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الصباح مالك  عبدالعزيز  بدر  مرمي  الشيخة  ينعى  األميري  الديوان 
نعى الديوان األميري  الشيخة مرمي بدر عبدالعزيز 

مالك الصباح، وجاء في بيان للديوان األميري: 
ينعى ال��دي��وان األم��ي��ري املغفور لها الشيخة مرمي 

بدر عبدالعزيز مالك الصباح عن عمر يناهز 26 عاما 
وسيوارى جثمانها الثرى بعد صالة عصر اخلميس.     

   إنا لله وإنا إليه راجعون. 

* عزاء الرجال : في املقبرة )يوم واحد فقط(.
* عزاء النساء: اجلابرية قطعة 12 شارع 5 �� منزل 

396�� هاتف: 25355074.

Friday 19th July 2019 - 13 th year اجلمعة 16 ذو القعدة 1440 ه�/ 19 يوليو  2019 - السنة  الثالثة عشرة 2

الشيخ صباح اخلالد يستقبل السفير األملاني

استقبل الشيخ ص��ب��اح اخل��ال��د نائب 
رئيس مجلس ال���وزراء وزي��ر اخلارجية 
في مكتبه ب��دي��وان ع��ام وزارة اخلارجية 
ظهر أمس اخلميس سفير جمهورية أملانيا 
االحت��ادي��ة الصديقة كارلفريد بيرغنر 
مبناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبالده 
لدى الكويت. وأشاد الشيخ صباح اخلالد 
خالل اللقاء بجهود السفير خالل فترة عمله 
في البالد وبإسهاماته التي قدمها في إطار 
دعم وتعزيز العالقات الثنائية الطيبة التي 

تربط بني البلدين الصديقني.
وحضر اللقاء مساعد وزي��ر اخلارجية 
لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزي��ر اخلارجية السفير الشيخ الدكتور 
أحمد ناصر احملمد وعدد من كبار مسؤولي 

وزارة اخلارجية.
كما استقبل الشيخ صباح اخلالد نائب 
رئيس مجلس ال���وزراء وزي��ر اخلارجية 
الكويتي في مكتبه ب��دي��وان ع��ام ال��وزارة 
صباح أم��س سفير جمهورية باكستان 
اإلسالمية الصديقة غالم دستجير مبناسبة 
انتهاء فترة عمله سفيرا لبالده لدى الكويت. 
وأش��اد الشيخ صباح اخلالد خالل اللقاء 
بجهود السفير خالل فترة عمله في البالد 
وإسهاماته التي قدمها في إطار دعم وتعزيز 

العالقات الثنائية الوطيدة التي تربط بني 
البلدين الصديقني. وحضر اللقاء مساعد 

وزير اخلارجية لشؤون مكتب نائب رئيس 
مجلس ال���وزراء وزي��ر اخلارجية السفير 

الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد وعدد من 
كبار مسؤولي وزارة اخلارجية.

صباح اخلالد يستقبل سفيري وباكستان أملانيا لدى البالد

الهني: القضية الفلسطينية
 على قمة أولويات الكويت السياسية

أك��دت الكويت األرب��ع��اء على موقفها الثابت 
والراسخ جتاه القضية الفلسطينية التي تتربع 

على قمة أولوياتها السياسية.
جاء ذلك في كلمة الوزير املفوض مساعد وزير 
اخلارجية لشؤون املنظمات الدولية ناصر الهني 
خالل اجتماع اللجنة التنفيذية االستثنائي لوزراء 
خ��ارج��ي��ة ال���دول األع��ض��اء ف��ي منظمة التعاون 
االسالمي مفتوح العضوية املعني ببحث تصاعد 
وتيرة االنتهاكات اإلسرائيلية في مدينة القدس 

