مجلس اجلامعة العربية يعني مرشحني من الكويت ملناصب عليا
وافق مجلس جامعة الدول العربية على
مستوى وزراء اخلارجية باإلجماع أمس
األربعاء على تعيني مرشح الكويت عبدالله
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سرور املطيري أمينا عاما مساعدا جلامعة
الدول العربية ملدة خمس سنوات اعتبارا من
تاريخ مباشرته العمل.

ك��م��ا ق���رر امل��ج��ل��س ف��ي دورت����ه ال 150
تعيني مرشح الكويت أسامة الذويخ رئيسا
للجنة العربية ال��دائ��م��ة حلقوق االنسان

التابعة للمجلس ملدة عامني بعد ان جاءت
نتيجة االقتراع على املنصب لصالح املرشح
الكويتي.
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ولي العهد يستقبل املبارك و أعضاء إدارة شركة اخلطوط اجلوية الكويتية
استقبل سمو
ول�������ي ال���ع���ه���د
ال��ش��ي��خ ن���واف
األح���م���د بقصر
بيان صباح أمس
س���م���و ال��ش��ي��خ
ج���اب���ر امل���ب���ارك
رئ���ي���س مجلس
الوزراء.
واستقبل سمو
ولي العهد رئيس
م��ج��ل��س إدارة
شركة اخلطوط
اجلوية الكويتية
يوسف اجلاسم
و أعضاء مجلس
اإلدارة وذل���ك
مبناسبة تشكيل
مجلس اإلدارة
اجل��دي��د .وحضر
امل��ق��اب��ل��ة رئيس
دي��وان سمو ولي
ال��ع��ه��د ال��ش��ي��خ
مبارك الفيصل.

..وسموه يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة اخلطوط اجلوية

سمو ولي العهد يستقبل سمو الشيخ جابر املبارك

الكويت :تغيب احلوثيني عن املشاركة في مشاورات
جنيف انتهاك للقانونني الدولي واإلنساني الدولي
أكدت الكويت أن تغيب جماعة
احلوثي غير املبرر عن املشاركة
في جولة مشاورات جنيف حول
اليمن كان مبثابة حلقة في مسلسل
إنتهاكاتهم املستمرة للقانون
الدولي والقانون اإلنساني الدولي
وعدم إلتزامهم بقرارات الشرعية
الدولية املتمثلة بقرارات مجلس
األمن ذات الصلة.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت
بجلسة مجلس األمن حول اليمن
التي ألقاها مندوب الكويت الدائم
لدى األمم املتحدة السفير منصور
العتيبي مساء الثالثاء.
وش��دد السفير العتيبي على
ض���رورة اض��ط�لاع مجلس األم��ن
مبسؤولياته ف��ي اج��ب��ار جماعة
احلوثي على التنفيذ الكامل لهذه
القرارات مبا يحقق امن واستقرار
اليمن وتغليب احل��ل السياسي
القائم على املرجعيات الثالث
امل��ت��ف��ق ع��ل��ي��ه��ا وه����ي امل���ب���ادرة
اخلليجية وآل��ي��ت��ه��ا التنفيذية
وم��خ��رج��ات احل�����وار ال��وط��ن��ي
وقرارات مجلس االمن ذات الصلة
ال سيما القرار .2216
وق����ال «ل��ق��د استمعنا خ�لال
احاطة املبعوث اخل��اص لألمني
ال��ع��ام ل�لامم املتحدة ال��ى اليمن
مارتن غريفيث التي تقدم بها حول
جهود األمم املتحدة الرامية لعقد
جولة املشاورات لألطراف اليمنية
في جنيف والتي لألسف لم يكتب
لها النجاح ن��ظ��را لتعمد غياب
جماعة احلوثي عن املشاركة فيها
رغم توافر جميع الظروف املالئمة
لعقدها ومحاولة عدد من االطراف
ت��ذل��ي��ل ك��اف��ة ال��ع��ق��ب��ات لضمان
مشاركتها.
وأش��ار العتيبي إلى أن جولة
املشاورات رغم عدم عقدها اثبتت
م��ن ه��و ال��ط��رف ال��س��اع��ي للحل
السياسي السلمي املرتكز على
ق��رارات مجلس األمن ذات الصلة
والطرف الذي ال يرغب في احراز

