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الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين حلادث إطالق النار في »ستراسبورغ«
أعرب مصدر مسؤول في وزارة اخلارجية أول أمس 
عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين حلادث إطالق 
النار الذي وقع قرب سوق مبدينة ستراسبورغ الفرنسية 

وأدى إلى مقتل وجرح عدد من األبرياء.

وشدد املصدر على موقف دولة الكويت الرافض لكافة 
أشكال العنف مجددا دعوتها للمجتمع الدولي ملضاعفة 
جهوده لتخليص العالم من شرور هذه الظاهرة اخلطيرة.

وأكد وقوف دولة الكويت إلى جانب جمهورية فرنسا 

الصديقة وتأييدها في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ 
على أمنها واســتــقــرارهــا معربا عــن خالص التعازي 
واملواساة ألسر الضحايا ومتنياته للمصابني بالشفاء 

العاجل.

»2035 بحث مع السفير البريطاني رؤية »كويت جديدة 

النائب األول ووزير الدفاع يتوجه إلى الصني في زيارة رسمية
توجه النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد أمس إلى جمهورية 

الصني الشعبية الصديقة في زيارة رسمية.  
ــان في وداع النائب األول على أرض املطار   وك
رئيس األركــان العامة للجيش الفريق الركن محمد 
اخلضر ووكيل وزارة الدفاع الشيخ أحمد املنصور 
ونائب رئيس األركــان العامة للجيش الفريق الركن 

عبدالله النواف وأعضاء مجلس الدفاع العسكري.
وكان النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد قد بحث مساء أول 
أمس مع سفير اململكة املتحدة الصديقة لدى البالد 
مايكل دافنبورت وامللحق العسكرى والوفد املرافق له 
رؤية )كويت جديدة 2035( إضافة إلى املواضيع ذات 

االهتمام املشترك.
وذكــرت وزارة الدفاع في بيان لـ )كونا( أنــه مت 
خالل اللقاء تناول أهم املواضيع ذات اإلهتمام املشترك 
بني البلدين الصديقني خصوصا ما يتعلق منها برؤية 
سمو أمير البالد القائد األعلى للقوات املسلحة حفظه 
الله ورعاه )كويت جديدة 2035( التي تهدف لبناء 
كويت املستقبل بشكل يتالئم مع التطور الذي يشهده 

العالم من حولنا.
وأضــافــت أن الشيخ ناصر الصباح ثمن خالل 
اللقاء اإلمكانيات واخلبرات العريقة للمملكة املتحدة 
الصديقة في هــذا املجال السيما جناحها في إنشاء 
وإدارة املناطق اإلقتصادية الدولية مثل )هونغ كونغ( 
و)جبل طارق( وارتباطها مببادرة احلزام اإلقتصادي 

لطريق احلرير الصينية.
وأشــارت إلى أنه مت أيضا مناقشة فرص الشراكة 
مع الكويت في هذه الرؤية املستقبلية وذلك عبر تقدمي 
األفكار واإلستشارات واإلمكانيات التي تسهم في 
حتقيقها مبا يتناسب والرؤية السامية مع عدم إغفال 
اجلوانب األمنية ومــدى مالئمتها للمقترحات التي 
تعمل على حتريك عجلة النشاط اإلقتصادي بشكل 

مثمر وفعال.
ولفتت إلــى أن هــذا مــن شــأنــه أن يــعــزز عملية 
االستقرار للمستثمر مع حتقيق املردود االقتصادي مع 

احملافظة في الوقت ذاته على اجلانب األمني للدولة.

الشيخ ناصر صباح األحمد لدى مغادرته البالد

.. وخالل لقائه السفير البريطاني

مبا يكفل امتثال إيران والدول األخرى اللتزاماتها

الكويت تطالب مجلس األمن بتحمل مسؤولياته 
2231 ملتابعة تنفيذ القرار 

أكدت الكويت أهمية مواصلة مجلس األمن 
االضطالع مبسؤولياته في متابعة تنفيذ 
القرار 2231 بطريقة شاملة تكفل امتثال 
إيران والدول األخرى اللتزاماتها ليس فقط 
فيما يتعلق بعدم االنتشار النووي ولكن 

أيضا في املجاالت األخرى املشمولة بالقرار.
جــاء ذلــك خــالل كلمة الكويت في جلسة 
ــرار 2231  ــق مجلس األمـــن حــول تنفيذ ال
التي ألقاها املندوب الدائم السفير منصور 
العتيبي مساء األربعاء. وقــال العتيبي ان 
»الــكــويــت رحبت قبل ثالثة اعـــوام بخطة 
العمل املشتركة والشاملة ومــا أعقبها من 
اعتماد مجلس االمــن للقرار 2231 بالرغم 
مــن ان االتــفــاق ال يلبي كافة مشاغل دول 
املنطقة التي ال تــزال تشهد أوضاعا أمنية 
غير مستقرة وتواجه تدخالت مستمرة في 