املنعقد حاليا مبدينة جدة.
وق��ال الهني ف��ي كلمته إن الكويت وم��ن خالل 
عضويتها الغير دائ��م��ة ف��ي مجلس االم��ن خالل 
الفترة 2018 - 2019 اك��دت م���رارا على احلق 
الفلسطيني املشروع في انهاء االحتالل وحتقيق 
السالم وفق املبادرة العربية للسالم وتنفيذ كافة 
ق��رارات الشرعية الدولية ذات الصلة والقاضية 
بحل الدولتني وانشاء دولة فلسطني على حدود عام 

1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف أن هذا االجتماع يأتي في ظل استمرار 
امل��م��ارس��ات واالن��ت��ه��اك��ات الصهيونية املتكررة 
املمنهجة واملستفزة ملشاعر اكثر من مليار ونصف 

مليار حول العالم على حرمات ومقدسات العالم 
االس��الم��ي وال��ت��ي ك���ان آخ��ره��ا اف��ت��ت��اح الكيان 
الصهيوني نفق )درب احلجاج( املمتد من قرية 
سلوان واملؤدي إلى حائط البراق املالصق للمسجد 

األقصى.
ودان الهني سعي الكيان الصهيوني لتغير 
الهوية والواقع التاريخي وتدنيس مدينة القدس 
واألقصى الشريف وذل��ك ام��ام م��رأى ومسمع من 
العالم اجمع في حتدي سافر وجتاهل تام للقرارات 

الشرعية الدولية واملبادرات الدولية واالقليمية.
وقال: »ندرك جميعا للحجم املهول من املعاناة 
البشرية والنفسية واملادية التي يقاسيها ابناء 
الشعب الفلسطيني« مشيرا إلى أن املجتمع الدولي 
يحتفل بالذكرى ال 70 التفاقيات جنيف االرب��ع 
املوقعة في 1949 في ظل استمرار االع��ت��داءات 
القمعية م��ن قبل السلطات االسرائيلية جتاه 
الفلسطينيني العزل. ودع��ا الهني ال��دول االعضاء 
مبنظمة التعاون االس��الم��ي إل��ى تعزيز مركزية 
القضية الفلسطينية وال��ق��دس ال��ش��ري��ف وإل��ى 
التكاتف والتضامن ومضاعفة اجلهود من اجل 

نصرة احلقوق الفلسطينية املشروعة.

ناصر الهني

اس��ت��ق��ب��ل رئ��ي��س م��ج��ل��س األم���ة 
م��رزوق الغامن في مكتبه أمس وفداً 

يضم أعضاء الهيئة اإلداري��ة لالحتاد 
الوطني لطلبة الكويت فرع فرنسا.

 وض��م الوفد الطالبي كال من عبد 
الله الرشيدي وعيد الرميش وعلي 

أشكناني وعبد الله العجمي ومحمد 
الشمري.

مرزوق الغامن يتلقى درعاً من وفد احتاد الطلبة

الكويت: احلوار طريق حل 
األزمة في أوكرانيا

دعت دول��ة الكويت األط��راف املعنية باألزمة 
األوك��ران��ي��ة إل��ى ضبط النفس وتبني احل��وار 

للوصول إلى احللول الدبلوماسية لهذه األزمة.
جاء هذا املوقف في كلمة املندوب الدائم لدولة 
الكويت السفير منصور العتيبي خالل جلسة 
ملجلس األم��ن الدولي عقدت الليلة قبل املاضية 

لبحث الوضع في أوكرانيا.
ودع��ا السفير العتيبي إل��ى »ضبط النفس 
وات��خ��اذ جميع التدابير ال��ض��روري��ة للتهدئة 
وخفض التوترات العسكرية في بحر )آزوف( 

وااللتزام بإتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار«.
وأض����اف: »ونحثهما ع��ل��ى إظ��ه��ار االرادة 
السياسية الالزمة نحو اعادة الاللتزام بالتنفيذ 
الكامل التفاقات )مينسك( النهاء النزاع في سبيل 

احلفاظ على أمن وإستقرار املنطقة«.

