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الشيخ صباح اخلالد وقيادات الوزارة يستقبلون املهنئني

 استقبل الشيخ صباح اخلالد 
نائب رئيس مجلس الــوزراء 
وزير اخلارجية بحضور نائب 
وزيــر اخلارجية السفير خالد 
اجلارالله املهنئات واملهنئني 
من مساعدي وزيــر اخلارجية 
ورؤساء البعثات الدبلوماسية 
املتواجدين في البالد ومنتسبي 
وزارة اخلارجية مبناسبة عيد 

األضحى املبارك.
وأعرب الشيخ صباح اخلالد 
خالل االستقبال الذي مت أمس 
األربعاء عن متنياته للجميع 
بأن تعاد عليهم هذه املناسبة 
الــســعــيــدة مبــوفــور الصحة 
والعافية وأن يدمي على بلدنا 
العزيز نعمة األمن واالستقرار 
ودوام التقدم واالزدهــــار في 
ظل القيادة احلكيمة حلضرة 
صــاحــب الــســمــو أمــيــر الــبــالد 
الشيخ صباح األحمد وسمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد 

حفظهما الله ورعاهما.  

اخلالد يستقبل املهنئني بعيد األضحى
 من منتسبي »اخلارجية« 

سمو أمير البالد يعزي الرئيس 
الصيني بضحايا إعصار »ليكيما«

بعث صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد ببرقية تعزية 
الــى الرئيس شي جني بينغ رئيس 
جمهورية الصني الشعبية الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص تعازيه 
وصــادق مواساته بضحايا إعصار 
)ليكيما( الذي ضرب عدة مقاطعات 
ــني وأســفــر  ــص ــي ال ــرق ــق ش ــاط ــن وم
ــن الضحايا  ــن ســقــوط الــعــديــد م ع
واملصابني وتدمير للمرافق العامة 
واملمتلكات راجيا سموه للضحايا 
الرحمة وللمصابني سرعة الشفاء 
ــأن يتمكن املــســؤولــون فــي البلد  وب
الصديق من جتاوز آثار هذه الكارثة 

الطبيعية.
وبعث سمو ولــي العهد الشيخ 
نـــواف األحــمــد ببرقية تعزية إلى 
ــس شـــي جـــني بــيــنــغ رئــيــس  ــي ــرئ ال
جمهورية الصني الشعبية الصديقة 
ــص تــعــازيــه  ــال ــوه خ ــم ضــمــنــهــا س
وصــادق مواساته بضحايا إعصار 
)ليكيما( الذي ضرب عدة مقاطعات 
ومناطق شرقي الصني راجيا سموه 
للضحايا الرحمة وللمصابني سرعة 
الشفاء.كما بعث سمو الشيخ جابر 
املبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية 

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمدتعزية مماثلة. 

اســـتـــقـــبـــل 
ســـمـــو ولـــي 
العهد الشيخ 
ــواف األحمد  ن
اجلــــــــابــــــــر 
الــــصــــبــــاح 
بــقــصــر بــيــان 
ــاح امــس  ــب ص
رئيس مجلس 
ـــــــــــــوزراء  ال
بـــــاإلنـــــابـــــة 
ووزيـــــــــــــــر 
ـــة  ـــي ـــارج اخل
الشيخ صباح 
اخلالد احلمد 

الصباح.
كما استقبل 
سموه بقصر 
بـــيـــان نــائــب 
رئيس مجلس 
الوزراء ووزير 
ـــة  ـــي ـــل ـــداخ ال
الشيخ خالد 
اجلــــــــــــــراح 

الصباح.

ولي العهد يستقبل رئيس 
مجلس الوزراء باإلنابة 

ووزير الداخلية

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد

جانب من املهنئني

رئيس األركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد اخلضر يستقبل كبار القادة 

رئيس األركان العامة للجيش 
يستقبل املهنئني بالعيد

نيويورك – كونا : دعت الكويت الى تنسيق 
اجلهود فيما يتعلق باالمتثال للقانون الدولي 
اإلنساني وحــث أطـــراف الــنــزاع على احترام 
التزاماتها مبوجب القانون الدولي.جاء ذلك في 
كلمة الكويت التي ألقاها مندوب الكويت الدائم 
لدى األمم املتحدة السفير منصور العتيبي في 
جلسة مجلس األمن التي عقدت مساء  الثالثاء 
بعنوان )تشجيع وتعزيز سيادة القانون..

القانون الدولي اإلنساني(.
وقال العتيبي »يصادف عام 2019 الذكرى 
السبعني التفاقيات جنيف لعام 1949 والتي 
متخضت عن أكبر حرب مدمرة شهدتها البشرية 
أال وهي احلرب العاملية الثانية حيث تأسست 
االمم املــتــحــدة على أثــرهــا وكنتيجة لآلثار 
واخلسائر الناجمة عنها وللحيلولة دون وقوع 

حرب أخرى مدمرة«.
وأضـــاف أن حجم العنف واملــعــانــاة الــذي 

تشهده مناطق الــنــزاع املختلفة حــول العالم 
طــوال العقود املاضية ال يقل عن حجم العنف 
واملعاناة الذي شهده العالم في احلرب العاملية 
الثانية قبل 74 عاما.وأشار العتيبي الى انه 
ال ميكن إنكار أن مسألة تعزيز سيادة القانون 
والسيما القانون الدولي اإلنساني أصبحت 
أكثر أهمية من أي وقت مضى مبينا أن اتفاقيات 
جنيف األربع وبروتوكوالتها اإلضافية توفر 
اإلطار القانوني حلماية اإلنسان أثناء احلروب 
والنزاعات املسلحة.وحذر من أن هذه االتفاقيات 
وبالرغم من تصديقها على مستوى العالم ال 
حتظى باالحترام وااللــتــزام املطلوب فمازال 
العالم يشهد إهماال وجتاهال صارخا لتنفيذ 