شؤونها الداخلية«.
واضاف: »نؤكد هنا ان ترحيبنا باالتفاق 
جــاء في اطــار دعمنا الكامل لكافة قــرارات 
االمم املتحدة وللجهود واملساعي الرامية الى 
حتقيق االمن واالستقرار في منطقة الشرق 
االوســط وفــي ظل موقفنا املبدئي والثابت 
جتــاه كافة قضايا عــدم االنتشار النووي 
بشكل عام والى اخالء منطقة الشرق االوسط 

من اسلحة الدمار الشامل بشكل خاص«.
وتابع: »لقد اطلعنا على التقرير السادس 
لالمني العام الصادر مبوجب االحكام الواردة 
في املرفق باء من القرار 2231 والذي يتضمن 

موجزا شامال عن االحكام املتعلقة باملجال 
النووي والصواريخ الباليستية واالسلحة 
والتدابير املصاحبة لتعزيز تنفيذ ذلك القرار 
ونرحب مبا تضمنه التقرير حول تنفيذ ايران 
اللتزاماتها املتصلة بشأن برنامجها النووي 
على النحو الذي حتققت منه الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية«.
واكـــد مــجــددا ضـــرورة مــواصــلــة ايــران 

هــذا املسلك االيجابي من خــالل االستمرار 
بالتزاماتها وفقا ملعاهدة عــدم االنتشار 
الــنــووي واتــفــاق الضمانات الشاملة مع 
الوكالة الدولية للطاقة الــذريــة وسرعة 
املصادقة على البروتوكول االضــافــي مبا 
يضمن استمرار وضعيتها كدولة غير حائزة 

للسالح النووي.
وقال العتيبي »إن نصوص القرار 2231 ال 

تقتصر على الشق النووي فحسب بل تتعدى 
ذلك لتضع ضوابط على األنشطة ذات الصلة 
بتكنولوجيا الصواريخ الباليستية ونقل 
األسلحة التقليدية ونعرب عن قلقنا ازاء ما 
ورد في التقرير من معلومات بشأن استمرار 
اطــالق الصواريخ الباليستية على اململكة 
العربية السعودية وللمسائل املتعلقة بنقل 
االسلحة والعتاد العسكري الى دول اخرى 

في املنطقة«.
وأشــار الى انه على الرغم من عدم متكن 
السكرتارية من حتديد تاريخ نقل االسلحة 
التي مت ذكرها بالتقرير ومواصلة حترياتها 
بشأن تلك الصواريخ الباليستية فإنها تبقى 
مسألة في غاية اخلطورة وتشكل تهديدا على 

السلم واالمن الدوليني.
ــــة الــكــويــت  ــن ادان ــــرب العتيبي ع واع
الســتــهــداف اململكة العربية السعودية 
الشقيقة املتكرر بالصواريخ الباليستية التي 
تهدد امنها الوطني وتعرض حياة املدنيني 
للخطر مؤكدة موقفها الثابت الداعي الى 
ضرورة احلفاظ على امن واستقرار املنطقة 

وسالمة شعوبها.
كما اكد ضرورة االلتزام بعدم التدخل في 
الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها 
وفــق مــا ينص عليه ميثاق االمم املتحدة 
والقانون الدولي ومبادئ حسن اجلوار وحل 
اخلالفات بالطرق السلمية وعدم استخدام 

القوة او التهديد بها ونبذ الطائفية.

الكويت تعمل على تفعيل الدبلوماسية 
الوقائية ملنع نشوب النزاعات

اكدت الكويت مواصلتها مضاعفة جهودها لتفعيل 
التدابير الوقائية ملنع نشوب النزاعات من خالل 
التعاطي معها في مراحلها االولية وحتديد اسبابها 
اجلذرية وتفعيل الدبلوماسية الوقائية والوساطة 

خالل عضويتها مبجلس االمن.
جــاء ذلــك في كلمة الكويت امــام اجلمعية العامة 
لالمم املتحدة حتت بند »ثقافة السالم« والتي ألقاها 

السكرتير الثاني فهد حجي مساء االربعاء.
وقال حجي ان تلك االدوات الوقائية وحل النزاعات 
عبر الطرق السلمية جميعها ركائز اساسية للسياسة 
اخلارجية الكويتية فالعمل على تفعيل تلك االدوات 
يشكل أولوية بالنسبة لدولة الكويت خالل عضويتها 

