
أكدت الكويت أن االستجابة الفعالة 
والدائمة للتحديات التي تشكلها زيادة 
ال��ن��زوح القسري ل��ن تنجح إال عبر 

معاجلتها بشكل شامل وبكل أبعادها.
ج��اء ذل��ك ف��ي كلمة ال��ك��وي��ت التي 
ألقاها مندوبها الدائم لدى األمم املتحدة 
السفير م��ن��ص��ور العتيبي بجلسة 
مجلس األم���ن بصيغة )آري���ا( حول 
»االس��ت��ج��اب��ة بفعالية الحتياجات 
ال��اج��ئ��ن وامل��ش��ردي��ن وال��ع��ائ��دي��ن« 
التي نظمها مساء االثنن كل من غينيا 
االستوائية وجنوب إفريقيا وكوت 

ديفوار.
وق��ال السفير العتيبي إن العالم 
احتفل باليوم العاملي لاجئن يوم 
اخلميس املاضي بحزن شديد حيث 
كشف آخ��ر تقرير بشأن االجت��اه��ات 
العاملية لدى املفوضية السامية لشؤون 
الاجئن إن عدد الاجئن واملشردين 
داخ��ل��ي��ا وص��ل إل��ى مستوى قياسي 
بلغ 8ر70 مليون ويقع على عاتقنا 
كأعضاء في مجلس األم��ن باإلضافة 

ال��ى مسؤولية احل��ف��اظ على السلم 
واألمن الدولين مسؤولية محاسبة من 
ال يلتزمون بالقوانن الدولية وأولئك 
الذين يؤججون النزاعات التي تسببت 
في أغلب موجات النزوح التي يشهدها 

عاملنا اليوم.
وأض��اف أن اإلح��اط��ات التي قدمها 
امل��ف��وض السامي ل��ش��ؤون الاجئن 
فيليبو غراندي ونائبة األم��ن العام 
أمينة محمد والقائم بأعمال املستشار 
اخل���اص ل��ش��ؤون إف��ري��ق��ي��ا بيينس 
غ��وان��اس وامل��دي��ر اإلقليمي ملنطقة 
الشرق األوس��ط في اللجنة الدولية 
للصليب األحمر فابريزيو كاربوني في 
اجللسة تطرقت إلى الروابط الواضحة 
بن النزاعات وأزم��ة النزوح احلالية 
وكيف أن عدم القدرة على منع اندالع 
تلك ال��ن��زاع��ات ف��ي مراحلها األولية 
ومعاجلة جذورها يؤدي تلقائيا إلى 
تدفق أعداد كبيرة من الاجئن تترتب 
عليها تكاليف مادية وسياسية باهظة.

وأوض���ح أن��ه كثيرا م��ا تسهم هذه 

التدفقات بدورها في خلق املزيد من 
ع��دم االستقرار اإلقليمي األم��ر الذي 
يؤدي إلى حلقة من النزاع والتشريد 

يعزز ويغذي كل منهما اآلخر.
وأك����د ال��س��ف��ي��ر ال��ع��ت��ي��ب��ي إمي���ان 
ال��ك��وي��ت بأهمية معاجلة األزم���ات 
خال مراحلها األولية للحيلولة دون 
تفاقمها ومعاجلة ج��ذوره��ا لضمان 
عدم اندالعها مرة أخ��رى مما يتوافق 
متاما مع رؤي��ة األم��ن العام وال��دور 
املنوط بهذه املنظمة التي يجب على 
جميع اجهزتها ان تعمل معا لتحقيق 

هذه الغاية.
وشدد على ضرورة اضطاع مجلس 
األمن مبسؤولياته عبر استخدام جميع 
األدوات املتاحة له إلنهاء النزاعات 

واحلفاظ على السلم واألمن الدولين.
وبن أن أي أزمة عاملية تتطلب نهجا 
عامليا ملعاجلتها قائما على التعاون 
اإلقليمي والدولي قائا: »نولي أهمية 
كبيرة جل��ه��ود املفوضية السامية 
لتطبيق اط���ار االستجابة الشاملة 

لاجئن م��ن خ��ال امليثاق العاملي 
ب��ش��أن الاجئن وال���ذي ي��ه��دف الى 
املساهمة ف��ي االس��ت��ق��رار اإلقليمي 
وال��ع��امل��ي م��ن خ��ال االس��ت��ف��ادة من 
املوارد اجلديدة والسياسات التقدمية 
ل��دع��م ق���درة الاجئن واملجتمعات 
املضيفة ع��ل��ى التكيف وم���ن خ��ال 
التركيز على بناء حلول للتشريد منذ 

