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احلكومة باستقالة  األمير  سمو  إلى  يتقدم  الوزراء  مجلس  رئيس 
  أعلن رئيس مركز التواصل احلكومي والناطق 
الرسمي للحكومة طارق املزرم أمس اخلميس ان 

سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء 
تقدم إلى سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 

باستقالة احلكومة ليتسنى إعادة ترتيب العمل 
الوزاري.
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الشيخ صباح اخلالد يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير اجلزائري

األمير يعزي رئيس اإلمارات باستشهاد أحد العسكريني
 في عاصفة احلزم و الرئيس املصري بضحايا حادث حريق »النفط«

بعث صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد 
ـــى أخيه  بــبــرقــيــة تــعــزيــة إل
صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس دولة 
ــــارات العربية املتحدة  اإلم
الشقيقة عــبــر فيها سموه 
عن خالص تعازيه وصــادق 
ــه بــاســتــشــهــاد أحــد  ــات ــواس م
العسكريني التابعني لقوات 
ــــة اإلمـــــــارات الــعــربــيــة  دول
املتحدة الشقيقة املشاركة في 
عملية عاصفة احلزم وإعادة 
األمل لدعم الشرعية في اليمن 
الشقيق، سائال سموه املولى 
تــعــالــى أن يتغمده بــواســع 
رحمته ويسكنه فسيح جناته 
وأن ينزله مــنــازل الشهداء 
ويلهم ذويـــه جميل الصبر 

وحسن العزاء.
وبــعــث ســمــو ولـــي العهد 
الشيخ نــواف األحمد ببرقية 
ــه صاحب  ــي ـــى أخ تــعــزيــة إل
السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس دولة اإلمارات 

الــعــربــيــة املــتــحــدة الشقيقة 
ضمنها سموه خالص تعازيه 
وصادق مواساته باستشهاد 
أحـــد العسكريني التابعني 
لقوات دولة اإلمارات العربية 
املتحدة الشقيقة املشاركة في 
عملية عاصفة احلزم وإعادة 
األمل لدعم الشرعية في اليمن 
الشقيق سائال سموه املولى 
تــعــالــى أن يتغمده بــواســع 
ــه ويــســكــنــه فسيح  ــت ــم رح

جناته.
كما بعث صــاحــب السمو 
ــالد الــشــيــخ صباح  ــب أمــيــر ال
األحــمــد ببرقية تعزية إلى 
أخــيــه الــرئــيــس عبدالفتاح 
السيسي رئــيــس جمهورية 
مصر العربية الشقيقة عبر 
فيها سموه عن خالص تعازيه 
وصـــادق مواساته بضحايا 
حادث احلريق الذي اندلع في 
خط أنابيب ملنتجات نفطية 
في محافظة البحيرة وأودى 
ـــدد مــن الضحايا  بــحــيــاة ع
وإصابة آخرين سائال سموه 

املـــولـــى تــعــالــى أن يتغمد 
الــضــحــايــا بــواســع رحمته 
ومغفرته ويسكنهم فسيح 
جناته ويلهم ذويــهــم جميل 
الصبر وحسن العزاء وأن مين 
على املصابني بسرعة الشفاء 
والعافية وأن يحفظ جمهورية 
ــة وشــعــبــهــا  ــي ــرب ــع ــر ال ــص م
الشقيق من كل مكروه. وبعث 
ــعــهــد الــشــيــخ  ســمــو ولــــي ال
نــواف األحمد ببرقية تعزية 
إلى أخيه الرئيس عبدالفتاح 
السيسي رئــيــس جمهورية 
ــة الشقيقة  ــي ــرب ــع ــر ال ــص م
ضمنها سموه خالص تعازيه 
وصـــادق مواساته بضحايا 
حادث احلريق الذي اندلع في 
خط أنابيب ملنتجات نفطية 
في محافظة البحيرة مبتهال 
سموه إلــى الــبــاري جل وعال 
أن يتغمد الضحايا بواسع 
رحــمــتــه ومــغــفــرتــه ويلهم 
ذويهم جميل الصبر وحسن 
العزاء وأن مين على املصابني 

بسرعة الشفاء والعافية.

