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إصابات دون  الصناعية  بالشويخ  كراجات  ثالثة  في  حريق  اندالع  »اإلطفاء«: 
  أعلنت ادارة العالقات العامة واإلعالم باإلدارة 
العامة لالطفاء أن حريقا اندلع أول أمس الثالثاء 
في ثالثة كراجات في منطقة الشويخ الصناعية 

مؤكدة انها متكنت من السيطرة عليه دون وقوع 
إصابات.

وق��ال��ت إدارة اإلع����الم ف��ي ب��ي��ان صحفي أن 

ف��رق اإلط��ف��اء من الشويخ الصناعية والشهداء 
والعارضية واإلسناد هرعت إلى املكان فور اندالع 

احلريق مبينة أن األضرار اقتصرت على املاديات.

Thursday 23th May 2019 - 13 th year - Issue No.3445اخلميس 18 رمضان 1440 ه�/ 23 مايو  2019 - السنة  الثالثة عشرة -   العدد 3445 2
سموه هنأ الرئيس اليمني بالعيد الوطني لبالده 

األمير يستقبل ولي العهد واملبارك

استقبل صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد اجلابر بقصر بيان 
صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد. كما استقبل سموه سمو الشيخ 

جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء.
من جهة أخ��رى بعث صاحب السمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تهنئة إلى أخيه الرئيس عبد ربه منصور 

هادي رئيس اجلمهورية اليمنية الشقيقة 
ع��ب��ر فيها س��م��وه ع��ن خ��ال��ص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني للجمهورية 
اليمنية الشقيقة متمنيا لفخامته موفور 
ال��ص��ح��ة وال��ع��اف��ي��ة وأن ي��س��ود األم��ن 

واالستقرار كافة ربوع البلد الشقيق.
وب��ع��ث سمو ول��ي العهد الشيخ 
ن���واف األح��م��د ببرقية تهنئة إل��ى 

الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس 
اجلمهورية اليمنية الشقيقة ضمنها 
س��م��وه خ��ال��ص ت��ه��ان��ي��ه مبناسبة 
العيد الوطني للجمهورية اليمنية 
الشقيقة راجيا لفخامته دوام الصحة 
والعافية. كما بعث سمو الشيخ جابر 
املبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية 

تهنئة مماثلة.

سمو األمير يستقبل سمو الشيخ جابر املبارك

ولي العهد يستقبل املبارك واخلالد واجلراح 
والدكتور أحمد عمر هاشم

استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ نواف 
األحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ 

جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء
واستقبل سمو ول��ي العهد نائب رئيس 
مجلس ال���وزراء ووزي��ر اخلارجية الشيخ 
صباح اخلالد. كما استقبل سمو ولي نائب 
رئ��ي��س مجلس ال����وزراء ووزي���ر الداخلية 

الشيخ خالد اجلراح.
واستقبل سمو ولي العهد عضو هيئة كبار 
العلماء باألزهر الشريف ومجمع البحوث 
اإلسالمية ورئيس جامعة األزه��ر األسبق 
األس��ت��اذ ال��دك��ت��ور أح��م��د عمر ه��اش��م وذل��ك 

مبناسبة زيارته للبالد.
وقد رحب سموه بفضيلته ضيفا عزيزا 
في بلده الثاني دولة الكويت مشيدا بجهوده 
اإليجابية في خدمة اإلس��الم وبإسهاماته 
ال��ث��ري��ة ف��ي امل��ج��االت الدينية وال��دع��وي��ة 
والفكرية والتعليمية متمنيا لفضيلته دوام 

التوفيق والسداد.
ومن جانبه أشاد فضيلته مبكانة الكويت 
ال��دول��ي��ة ومبواقفها امل��ش��رف��ة وبجهودها 
امل��ب��ارك��ة جت���اه ق��ض��اي��ا ام��ت��ي��ه��ا العربية 
واإلسالمية وما تبذله من جهود حثيثة في 
حتقيق االستقرار اإلقليمي والدولي وتعزيز 