نصوص هذه االتفاقيات في اآلونة األخيرة.
واستعرض العتيبي أمثلة على هذا التجاهل 
ــي األراضــــي الفلسطينية  ــا يــجــري ف مــثــل م
احملتلة وفــي سوريا وألقلية الروهينغيا في 

ميامنار متسائال عن امكانية وضــع حد لهذه 
االنتهاكات وتخفيف املعاناة اإلنسانية الهائلة 
واملأساوية التي تشهدها بــؤر النزاع.وتابع 
قائال إن »اإلجابة األساسية تكمن في جوهر 

مناقشاتنا اليوم وهي عن طريق تعزيز سيادة 
ــرام املــبــادئ اإلنسانية أثناء  ــت الــقــانــون واح
النزاعات املسلحة ولكن السؤال األهم هو كيف 
ــد ان لــأمم املتحدة  ميكننا حتقيق ذلــك«. وأك

ومجلس األمن دورا مهما ومحوريا في ضمان 
االمتثال للقانون الــدولــي اإلنساني وتعزيز 
سيادة القانون من خالل ضمان التنفيذ الكامل 
لقرارات مجلس األمــن ذات الصلة السيما في 
سياق حماية املدنيني وامتثال أطــراف النزاع 
واملنظمات الدولية العاملة بامليدان للقانون 
الدولي اإلنساني. وشدد العتيبي على مسؤولية 
قــوات حفظ السالم التابعة لأمم املتحدة في 
حماية املدنيني عبر اتخاذ التدابير الالزمة 
الكفيلة بذلك فــي ظــل مــا تشمله واليتهم من 
توفير األمن ملخيمات النازحني واإلخالء الطبي 
للجرحى وتعزيز قـــدرات الشرطة الوطنية 
ــدد كذلك على  لالضطالع مبسؤولياتها. وش
أهمية ضمان املساءلة عن ارتكاب جرائم احلرب 
واإلبادة واجلرائم ضد اإلنسانية وإدانة جميع 
انتهاكات حقوق اإلنسان في أي نزاع وضمان 
محاسبة املسؤولني عن استهداف املدنيني بأي 

شكل. وأوضح العتيبي ان العقوبات قد تؤدي 
دورا مهما في ضمان محاسبة املسؤولني عن 
انتهاكات القانون الدولي اإلنساني والقانون 
الدولي حلقوق اإلنسان في حــال استخدامها 
بطريقة فعالة وشــفــافــة.وتــابــع قــائــال »تقع 
ــدول أعــضــاء أيضا بشأن  املسؤولية علينا ك
تطبيق القوانني الدولية القائمة بشكل أشمل 
من خالل اتخاذ تدابير محددة عملية وتنفيذية 
في حني ال ميكن ألحد أن ينكر أن معظمنا لديه 

أولويات وسياسات وطنية مختلفة«.
واضاف »غالبا ما يكون من الصعب تنسيق 
جميع مواقفنا بشكل موحد في كل مرة إال أنه ال 
ينبغي أن يؤثر ذلك بأي شكل من األشكال على 
التزاماتنا ومسؤولياتنا مبوجب القانون الدولي 
خاصة فيما يتعلق باملجال اإلنساني وتقدمي 
املــســاعــدات اإلنسانية والــســمــاح بوصولها 

للمحتاجني دون عراقيل وشروط«.

الكويت تدعو إلى تنسيق اجلهود املتعلقة باالمتثال للقانون الدولي اإلنساني

مندوب الكويت الدائم لدى األمم املتحدة السفير منصور العتيبي يلقي كلمته في  مجلس األمن

رئيس مجلس األمة 
يعزي نظيره في 

الصني بضحايا 
إعصار ليكيما

بــعــث رئيس 
ــس األمـــة  ــل ــج م
مـــرزوق الغامن 
أمس ببرقية إلى 
رئيس البرملان 
الـــصـــيـــنـــي لــي 
تــشــانــشــو عبر 
فيها عن خالص 
العزاء وصادق 
ــــــــاة  ــــــــواس امل
بضحايا إعصار 
)ليكيما( الــذي 
ــــدة  ضــــــــرب ع
مــــقــــاطــــعــــات 
ومناطق شرقي 
الــصــني وأســفــر 
ـــوط  ـــق ــــــن س ع
ــن  ــــد م ــــدي ــــع ال

الضحايا واملصابني.
وأعــرب الغامن في برقيته عن التعاطف التام مع 
الشعب الصيني الصديق معربا عــن ثقته بقدرة 

الصينيني على جتاوز آثار تلك الكارثة الطبيعية.  

مرزوق الغامن

اخلضر مستقبال أحد املهنئني من منتسبي اجليش

  إستقبل رئيس األركان العامة للجيش 
الفريق الركن محمد خالد اخلضر بديوان 
رئــاســة األركـــان صــبــاح امـــس، املهنئني 
مبناسبة عيد األضحى املبارك من منتسبي 

اجليش الكويتي .
   وقد متنى اخلضر من املولى عز وجل 
أن يدمي نعمة األمــن واألمــان على وطننا 
الغالي حتت ظل قيادة صاحب السمو أمير 

البالد القائد األعلى للقوات املسلحة الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح ، وسمو ولي 

العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء.
حضر اإلستقبال نائب رئيس األركان 
العامة للجيش الفريق الركن عبدالله 
النواف الصباح وأعضاء مجلس الدفاع 
ــادة في  ــق العسكري وكــبــار الــضــبــاط ال

اجليش. 


