة بــني ابــنــاء دول مجلس  واالخ
التعاون اخلليجي بأنهم على قلب 
رجل واحد وجسد واحد اذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر االعضاء 
باحلمى والسهر مبتهلني الى الله 
في عليائه ان يحفظ سموكم وأن 
يهبكم العمر املديد متدثرا بثوب 
الصحة والعافية والسعادة وأن 
يبقيكم لشعبكم الــوفــي االمــني 
منار اشعاع يضيء طريق الهدى 
امامه ويزيده عزا ورفاهية ونورا 
ــوع من  وذخـــرا وحاميا لــه فــي رب
االمن واالمان والسالم وأن يبقيكم 
ــرا وسندا إنــه على  لنا مــالذا وذخ

مايشاء قدير.
ــث صــاحــب الــســمــو  ــع  وقــــد ب
أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
برسالة شكر جوابية إلى مرزوق 
الغامن رئيس مجلس األمة ضمنها 
ســمــوه خــالــص شــكــره وتقديره 
على مــا عبر عنه باسمه ونيابة 
عن اخــوانــه أعضاء مجلس األمة 
من مشاعر طيبة مبناسبة انعقاد 
وجناح الــدورة الثامنة والثالثني 
للمجلس األعلى ملجلس التعاون 
التي استضافتها دولة الكويت في 
اخلامس من شهر ديسمبر اجلاري، 
مشيدا سموه مبا أسفرت عنه هذه 
الــدورة من نتائج مثمرة ومرجوة 
من شأنها االسهام بإذن الله تعالى 
في تعزيز العمل اخلليجي املشترك 
والدفع مبسيرته املباركة مبا يخدم 
التطلعات التنموية الطموحة 
لــدول املجلس وشعوبه الكرمية 
سائال سموه املولى جل وعــال ان 

يــوفــق اجلميع لكل مــا فيه خير 
وخدمة الوطن العزيز ورفع رايته 
وأن يسدد اخلطى لتحقيق املزيد 
مما ينشده الوطن الغالي من منو 

وإزدهار.
كما تلقى صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد رسالة 
تهنئة من مــرزوق الغامن رئيس 
مجلس األمة مبناسبة رفع االيقاف 
الرياضي عن كرة القدم الكويتية 
من قبل االحتاد الدولي لكرة القدم 
)الفيفا( التالي نصها: “حضرة 
صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ صباح 

األحمد أمير البالد.
 حتية من عند الله مباركة طيبة 
وبعد: يسعدنى اميا سعادة بأن 
ــى مــقــام سموكم الكرمي  اتــقــدم إل
ــالل وإلــى ابناء  بتحية اكبار وإج
ــي األصــيــل  ــوف شــعــب الــكــويــت ال
بــأســمــى آيـــات الــتــهــانــي وأزكـــى 
التبريكات مبناسبة القرار الذي 
اتخذ من االحتاد الدولي لكرة القدم 
)الفيفا( برفع اإليقاف الرياضي 
عن الرياضة الكويتية والذي جاء 
نتيجة توجيهات سموكم السديدة 
واحلكيمة واملساعي احلميدة من 
لــدن مــقــام سموكم حفظكم الله 

ورعاكم.
 وإزاء هــذه املناسبة السعيدة 
والتاريخية للرياضة الكويتية 
أود أن أعـــرب لسموكم باسمي 
ونيابة عن إخواني أعضاء مجلس 
األمــة عن بالغ االعتزاز والتقدير 
جلهود سموكم الدؤوبة واحلثيثة 
التي تبذلونها من أجل رفع مكانة 
الكويت عاليا خفاقا في احملافل 

الدولية واحمللية.
 متضرعا إلـــى املــولــى العلي 
القدير ان يدمي على سموكم نعمة 
الــصــحــة والــعــافــيــة وأن يحفظ 
سموكم بعني عنايته ورعايته لنا 
جميعا ولوطننا العزيز ونبراسا 
يضيء لنا دروب اخلير والنماء 

لكويت املجد والعز واملنعة.
ــث صــاحــب الــســمــو  ــع  وقــــد ب
أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
برسالة شكر جوابية إلى مرزوق 
الغامن رئيس مجلس األمــة أعرب 
ــن خــالــص شكره  فيها ســمــوه ع
وتقديره على ما عبر عنه باسمه 
ونيابة عن اخوانه أعضاء مجلس 
األمة من مشاعر طيبة ومن تهاني 
مبناسبة رفــع اإليقاف الرياضي 
عــن كــرة الــقــدم الكويتية مــن قبل 
االحتاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( 
مشيدا سموه مبا بذلته السلطتان 
التشريعية والتنفيذية من جهود 
كبيرة وتعاون مثمر أسهم بعودة 
النشاط الرياضي الكويتي لكرة 
القدم متطلعا سموه إلى أن تسهم 
هــذه اخلطوة في استعادة الكرة 
ــا املــعــهــودة  ــاده ــج الــكــويــتــيــة أم
ــازات املنشودة في  وحتقيق االجن
املنافسات والبطوالت الرياضية 
اإلقليمية والدولية مبتهال سموه 
إلى املولى تعالى أن يوفق اجلميع 

خلدمة الوطن العزيز ورفع رايته.