السفير منصور العتيبي خالل جلسة مجلس األمن

اي تقدم في العملية السياسية في
اليمن ويعمد من خالل استغالله
ل��ل��ج��ه��ود ال��دول��ي��ة واالقليمية
الرامية لتغليب احلل السياسي
ال��ى تعميق آث��ار االزم���ة واطالة
امدها دون اي اعتبار للمعاناة
االنسانية للشعب اليمني الشقيق
وال���ذي يتطلع حل��ي��اة يسودها
االمن واالستقرار.
وت��اب��ع ق��ائ�لا «اث��ب��ت��ت مجددا
دول التحالف لدعم الشرعية في
اليمن دعمها الواضح جلهود االمم
املتحدة وللمبعوث اخلاص لالمني
العام الى اليمن من خالل تأكيداتها
املعلنة ب��دع��م احل���ل السياسي
وارس�����ال س��ف��رائ��ه��ا املعتمدين
ل��دى اليمن بغرض املشاركة في
جلسات االح��اط��ة التي ك��ان من
املزمع أن يقدمها مارتن غريفيث
ع��ل��ى ه��ام��ش م���ش���اورات جنيف

التي لم تعقد وكذلك إعالنها منح
ت��ص��ري��ح ل��ل��ط��ائ��رة ال��ت��ي ستقل
وفد جماعة احلوثي املشارك في
املشاورات هذا باالضافة لوقفها
عملياتها العسكرية في احلديدة
ب��ه��دف اف��س��اح امل��ج��ال للجهود
الدولية الساعية لتعزيز عملية
السالم في اليمن».
وبني ان مجلس األم��ن دأب في
مختلف مخرجاته على التأكيد
ب���أن احل���ل االم��ث��ل مل��واج��ه��ة اي
ن��زاع يكمن في معاجلة االسباب
اجل���ذري���ة ل��ه «وال ي��خ��ف��ى على
أحد بأن أس��اس النزاع في اليمن
ي��ع��ود إلن��ق�لاب جماعة احلوثي
على الشرعية لذلك وف��ي سبيل
ضمان التنفيذ الكامل ملخرجات
مجلس األمن يتوجب عليه السعي
للعمل وبروح تسودها املسؤولية
اجلماعية لتفعيل قراراته ونقلها

م��ن م����ادة م���ق���روءة ال���ى اف��ع��ال
ملموسة على أرض الواقع وبذل
كل الوسائل املشروعة مبا في ذلك
تفعيل نظام اجلزاءات ليكون اكثر
مواكبة وفعالية».
وأك���د العتيبي م��ج��ددا دعمه
للجهود ال��ت��ي يبذلها املبعوث
اخل��اص لألمني العام ال��ى اليمن
والتي تعكس الرغبة الدولية في
إيجاد حل سياسي لألزمة هناك
قائم على املرجعيات الثالث ومبا
ينهي املعاناة اإلنسانية للشعب
اليمني الشقيق ويوقف التهديدات
لالمن الدولي واالقليمي مبا في
ذل��ك اس��ت��م��رار جماعة احلوثي
بإستهداف أراضي اململكة العربية
السعودية بالصواريخ الباليستية
وتهديدها لسالمة املالحة البحرية
الدولية ف��ي مضيق ب��اب املندب
والبحر األحمر.

