وزير اخلارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير اجلديد إليطاليا
تسلم الشيخ صباح اخلالد نائب رئيس مجلس
ال��وزراء ووزير اخلارجية الكويتي أمسميس نسخة
من أوراق اعتماد السفير اجلديد للجمهورية اإليطالية
الصديقة لدى الكويت كارلو بالوتشي.
وأعرب الشيخ صباح اخلالد خالل اللقاء عن أطيب
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متنيانه للسفير اجل��دي��د ب��أن يحظى بكل التوفيق
والنجاح ف��ي مهام عمله ل��دى الكويت وللعالقات
الثنائية التي تربط البلدين الصديقني املزيد من النمو
واالزدهار.
وحضر اللقاء نائب وزير اخلارجية السفير خالد

اجل��ار الله ومساعد وزي��ر اخلارجية لشؤون مكتب
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير اخلارجية السفير
الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد ومساعد وزير
اخلارجية لشؤون املراسم السفير ضاري العجران
وعدد من كبار املسؤولني في وزارة اخلارجية.

alwasat.com.kw

Friday 20th september 2019 - 13 th year

سموه عزى رئيس ليبيريا بضحايا حريق املدارس القرآنية لألطفال

أمير البالد يهنئ حاكم عام سانت كيتس
ونيفيس بالعيد الوطني
aبعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد ببرقية تهنئة إلى سامويل وميوث تيبلي
سيتون حاكم عام سانت كيتس ونيفيس الصديقة
عبر فيها سموه حفظه الله ع��ن خالص تهانيه
مبناسبة العيد الوطني لبالده متمنيا لفخامته
موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام
التقدم واالزدهار.
وبعث سمو نائب األمير وول��ي العهد الشيخ
ن��واف األحمد ببرقية تهنئة إلى سامويل وميوث

تيبلي سيتون حاكم عام سانت كيتس ونيفيس
الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة
العيد الوطني لبالده راجيا لفخامته موفور الصحة
والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس
الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.
من جهة أخ��رى فقد بعث صاحب السمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية تعزية إلى
الرئيس ج��ورج وي��ا رئيس جمهورية ليبيريا

الصديقة عبر فيها س��م��وه ع��ن خ��ال��ص تعازيه
وص��ادق مواساته بضحايا احلريق ال��ذي اندلع
في إحدى امل��دارس القرآنية لألطفال في العاصمة
الليبيرية مونروفيا وأسفر عن سقوط ع��دد من
الضحايا واملصابني راجيا سموه للضحايا الرحمة
واملغفرة وللمصابني سرعة الشفاء آمال سموه أن
يتمكن املسؤولون في البلد الصديق من جتاوز آثار
هذا احلادث األليم.
وبعث سمو نائب األمير وول��ي العهد الشيخ

نواف األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس جورج ويا
رئيس جمهورية ليبيريا الصديقة ضمنها سموه
خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا احلريق
الذي اندلع في إحدى املدارس القرآنية لألطفال في
العاصمة الليبيرية مونروفيا وأسفر عن سقوط
عدد من الضحايا واملصابني راجيا سموه للضحايا
الرحمة واملغفرة وللمصابني سرعة الشفاء.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس
الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

