
ق��ال سفير الكويت ل��دى اململكة العربية 
السعودية الشيخ علي اخلالد اجلابر الصباح 
أم���س  السبت ان م��ه��رج��ان )س���وق عكاظ( 
»يعكس االرث احلضاري والثقافي واالدبي« 
لإلنسان العربي وملدينة )الطائف( السعودية.

واش��اد السفير اخلالد في تصريح لوكالة 
االن��ب��اء الكويتية )ك��ون��ا( باجلهود الكبيرة 
التي يبذلها مستشار خادم احلرمني الشريفني 
أمير منطقة مكة املكرمة خالد الفيصل في 
إجن��اح املهرجان ف��ي نسخته ال 13 ودعمه 
للمناسبات الثقافية الوطنية ف��ي اململكة 

العربية السعودية.
واكد خالل زيارته لفعاليات السوق ضمن 
)موسم الطائف السياحي( »ان )سوق عكاظ( 
يعد مخزونا ثقافيا اصيال للشعر العربي كما 
ميثل نقطة التقاء تاريخية لتبادل الثقافات بني 

العرب«.
وأع��رب السفير اخلالد بهذه املناسبة عن 
س��ع��ادت��ه ب��زي��ارت��ه للسوق وامل��ش��ارك��ة في 

االحتفاالت الوطنية السعودية والفعاليات 
األدبية متمنيا من املعارض الكويتية والشباب 
الكويتيني املشاركة في مثل هذه املهرجانات 
»الضخمة« التي تعد »مفخرة وطفرة« للسياحة 

في اململكة.

يذكر ان )س��وق عكاظ( يشهد ه��ذا املوسم 
مشاركة واسعة من الشعراء واخلطباء في 
مسرح السوق باإلضافة الى مشاركة فنانني 
ورس��ام��ني وجن��اري��ن كما يضم اجنحة لدعم 

األسر السعودية املنتجة. 

اك���دت ال��ك��وي��ت ان��ه ال ميكن حتقيق 
مصاحلة وطنية دائمة في ميامنار دون 
املساءلة واتباع نهج يقوم على مراعاة 

حقوق االنسان وسيادة القانون.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها 
مندوبها الدائم لدى األمم املتحدة السفير 
منصور العتيبي خ��الل جلسة عقدها 
مجلس األمن أمس اجلمعة حتت عنوان 
»اجلرائم املرتكبة في ميامنار: أين نقف 
ع��ل��ى م��وض��وع امل��س��اءل��ة« ح��ي��ث نظم 

اجللسة كل من الكويت وأملانيا وبيرو.
وقال العتيبي إن اجللسة التي تأتي 
بعد مرور ثالثة اعوام على اندالع اعمال 
العنف في والية راكني تهدف الى تسليط 
الضوء على موضوع املساءلة كونها احد 
اهم املطالب الرئيسية املفترض تنفيذها 

من قبل حكومة ميامنار.
واض��اف ان اجلميع يعلم ان اعمال 
ال��ع��ن��ف ف��ي ش��م��ال والي���ة راك���ني ادت 
ال��ى مقتل االالف من اقلية الروهينغيا 

واض��ط��رار 742 ألفا غيرهم للفرار من 
ميامنار النقاذ ارواحهم من تلك االعمال 
الوحشية التي تعرضوا لها حتى بلغ 
مجموع عدد النازحني اكثر من مليون الجئ 
في كوكس ب��ازار بحسب آخ��ر احصائية 
ملفوضية ش���ؤون ال��الج��ئ��ني خ��الل شهر 

يوليو املاضي.
واكد العتيبي ضرورة استمرار مجلس 
االمن واملجتمع الدولي بأسره في تذكير 
ميامنار بتنفيذ املتطلبات ال���واردة في 
ال��ب��ي��ان ال��رئ��اس��ي ال��ص��ادر ع��ن مجلس 
االمن وكذلك توصيات جلنة كوفي عنان 
االستشارية.وأوضح ان توصيات اللجنة 
تتمثل في إنهاء اعمال العنف وحتسني 
احلالة االمنية وضمان وصول املساعدات 

