
استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف 
األحمد بقصر بيان صباح أمس نائب رئيس 
مجلس ال���وزراء ووزي��ر اخلارجية الشيخ 
صباح اخل��ال��د ووزي���ر خارجية جمهورية 
األرجنتني خورخي فاوري والوفد املرافق له 

وذلك مبناسبة زيارته للبالد.
واس��ت��ق��ب��ل س��م��و ول����ي ال��ع��ه��د سفير 
اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية الصديقة 
لدى دولة الكويت السفير حامد حموني وذلك 

مبناسبة انتهاء مهام عمله سفيرا لبالده.
ك��م��ا اس��ت��ق��ب��ل س��م��و ول���ي ال��ع��ه��د سفير 
جمهورية سلوفاكيا الصديقة ل��دى دول��ة 
الكويت السفير بافول سفيتيك وذلك مبناسبة 

انتهاء مهام عمله سفيرا لبالده.
واستقبل سمو ول��ي العهد قنصل عام 
دول��ة الكويت ل��دى أربيل السفير الدكتور 
عمر  الكندري، حيث أهدى سموه لله كتاب 
بعنوان »نشاط حملة دولة الكويت للوقوف 
مع الشعب العراقي للفترة من 2015 لغاية 
2018 في مجال العمل اإلنساني واالغاثي 

واخليري«.
وحضر املقابالت معالي رئيس املراسم 
والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ 

مبارك صباح السالم.
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سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

أمير البالد يهنئ رئيس بوركينا 
فاسو بالعيد الوطني لبالده

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس روش مارك 
كابوري رئيس بوركينا فاسو الصديقة عبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا سموه لفخامته موفور 
الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم 

واإلزدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس روش مارك كابوري 
رئيس بوركينا فاسو الصديقة ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده 

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

مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

والكندري وسفيتيك  وحموني  وفاوري  اخلالد  يستقبل  العهد  ولي 

رئيس مجلس األمة يستقبل وزير 
اخلارجية األرجنتيني

استقبل رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن في مكتبه 
أم��س الثالثاء وزي��ر اخلارجية األرجنتيني خورخي 

فاوري وذلك مبناسبة زيارته للبالد.
وجرى خالل اللقاء استعراض العالقات القائمة بني 
الكويت واألرجنتني وسبل تعزيزها وتطويرها اضافة 

ال��ى مناقشة العديد م��ن القضايا وامل��وض��وع��ات ذات 
االهتمام املشترك. وحضر اللقاء مساعدة وزير اخلارجية 
لشؤون األمريكتني السفيرة رمي اخلالد وسفير الكويت 
لدى األرجنتني عبدالله اليحيا وسفير االرجنتني لدى 

الكويت خورخي بيغا.

.. وسموه يستقبل سفير موريتانيا حامد حموني

مرزوق الغامن يستقبل وزير اخلارجية األرجنتيني خورخي فاوري

وفد أمني يبحث في  تركيا تعزيز العالقات واالستفادة من اخلبرات 
غادر وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام البالد 
أمس على رأس وفد أمني مشترك يضم قيادات من الداخلية 
واجليش واحلرس الوطني واإلدارة العامة للطيران املدني 
في زي��ارة رسمية ال��ى تركيا تستغرق ع��دة أي���ام.   وقالت 
وزارة الداخلية في بيان صحفي إن ال��زي��ارة التي تشمل 
تفقد مركز )تادوك للكوارث( في العاصمة أنقرة تهدف إلى 

تعزيز العالقات في املجال األمني واالستفادة من اخلبرات 
التركية في ضوء اتفاقية التعاون األمني املشترك املوقعة بني 

اجلانبني.
وأضافت )الداخلية( أن الوفد يضم كال من وكيل وزارة 
الداخلية الفريق عصام النهام ووكيل احلرس الوطني الفريق 
ركن مهندس هاشم الرفاعي ووكيل وزارة الداخلية املساعد 

لشؤون املرور والعمليات اللواء جمال الصايغ.
وأش��ارت إلى أن الوفد يضم أيضا العميد محمد الشطي 
من اإلدارة العامة لالطفاء، والعميد عادل الرجيب من وزارة 
الدفاع، ومساعد مدير عام اإلدارة العامة للدفاع املدني العقيد 
جمال ال��ف��ودري، ومدير إدارة اإلع��الم األمني املقدم ناصر 

بوصليب، ومن اإلدارة العامة للطيران املدني أحمد حسني. 