الكويت تدعو إلى حتقيق متطلبات املصاحلة
واستدامة السالم جنوب السودان
رحبت الكويت باللقاءات التي جمعت
رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم
املعارضة ري��اك مشار في جوبا داعية
إلى حتقيق متطلبات املصاحلة واملساءلة
واستدامة السالم هناك.
كما رحبت في كلمة أمام جلسة مبجلس
األمن حول جنوب السودان ألقاها نائب
مندوبها ال��دائ��م ل��دى األمم املتحدة بدر
املنيخ األربعاء باإلعالن عن العمل نحو
إمتام أكبر قدر ممكن من خطوات املرحلة
ما قبل االنتقالية بحلول ال 12من نوفمبر
حسب «االتفاق املنشط للسالم».
وأشاد املنيخ كذلك باإلعالن عن إعادة
تشكيل مفوضية نزع السالح والتسريح
وإعادة االندماج وباستمرار وقف إطالق
النار معربا عن متنياته أن يتجنب العمل
على جتميع وتوحيد ال��ق��وات األض��رار
املصاحبة لتلك العملية.
وأعرب عن التطلع الغتنام ما تبقى من
هذه املرحلة الدقيقة واملهمة داعيا جميع
األط��راف التي لم تنضم لركب العملية
السلمية ألن تسارع في ذلك مرحبا مبا
صدر عن بعضهم من مؤشرات إيجابية
نحو عقد مشاورات بهذا الشأن.
وقال املنيخ« :إن اإلجن��ازات املرحلية
ف��ي ح��اج��ة ملتابعة م��ن ق��ب��ل األط���راف
الداخلية واإلقليمية بدعم م��ن الهيئة
احلكومية للتنمية ف��ي ش��رق أفريقيا
(إيغاد) واالحتاد األفريقي واألمم املتحدة
آخ��ذي��ن ف��ي احل��س��ب��ان ال���دور اإليجابي
جل��ن��وب ال���س���ودان ف��ي دع���م العملية

بدر املنيخ يلقي كلمة الكويت

االنتقالية بالسودان».
وشدد على أن حتقيق متطلبات العدالة
االنتقالية في مرحلة ما بعد النزاع يعد
أمرا في غاية الضرورة لضمان املصاحلة
وامل��س��اءل��ة واس��ت��دام��ة ال��س�لام .ورح��ب
املنيخ بالتصاعد النسبي في العودة بني
صفوف النازحني والالجئني متطلعا ألن
يضاعف املجتمع الدولي من دعمه من أجل
تخفيف العبء اإلنساني على السكان من
خالل دعم األنشطة اإلنسانية في جنوب

ال��س��ودان خاصة فيما يتعلق بالصحة
والتعليم واإلسكان لتوفير بيئة مالئمة
تشجع على ال��ع��ودة الكرمية واآلم��ن��ة
والطوعية.
وأش��ار إلى أن القرار )2018( 2417
بشأن اجل��وع وال��ن��زاع يؤكد أن للجوع
دورا رئيسيا ف��ي ع��ودة ال��ن��زاع مرحبا
مبا شهدته مواقع حماية املدنيني لدى
بعثة األمم املتحدة في جنوب السودان
من انخفاض تدريجي في أعداد قاطنيها

ومؤكدا أن حماية املدنيني تظل املسؤولية
األولية حلكومة جنوب السودان.
وج���دد املنيخ ادان���ة جتنيد األط��ف��ال
والعنف اجلنسي في النزاع من قبل أي
طرف وألي سبب كان مرحبا باملصاحلات
املجتمعية التي حتتاج إلى الدعم واالقتداء
بها على كافة املستويات.
وأعرب عن تقديره للدور الكبير للبعثة
األممية في جنوب ال��س��ودان مثنيا على
مساعيها احلميدة وما تقدمه من خدمات
صحية وإنسانية وقانونية تسهم في
توطيد السالم عبر التركيز على أولوية
احللول السياسية.
ودع��ا إلى ضمان حرية حركة البعثة
واملساعدات اإلنسانية التي ترافقها البعثة
حسب (اتفاقية مركز القوات) وق��رارات
مجلس األمن بشأن والية البعثة.
وأش�����ار إل���ى أن ج��ن��وب ال���س���ودان
مي��ر ب��إح��دى أدق ال��ف��ت��رات ف��ي تاريخه
وتداعياتها ستكون وخيمة على اجليل
احل��اض��ر وأج��ي��ال املستقبل ف��ي ح��ال لم
يتم التعاطي معها بفعالية وج��دي��ة.
وأع���رب املنيخ ع��ن متنياته ان تتوقف
دوامة احلرب والدمار وأن يعم في املقابل
األم��ن واالستقرار واالزده���ار في جنوب
السودان الصديق.
وك��ان رئيس جنوب السودان وزعيم
املعارضة توصال خالل لقاء بينهما في
جوبا قبل نحو أسبوع إلى اتفاق بشأن
تشكيل حكومة انتقالية أواس���ط شهر
نوفمبر املقبل.