 ترأس الشيخ صباح اخلالد النائب األول 
لرئيس مجلس الـــوزراء ووزيــر اخلارجية 
الكويتي في القاهرة أمس االول وفد دولة 
الكويت املشارك في اجتماع مجلس جامعة 
الــدول العربية على املستوى الـــوزاري في 

دورته غير العادية.
ودعت لالجتماع كل من اململكة األردنية 
الهاشمية الشقيقة ودولة فلسطني الشقيقة 
لبحث اخلــطــوات واالجــــراءات التي سيتم 
اتخاذها في ضوء اعتراف الواليات املتحدة 
األمريكية بالقدس عاصمة السرائيل ونقل 

السفارة األمريكية اليها.
وقال الشيخ صباح اخلالد في االجتماع: 
أود أن أستهل كلمتي بالتوجه بجزيل الشكر 
الى اململكة األردنية الهاشمية الشقيقة ودولة 
فلسطني الشقيقة على الدعوة لهذه االجتماع 
الهام والــى كل الــدول أعضاء جامعة الدول 
العربية على االستجابة السريعة بتأييد 
عقد هذه الدورة غير العادية ملجلسنا املوقر 
والذي يعكس مستوى التمثيل فيه االهتمام 
والقلق الشديدين للدول األعضاء ازاء قرار 
الواليات املتحدة األمريكية االعتراف مبدينة 
القدس كعاصمة السرائيل ونقل السفارة 

األمريكية اليها.
كما أتقدم بوافر االمتنان الــى أحمد أبو 
الغيط أمني عام جامعة الدول العربية وكافة 
العاملني في جهاز األمانة العامة على جودة 

االعداد ومتيز التنظيم الجتماعنا هذا.
 وقبل مــا يــقــارب الــعــام وفــي نهاية عام 
2016 أسدلت تلك السنة ستائرها مبشاعر 
نوعية من التفاؤل حني رأينا توافقا دوليا 
في مجلس األمن باعتماده القرار رقم 2334 
ــذي أعــاد مجددا قضيتنا قضية العرب  وال
األولى القضية الفلسطينية الى سلم أولويات 
املجتمع الدولي وما تبع ذلك القرار من عقد 
مؤمتر بــاريــس الــدولــي للسالم أوائـــل هذا 

العام.
ــى تلك املــشــاعــر النوعية من  يــضــاف إل
التفاؤل ما ورد في البيان اخلتامي للقمة 

اخلليجية - األمريكية منتصف هذا العام في 
اململكة العربية السعودية بالعمل سويا مع 
اجلانب األمريكي في كل ما من شأنه حتفيز 
بيئة مناسبة ومواتية للدفع قدما بالسالم 
في املنطقة وذلك عبر التوصل الى حل شامل 
للنزاع الفلسطيني - االسرائيلي -األمــر 
الــذي جدد عند اجلميع األمــل باعادة احياء 

مفاوضات السالم املتعثرة.
اال أنــه اآلن وبعد مضي ما يقارب العام 
من كل هــذه التطورات الهامة نــرى تقهقرا 
كبيرا فــي هــذا األمـــر متثل بــهــذه اخلطوة 
املؤسفة األحادية التي تخالف جميع قرارات 
الشرعية الدولية اخلاصة بالوضع القانوني 
والــســيــاســي والــتــاريــخــي ملــديــنــة الــقــدس 
واالتفاقيات واملعاهدات الدولية وقــرارات 
مجلس األمن ذات الصلة وخاصة القرارات 
رقـــم 252 و267 و465 و476 و478 
و2334. إن ما شهدته اجللسة الطارئة التي 
عقدها مجلس األمــن مساء أمــس ملناقشة 
تداعيات هذه القضية لهو مؤشر واضح على 
ما يختلج مشاعر املجتمع الدولي من قلٍق 
بالغ حيث أعربت جميع الدول األعضاء فيه 
- باستثناء الواليات املتحدة األمريكية - عن 
شجبها واستنكارها لهذا القرار باعتباره 
مقوضا لعملية السالم في املنطقة مما يهدد 

السلم واألمن الدوليني.

 وفــي الوقت الــذي نطالب فيه الواليات 
املتحدة األمريكية بالتراجع عن ذلك القرار 
والعودة إلى دورهــا احملايد كوسيط وراٍع 
لعملية السالم لندعو الى بلورة رد عربي 
فاعل ملواجهة هذه اخلطوة األمريكية وتفعيل 
قرارات القمم العربية املتعاقبة وآخرها القمة 
التي استضافتها اململكة األردنية الهاشمية 
الشقيقة في اجتماع الـــدورة 28 )الثامنة 
والعشرون( في مارس 2017 وضمان عدم 
املساس بالوضع القانوني أو السياسي أو 

الدبلوماسي ملدينة القدس.
وفي هذا الصدد أجدد موقف دولة الكويت 
املبدئي والثابت املساند لألشقاء في فلسطني 
ـــراءات والتدابير التي  والــداعــم لكافة اإلج

سوف يعتمدها مجلس اجلامعة.
ــد دولـــة الكويت املــشــارك كال  ــم وف  وض
من مساعد وزيــر اخلارجية لشؤون مكتب 
النائب األول لرئيس مجلس الــوزراء وزير 
اخلارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد 
نــاصــر احملــمــد وسفير دولـــة الكويت لدى 
جمهورية مصر العربية السفير محمد صالح 
الذويخ ومساعد وزيــر اخلارجية لشؤون 
الــوطــن العربي السفير عــزيــز الديحاني 
ومندوب دولــة الكويت الدائم لدى جامعة 
ــدول العربية أحمد البكر وعــدد من كبار  ال

املسؤولني في وزارة اخلارجية الكويتية.