قيم السالم بفضل القيادة احلكيمة لصاحب 
السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ذخرا 

للبالد وقائدا للعمل اإلنساني.
كما أثنى فضيلته على دور دولة الكويت 
الريادي وبعطائها املتميز في مجاالت العمل 
اإلنساني واخليري والتنموي في مختلف 
اصقاع األرض داعيا املولى العلي القدير أن 
يعيد هذا الشهر الكرمي على سموه مبوفور 
الصحة والعافية وعلى دولة الكويت قيادة 
وحكومة وشعبا ب��اط��راد التقدم والرخاء 
واالستقرار. وحضر املقابلة  رئيس ديوان 

سمو ولي العهد الشيخ مبارك الفيصل.

سمو ولي العهد يستقبل الشيخ صباح اخلالد

.. وسموه يستقبل  الدكتور أحمد عمر هاشم

ناصر الصباح يستقبل مجلس
 إدارة اجلمعية الكويتية للحقوقيني

استقبل ال��ن��ائ��ب األول لرئيس مجلس 
ال���وزراء وزي��ر الدفاع الشيخ ناصر صباح 
األح��م��د، بقصر بيان العامر صباح أم��س، 

رئ��ي��س مجلس إدارة اجلمعية الكويتية 
للحقوقيني الدكتور إبراهيم احلمود وأعضاء 
مجلس إدارة اجلمعية.  حيث رحب الشيخ 

ناصر صباح األحمد بالضيوف، ومت خالل 
اللقاء تبادل األحاديث الوديه ومناقشة األمور 

واملواضيع ذات اإلهتمام املشترك.

الشيخ ناصر صباح األحمد يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة اجلمعية الكويتية للحقوقيني 

الكويت تطالب األطراف 
الليبية بضبط النفس 

واحترام التزاماتهم اإلنسانية
دعت الكويت األطراف الليبيني إلى ضبط النفس واحترام التزاماتهم 
مبوجب القانون االنساني الدولي والقانون الدولي حلقوق اإلنسان 
وعدم استهداف املدنيني واملنشآت املدنية مؤكدة أهمية تغليب احللول 
السلمية القائمة على احل��وار ونبذ العنف وأنه ال حل عسكري لهذه 

األزمة.
جاء ذلك في كلمة الكويت بجلسة مجلس األمن حول ليبيا الثالثاء 
والتي ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى األمم املتحدة السفير منصور 

العتيبي.
وق��ال العتيبي: »ل��م يكن خافيا على أح��د حجم الزخم اإلقليمي 
والدولي الداعم جلهود األمم املتحدة عند حتديده لزمان ومكان عقد 
املؤمتر الوطني اجلامع ال��ذي طال انتظاره وال��ذي أتى بعد جوالت 
عديدة وجهود متواصلة لبعثة األمم املتحدة للدعم في ليبيا من خالل 
لقاءاتها املكثفة مع العديد من املكونات والفاعليات الليبية على مدى 

أكثر من عام«.
وأض��اف أن ذل��ك أت��ى من أج��ل ضمان توافر الشروط الضرورية 
الكفيلة بايجاد حل فاعل ودائ��م لألزمة التي دخلت عامها التاسع 
وبصورة تقود إلى التوصل لتسوية سياسية حتترم الثوابت الوطنية 

الليبية.
وأش��ار العتيبي إل��ى أن املجتمع الدولي ك��ان يتهيأ لعقد املؤمتر 
الوطني بعد تفاعل مجلس األم��ن مع هذه الدعوة من خالل اعتماده 
للبيان الصحفي الذي رحب بعزم األط��راف الليبية املشاركة الفاعلة 
واإلنخراط اجلاد بفعاليات هذا املؤمتر وقيام األمني العام أنطونيو 
غوتيريس ب��زي��ارة إل��ى ك��ل م��ن طرابلس وبنغازي بغرض تهيئة 