 ..وحتذر من تصعيد عسكري في إدلب ينذر
بتداعيات إنسانية كارثية
ج��ددت الكويت التأكيد على أن أي تصعيد
عسكري في إدلب سيكون له تداعيات إنسانية
كارثية فأكثر م��ن سيدفع ثمنها ه��م أضعف
فئات املجتمع من األطفال والنساء والشيوخ
واملرضى.
وج��اء ذل��ك في كلمة دول��ة الكويت بجلسة
مجلس األمن حول سورية والتي ألقاها مندوب
دولة الكويت الدائم لدى االمم املتحدة السفير
منصور العتيبي مساء الثالثاء.
وق��ال السفير العتيبي “تصادف عقد هذه
اجللسة مع الذكرى األليمة لهجمات  11سبتمبر
 2001االرهابية التي راح ضحيتها االالف من
االبرياء من الشعب االمريكي الصديق” مجددا
تعازي دول��ة الكويت وتضامنها مع الشعب
األمريكي وأسر الضحايا بهذه الذكرى.
وأك��د “عزم دول��ة الكويت على العمل مع
الشركاء واحللفاء للقضاء على ظاهرة االرهاب
التي تهدد السلم واألم���ن الدوليني وتعهدها
مبواصلة جهودها كعضو فاعل في التحالف
الدولي للقضاء على ما يسمى تنظيم الدولة
االسالمية (داعش) في العراق وسوريا”.
وأع��رب السفير العتيبي عن شكره للوفد
الروسي على االحاطة التي قدمها ملجلس االمن

حول نتائج قمة ضامني اتفاق (استانا) التي
عقدت يوم اجلمعة املاضي في طهران وناقشت
ال��وض��ع ف��ي س��وري��ا بشكل ع��ام وادل���ب بشكل
خاص.
وح���ث ع��ل��ى اس��ت��م��رار احل����وار ع��ل��ى كافة
املستويات بني االط��راف املعنية للتوصل الى
حل سلمي للوضع في ادل��ب قائال “اننا نتابع
عن كثب التقارير األخيرة الصادرة عن عدد من
املنظمات الدولية حول التطورات في محافظة
إدلب”.
وأعرب السفير العتيبي عن قلقه العميق ازاء
ما ذك��ره مكتب االمم املتحدة لتنسيق الشؤون
االنسانية حول نزوح  30ألف شخص تقريبا
من ادل��ب خالل االي��ام املاضية ج��راء التصعيد
االخير هناك.واوضح انه تابع املؤمتر الصحفي
ال��ذي عقده يوم امس وكيل االم�ين العام لالمم
املتحدة للشؤون االنسانية ومنسق االغاثة
في ح��االت ال��ط��وارئ م��ارك لوكوك في جنيف
والذي ناشد خالله املجتمع الدولي للتعامل مع
ه��ذه االزم��ة لكي ال تتحول ادل��ب خ�لال االشهر
القليلة القادمة ال��ى اس��وأ كارثة انسانية مع
اكبر خسائر ل�لارواح.واك��د السفير العتيبي
على ضرورة احترام كافة االطراف اللتزاماتهم

مبوجب القانون االنساني الدولي والقانون
الدولي حلقوق االنسان واالمتثال ملبادئ التمييز
والتناسب واالحتراز وحماية املدنيني واالهداف
املدنية.ودعا ال��ى إي�لاء اجلهود الدبلوماسية
املزيد من الوقت واالهتمام لتجنب سفك مزيد من
الدماء متمنيا ان تساهم االجتماعات الذي عقدها
املمثل اخلاص لالمني العام الى سوريا ستيفان
دي مستورا في اليومني املاضيني بجنيف في
ايجاد احللول الهادفة الى انقاذ ارواح املدنيني
االبرياء.
وأض���اف أن “اجتماعنا يعد ال��راب��ع حول
سورية في أقل من اسبوع وكلنا أمل أن تساهم
ه��ذه االج��ت��م��اع��ات ف��ي اب��ق��اء ال��زخ��م للجهود
الدبلوماسية من اجلميع لضمان جتنب كارثة
انسانية وااللتزام بتنفيذ قرارات مجلس األمن
مبا في ذلك القرار  2401الذي يدعو الى وقف
اط�ل�اق ال��ن��ار وال��س��م��اح ب��وص��ول امل��س��اع��دات
االنسانية للمحتاجني وعدم استهداف املدنيني
واملرافق الصحية واملدنية”.
وجدد في ختام كلمته التأكيد على ان الطريق
االمثل للتوصل الى حل مستدام لالزمة السورية
هو في احلل السياسي حتت رعاية االمم املتحدة
وفقا للقرار  2254وبيان جنيف لعام .2012