بداية األزمات«.
وأض��اف »نرى أن اجتماعنا اليوم 
يوفر فرصة جيدة الستكشاف كيف 
ميكن لهذا املجلس أن يساعد في إعطاء 
مضمون لاتفاق والبناء على أوجه 
تكامله مع جهود األمم املتحدة األخرى 
ف��ي م��ج��االت منع نشوب النزاعات 
وحتقيق السلم واألم���ن والتنمية 

املستدامة«.
ولفت إلى أنه من أجل ضمان تنفيذ 
ه��ذه األط��ر بفعالية وضمان سامة 
وك��رام��ة األش��خ��اص احملاصرين في 
النزاع من الضروري مواصلة التأكيد 
على أهمية االمتثال للقانون الدولي 
والقانون الدولي اإلنساني وقانون 
حقوق اإلنسان وضمان التنفيذ الكامل 

لقرارات مجلس األمن ذات الصلة.
وأك��د أن اإلغ��اث��ة االنسانية جزء 
أساسي من االستجابة ألزمة النزوح 
احل��ال��ي��ة ويتطلب ت��وف��ي��ر ال��ك��رام��ة 
جلميع هؤالء احملتاجن خططا فعالة 
وقصيرة املدى وحلوال دائمة وطويلة 
األج���ل. وت��اب��ع ق��ائ��ا: »م��ازل��ن��ا نرى 
تضامنا م��ن املجتمع ال��دول��ي جتاه 
الاجئن والنازحن في جميع أنحاء 
العالم ومن الضروري أن نشدد على 
أهمية دور تلك املجتمعات والدول التي 
تستضيف ع��ددا كبيرا من الاجئن 
وتوفر لهم الدعم كما نؤكد على دور 
املؤسسات واملجتمع املدني واملنظمات 
غير احلكومية التي تعمل دون كلل من 
أجل توفير حياة كرمية لكل احملتاجن 
ف��ي مناطق ال��ص��راع بكافة مراحله 

وإعادة التأهيل من بعده«.
ورح��ب بتركيز االحت���اد اإلفريقي 
على ه��ذه القضية الهامة م��ن خال 
إع��ان��ه ل��ع��ام 2019 »ع���ام الاجئن 
والعائدين واملشردين داخليا« وذلك 
ف��ي قمة االحت���اد اإلفريقي ف��ي أدي��س 

أبابا في فبراير املاضي.

alwasat.com.kw

سفارتنا في بلجيكا تدعو  إلى مطابقة  الزيارة مع نوع التأشيرة
دعت سفارة دولة الكويت لدى مملكة بلجيكا املواطنن 
إلى ضرورة احلصول على تأشيرة دخول )فيزا( لبلجيكا 
م��ع م��راع��اة ال��ش��روط اخل��اص��ة بتأشيرة دول االحت��اد 
األوروب��ي واستخراجها من السفارة التي متثل أول بلد 

سيتم التوجه إليه.

   وأكدت السفارة ضرورة أن تكون الزيارة مطابقة لنوع 
التأشيرة املمنوحة من قبل السفارة )تأشيرة سياحية أو 

تأشيرة للعاج(.
   وأض��اف��ت أن��ه في ح��ال تعرض املواطنن ألي ظرف 
ط��ارئ خال تواجدهم في مملكة بلجيكا التواصل فورا 

على رقم طوارئ السفارة )0032477775801( لتقدمي 
املساعدة الازمة.

   وأشارت إلى احترام تعليمات وقوانن اجلمارك في كل 
بلد وأن يقوم الزائر عند الدخول واخلروج بتصريح املبالغ 

املالية التي بحوزته إذا كانت قيمتها تفوق 10 آالف يورو.
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السفير منصور العتيبي يلقي كلمة الكويت

الكويت: االستجابة لتحديات النزوح القسري 
لن تنجح إال عبر معاجلتها بشكل شامل

سفارة الكويت تدعو املواطنني الراغبني 
بالسفر إلى السعودية التقيد باإلرشادات

    دعت سفارة الكويت لدى اململكة العربية 
السعودية املواطنن الكرام الراغبن بالسفر 
إلى اململكة العربية السعودية الى ضرورة 