الظروف املالئمة.
واوضح ان املجتمع الدولي حث تلك األطراف على ضمان املشاركة 
والقبول بالنتائج املتوخاة اال انه تفاجا باندالع املواجهات املسلحة في 
محيط وداخل العاصمة الليبية طرابلس خالل األسبوع األول من شهر 
أبريل املاضي. ولفت إلى أن تلك املواجهات خلفت نحو 450 قتيال وأكثر 
من 2100 جريح فضال عن نزوح قرابة 70 ألفا من املدنيني إلى خارج 
مناطق املواجهات معرضة بذلك حياة املواطنني وممتلكاتهم إلى خطر 
حقيقي. وذكر أن تلك املواجهات ساهمت بارتفاع مؤشرات اخلطر التي 
تواجه العملية السياسية هناك والتي قد تقود إلى تقويض كل اجلهود 

التي بذلت على مدار األعوام املاضية لوقف نزيف هذه األزمة.

العتيبي: آن اآلوان للعراق كي يستعيد عافيته 

الكويت: لن ندخر جهدًا ملعرفة مصير مفقودينا
جددت الكويت التأكيد على أنها لم ولن تدخر 
أي جهد في دعم املساعي املبذولة في سبيل معرفة 
مصير املفقودين الكويتيني مشيدة بالتوجه 
والرغبة اجل��ادة لدى العراق الشقيق في الوفاء 
بكل التزاماته الدولية املتبقية جتاه الكويت على 

النحو املطلوب.
جاء ذلك في كلمة الكويت بجلسة مجلس األمن 
ح��ول الوضع في العراق والتي القاها مندوب 
الكويت الدائم لدى االمم املتحدة السفير منصور 

العتيبي مساء الثالثاء.
وجدد العتيبي استعداد الكويت التام لتقدمي 
ال��دع��م وامل��س��ان��دة لتسريع وت��ي��رة تنفيذ تلك 
االلتزامات التي نصت عليها قرارات مجلس األمن 

ذات الصلة.
وأثنى على ما تقوم به البعثة واألمم املتحدة 
في جميع انحاء العراق من خالل تقدمي املشورة 
دعما للجهود الوطنية التي تقودها احلكومة 
العراقية الرامية إلى بناء مستقبل واعد للعراق 
ب��دءا من تهيئة الظروف املواتية لتحقيق األمن 
واالس��ت��ق��رار فيه وم���رورا بتلبية االحتياجات 

االنسانية واالساسية للشعب العراقي الشقيق.
كما أثنى على اجلهود املبذولة لتهيئة األرضية 
املناسبة للتعافي وحتقيق التنمية املستدامة 
وإعادة إعمار العراق مؤكدا استمرار دعم الكويت 
الكامل وتعاونها مع البعثة األممية والفريق 

القطري من أجل إجناز مهامهم على أكمل وجه.
وقال العتيبي: »نرى أنه آن اآلوان للعراق لكي 
يستعيد عافيته من بعد ما شهده خالل السنوات 
األخيرة من أحداث مؤملة خالل تصديه ومحاربته 
ملا يسمى تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( وجتدد 
الكويت في الوقت ذاته تضامنها مع العراق قيادة 
وحكومة وشعبا ف��ي دح��ر اإلره���اب وترسيخ 
ال��وح��دة الوطنية ال��ع��راق��ي��ة م��ع احل��ف��اظ على 

استقالله وسيادته ووحدة وسالمة أراضيه«.
ودع���ا جميع ال���دول األع��ض��اء ال��ت��ي شاركت 
في مؤمتر الكويت الدولي إلع��ادة إعمار العراق 
وخصوصا املناطق املتضررة من تنظيم )داعش( 
للوفاء بالتزاماتها التي اعلنت عنها في هذا املؤمتر 
متطلعا ال��ى التعاون والتنسيق م��ع احلكومة 
العراقية النشاء آلية ملتابعة تنفيذ هذه االلتزامات 
للمساهمة في تخفيف األعباء التي تكبدوها في 
محاربة تنظيم )داعش( اإلرهابي ومتكني العراق 
من حتقيق رؤيته املستقبلية لبناء ع��راق جديد 