االنسانية الى املناطق املتضررة في والية 
راك���ني وامل��س��اءل��ة اي مبعنى محاسبة 

مرتكبي تلك اجلرائم في والية راكني.
واش���ار العتيبي ال��ى ان تنفيذ تلك 
املطالب الرئيسية هو الضمان الي عودة 
ط��وع��ي��ة وآم��ن��ة وك��رمي��ة ل��الج��ئ��ني ال��ى 
موطنهم االصلي. وذكر ان أعضاء مجلس 
االمن قاموا بزيارة ميدانية لوالية راكني 
ف��ي ميامنار خ��الل شهر مايو م��ن العام 
املاضي و«رأينا بأعيننا حجم وآثار الدمار 
واجلرائم املرتكبة بحق أقلية الروهينغيا 

املسلمة في شمال تلك الوالية«.
وق��ال إن »م��ا شاهدناه هو تأكيد على 
ال��رواي��ات امل��روع��ة التي استمعنا اليها 
من الجئي الروهينغيا الذين التقيناهم 

في مخيمات كوكس ب��ازار تلك الروايات 
التي تتسق ايضا مع ما تضمنته العديد 
من التقارير االممية مبا فيها تقرير جلنة 
تقصي احل��ق��ائ��ق ال��ت��ي أن��ش��أه��ا مجلس 
حقوق االن��س��ان بشأن االنتهاكات التي 

وقعت هناك«.
وذكر ان هذا املطلب بات االن انسانيا 
وقانونيا ودول��ي��ا وح��ث م��ي��امن��ار على 
ال��ت��ع��اون م��ع مفوضية االمم املتحدة 
السامية حلقوق االنسان وجميع آليات 
االمم املتحدة حلقوق االنسان في اسرع 

وقت ممكن.
وب���ني العتيبي ان جل��ن��ة التحقيق 
الوطنية التي أنشأتها حكومة ميامنار 
خطوة جيدة ولكن البد لها من التعاون 

مع االلية املنشأة من قبل مجلس حقوق 
االن��س��ان حمل��اس��ب��ة امل��ت��ورط��ني ف��ي تلك 
اجلرائم أو احالتها الى احملكمة اجلنائية 

الدولية.
وق��ال »منذ بدء اعمال العنف صدرت 
ع��دة تقارير اممية من شأنها ان تساهم 
في تسهيل مهمة السلطات احلكومية في 
ميامنار على اج��راء التحقيقات الالزمة 
نذكر منها على سبيل امل��ث��ال ال احلصر 
تقرير رئيس البعثة الدولية املستقلة 
لتقصي احل��ق��ائ��ق ب��ش��أن م��ي��امن��ار كما 
صدرت تقارير اخرى تضمنت تشخيصا 
دقيقا ملسببات االزم���ة ال��راه��ن��ة وط��رق 
معاجلتها«.واشار الى هذه التقارير ومنها 
التقرير املستقل لتقصي دور االمم املتحدة 
في ميامنار او ما يعرف بتقرير روزينثال 
تبني جميعها حجم االزم��ة في ميامنار 
وتكشف أن اجلرائم املرتكبة في والية 
راكني انتهاكات جسيمة حلقوق االنسان 
وإن العديد من تلك االنتهاكات ترقى بال 
شك الى اخطر اجلرائم مبوجب القانون 
الدولي والتي ستكون لها آثار شديدة على 

العديد من االجيال القادمة.
واك��د االهمية القصوى ب��االس��راع في 
اج��راءات املساءلة والتعاون الكامل مع 
اجهزة االمم املتحدة الفتا الى ان االفالت 
من العقاب هو أخطر العوامل االساسية 
امل��ؤدي��ة الرت��ك��اب م��زي��د م��ن االنتهاكات 
وعليه فإن اعمال العنف ستستمر ما لم 

تعالج مسألة االفالت من العقاب.
واش����ار ال���ى ص��ع��وب��ة ع���ودة الجئي 
الروهينغيا الى ميامنار من دون مساءلة 
اجلناة والسماح لهم باالفالت من العقاب 
متسائال عن استطاعة الروهينغيا العودة 