التقيد باإلرشادات.
 وأوض��ح��ت ال��س��ف��ارة ف��ي بيان صحفي 
ال��ي��وم االث��ن��ن ان��ه مبناسبة حلول موسم 
السفر واإلجازة الصيفية وحرصا منها على 
سامة مواطنيها خ��ال سفرهم وإقامتهم 
انه يجب التأكد من صاحية جوازات السفر 
او البطاقة املدنية ودفتر السيارة ورخصة 
ال��ق��ي��ادة وض����رورة االح��ت��ف��اظ ب��ص��ور عن 
الهويات الشخصية واالح��ت��ف��اظ باألصل 

مبكان امن.
وذكرت أنه يجب على املواطنن مرتادي 
ال��ب��ح��ر ع���دم جت����اوز احل�����دود ال��ب��ح��ري��ة 
او ال��دخ��ول ال��ى امل��ي��اه السعودية اال بعد 
اخ��ذ التصريح ال���ازم م��ن قبل احلكومة 

السعودية.
 وش���ددت على وج��وب االل��ت��زام بالنظم 
والقوانن اخلاصة باجلمارك لدى الدخول 
واخلروج عبر املنافذ واملطارات السعودية 
وعدم حمل مبالغ تزيد قيمتها عن 60 ألف 
ريالسعودي )نحو 16 ال��ف دوالر( أو ما 
يعادلها )واب��اغ السلطات السعودية من 
خال استيفاء اإلق��رار املعد لذلك( في حال 
حمل مبالغ ماليه تزيد قيمتها عن 60 ألف 
ريال أو ما يعادلها من العمات األخرى كما 

ميكن احل��ص��ول على مزيد م��ن املعلومات 
www. ( منخال موقع اجلمارك السعودية

. ) customs.gov.sa
وأك��دت على ض��رورة عدم جتاوز الكمية 
املسموح بها بالنسبة للسلع اخلاضعة 
لضريبة القيمة املضافة والتي تنصعلى عدم 
جلب أكثر من 200 سيجارة أو مايعادل 500 
ج��رام.    وبينت أنه على املواطنن الراغبن 
في اصطحاب عمالتهم املنزلية معهم االلتزام 
مبدة صاحية تأشيرة الدخول أو العبور 

وعدم جتاوز املدة القانونية بشأنها.
 وأهابت السفارة باملواطنن التأكد من 
سامة املركبة ميكانيكا وسامة اإلط��ارات 
والقيادة بحذر الفتة ال��ى ع��دم الدخول أو 
االقتراب من املناطق احملضورة وض��رورة 
االبتعاد عنها واالحتفاظ بأرقام الطوارئ 

املهمة للرجوع لها عنداحلاجة.
  وش������ددت ع��ل��ى ض������رورة االل���ت���زام 
بالقوانن املرورية وعدم جتاوزها راجية 
م��ن املواطنن ض���رورة التقيد ب��اإلش��ارات 
والتعليمات املتبعة ف��ي اململكة العربية 
السعودية مضيفة أن السفارة قد خصصت 
للمواطنن أرق���ام ال��ت��واص��ل للتعامل مع 
احل���االت الطارئة التي يحتاجونها على 
هاتف رقم 00966500554256 والقنصلية 
العامة في مدينة )ج��دة( على هاتف رقم 

 . 00966535571133

أكدت نائبة األمن العام لوزارة اخلارجية 
بجمهورية النيجر ساني نانا عائشة انديا 
أمس الثاثاء دعم حكومة بادها »الكامل« 

للكويت وترشيحاتها في املنظمات الدولية.
جاء ذلك خال اجتماعها مبساعد وزير 
اخلارجية الكويتي لشؤون افريقيا السفير 
حمد املشعان الذي يزور النيجر حاليا في 
اط��ار تفعيل مذكرة امل��ش��اورات السياسية 

املوقعة بن البلدين في عام 2017.
ون��ق��ل السفير املشعان ف��ي تصريح ل� 
)كونا( عن عائشة انديا ترحيبها بزيارة 
الوفد الكويتي السيما انها الثانية من نوعها 
على أعلى مستوى بعد الزيارة التي قام بها 
أمير الباد الراحل الشيخ جابر األحمد عام 

.1986
وق��ال: إن املسؤولة النيجرية اكدت دعم 
بادها لترشح الكويت لعضوية اللجنة 
الدائمة للهال والصليب األحمر )جنيف - 
أكتوبر 2019( وعضوية مجلس االستثمار 
البريدي )ساحل العاج - أكتوبر 2019( 
وعضوية مجلس إدارة املنظمة البحرية 
الدولية للفترة )2020 - 2021( )لندن 