ترأس وفد الكويت إلى الدورة غير العادية للمجلس الوزاري العربي حول القدس 

صباح اخلالد: ندعو إلى بلورة رد
 عربي فاعل ملواجهة  اخلطوة األميركية

الشيخ صباح اخلالد يترأس وفد الكويت املشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية

سفير أملانيا لدى الكويت يجدد 
دعم بالده للوساطة الكويتية 

حلل األزمة اخلليجية 
 جددت املانيا االحتادية أمس االحد دعمها القوي للوساطة الكويتية 
التي يقوم بها سمو امير دولة الكويت الشيخ صباح االحمد حلل االزمة 

اخلليجية.
 وقال السفير األملاني لدى الكويت كارلفريد بيرغنر في مقابلة مع 
وكالة االنباء الكويتية )كونا( إن بالده تولي اهتماما كبيرا لهذه املسألة 

وتتابع عن كثب التطورات التي تشهدها املنطقة.
 واشــار في هذا االطــار الى زيــارة وزير اخلارجية االملانية للمنطقة 
مرتني في شهري ابريل وبداية يوليو املاضيني وهو يتابع عن كثب 

تطورات االزمة اخلليجية ومهتم بها جدا.
 وقال »كما تعلمون لدينا حاليا في املانيا وكذلك في الكويت حكومة 
تصريف أعمال بعد أن جرت انتخابات في املانيا في سبتمبر املاضي إال ان 
وزير اخلارجية االملاني ال يزال نشطا ويتابع التطورات عن كثب ويقدر 

كل اجلهود التي يبذلها سمو امير دولة الكويت في هذه الوساطة«.
 ورأى السفير بيرغنر أنه »من ناحية كان الوضع خطرا ولم يقتصر 
تأثيره على الدول املعنية فحسب بل على أملانيا ودول أخرى ايضا ألنه 
يضر أساسا باملصالح التجارية واملصالح السياسية إذ يتعلق مبجلس 
تعاون خليجي موحد لكننا نعلم من ناحية أخــرى بــأن دول مجلس 
التعاون اخلليجي مرت في عدة مراحل من قبل ولذلك نحن واثقون من 

أنها سوف تتغلب على هذه املشاكل«.
 وحول العالقات بني دولة الكويت وأملانيا أشار السفير بيرغنر الى ان 
البلدين متوافقان على املستوى السياسي وستواصل املانيا سيرها في 
هذا الطريق اذ ستشارك بدور بارز جدا في املؤمتر اخلاص باعادة اعمار 
املناطق العراقية احملررة مما يسمى بتنظيم الدولة االسالمية )داعش( 
والذي ستستضيفه الكويت في فبراير املقبل مشيرا الى ان بالده تشارك 
بفعالية في إعادة االعمار بالعراق »ولذلك نحن مشاركون بقوة سياسيا 
مع الكويت«.  من جانب اخر اثنى السفير االملاني على جهود احلكومة 
الكويتية في مواصلة تنفيذ مشاريع البنية التحتية طويلة األجل 
بالتعاون مع أملانيا »وأعتقد أن هذا سيكون جيدا لالقتصاد الكويتي 

وسوف يفتح آفاقا وفرصا للشركات األملانية«.
 وأعــرب عن أمله بتحسني التعاون الثقافي بني البلدين واستكمال 

مشروع جامعة ميونيخ في الكويت مع بداية العام املقبل.
 من جانب آخر تطرق السفير بيرغنر الى عملية تشكيل احلكومة 
اجلديدة في املانيا وقال »بصراحة ان الناخبني كانوا منقسمني أكثر من أي 
وقت مضى ولدينا االن ستة أو سبعة أحزاب في البرملان بعد أن كان لدينا 

ثالثة إلى أربعة فقط وبالتالي بات يصعب تشكيل حكومة«.
 لكنه رأى انه »من املبكر التخمني االن ونأمل أن نرى حكومة ائتالفية 
رغم ان ذلك صعب فإني واثق متاما بأننا سنصل الى نتيجة في النهاية 
ولدينا ثالثة خيارات هي إما تكرار احلكومة االئتالفية الكبرى أو تشكيل 
حكومة أقلية وهذا سيكون غير عادي بالنسبة ألملانيا ألن احلكومة يجب 
أن حتظى باألغلبية في كل قضية رئيسية في حني أن اخليار الثالث يبقى 

العودة الى اجراء انتخابات جديدة«.