خالل مشاركته في اللقاء التواصلي الحتاد مجالس الدول األعضاء في «التعاون اإلسالمي»

اليحيا :مناهضة اإلسالموفوبيا دعوة لتصحيح
املعتقدات اخلاطئة حول اإلسالم

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

املبارك يستقبل انتصار
الصباح ورقية حسني

سمو الشيخ جابر املبارك خالل استقباله الشيخة انتصار الصباح والباحثة رقية حسني

استقبل سمو الشيخ جابر املبارك رئيس
مجلس ال����وزراء ف��ي قصر السيف أمس
الشيخة ان��ت��ص��ار س��ال��م العلي الصباح

والباحثة رقية حسني حيث مت إهداء سموه
نسخة من كتاب بعنوان (الكويت في 400
عام).

طالبت بعدم االلتفات إلى أي شائعات أو معلومات مدسوسة

احلكومة تدعو الستقاء املعلومات
من مصادرها الرسمية
دعت احلكومة الكويتية أول أمس اجلميع إلى
استقاء املعلومات السيما املتعلقة باألوضاع التي
متر بها املنطقة واعتمادها من اجلهات الرسمية
في الدولة «منعا لنشر او ت��داول شائعات او
معلومات مدسوسة».
وقال رئيس مركز التواصل احلكومي الناطق
الرسمي باسم احلكومة طارق املزرم في تصريح
صحفي إن إعالنا صدر من اجليش في وقت سابق
من اليوم حول االج��راءات األمنية واالحترازية
املتخذة بشأن أوض��اع املنطقة حفاظا على أمن
البالد وسالمة أراضيها.
وأضاف املزرم أن مثل هذه األوضاع يصاحبها
شائعات ومعلومات مغلوطة تندس وتنتشر
في العديد من وسائل التواصل االجتماعي أو
غيرها من الوسائل «لذا ندعو اجلميع من دون
استثناء إلى احلصول على املعلومات الصحيحة
من اجلهات الرسمية السيما (كونا) وحسابات
وزارات الدولة في مختلف وسائل التواصل».
وأهاب باملواطنني واملقيمني بعدم االلتفات إلى
أي شائعات أو معلومات مدسوسة أو املساعدة
ف��ي نشرها واالع��ت��م��اد على امل��ص��در الرسمي
واملسؤول سواء املتحدثني الرسميني او اجلهات

طارق املزرم

الرسمية في الدولة.
وأع��ل��ن��ت رئ��اس��ة األرك����ان ال��ع��ام��ة للجيش
الكويتي في وق��ت سابق أول أم��س رف��ع حالة
االستعداد القتالي لبعض وحدات اجليش «ضمن
االج��راءات االحترازية الواجب اتخاذها في مثل
هذه الظروف التي متر بها املنطقة».

بولندا ..افتتاح مقر جديد للسفارة
الكويتية في «وارسو»
لقطة جماعية للمشاركني في اللقاء

قال سفير الكويت لدى املغرب عبداللطيف اليحيا أول
أمس إن مناهضة اإلسالموفوبيا متثل دعوة لتصحيح
املعتقدات اخلاطئة ح��ول االس�لام واملسلمني وتعزيز
التعايش واحل����وار ب�ين األمم وال��ش��ع��وب بعيدا عن
التعصب.
جاء ذلك في تصريح أدل��ى به اليحيا لـ (كونا) على
هامش مشاركته في اللقاء التواصلي الحت��اد مجالس
الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي مبقر البرملان
املغربي مع سفراء الدول اإلسالمية املعتمدين بالرباط
حول إقرار يوم عاملي لالسالموفوبيا من أجل التسامح.
وش��دد اليحيا على أن اعتماد ي��وم عاملي ملناهضة

اإلسالموفوبيا من شأنه أن يلفت انتباه ال��رأي العام
العاملي إلى سماحة اإلسالم واعتداله ومتاهيه مع القيم
اإلنسانية الداعية الى التسامح والتعايش والتعارف بني
االمم والشعوب على اختالف مللها ودياناتها.
وأك��د في ه��ذا السياق اهمية ال��دور ال��ذي تضطلع به
الكويت في نشر قيم التسامح واحملبة وإب��راز الوجه
احلضاري لالسالم احلنيف في وجه اخلطابات املتطرفة
واالي��دي��ول��وج��ي��ات املفرقة وذل���ك ف��ي مختلف احملافل
اإلقليمية والدولية.
ورح��ب مب��ب��ادرة احت��اد مجالس ال��دول األع��ض��اء في
منظمة التعاون اإلسالمي للعمل على اقناع املنتظم الدولي

باقرار يوم عاملي ملناهضة ظاهرة التخويف من االسالم
معتبرا أن من شأن هذه املبادرة أن تعزز اجلهود الطيبة
للتعريف بالوجه احلضاري لإلسالم على النطاق العاملي
ودحض االباطيل والصور النمطية تلصق باإلسالم زورا
وبهتانا.
وتعمل مبادرة احتاد مجالس الدول اإلسالمية داخل
األمم املتحدة الق��رار يوم عاملي سنوي ملناهضة ظاهرة
االسالموفوبيا وتعزيز ح��وار احل��ض��ارات والتسامح
ليكون هذا اليوم مناسبة للدعوة إلى التسامح والتعايش
ورفض اخلطابات والصور النمطية التي تلصق باإلسالم
واملسلمني.

أقام سفير الكويت لدى بولندا خالد الفضلي حفل
افتتاح املقر اجلديد للسفارة في العاصمة وارسو.
وأش���اد السفير الفضلي ف��ي تصريح صحفي
مبناسبة افتتاح املقر اجل��دي��د للسفارة مبتانة
ال��ع�لاق��ات السياسية ب�ين ال��ب��ل��دي��ن الصديقني
والتنسيق املستمر بينهما من خالل عضويتهما غير
الدائمة في مجلس االمن.
وأك���د عمق ال��ع�لاق��ات ب�ين ال��ك��وي��ت وبولندا
والكويت مشيرا إلى أن حرص البلدين وسعيهم
الدائم على تعزيز التعاون بني اجلانبني في مختلف
املجاالت.
من جهته أكد نائب وزير اخلارجية لشؤون األمن
وآسيا واألمريكيتني وإفريقيا والشرق األوسط
ماتشي النغ خالل حفل االفتتاح على أهمية وعمق

العالقات بني البلدين وما حتتله الكويت من مكانة
خاصة لدى بولندا حيث تعتبر الكويت أول دولة
خليجية تقيم عالقات دبلوماسية مع بالده.
وأش���اد الن��غ مبستوى ال��ت��ع��اون والتنسيق
السياسي بني بولندا والكويت منوها بالزيارات
املتبادلة بني كبار املسؤولني بني البلدين والتي كان
اخرها زي��ارة وزي��ر اخلارجية البولندي للكويت
الشهر املاضي.
وحضر حفل االفتتاح عميد السلك الدبلوماسي
سفير دول��ة الفاتيكان املونسينيور سلفاتوري
بيناكيو وعدد من السفراء العرب املعتمدين في
وارس���و وك��ب��ار املسؤولني م��ن وزارة اخلارجية
البولندية وع��دد م��ن ممثلي وس��ائ��ل االع�ل�ام في
بولندا.