 وتابع قائال »كما جندد الدعوة بأن احلوار 
يعد أفضل الوسائل السلمية لفض النزاعات 
والصراعات مهما تنوعت استنادا على مبادىء 
ومقاصد ميثاق األمم املتحدة لذا نكرر مناشدتنا 
لألطراف الى االنخراط فيه بجديه وحسن نية 

حفاظا على أمن واستقرار املنطقة«. 
وأع��رب عن قلقه من استمرار األوض��اع غير 
املستقرة في شرق أوكرانيا والتي دخلت عامها 
اخلامس مناشدا االطراف املعنية بعدم إتخاذ أي 
خطوات تصعيدية أو خطوات تؤجج من النزاع 

الدائر.
وأك��د السفير العتيبي ال��ت��زام دول��ة الكويت 
بوحدة وسيادة أوكرانيا وسالمتها اإلقليمية 
داخل حدودها املعترف بها دوليا وعدم التدخل 

في شؤونها الداخلية.

السفير منصور العتيبي

الغامن يستقبل أعضاء االحتاد الوطني
 لطلبة الكويت في فرنسا

.. ويستقبل سفير باكستان

نفت الهيئة العامة للمعلومات املدنية أول أمس صحة ما ذكرته 
صحيفة محلية بشأن عدم اعتداد بعض الدول األوروبية بالبطاقة 
املدنية الصادرة عنها كمرجع إلقامة األجانب بالبالد بدال عن ملصق 
اإلقامة في ج��وازات سفرهم. وقالت )املعلومات املدنية( في بيان 
صحفي إن اإلجراء اخلاص بإلغاء وضع ملصق اإلقامة في جوازات 
سفر األجانب املقيمني بالبالد واالستعاضة عنه بالبطاقة املدنية 
سارية املفعول كمرجع لإلقامة مت تعميمه على جميع ال��دول منذ 

تفعيله في 10 مارس املاضي بالتعاون مع اجلهات املختصة.
وأضافت أنه منذ صدور القرار ال��وزاري رقم 135 لسنة 2019 

القاضي بإلغاء ملصق اإلقامة في جوازات سفر املقيمني مت التنسيق 
مع وزارة اخلارجية واإلدارة العامة للطيران املدني واجلهات ذات 
الصلة لتعميم هذا اإلجراء على جميع الدول. وأوضحت أن القرار 
الهادف إلى مواكبة أحدث التقنيات التكنولوجية لتحسني مستوى 
اخلدمات املقدمة وخدمة العمل األمني مبفهومه الشامل »معمول به 
في أكثر من دولة ومنها خليجية« مشيرة إلى »أحقية كل دولة في 
حتديد اإلج��راءات املتبعة في آلية الدخول إليها واخل��روج منها«. 
يذكر أن املدير العام للهيئة العامة للمعلومات املدنية مساعد 
العسعوسي قال في مؤمتر صحفي عقد في 20 مارس املاضي إنه 

بناء على قرار وزارة الداخلية املشار إليه آنفا »ستكون البطاقة 
املدنية وتاريخ صالحيتها إثبات على صالحية اإلقامة بالبالد«. 
وأض��اف العسعوسي آن��ذاك أنه وبناء على هذا القرار »لن يسمح 
بدخول املقيم إلى البالد أو اخل��روج منها ما لم يحمل ج��واز سفر 

ساري املفعول وبطاقة مدنية سارية«.
ونوه بأن »من يفقد بطاقته املدنية في اخل��ارج ميكنه مراجعة 
سفارة دولة الكويت في البلد املوجود فيها ليحصل على شهادة فيها 
بيانات اإلقامة ليتمكن من العودة إلى البالد مرة أخرى على أن يقوم 

املعلومات املدنيةمبراجعة الهيئة إلصدار بطاقة بدل فاقد«.

لإلقامة مرجعا  بالبطاقة  أوروبية  دول  اعتداد  عدم  صحة  تنفي  املدنية«  »املعلومات 