احلالية في مجلس االمن.
واثنى على كافة اجلهود املبذولة واملساعي احلميدة 
ــوري الــذي تؤديه منظمة االمم املتحدة  ــدور احمل وال
للتربية والعلم والثقافة )يونسكو( في مجال تعزيز 
وترسيخ ثقافة السالم وجهودها في تنفيذ االعالن 
وبرنامج العمل املتعلق بثقافة السالم ونبذ العنف 
وخطة العمل املتعلقة بالعقد الدولي للتقارب بني 

الثقافات )2022-2013(.
وتابع حجي »يواجه عاملنا اليوم حتديات ومخاطر 
اكثر تعقيدا وتشابكا مما كانت عليه في السابق وذلك 
على كافة املستويات من دول وجماعات وافراد وهي 
حتديات ومخاطر تقوض وتهدد بانتشار ثقافة السالم 
وما هو مؤسف ان اخلالفات والنزاعات اصبحت في 
بعض االحيان مدعمة بالتعصب والتطرف والعنف 

واالحتقان الديني والطائفي«.

واشار الى ان ذلك يعود الى اسباب عديدة منها عدم 
تقبل الرأي اآلخر وعدم التسامح وانتشار لغة االقصاء 
وقلة التوعية في التعايش مع اآلخرين والبعض 
اصبح يلجأ الى التطرف العنيف كأسلوب للتعبير. 
واكد حجي »ان ذلك يستوجب تضافر اجلهود محليا 
واقليميا ودوليا من اجل حتويل ثقافة الكره والتعصب 

واحلرب الى ثقافة حوار وتعايش وسالم«.
ــن اهــــداف التنمية  ــدف رقـــم 16 م ــه وبـــني ان ال
املستدامة يشكل بوصلة وخارطة طريق لكافة الدول 
واملجتمعات لتحقيق هذه الغاية وهو الهدف الذي 
نص على تعزيز اقامة املجتمعات املساملة والشاملة 

للجميع.
وأضــاف »مبا ان السالم والتنمية مترابطان فإن 
تشجيع ثقافة السالم واحلوار بني املجتمعات واالديان 

عنصر اساسي لتحقيق اهداف التنمية املستدامة«.
ــى ادوات  وذكـــر ان تقرير االمـــني الــعــام اشـــار ال
ووسائل مهمة للمساهمة في السالم مثل الدبلوماسية 
الوقائية ومنع نشوب النزاعات والوساطة واحلوار 
موضحا ان »ثقافة السالم مترسخة في الكويت فإحدى 
مواد الدستور الكويتي تنص بصريح العبارة على أن 

السالم هدف الدولة«.
وبــني حجي ان الكويت حرصت على رفــع سقف 
احلرية وتعزيز ثقافة التسامح والتعايش بصورة 
مستمرة لالرتقاء باملجتمع وقد رسخ دستور الكويت 
هذه القيم واملفاهيم من خالل مواده التي نصت على 
احلقوق والواجبات لكل مواطن دون متييز بينهم 

بسبب اجلنس او االصل او اللغة او الدين.

السفير منصور العتيبي يلقي كلمة الكويت

البناي: الكويت تدعم إجراءات حكومة هايتي لتلبية مطالب املتظاهرين
اكدت الكويت دعمها لالجراءات 
التي اتخذتها السلطات احلكومية 
الوطنية في هايتي بقيادة الرئيس 
موييز لتلبية املطالب التي نادى 
بها املتظاهرون واسفرت عن فصل 
العديد من املستشارين احلكوميني 
وانشاء جلنة مستقلة تشرف على 
التحقيقات التي تقوم بها احلكومة 

جتاه ملفات الفساد.
جــاء ذلــك فــي كلمة الكويت في 
جلسة مجلس األمــن حول الوضع 
في هايتي والتي ألقاها املستشار 

طارق البناي مساء االربعاء.
وقال البناي »لقد تابعنا والقلق 
يعترينا املظاهرات واالحتجاجات 
التي اندلعت فــي شهري أكتوبر 
ــر  ــى إث ــل ــر املــاضــيــني ع ــب ــم ــوف ون
التقريرين الصادرين من قبل مجلس 
الشيوخ بشأن سوء إدارة صندوق 
بترو كاريبي والتي ارتكزت مطالب 
منظميها عــلــى مــحــاربــة الفساد 

وحتسني اخلدمات االجتماعية«.
واضاف انه »بالرغم من سقوط 
بضعة قتلى والعديد من اجلرحى 
املدنيني اثر هذه املظاهرات فإنني 
انوه بالروح املهنية التي اتسمت بها 
قــوات الشرطة الوطنية وجناحها 
في وضع هذه املظاهرات في اطارها 
الصحيح دون انــزالقــهــا ألعمال 
تخريبية توقع مزيدا من القتلى او 