صباح اخلالد يستقبل نائب مساعد وزير اخلارجية األمريكي
استقبل الشيخ صباح اخلالد نائب رئيس
مجلس ال����وزراء وزي���ر اخل��ارج��ي��ة املبعوث
اخلاص لرئيس الواليات املتحدة األمريكية إلى
اخلليج اجلنرال املتقاعد أنتوني زيني القائد
السابق للقيادة املركزية األمريكية ونائب
مساعد وزي��ر اخلارجية األمريكي لشؤون
ال��ش��رق األدن���ى ب���وزارة خارجية ال��والي��ات
املتحدة األمريكية الصديقة تيموثي لندركنغ
والوفد املرافق .وذلك ظهر أمس األربعاء في
ديوان عام وزارة اخلارجية مبناسبة زيارتهما
الرسمية إلى دولة الكويت.
وت��ن��اول االجتماع سبل تعزيز العالقات
الثنائية اإلستراتيجية الوثيقة التي تربط
البلدين الصديقني في كافة امل��ج��االت وعلى
مختلف األصعدة وسبل تطويرها وتنميتها
كما مت بحث آخر املستجدات على الساحتني
االقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها
املنطقة باإلضافة إلى مناقشة القضايا محل
اإلهتمام املشترك.
وب��دوره أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء
وزي��ر اخل��ارج��ي��ة الشيخ صباح اخل��ال��د مبا

الشيخ صباح اخلالد

يشهده التعاون الثنائي املتني بني دولة الكويت
والواليات املتحدة األمريكية من إزدهار وتقدم
مستمر ف��ي مختلف امل��ج��االت مثمنا اجلهود

الفاعلة ل�لادارة األمريكية في إرس��اء آليات
التعاون املشترك بني البلدين الصديقني.
ومن جهتهما أثنى املبعوثان األمريكيان
على دور دول��ة الكويت املتميز في ترسيخ
دع��ائ��م حفظ األم���ن وال��س��ل��م ال��دول��ي�ين في
املنطقة مؤكدين إل��ت��زام ال��والي��ات املتحدة
األمريكية بحفظ أمن وسالمة دولة الكويت
وإستقرارها.
وحضر اللقاء نائب وزير اخلارجية السفير
خالد اجل��ارال��ل��ه ومساعد وزي��ر اخلارجية
لشؤون مجلس التعاون لدول اخلليج العربية
السفير ناصر املزين ومساعد وزير اخلارجية
لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس ال��وزراء
وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ب��اإلن��اب��ة السفير صالح
اللوغاني ومساعد وزير اخلارجية للشؤون
القانونية السفير غ��امن ال��غ��امن القانونية
ومساعد وزي��ر اخلارجية لشؤون التنمية
وال��ت��ع��اون ال��دول��ي ال��وزي��ر امل��ف��وض ناصر
الصبيح ومساعد وزي��ر اخلارجية لشؤون
األمريكتني باإلنابة املستشار صالح احلداد
وعددا من كبار املسؤولني في وزارة اخلارجية.

سفارة الكويت في واشنطن تدعو املواطنني إلى
مغادرة املناطق الواقعة ضمن مسار إعصار «فلورنس»
دعت سفارة دولة الكويت في واشنطن
املواطنني الكويتيني املتواجدين في املناطق
الساحلية الواقعة ضمن مسار إعصار
(فلورنس) الى مغادرتها على الفور مهيبة
باجلميع اخ��ذ احليطة واحل���ذر وات��خ��اذ
التدابير الالزمة لتأمني سالمتهم.وقالت
السفارة في بيان تلقت (كونا) نسخة منه
أمس األربعاء أنها وبالتنسيق مع املكاتب