واالعتماد على قوات االمن حلمايتهم. 
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تلقى برقية تهنئة بتعافي سموه من نادية مراد

أمير البالد يهنئ رئيس أوكرانيا 
بالعيد الوطني

بعث حضرة صاحب السمو 
أم��ي��ر ال��ب��الد ال��ش��ي��خ صباح 
األحمد اجلابر الصباح حفظه 
ال��ل��ه ورع����اه ب��ب��رق��ي��ة تهنئة 
ال��ى فخامة الرئيس فالدميير 
زيلينسكي رئيس جمهورية 
أوك��ران��ي��ا الصديقة عبر فيها 
سموه حفظه الله عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
ل��ب��الده متمنيا س��م��وه رع��اه 
الله لفخامته موفور الصحة 
والعافية وللبلد الصديق دوام 

التقدم واالزدهار.
وب��ع��ث س��م��و ول���ي العهد 
الشيخ ن���واف األح��م��د اجلابر 
ال��ص��ب��اح حفظه ال��ل��ه ببرقية 
تهنئة إل���ى ف��خ��ام��ة الرئيس 
ف��الدمي��ي��ر زيلينسكي رئيس 
جمهورية أوكرانيا الصديقة 
عبر فيها س��م��وه ع��ن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده راجيا سموه لفخامته 
موفور الصحة والعافية.كما 
بعث سمو الشيخ جابر املبارك 
احلمد الصباح رئيس مجلس 

الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة 
مماثلة.

فيما تلقى ح��ض��رة صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ صباح 
االحمد اجلابر الصباح حفظه 
ال��ل��ه ورع���اه برقية تهنئة من 
نادية مراد احلائزة على جائزة 
نوبل للسالم لعام 2018 اعربت 
فيها عن خالص تهانيها بتعافي 
سموه رع��اه الله م��ن العارض 

الصحي سائلة امل��ول��ى تعالى 
ان يدمي على سموه حفظه الله 

موفور الصحة ومتام العافية.
كما اعربت السيدة نادية مراد 
عن أن املنطقة بحاجة إلى القادة 
من أمثال سموه رع��اه الله لكي 
يبنوا للشعوب مستقبال يسوده 
االمن والرخاء واالزدهار واصفة 
سموه أنه صاحب القلب الكبير 
ومتمنية لسموه حفظه الله 
العمر املديد.هذا وقد بعث حضرة 

صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد اجلابر الصباح 
حفظه الله ورع��اه ببرقية شكر 
جوابية إلى ابنته السيدة نادية 
م��راد ضمنها سموه رع��اه الله 
خ��ال��ص ش��ك��ره وت��ق��دي��ره على 
ما أعربت عنه من تهان وطيب 
املشاعر وص��ادق الدعاء متمنيا 
س��م��وه حفظه ال��ل��ه لها موفور 
الصحة والعافية ودوام التوفيق 

والسداد. 

سمو أمير البالد

سفير الكويت لدى السعودية: سوق 
عكاظ يعكس اإلرث احلضاري العربي 

دعت إلى مساءلة اجلناة وعدم السماح لهم باإلفالت من العقاب

الكويت: ال مصاحلة وطنية دائمة
 في ميامنار دون مراعاة حقوق اإلنسان

السفير منصور العتيبي

أشاد رئيس مجلس املسلمني األعلى في أملانيا أمين 
مزيك أمس  السبت بجهود الكويت في خدمة قضايا 
املسلمني في جميع أنحاء العالم معربا عن تطلعه إلى 

تطوير آفاق التعاون مع الهيئات االسالمية بها.
وقال مزيك في تصريح لوكالة االنباء الكويتية 
)كونا( قبيل زي��ارة سيقوم بها للكويت غدا األحد 
إن الكويت لديها جتربة ناجحة ورائ��دة في خدمة 
قضايا املسلمني واصفا إياها بأنها »من��وذج رائد 
لتعزيز مفاهيم وقيم االعتدال والوسطية واإلنسانية 

ومواجهة األفكار املتطرفة«.
وأض��اف انه يتطلع من خالل زي��ارة الكويت الى 
تطوير آفاق التعاون املتبادل مع الهيئات االسالمية 

واالطالع على خبرتها وجتاربها في هذا اإلطار.