- نوفمبر 2019(.
وأض�����اف ال��س��ف��ي��ر امل��ش��ع��ان أن���ه نقل 
للمسؤولة حت��ي��ات ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 
ال����وزراء وزي��ر اخل��ارج��ي��ة الشيخ صباح 
اخلالد وتهنئته بفوز النيجر مبقعد غير 

دائم مبجلس االمن للفترة )2020 - 2021( 
وال��دع��وة ال��ى تنسيق امل��واق��ف في مجلس 

االمن للقضايا ذات االهتمام املشترك.
وأشار إلى أنه من املنتظر أن يلتقي وزيرا 
خارجية البلدين الصديقن على هامش 
االج��ت��م��اع املقبل للجمعية العامة لألمم 
املتحدة حيث سيتم التوقيع على اتفاقية 
إلنشاء جلنة مشتركة بن البلدين الصديقن 
م��ا م��ن ش��أن��ه نقل ال��ع��اق��ات ب��ن الكويت 

والنيجر إلى مستوى أرحب.
وأوض��ح السفير املشعان أنه استعرض 
خال االجتماع سياسة الكويت اخلارجية 
ونهجها ف��ي مجلس األم��ن وال���ذي ينطلق 
من خمس نقاط هي احترام سيادة ال��دول 
واحل��ف��اظ على حسن اجل���وار والتمسك 
بقواعد ال��ق��ان��ون ال��دول��ي وتعزيز السلم 
واألم���ن الدولين وإع��ط��اء األول��وي��ة لدعم 

األوضاع اإلنسانية الصعبة.
وأك���د دع��م ال��ك��وي��ت وترحيبها برغبة 
النيجر في استضافة ال��دورة ال47 ملجلس 
وزراء خارجية منظمة التعاون اإلسامي 
لعام 2020 متمنيا ان يلقى هذا االجتماع كل 

النجاح.
وتأتي زيارة السفير املشعان إلى النيجر 
في ختام جولة إفريقية شملت كينيا وتنزانيا 
وبنن في إط��ار تفعيل مذكرة امل��ش��اورات 

السياسية املوقعة بن الكويت وهذه الدول.

»النيجر« تؤكد دعمها الكامل لترشح 
الكويت في املنظمات الدولية

سمو األمير يستقبل سمو الشيخ ناصر احملمد

استقبل ص��اح��ب السمو أم��ي��ر الباد 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان صباح 

أمس سمو الشيخ ناصر احملمد. 
م��ن جهة أخ��رى بعث صاحب السمو 
أمير الباد الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تهنئة إلى الرئيس بوروت باهور رئيس 
جمهورية سلوفينيا الصديقة عبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لباده متمنيا سموه لفخامته 
موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق 

دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 

األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس بوروت 
ب��اه��ور رئ��ي��س ج��م��ه��وري��ة سلوفينيا 
الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لباده متمنيا 

لفخامته موفور الصحة والعافية.
كما بعث صاحب السمو أمير الباد 
الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى 
الرئيسة كوليندا غرابار كيتاروفيتش 
رئيسة جمهورية كرواتيا الصديقة عبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبادها متمنيا لفخامتها 
موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق 

دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيسة كوليندا 
غرابار كيتاروفيتش رئيسة جمهورية 
كرواتيا الصديقة ضمنها سموه خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبادها 

متمنيا لفخامتها موفور الصحة والعافية.
وبعث صاحب السمو أمير الباد الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
فيليب جاسينتو نيوسي رئيس جمهورية 
موزمبيق الصديقة عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 

لباده متمنيا لفخامته موفور الصحة 
والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم 

واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس فيليب 
جاسينتو ن��ي��وس��ي رئ��ي��س جمهورية 
موزمبيق الصديقة ضمنها سموه خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لباده 

متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك 
رئيس مجلس ال���وزراء ببرقيات تهنئة 

مماثلة.

سموه هنأ رؤساء سلوفينيا وكرواتيا وموزمبيق بالعيد الوطني لبالدهم

أمير البالد يستقبل ناصر احملمد
ولي العهد يستقبل مشعل 

األحمد و ناصر احملمد

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
بقصر بيان صباح أم��س نائب رئيس احلرس 

الوطني الشيخ مشعل األحمد. كما استقبل سمو 
ولي العهد سمو الشيخ ناصر احملمد.

سمو ولي العهد يستقبل الشيخ مشعل األحمد