وكيل «الصحة»
يبحث مع سفير
كوريا اجلنوبية
التعاون الطبي
بحث وكيل وزارة الصحة
الكويتي الدكتور مصطفى رضا
أمس األربعاء مع سفير كوريا
اجلنوبية لدى الكويت التعاون
املشترك في املجال الطبي.
وق��ال��ت ال�����وزارة ف��ي بيان
صحفي إن اجلانبني استعرضا
خ�لال ل��ق��اء جمعهما عالقات
التعاون بني البلدين الصديقني
ف��ي مختلف امل��ج��االت وسبل
تعزيزها ال سيما ف��ي املجال
الطبي ال���ذي يشهد ت��ط��ورات
متسارعة ما يتطلب االط�لاع
على آخر املستجدات العاملية
في هذا املجال.
واض����اف����ت ان اجل��ان��ب�ين
بحثا كذلك التعاون املشترك
ف��ي م��ج��االت ت��ب��ادل اخل��ب��رات
الطبية والزيارات املشتركة بني
االطباء املختصني في البلدين
لفتح آف��اق ج��دي��دة م��ن العمل
املثمر.
وأشارت إلى أن اللقاء تناول
ك��ذل��ك ال��ت��ع��اون الصحي بني
ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة وال��ك��وي��ت
ل��ت��ع��زي��ز ع�ل�اق���ات ال��ت��ع��اون
وال���ش���راك���ة ل�لاس��ت��ف��ادة من
اخل���ب���رات ال��ط��ب��ي��ة ب��ب��رام��ج
ومشاريع (الصحة) لتطوير
الرعاية الصحية بالبالد.

الفنية امللحقة تقوم بوضع خطط الطوارئ
للتعامل مع تداعيات االع��ص��ار بالنسبة
للمرضى والطلبة املتواجدين في املناطق
الواقعة ضمن مساره.
وش��ددت على ض��رورة اتباع التعليمات
والتوجيهات الصادرة عن السلطات احمللية
االمريكية ملواجهة هذة العواصف وتأمني
سالمتهم.وحثت السفارة املواطنني والطلبة

على االس��ت��م��رار بالتواصل معها وذل��ك
الطالعها على اوضاعهم في ظل هذة االحوال
اجلوية على االرق��ام التالية:رقم طوارئ
سفارة دولة الكويت12022620758+رقم
ط��������������وارئ امل�����ك�����ت�����ب ال����ث����ق����اف����ي
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«بيت الزكاة» يبحث مع منظمة البرنامج
األملاني للمانحني العرب التعاون املشترك

بيت الزكاة

بحث بيت ال��زك��اة الكويتي
أم����س األرب����ع����اء م���ع منظمة
ال��ب��رن��ام��ج األمل��ان��ي للمانحني
ال��ع��رب سبل تعزيز التعاون
وت��ن��ف��ي��ذ ع����دد م���ن امل��ش��اري��ع
املشتركة بني اجلانبني.
وأك��د مدير ع��ام بيت الزكاة
ف�ل�اح ال��ع��ت��ي��ب��ي ف���ي تصريح
صحفي على هامش استقباله وفد
منظمة البرنامج ال��ذي يترأسه
ألفيرا كانتر استعداد (الزكاة)
تنفيذ املشاريع املستقبلية التي

ت��خ��دم ال��ع��م��ل اإلن��س��ان��ي وف��ق
اللوائح واألنظمة املعتمدة من
قبل مجلس اإلدارة.
وشرح العتيبي خالل اللقاء
لوفد البرنامج أهداف بيت الزكاة
واستراتيجية عمله والشراكات
الناجحة التي نفذ م��ن خاللها
م��ش��اري��ع خ��ي��ري��ة وإن��س��ان��ي��ة
متنوعة في بقاع شتى من العالم.
من جانبها أثنت كانتر في
ت��ص��ري��ح مم��اث��ل ع��ل��ى ح��ف��اوة
االستقبال التي حظيت به والوفد

امل��راف��ق لها من قبل املسؤولني
ف��ي بيت ال��زك��اة مشيدة ب��دور
(ال��زك��اة) كمؤسسة رائ���دة في
مجال العمل اإلنساني في املنطقة
العربية والعالم.
وث��م��ن��ت ك��ان��ت��ر ج��ه��ود بيت
ال��زك��اة املتميزة داخ��ل وخ��ارج
ال���ك���وي���ت وال���ت���ي ت��ع��ب��ر عن
قيم العطاء األصيلة للشعب
الكويتي وجتسد الدور الريادي
للكويت في مجال العمل اخليري
واإلنساني.