م��ن جانبه أوض��ح سفير الكويت ل��دى أملانيا 
جنيب البدر في تصريح مماثل ل)كونا( على هامش 
اجتماعه مع رئيس مجلس املسلمني األعلى في 
أملانيا أن زيارة مزيك للكويت ستستمر أربعة أيام 
وتأتي تلبية لدعوة من وزارة األوق��اف والشؤون 
اإلسالمية الكويتية. وذكر البدر أن مزيك سيلتقي 
خالل الزيارة عددا من كبار مسؤولي وزارة االوقاف 
ومؤسسات وهيئات إسالمية بالكويت لبحث تعزيز 

أوجه التعاون املشترك.
وأشار الى أن املجلس األعلى للمسلمني في أملانيا 
ينضوي حتت مظلته أكثر من 300 مسجد ويؤدي 
دورا بارزا في خدمة قضايا املسلمني ومساعدتهم 

في االندماج في املجتمع األملاني.

رئيس مجلس املسلمني بأملانيا يشيد 
بدور الكويت في خدمة قضايا املسلمني

أمين مزيك مع جنيب البدر

الشيخ علي اخلالد

ال��ت��ق��ى مم��ث��ل دول���ة ال��ك��وي��ت املستشار 
بالديوان االميري الدكتور عبدالله معتوق 
املعتوق صباح أمس  باملفتي العام جلمهورية 

الشيشان الشيخ صالح مجييف وذل��ك في 
االدارة الدينية ملسلمي الشيشان بالعاصمة 

غروزني.

ممثل الكويت يلتقي مفتي الشيشان

عبدالله املعتوق يلتقي مبفتي الشيشان

أك��د رئيس دائ��رة العالقات اخلارجية 
للجنة املركزية للحزب الشيوعي الصيني 
س��ون��غ ت���او ح���رص ال��ص��ني ع��ل��ى العمل 
م��ع ال���دول العربية على توطيد الثقة 
االستراتيجية املتبادلة وتعميق التعاون 
العملي وت��ع��زي��ز االس��ت��ف��ادة املتبادلة 

والكسب املشترك بني اجلانبني.
ج��اء ذل��ك ف��ي كلمة ألقاها سونغ تاو 
في لقاء نظمه مجلس السفراء العرب في 
)بيت الكويت( بالعاصمة بكني في وقت 
يشهد تعزيزا للعالقات بني الصني والدول 
العربية خاصة بعد إطالق مبادرة )احلزام 
والطريق( عام 2013 التي وقعها ما يزيد 

على 120 دولة و29 منظمة دولية.
وأشار سونغ تاو إلى ما تضمنته كلمة 
الرئيس الصيني شي جني بينغ في الدورة 
الثامنة لالجتماع الوزاري ملنتدى التعاون 
الصيني العربي في يوليو 2018 من اعالن 
عن إقامة عالقات الشراكة االستراتيجية 
القائمة على التعاون الشامل والتنمية 
املشتركة واستشراف مستقبل أفضل مما 
فتح فصال جديدا لتاريخ العالقات الصينية 
- العربية. من جانبه أكد سفير الكويت لدى 
الصني سميح حيات في كلمة عمق العالقات 
الكويتية - الصينية التاريخية مستذكرا 
في ه��ذا السياق ال��زي��ارة األول��ى التي قام 
بها سمو امير البالد الراحل الشيخ جابر 
األحمد اجلابر الصباح للصني عندما كان 

وزيرا للمالية والصناعة في عام 1965.
وش��دد على ان ه��ذه العالقات واصلت 
النمو واالزده���ار بعهد سمو امير البالد 
الشيخ ص��ب��اح األح��م��د اجل��اب��ر الصباح 
بتمثيل دبلوماسي ه��و األك��ب��ر للكويت 
عبر انشاء سفارة وثالث قنصليات عامة 
بالصني. وق��ال ان��ه منذ أن نالت الكويت 