وموحد.
وت��ط��رق العتيبي إل��ى االل��ت��زام��ات الدولية 
واملسائل االنسانية املتبقية واملتعلقة باملفقودين 

من الرعايا الكويتيني ورع��اي��ا البلدان الثالثة 
واملمتلكات الكويتية املفقودة في العراق مبا فيها 

احملفوظات الوطنية.
وقال: »نشاطر هنا األمني العام لألمم املتحدة 
االسف بأنه ال يزال هناك 369 حالة من االشخاص 
املفقودين من الرعايا الكويتيني وبلدان اخرى لم 
يتم التعرف عليهم حيث لم يتم الكشف عن اية 
رفات للمفقودين منذ عام 2004« داعيا في الوقت 
نفسه اجلانب العراقي الى مواصلة جهوده في هذا 

الشأن لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأع��رب العتيبي عن األم��ل أن يستمر العراق 
بتعاونه البناء في اطار اللجنة الثالثية واللجنة 
الفنية املنبثقة عنها بقيادة مقدرة من قبل اللجنة 

الدولية للصليب األحمر من خالل سعيها إلجناز 
مسؤولياتها إلغالق ملف هذه القضية االنسانية 

على النحو املطلوب.
وأعرب عن تقديره حلرص أعضاء مجلس األمن 
املتواصل على مدى سنوات عدة على ابقاء هذا 
امللف اإلنساني حاضرا على جدول أعماله فضال 
عن متابعتهم لتنفيذ جميع االلتزامات التي نصت 
عليها ق��رارات مجلس األمن ذات الصلة وخاصة 
تلك املتعلقة بااللتزامات الرئيسية التي مازالت 
متبقية. وحث العتيبي بعثة األمم املتحدة ملساعدة 
العراق على متابعة ومواصلة تنفيذ واليتها فيما 
يتعلق مبتابعة مسألة املفقودين وإعادة املمتلكات 
مبا فيها احملفوظات الوطنية وذل��ك وفقا للقرار 
رق��م 2107 )2013(. وب��ني أن م��ن االلتزامات 
األخرى املتبقية مسألة املمتلكات الكويتية مبا فيها 
احملفوظات الوطنية والتي تشكل ثروة تاريخية 
وارثا هاما للذاكرة الوطنية للكويت وشعبها قائال 
إن »األمر املؤسف هو ان مصير احملفوظات ال يزال 

في حكم املجهول منذ حترير الكويت عام 1991«.
وأضاف »انطالقا من حرص البلدين الشقيقني 
على تعزيز ال��ع��الق��ات وتطويرها ف��ي مختلف 
املجاالت وعلى جميع املستويات فقد استضافت 
ال��ك��وي��ت االس��ب��وع امل��اض��ي وع��ل��ى م��دى يومني 
االش��ق��اء م��ن احلكومة العراقية خ��الل اجتماع 
الدورة السابعة للجنة العليا املشتركة الكويتية 
- العراقية«. وبني العتيبي أنه مت التوصل خالل 
االجتماع الى العديد من التفاهمات واالتفاقات 
بشأن جميع القضايا ذات املصلحة املتبادلة 
متجاوزين بها الظروف التي حالت سابقا دون 
ذلك حتقيقا للتكامل والتقارب املنشود بني البلدين 
ك��ج��اري��ن وشعبني شقيقني تربطهما عالقات 
تاريخية مستندة ال��ى ع��الق��ات حسن اجل��وار 

واالحترام املتبادل.

السفير منصور العتيبي