.. ويستقبل السفيرة اجلديدة جلمهورية كينيا

تسلم الشيخ صــبــاح اخلــالــد نائب 
رئيس مجلس الــوزراء وزير اخلارجية 
الكويتي أمس اخلميس نسخة من أوراق 
اعــتــمــاد السفير اجلــديــد للجمهورية 
ــة الــدميــقــراطــيــة الشعبية  ــري ــزائ اجل
ــة الكويت عبدامللك  الشقيقة لــدى دول

بوهدو.
ــرب الشيخ صباح اخلالد خالل  وأع
اللقاء الــذي مت في مكتبه بــديــوان عام 

وزارة اخلــارجــيــة عــن أطــيــب متنيانه 
للسفير اجلديد بأن يحظى بكل التوفيق 
ــة  والــنــجــاح فــي مــهــام عمله لـــدى دول
الكويت وللعالقات الثنائية الوثيقة التي 
تربط البلدين الشقيقني املزيد من النمو 

واالزدهار.
كما تسلم الشيخ صباح اخلالد نائب 
رئيس مجلس الــوزراء وزير اخلارجية 
الكويتي نسخة من أوراق اعتماد السفيرة 

اجلديدة جلمهورية كينيا الصديقة لدى 
دولة الكويت حليمة محمود وذلك خالل 
استقباله لها صباح أمس اخلميس في 

مكتبه بديوان عام الوزارة.
ــرب الشيخ صباح اخلالد خالل  وأع
ــن أطــيــب متنياته للسفيرة  الــلــقــاء ع
اجلـــديـــدة بـــأن حتــظــى بــكــل التوفيق 
والنجاح في مهام عملها لــدى الكويت 
وللعالقات الثنائية التي تربط البلدين 

الصديقني املزيد من النمو واالزدهار.
وحضر اللقائني نائب وزير اخلارجية 
خالد اجلارالله ومساعد وزير اخلارجية 
لشؤون املراسم السفير ضاري العجران 
ــة لــشــؤون  ــي ــارج ومــســاعــد وزيـــر اخل
مكتب نــائــب رئــيــس مجلس الـــوزراء 
وزير اخلارجية باإلنابة السفير صالح 
اللوغاني وعدد من كبار مسؤولي وزارة 

اخلارجية. 

صباح اخلالد يتسلم نسخة من أوراق 
اعتماد سفيري اجلزائر وكينيا

وزير الدفاع يحيل مخالفات حساب 
صندوق اجليش إلى النائب العام

أصدر النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد 
قـــرارا بإحالة كــل املخالفات بالتعامالت 
التي تتضمنها حسابات صندوق اجليش 
واحلسابات ذات الصلة به إلى النائب العام.

   وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي 
أمس اخلميس إن هذه اإلحالة جــاءت بعد 
أن انتهت جلنة التحقيق املشكلة بقرار من 
الشيخ ناصر الصباح إلــى وجــود أطــراف 
معنية بتلك املخالفات تستدعى اإلحالة إلى 
النائب العام.   وأضافت الوزارة أن ذلك يأتي 
تعزيزا ملبدأ الشفافية وإرساء لقواعد العدالة 
واحليادية باتخاذ كل اإلجراءات القانونية 
جتاهها وحرصا من الـــوزارة في احلفاظ 
على املــال العام وحرمته وحمايته من أية 

الشيخ ناصر صباح األحمدجتاوزات أو مخالفات ألحكام القانون.

الدويسان: دعم كويتي جلميع اخلطوات الفلسطينية لترسيخ سيادتها على أراضيها

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

تــرأس مساعد وزيــر اخلارجية لشؤون 
مكتب نائب رئيس مجلس الـــوزراء وزير 
اخلارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد 
ناصر احملمد وفد الكويت املشارك في أعمال 
اجتماع التحالف االستراتيجي للشرق 
األوســط )ميسا( املشترك بني كل من دول 
مجلس الــتــعــاون لـــدول اخلليج العربية 
واألردن والواليات املتحدة والــذي عقد في 

العاصمة األمريكية واشنطن.
ــذا االجــتــمــاع الـــذي عقد مساء  ويــأتــي ه
األربــعــاء في سياق اجلهود الرامية نحو 

إقامة حتالف استراتيجي مبنطقة الشرق 
ــى تعزيز دعــائــم األمــن  ـــط يــهــدف إل األوس
ــــار على الصعيدين  واالســتــقــرار واالزده

اإلقليمي والدولي.
كما يأتي االجتماع استكماال الجتماعات 
التحالف السابقة في كل من العاصمتني 

الرياض وواشنطن.
وضم وفد الكويت مساعد وزير اخلارجية 
لــشــؤون مجلس الــتــعــاون لـــدول اخلليج 
العربية السفير ناصر حجي املزين وعددا 

من كبار مسؤولي وزارة اخلارجية.

الكويت تشارك في اجتماع التحالف 
االستراتيجي للشرق األوسط بواشنطن

ـــددت الــكــويــت تضامنها ووقــوفــهــا  ج
إلــى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق 
في دفاعه عن قضيته العادلة وحقوقه 
املشروعة مبا في ذلك حقوقه التاريخية 
والثابتة في الــقــدس. جــاء ذلــك في كلمة 
ــام اللجنة الرابعة للجمعية  الكويت أم
العامة لألمم املتحدة التي ألقاها السكرتير 
األول بشار الدويسان مساء األربعاء خالل 
مناقشة )تقرير اللجنة اخلاصة املعنية 
بالتحقيق في املمارسات االسرائيلية التي 
متس حقوق االنسان للشعب الفلسطيني 
ــي  وغــيــره مــن السكان الــعــرب فــي االراض

احملتلة(.
وقال الدويسان: إن »تلك احلقوق كفلتها 
قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ونؤكد 
أن الــقــدس الشرقية هــي عاصمة دولــة 
ــدول الــى االعتراف  فلسطني وندعو كل ال

بذلك«.
وأشــار إلى معاناة الشعب الفلسطيني 
التي مازالت مستمرة رغم مرور أكثر من 50 
عاما عليها مؤكدا أن إسرائيل القوة القائمة 
باالحتالل هي التي تنتهك قــرارات مجلس 
األمــن ذات الصلة واملعاهدات والقوانني 

الدولية.
ــة  ــراف اآلل ــت ــان إلـــى اق ــس ــدوي ولــفــت ال
العسكرية اإلسرائيلية في مــارس 2018 
أبشع أنــواع القمع ملظاهرات سلمية فاق 

عدد شهدائها 210 فلسطينيني بينهم 46 
طفال بينما جتــاوز عــدد املصابني 26 ألفا 

وجميعهم من املدنيني العزل.
وأضاف أن تلك املمارسات اإلسرائيلية 
تعد انتهاكا صارخا ملبادئ حقوق اإلنسان 
املدنية والسياسية ولكل القوانني واألعراف 

الدولية.
ــع: »جنتمع الــيــوم ملناقشة بند  ــاب وت
التحقيق في املمارسات اإلسرائيلية التي 
متس حقوق االنسان للشعب الفلسطيني 
في األراضـــي احملتلة بكل أســف وحسرة 
ملا نــراه من عــدم إدراك ألهمية وخطورة 
التجاوزات اإلسرائيلية السلطة القائمة 
بــاالحــتــالل بــحــق الــشــعــب الفلسطيني 

الشقيق«.
وذكـــر أن تلك الــتــجــاوزات أخــلــت بكل 
ــن واألعــــراف واملــواثــيــق الدولية  ــوازي امل
وضربت بنصوصها عرض احلائط فوفقا 
جلميع تقارير األمم املتحدة واملنظمات 
الــدولــيــة تــكــون خــالصــة فقراتها وجــود 
انتهاكات جسيمة للقانون الدولي حلقوق 

اإلنسان.
وبــني »أن تلك التقارير تؤكد ارتكاب 
جرائم بشعة في مختلف انحاء األراضــي 
احملتلة مــن قبل إسرائيل ومــع هــذا يقف 
مجلس األمن مأسوفا عليه عاجزا عن اتخاذ 
التدابير الالزمة والرادعة وفقا ملا يحتمه 

عليه دوره احملوري في عاملنا اليوم أو حتى 
حتميل املسؤولني عن ارتكاب هذه اجلرائم 

مسؤوليتاهم«.
وقــال الدويسان: »ينتابنا قلق عميق 
إزاء السياسات واملــمــارســات والتدابير 
ــتــي تتخذها  واإلجـــــــراءات األحـــاديـــة ال
إسرائيل السلطة القائمة باالحتالل والتي 
تهدف إلى تغيير احلقائق على األراضــي 
العربية احملتلة وأبرزها استمرار األنشطة 
االســتــيــطــانــيــة وتــوســعــة املستوطنات 
القائمة«. وأكــد أن هــذه االجــــراءات غير 
قانونية وغــيــر شرعية ومتــثــل انتهاكا 
صارخا لقرارات مجلس األمــن والقانون 
ــه اخلــصــوص الــقــرار  ــي وعــلــى وج ــدول ال
)2334(. وشدد على أن الكويت تدين تلك 
االنتهاكات وتؤيد املطلب الفلسطيني إزاء 
تفعيل بعض اآللــيــات الدولية املوجودة 
حاليا كاللجنة الرباعية من خالل توسعة 
عضويتها لتشمل أطــرافــا إقليمية أخرى 
تضيف إلــى أعمالها مــزيــدا مــن احليوية 
وتكون حتت مظلة األمم املتحدة لرعاية 

عملية السالم.
ــد الــدويــســان دعــم الكويت جلميع  وأك
اخلطوات القانونية والسلمية التي تتخذها 
فلسطني الشقيقة على املستويني الوطني 
والدولي لترسيخ سيادتها على األراضي 
الفلسطينية احملــتــلــة مبــا فيها الــقــدس 

الشرقية.
وطــالــب الــدويــســان باتخاذ إجـــراءات 
وتدابير تسهم في توفير احلماية الدولية 
للمدنيني الفلسطينيني، مؤكدا على ما نص 
عليه قرارا مجلس األمن )605( و)904( 
بــشــأن انطباق اتفاقية جنيف الرابعة 
لعام 1949 على ما يجري في األراضــي 
الفلسطينية احملتلة وضــــرورة توفير 

احلماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وشـــدد على ضـــرورة دعـــوة إسرائيل 
القوة القائمة باالحتالل إلى إنهاء احتاللها 
لألراضي الفلسطينية وغيرها من األراضي 
العربية احملتلة امتثاال لــقــراري مجلس 

األمن )242( و)497(.
ودعا الدويسان إلى اتخاذ كل اإلجراءات 
الالزمة لضمان امتثال القوات اإلسرائيلية 
للمبادئ االساسية بشأن استخدام القوة 

واألسلحة النارية.
كما دعا الى التحقيق في جميع حاالت 
االستخدام املفرط للقوة والتي أسفرت 
عن وفــاة أو إصابات خطيرة منذ انطالق 
)مسيرة العودة الكبرى( واملظاهرات في 
غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية 

ومحاسبة املسؤولني عنها.
وطالب الدويسان برفع احلصار البري 
والبحري غير القانوني املــفــروض على 
قطاع غزة منذ أكثر من 12 عاما والسماح 

لعودة حركة التجارة وتنقل الفلسطينيني 
بني قطاعي غزة والضفة الغربية.

وأكد أن الشعب الفلسطيني الشقيق كان 
ومازال ينتظر من األمم املتحدة وأعضائها 

تفعيل ما آلت املنظمة على نفسها حتقيقه 
منذ نشأتها عــام 1945 أي قبل اكثر من 
70 عاما واملتمثل بصيانة السلم واألمن 

الدوليني.

ولي العهد واملبارك يبعثان ببرقيتني مماثلتني 

.. وسمو يبعث ببرقية تهنئة
 إلى رئيس بوتسوانا

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى 
الرئيس مكجويتسي ماسيسي رئيس جمهورية بوتسوانا الصديقة عبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة انتخاب فخامته رئيسا جلمهورية 
بوتسوانا متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة والعافية وكل التوفيق 

والسداد وللعالقات بني البلدين الصديقني املزيد من التطور والنماء.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نــواف األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
مكجويتسي ماسيسي رئيس جمهورية بوتسوانا الصديقة ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة انتخاب فخامته رئيسا جلمهورية بوتسوانا متمنيا 

سموه لفخامته موفور الصحة والعافية وكل التوفيق والسداد
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الــوزراء ببرقية تهنئة 

مماثلة.

بشار الدويسان يلقي كلمة الكويت