عضوية غير دائمة في مجلس األم��ن في 
يناير 2018 وتستمر ملدة عامني وهي تلمس 
جتاوبا من الصني مع القضايا العربية 
وعلى رأسها القضية الفلسطينية »قضية 
العرب املركزية واجلوهرية األولى« داعيا 
في الوقت ذاته إلى أهمية السعي املشترك 

حلماية املمرات املائية وحرية املالحة.
ب��دوره قال سفير اجلزائر لدى الصني 
ورئيس اللجنة االقتصادية في مجلس 
السفراء العرب حسن بوخالفة في كلمة 
مماثلة ان حجم التبادل التجاري بني الدول 
العربية والصني ارتفع من 36 مليار دوالر 
في عام 2004 إلى 244 مليار دوالر عام 
2018 كما حافظت التبادالت التجارية على 
وتيرة منو مطردة كل عام في حني سجلت 
منوا بنسبة 28 باملئة في 2018 مقارنة 

بالعام الذي سبقه.
وأوض��ح السفير بوخالفة أن اجلانبني 
يهدفان إلى االرتقاء بالتبادالت التجارية 
إلى رقم طموح يتجاوز 600 مليار دوالر 
خ��الل األع��وام املقبلة »وه��ذا ما سيتحقق 
إن ق��ام الطرفان باتخاذ تدابير حتفيزية 

إضافية سواء على الصعيد الثنائي أو في 
إطار منتدى التعاون العربي الصيني«.

وش���دد ع��ل��ى ض����رورة دراس����ة السبل 
الكفيلة ب��إح��داث ال���ت���وازن ف��ي امل��ي��زان 
التجاري بني الصني والبلدان العربية حيث 
فاقت ال���واردات العربية من الصني عام 
2018 مبلغ 139 مليار دوالر في حني كانت 
الصادرات العربية نحو السوق الصينية 

في حدود 105 مليارات دوالر.
الى ذلك قال رئيس بعثة جامعة الدول 
العربية في بكني السفير محمود األمني ان 
انشاء منتدى التعاون العربي الصيني عام 
2004 مثل عالمة بارزة في مسيرة التعاون 
العربي - الصيني جسدت ارادة اجلانبني 
ال��ق��وي��ة وتصميمهما على دف��ع وترقية 
العالقات الراسخة التي جمعت بني األمة 

العربية والصني منذ القدم.
وقال ان تشريف سمو أمير البالد الشيخ 
ص��ب��اح االح��م��د اجل��اب��ر ال��ص��ب��اح ألعمال 
ال��دورة الثامنة لالجتماع ال��وزاري ملنتدى 
التعاون العربي - الصيني التي عقدت في 
بكني في يوليو 2018 كان »عالمة بارزة 

في مسيرة املنتدى وفتحت صفحة جديدة 
ومشرقة ستنعكس ايجابا على اعمالنا في 
املستقبل«. وكان سمو أمير البالد قام في 
يوليو 2018 بزيارة دولة للصني شهدت 
ترؤسه وفد الكويت في اجللسة االفتتاحية 
لالجتماع الوزاري الثامن ملنتدى التعاون 

الصيني - العربي.
ونتج ع��ن زي���ارة سمو األم��ي��ر للصني 
توقيع سبع اتفاقيات ومذكرات تفاهم منها 
أرب��ع ذات صبغة اقتصادية اضافة الى 
بحث مشروع مدينة احلرير وتطوير اجلزر 
الكويتية باعتبارها مشروعات تنموية 
حتقق أهدافا عدة منها تنويع مصادر الدخل 
وتقليل االعتماد على النفط وحتقيق ناجت 
قومي يصل الى 23 مليار دوالر.وتضمنت 
االتفاقيات االقتصادية املوقعة موضوعات 
التجارة االلكترونية وتعزيز الشراكة في 
مجاالت النفط والغاز والبتروكيماويات 
وتشجيع االستثمار املباشر وبحث فرص 
االعمال املتاحة اضافة الى إمكانية تطبيق 
استراتيجية املدن الذكية بالكويت السيما 

حتويل )ميناء مبارك( الى ميناء ذكي.

شدد على أن العالقات واصلت النمو واالزدهار بعهد سمو أمير البالد 

حيات: الكويت تلمس جتاوبًا من الصني مع القضايا العربية
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