اجلرحى املدنيني«.
واوضــــح الــبــنــاي ان الــبــرملــان 
الوطني اقر خالل الفترة املاضية 
قــانــون امليزانية العامة املنقحة 
لعامي 2017-2018 بعد اعــادة 
ــي لــلــمــحــروقــات  ــوم ــك الـــدعـــم احل
وقــانــون انــشــاء وتنظيم املجلس 
الــوطــنــي للمساعدات القانونية 
ورغــم اهمية هذين القانونني فإن 
النشاط التشريعي احلالي للبرملان 
ال يلبي الطموح جتــاه خلق بيئة 
قانونية متكاملة متكن املؤسسات 

الوطنية القيام باملسؤوليات امللقاة 
على عاتقها على اكمل وجه واحسن 

صورة.
واكد اهمية االعداد اجليد من قبل 
املؤسسات الوطنية لرفع كفاءتها 
ــوارث الطبيعية  ــك فــي مواجهة ال
معتبرا ان عزم احلكومة الوطنية 
انشاء آلية دائمة إلدارة االزمــات 
خطوة ايجابية تصب في مصلحة 
هذا االجتاه خصوصا بعد الزالزل 
الــتــي ضــربــت املــنــاطــق الشمالية 
من البالد وسببت اضــرارا بشرية 

ومادية.
وقـــال الــبــنــاي »تابعنا التقدم 
احملـــرز فــي مكافحة انــتــقــال وبــاء 
الكوليرا والــذي نتج عن مواصلة 
االمم املــتــحــدة دعــمــهــا للسلطات 
الهايتية في تنفيذ اخلطة الوطنية 
للقضاء على الكوليرا وعليهما 
مواصلة احلفاظ على هذه اجلهود 
واملضي بها قدما وصوال الى القضاء 

على هــذا الــوبــاء بالكامل كما هو 
مخطط له«.

ـــى ان الـــشـــروع في  واشـــــار ال
ــات التي  ــالح تسريع تنفيذ االص
تتعلق بالنظام القضائي سيساهم 
في خفض معدالت االحتجاز حلني 
انتهاء احملاكمة من جهة وخفض 
حـــاالت االكــتــظــاظ الــتــي تشهدها 
املؤسسات العقابية من جهة اخرى 
االمر الذي من شأنه ايضا ان يصب 
فـــي مــصــلــحــة حتــســني االوضــــاع 

االنسانية.
واضــــاف الــبــنــاي »لــقــد اثبتت 
ــوات الشرطة الهايتية كفاءتها  ق
خــصــوصــا فــي ظــل تــعــامــلــهــا مع 
املظاهرات العديدة التي اندلعت في 
مجمل مناطق البالد خالل الفترات 
القليلة املاضية كما ان في مواصلة 
انخفاض معدالت اجلرائم املسجلة 
دليال آخر على كفاءة قوات الشرطة 
الوطنية رغم تزايد التحديات التي 

تواجهها واملتمثلة في انتشار نشاط 
العصابات املسلحة التي بأعمالها 
تهدد أمن وسالمة املواطنني وتؤثر 
سلبا على التحسن األمني املطرد 

الذي تشهده البالد«.
وطالب باملضي قدما في تنفيذ 
خــطــة الــتــنــمــيــة االســتــراتــيــجــيــة 
للشرطة الوطنية رغم الصعوبات 
ــتــي تــعــتــرض طــريــق تنفيذها  ال
ـــوارد املالية  والكامنة فــي شــح امل
الالزمة للمحافظة على النجاحات 

التي حتققت على الصعيد األمني.
واشـــاد البناي باجلهود التي 
تقوم بها بعثة االمم املتحدة لتحقيق 
العدالة ال سيما تلك التي ترمي الى 
تنفيذ اخلطة االستراتيجية للخروج 
النهائي وفقا حلدود واليتها املقررة 
في قــرار انشائها رغم الصعوبات 
التي تكتنف جهودها حيال االرتقاء 
مبستويات املعايير املوضوعة 

املستشار طارق البنايلتنفيذ خطة اخلروج.

أمير البالد يعزي الرئيس التركي بضحايا 
اصطدام أحد القطارات في »أنقرة«

بعث صاحب السمو أمير الــبــالد الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس رجب طيب أردوغان 
رئيس اجلمهورية التركية الصديقة، عبر فيها سموه 
عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث 
اصطدام أحد القطارات في العاصمة أنقرة والذي أسفر 
عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة العشرات، سائال 
سموه املولى تعالى أن يتغمد ضحايا هــذا احلــادث 
األليم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته 
ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن مين على 

املصابني بسرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية 
ــــان رئيس  ــب طيب أردوغ ــى الــرئــيــس رج تعزية إل
اجلمهورية التركية الصديقة ضمنها سموه خالص 
تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث اصطدام أحد 
القطارات في العاصمة أنقرة مبتهال سموه إلى الباري 
جل وعال أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته 
ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن مين على 

املصابني بسرعة الشفاء والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس 

الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد


