
استقبل النائب األول لرئيس مجلس 
ال����وزراء ووزي��رال��دف��اع الشيخ ناصر 
ص��ب��اح األح��م��د ف��ي قصر ب��ي��ان العامر 
صباح أم��س، سفير دول��ة قطر الشقيقة 

لدى البالد بندر بن محمد العطية.
 حيث مت خالل اللقاء تبادل األحاديث 
الودية، ومناقشة أهم األمور واملواضيع 
ذات االهتمام املشترك ، كما قدم السفير 
ملعاليه دع��وة م��ن رئيس مجلس أمناء 
متاحف دولة قطر الشقيقة ، حيث أشاد 
معاليه بعمق ال��ع��الق��ات الثنائية بني 
البلدين الشقيقني وحرص الطرفني على 

تعزيزها وتطويرها  . 
ك��م��ا استقبل ال��ش��ي��خ ن��اص��ر صباح 
األحمد، وفد مؤسسة ومعهد دول اخلليج 
العربية في واشنطن، مبناسبة زيارتهم 

للبالد .
حيث مت خالل اللقاء تبادل األحاديث 
الودية وبحث آخر التطورات واملستجدات 
على الساحتني اإلقليمية والدولية على 

الصعيدين ال��س��ي��اس��ي واإلق��ت��ص��ادي، 
ومناقشة األفكار املستقبلية، وذلك انطالقاً 
للرؤية السامية لصاحب السمو أمير 
البالد القائد األعلى للقوات املسلحة الشيخ 
صباح األحمد » كويت جديدة 2035«. كما 
استقبل الشيخ ناصر صباح األحمد رئيس 
وأعضاء مجلس إدارة اإلحت��اد الكويتي 

للمزارعني.
حيث مت خالل اللقاء تبادل األحاديث 
الودية ومناقشة أهم األم��ور واملواضيع 
ذات االهتمام املشترك ، وبحث اجلوانب 
املتعلقة ضمن محور الزيارة . كما استقبل 
النائب األول لرئيس مجلس ال���وزراء 
ووزي����ر ال��دف��اع ال��ش��ي��خ ن��اص��ر صباح 
األحمد،سفير دولة الكويت لدى جمهورية 

التشيك الصديقة راشد الهاجري .
حيث مت خالل اللقاء تبادل األحاديث 
الودية ومناقشة أهم األم��ور واملواضيع 
ذات االهتمام املشترك ال سيما املتعلقة 

ضمن محور الزيارة.

alwasat.com.kw

العتيبي يشكر رئيس بلدية »نيويورك« واألجهزة األمنية على حماية املساجد
أعرب رئيس مجلس أمناء املركز الثقافي اإلسالمي 
في مدينة نيويورك املندوب الدائم لدولة الكويت 
لدى األمم املتحده السفير منصور العتيبي عن الشكر 
واالمتنان لرئيس بلدية نيويورك و لألجهزة األمنية 

في املدينة على سرعة استجابتها حلماية املساجد.

وثمن العتيبي في تصريح ل� )كونا( أمس انتشار 
األجهزة األمنية بشكل مكثف واتخاذ كافة التدابير 
واالحتياطات الالزمه لضمان أمن وسالمة املصلني 
على إث��ر احل��ادث اإلره��اب��ي امل��روع ال��ذى تعرض له 
مسجدين فى نيوزيلندا وراح ضحيته العشرات من 

األبرياء.
كما أع��رب عن شكره وامتنانه ملشاعر التعاطف 
واملواساة والتضامن التى عبر عنها عدد من مسؤولي 
املؤسسات الدينية املسيحية واليهودية وسكان 

املدينه بوسائل مختلفة منها إرسال الورود.
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الشيخ ناصر صباح األحمد يستقبل سفير قطر بندر بن محمد العطية

سمو األمير يستقبل الشيخ ناصر صباح األحمد

سموه عزى رئيسي الكونغو وباكستان بضحايا قطاري »كاساي«  و«بلوشستان«

األمير يستقبل النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
استقبل صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ ص��ب��اح األح��م��د بقصر بيان 
ص��ب��اح أم��س النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 

ناصر صباح األحمد.
من جهة أخرى بعث صاحب السمو 
أم��ي��ر ال��ب��الد الشيخ ص��ب��اح األحمد 
ببرقية تعزية إل��ى الرئيس فليكس 
تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة ال��ص��دي��ق��ة، عبر فيها 
سموه عن خالص تعازيه وص��ادق 
مواساته بضحايا حادث خروج قطار 
بضائع عن سكته في إقليم )كاساي( 
غربي الكونغو الذي أسفر عن سقوط 
العشرات من الضحايا واملصابني، 
راج��ي��ا س��م��وه ل��ل��ض��ح��اي��ا ال��رح��م��ة 

وللمصابني سرعة الشفاء والعافية.
وب��ع��ث سمو ول��ي العهد الشيخ 
ن���واف األح��م��د ببرقية ت��ع��زي��ة إل��ى 
الرئيس فليكس تشيسكيدي رئيس 
جمهورية الكونغو الدميقراطية 
ال��ص��دي��ق��ة ضمنها س��م��وه خالص 

تعازيه وص��ادق مواساته بضحايا 
حادث خروج قطار بضائع عن سكته 
في إقليم )ك��اس��اي( غربي الكونغو 
وال���ذي أسفر ع��ن سقوط العشرات 
من الضحايا واملصابني راجيا سموه 
للضحايا الرحمة وللمصابني الشفاء 

العاجل.
ك��م��ا ب��ع��ث ص��اح��ب ال��س��م��و أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تعزية إل��ى الرئيس ع��ارف الرحمن 
ع��ل��وي رئ��ي��س جمهورية باكستان 
اإلسالمية الصديقة عبر فيها سموه 
عن خالص تعازيه وصادق مواساته 
لفخامته وألس���ر ضحايا التفجير 
ال��ذي استهدف ق��ط��ارا لنقل الركاب 
ف��ي إقليم بلوشستان جنوب غرب 
باكستان وال���ذي أس��ف��ر ع��ن سقوط 
عدد من الضحايا واملصابني. مؤكدا 
سموه استنكار دولة الكويت وإدانتها 
الشديدة لهذا العمل اإلرهابي الشنيع 
الذي استهدف أرواح األبرياء اآلمنني 
وزعزعة أمن واستقرار البلد الصديق .

سائال سموه املولى تعالى أن يتغمد 
ضحايا هذا العمل اإلجرامي بواسع 
رحمته ومغفرته ويلهم أسرهم جميل 
الصبر وح��س��ن ال��ع��زاء ومي��ن على 

املصابني بسرعة الشفاء والعافية.
وب��ع��ث سمو ول��ي العهد الشيخ 
نواف األحمد اجلابر الصباح حفظه 
الله ببرقية تعزية إلى الرئيس عارف 
ال��رح��م��ن ع��ل��وي رئ��ي��س جمهورية 
باكستان اإلسالمية الصديقة ضمنها 
س��م��وه خ��ال��ص ت��ع��ازي��ه وص���ادق 
م��واس��ات��ه لفخامته وألس��ر ضحايا 
التفجير ال��ذي استهدف قطارا لنقل 
الركاب في إقليم بلوشستان جنوب 
غ���رب ب��اك��س��ت��ان وال����ذي أس��ف��ر عن 
سقوط عدد من الضحايا واملصابني 
سائال سموه املولى تعالى أن يتغمد 
الضحايا بواسع رحمته ومغفرته 

ومين على املصابني بالشفاء العاجل.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك 
رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تعزية 

مماثلتني.

.. ويستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة احتاد املزارعني

ناصر الصباح يستقبل سفير قطر ووفد »دول اخلليج 
العربية في واشنطن« واحتاد املزارعني والهاجري

اجلار الله: ستشكل مناسبة وفرصة مهمة لتوقيع عدد من االتفاقيات بني البلدين

وزير خارجية الواليات املتحدة 
األمريكية يزور الكويت اليوم

ق��ال نائب وزي��ر اخلارجية الكويتي خالد 
اجلارالله إن زي��ارة وزي��ر خارجية الواليات 
املتحدة األمريكية مايك بومبيو إلى البالد التي 
تبدأ ال��ي��وم ال��ي��وم الثالثاء »ستشكل مناسبة 
وفرصة مهمة لتوقيع ع��دد من االتفاقيات بني 
البلدين الصديقني في املجال الدفاعي واألمني 

والتعاون اجلمركي«.
ورحب اجلارالله في تصريح ل� )كونا( أمس 
االثنني بزيارة بومبيو التي تأتي في إطار جوالت 
احل��وار االستراتيجي بني البلدين، معربا عن 
تطلعه ألن تسهم في تعزيز احلوار االستراتيجي 
وتطوير مجاالته. وأوض��ح أن الكويت تتطلع 
لنجاح املباحثات التي سيجريها وزير اخلارجية 
األم��ري��ك��ي م��ع امل��س��ؤول��ني ف��ي ال��ك��وي��ت والتي 
تتطرق لتشمل مجاالت التعاون العديدة السيما 
في املجال االقتصادي واالستثماري والطاقة 
إضافة إلى التعاون في املجال األمني والعسكري 
خصوصا ف��ي م��ا يتصل بجهود البلدين في 

مكافحة اإلرهاب وجتفيف منابع متويله.
  وأشار اجلارالله إلى أن املباحثات ستتناول 
أي��ض��ا امللفات الساخنة ال��ت��ي تشغل املنطقة 

وخصوصا الوضع في اليمن وسوريا.
وكانت وزارة اخلارجية األمريكية أعلنت يوم 
اجلمعة املاضي جولة لوزيرها مايك بومبيو في 

الشرق األوسط تشمل الكويت ولبنان في الفترة 
بني 19 و 23 مارس اجلاري. 

  وق���ال ن��ائ��ب امل��ت��ح��دث ب��اس��م اخل��ارج��ي��ة 
األمريكية روبرت باالدينو في بيان إن بومبيو 
سيترأس وف��د ب��الده في احل��وار االستراتيجي 
األمريكي الكويتي الثالث الذي سيشمل مجاالت 

عدة.
وف��ي ب��ي��روت سيجتمع بومبيو م��ع القادة 
اللبنانيني »ملناقشة التحديات السياسية واألمنية 

واالقتصادية واإلنسانية التي تواجه لبنان«.
وأوضح البيان »أن زيارة بومبيو ستؤكد دعم 
الواليات املتحدة للشعب اللبناني ومؤسسات 

الدولة الشرعية«.
وب��ح��س��ب امل��ت��ح��دث ف���إن وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 
األمريكي سيزور القدس »لتبادل وجهات النظر 
مع مسؤوليني إسرائيليني حول عدد من القضايا 
اإلقليمية احلرجة مبا في ذل��ك مواجهة تأثير 
النظام اإليراني وإع��ادة تأكيد التزام الواليات 

املتحدة الثابت بأمن إسرائيل«.
وس��ي��ش��ارك وزي����ر اخل��ارج��ي��ة األم��ري��ك��ي 
أثناء وج��وده بالقدس في اجتماع مع »القادة 
اإلسرائيليني والقبارصة واليونانيني ملناقشة 
قضايا الطاقة واألم��ن الرئيسية التي تواجه 

منطقة شرق البحر املتوسط«.

خالد اجلار الله

أكدت الكويت أمام مجلس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان 
أمس االثنني رفضها للدعوات املطالبة باقتسام االشراف 
على املسجد االقصى املبارك وفرض سيطرة االحتالل عليه 

وتقسيمه مكانيا.
وقال مندوب الكويت الدائم لدى األمم املتحدة واملنظمات 
الدولية في جنيف السفير جمال الغنيم في مناقشة لتقرير 
املقرر اخلاص املعني بحالة حقوق االنسان في األراضي 
الفلسطينية احملتلة إن اقتسام اإلشراف على املسجد »يهدد 
بإشعال ش��رارة التوترات الدينية السيما مع استمرار 
االستفزازات االسرائيلية املتعمدة وغير املسبوقة حني 

سمحت أخيرا باقتحام ساحة املسجد األقصى«.
وأضاف أن »الكويت تنظر باستغراب للصمت الدولي 
حيال سياسات اسرائيل في توفير احلوافز السياسية 
واالقتصادية من أج��ل تشجيع سكانها على االستيطان 
غير القانوني في األراض��ي احملتلة سعيا منها الى تعزيز 

االحتالل وتغيير صفتها اجلغرافية والدميغرافية«.
وأكد السفير الكويتي أن استمرار اسرائيل في تهويد 
مدينة القدس وتغيير معاملها الدينية والتاريخية واستمرار 
أعمال احلفريات والتنقيب اسفل املسجد األقصى هو خرقا 
واضحا وصريحا التفاقية جنيف الرابعة كما يقوض 
اجلهود الدولية الرامية الى وضع نهاية لالحتالل وقيام 

دولة فلسطينية مستقلة.
وأعرب عن استنكار الكويت لالعتداءات التي يتعرض 
لها الشعب الفلسطيني واالنتهاكات الصارخة للقانون 
الدولي حلقوق االنسان والقانون الدولي االنساني من 
قبل اجليش اإلسرائيلي السيما عمليات القتل ومصادرة 

األراضي وتدمير املنازل وغيرها من االنتهاكات«.
وأكد الغنيم حرص الكويت على منح املواطن الفلسطيني 
حقوقه املشروعة وفي مقدمتها حقه األساسي في احلياة 
وتقرير املصير وإنهاء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية 

املستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية مبوجب 
القرارات ذات الصلة الصادرة عن األمم املتحدة.

ولفت إلى حرص الكويت أيضا على ضرورة االستمرار 
في مناقشة تدهور حالة حقوق اإلن��س��ان في األراض��ي 
العربية احملتلة في إط��ار البند السابع من ج��دول أعمال 
مجلس حقوق اإلن��س��ان نظرا خلطورة ه��ذه االنتهاكات 

وجسامتها.
واعتبر السفير الكويتي أن هذه االنتهاكات تشكل جرائم 
حرب وجرائم ضد اإلنسانية تستدعي املطالبة مبحاسبة 
مرتكبيها مبينا أن عدم املشاركة في البند السابع من أعمال 
مجلس األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ومحاوالت تهميشه 

يشجع تل ابيب باالستمرار في انتهاك القانون الدولي.
في الوقت ذاته دعت الكويت املجتمع الدولي إلى العمل 
على ضمان احترام مبادئ واحكام القانون الدولي والقانون 
الدولي االنساني في االراضي الفلسطينية احملتلة مبا فيها 

القدس الشرقية خاصة في ظل استمرار اسرائيل بانتهاك 
القرارات الدولية.

كما استعرض السفير الكويتي مطالبة بالده املجتمع 
الدولي بالضغط على تل أبيب من أجل الوفاء مبسؤولياتها 
القانونية ذات الصلة والوقف الفوري النتهاكتها حلقوق 
الشعب الفلسطيني واالمتثال الى قرارات الشرعية الدولية.

وأض��اف أن تلك القرارات تتضمن أيضا إط��الق سراح 
آالف األسرى واملعتقلني ورفع احلصار اجلائر املفروض 
على قطاع غزة وفتح املعابر إضافة إلى رفع نقاط التفتيش 

العسكرية داخل األرض الفلسطينية.
ول��ف��ت السفير الغنيم إل��ى ح��رص ال��ك��وي��ت للوفاء 
بواجباتها اإلنسانية جتاه الشعب الفلسطيني منذ الوهلة 
األولى لالحتالل وقيامها بتوفير الدعم لهذا الشعب لتمكينه 
من احلصول على حقوقه األساسية والسيما حماية حقوق 

الطفل.

الغنيم: يهدد بإشعال شرارة التوترات الدينية 

عليه االحتالل  سيطرة  وفرض  األقصى  املسجد  على  اإلشراف  اقتسام  ترفض  الكويت 

السفير جمال الغنيم