سمو ولي العهد يستقبل وزير خارجية األرجنتني خورخي فاوري والوفد املرافق

املبارك يستقبل وزير خارجية األرجنتني

استقبل سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس 
الوزراء وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد أمس وزير اخلارجية 
والعبادة في جمهورية األرجنتني الصديقة خورخي 

فاوري والوفد املرافق له وذلك مبناسبة زيارته للبالد.
وحضر املقابلة مساعد وزي��ر اخلارجية لشؤون 
األمريكيتني رمي اخلالد وسفير دول��ة الكويت لدى 

جمهورية األرجنتني عبدالله اليحيا.

سمو الشيخ جابر املبارك يستقبل خورخي فاوري

ناصر الصباح بحث مع سفيري الواليات 
املتحدة وكرواتيا املواضيع املشتركة

استقبل النائب األول لرئيس مجلس 
ال����وزراء وزي���ر ال��دف��اع الشيخ ناصر 
صباح األحمد، في مجلس األم��ة صباح 
أمس سفير الواليات املتحدة األمريكية 
الصديقة لدى البالد لورانس سيلفرمان 
، يرافقه امللحق العسكري الرائد جيسون 

بيلكناب.
حيث شهد اللقاء ت��ب��ادل األح��ادي��ث 
الودية ، ومناقشة أهم األمور واملواضيع 
ذات األهتمام املشترك وسبل تعزيزها 
وت��ط��وي��ره��ا ، م��ش��ي��داً م��ع��ال��ي��ه بعمق 

العالقات الثنائية بني البلدين الصديقني .
كما استقبل ال��ن��ائ��ب األول لرئيس 
مجلس ال���وزراء ووزي��ر ال��دف��اع الشيخ 
ناصر صباح األحمد، سفير جمهورية 
ك���روات���ي���ا ال���ص���دي���ق���ة ل�����دى ال���ب���الد 

أميرموهارميي. 
حيث مت خالل اللقاء تبادل األحاديث 
الودية ، ومناقشة أهم األمور واملواضيع 
ذات االهتمام املشترك وسبل تعزيزها 
وتطويرها، مشيداً معاليه بعمق العالقات 

الثنائية بني البلدين الصديقني.

الشيخ ناصر صباح األحمد يستقبل سفير الواليات املتحدة األمريكية لورانس سيلفرمان

.. ويستقبل سفير كرواتيا أميرموهارميي

خالل كلمة ألقاها العتيبي في مجلس األمن

الكويت: يجب مساءلة مرتكبي اإلبادة 
اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية

أكدت الكويت أهمية املساءلة القضائية بحق كل من ارتكب جرائم اإلب��ادة اجلماعية 
واجلرائم الشنيعة التي ترتكب بحق اإلنسانية، مشددة على أن السبيل األمثل في منع 

حدوثها يكمن في الدبلوماسية الوقائية والتحرك املبكر ملنع نشوب الصراعات.
جاء ذلك خالل في الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى األمم املتحدة السفير منصور 
العتيبي في جلسة عقدها مجلس األمن بصيغة آريا االثنني حول »دور مجلس األمن في 

زيادة فعالية منع ارتكاب اجلرائم الفظيعة واإلبادة اجلماعية«.
وقال العتيبي »لنا في إنشاء مجلس األمن حملكمة روندا ويوغسالفيا السابقة أكبر دليل 
فبالرغم من أنها اقتصت للضحايا الذين مت ارتكاب اجلرائم الفظيعة بحقهم إال أنها وحتى 

اآلن لم متنع من حدوث جرائم اإلبادة أو جرائم ضد اإلنسانية«.
وأشار الى ان االجتماع يصادف مرور 70 عاما على اعتماد األمم املتحدة اتفاقية منع 
جرائم اإلبادة اجلماعية واإلعالن العاملي للحقوق اإلنسان إال أنه »مازال العالم لألسف 

الشديد يعيش حتت وطأة نزاعات معقدة وطويلة األمد تنذر باملزيد من اجلرائم البشعة«.
وأوضح أن هذه اجلرائم »توسع نطاقها وتأثيرها حتى أصبحت تتطور بشكل متسارع 

يتعدى في بعض األحيان سرعة استجابة األمم املتحدة أو املجتمع الدولي لها«.
وأضاف العتيبي أن »أكثر النزاعات باتت حتتكم بحدود جغرافية محددة حيث تنامت 
واستفحلت إلى حد تهديدها املباشر لألمن والسلم الدوليني« مشيرا إلى أن بعض املناطق 
قد تكتسي أهمية أكبر من غيرها في ظل موجات عدم االستقرار التي تعصف بها والتي 
جعلتها أكثر عرضة للتهديدات والنزاعات واجلرائم الفظيعة تشهد حتديات كبيرة 
سياسية وأيديولوجية وواقعا مريرا يعكس املعاناة واخل��وف وعدم االستقرار الذي 

تعيشه شعوب تلك املناطق.
وبني أن هذا األمر يؤكد احلاجة املاسة لتحقيق األمن والسالم املستدام وايجاد حلول 
عادلة وشاملة لصراعاتها وقضاياها لتحقق طموحات شعوبها في العيش بكرامة وأمان 

دون خوف أو مهانة.
وأوض��ح العتيبي أن اخلطر في هذه النزاعات والصراعات يكمن في أنها تكون في 
أغلب األحيان مرتعا جلرائم اإلبادة اجلماعية والتطهير العرقي فضال عن اجلرائم التي 
تنتهك مبادئ القانون الدولي اإلنساني واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وجميع األعراف 

اإلنسانية األخرى.
وذكر في هذا السياق أن العالم شهد في القرن املاضي عدة جرائم خلفت إبادة جماعية 
ارتكبت في كمبوديا وروان��دا ويوغسالفيا السابقة فضال عن اجلرائم التي ارتكبت في 

األمس القريب حتديدا تلك التي ارتكبت بحق أقليتي الروهينغيا واأليزيدية.
وتابع قائال: »ال توجد هناك جرائم إب��ادة جماعية أو ضد اإلنسانية إال في ساحات 
النزاعات والصراعات وعليه فقد بات منع حدوث النزاعات والصراعات واالستجابة 
املبكرة لها هدفا يجب أن تسهم في حتقيقه جميع ال��دول األعضاء باإلضافة إلى جميع 
األجهزة واملنظمات التابعة لألمم املتحدة باعتباره الوسيلة الناجحة في منع ارتكاب 
جرائم اإلبادة اجلماعية التي تخلف وراءها ضحايا ال ذنب لهم إال النتماءاتهم لطائفة أو 

فئة أو عرق أو دين معني«.
وأكد العتيبي أنه يتوجب على األمم املتحدة االنخراط في نهج فعال يعالج األسباب 
اجلذرية واجلوهرية التي تقف وراء حدوث مثل هذه اجلرائم بالتعاون مع جميع الشركاء 
من املنظمات الدولية واإلقليمية ومؤسسات املجتمع املدني التي تعمل على إطالق العديد 
من اإلن��ذارات للفت أنظار املجتمع الدولي إلى احتمالية وقوع جرائم بشعة وضرورة 

التحرك السريع من أجل احليلولة دون وقوعها.
وأشار إلى أنه »في طيات ميثاق األمم املتحدة العديد من املواد خصوصا تلك املواد التي 
وردت في فصليه السادس والثامن والتي تتعلق بكيفية حل املنازعات سلميا وتلك التي 
تتعلق بأهمية دور املنظمات والوكاالت اإلقليمية في حل املنازعات بالوسائل السلمية 
وتعد نبراسا لنا في كيفية مواجهة ومنع اجلرائم البشعة التي تشكل بطبيعة احلال 
تهديدا لألمن والسلم الدوليني وانتهاكا صارخا لكل ما ورد في اإلعالن العاملي حلقوق 

اإلنسان والقوانني اإلنسانية الدولية«.


