سفيرنا في املغرب :نوبة قلبية وراء وفاة مواطن مبراكش
أكد سفير الكويت لدى املغرب عبداللطيف اليحيا أمس
األربعاء أن وفاة مواطن كويتي مبدينة مراكش في 13
سبتمبر اجلاري كانت بسبب نوبة قلبية.
وقال السفير اليحيا لـ (كونا) إن تقرير التشريح الذي
أجنزته السلطات الصحية املغربية حتت إشراف النيابة
العامة خلص إلى كون الوفاة ناجمة عن نوبة قلبية.
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أمير البالد يهنئ رئيس تشيلي
بالعيد الوطني لبالده

سمو نائب األمير يستقبل سمو الشيخ جابر املبارك

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

لالرهاب بكافة أشكاله وصوره
سائال سموه املولى تعالى ان
يتغمد الضحايا بواسع رحمته
ومغفرته ويلهم أسرهم جميل
الصبر وح��س��ن ال��ع��زاء ومين
على املصابني بسرعة الشفاء
والعافية.
وب��ع��ث س��م��و ن��ائ��ب األم��ي��ر
وولي العهد الشيخ نواف األحمد
ببرقية تعزية إلى الرئيس محمد
أش��رف غني رئيس جمهورية
أفغانستان اإلسالمية الصديقة
ضمنها سموه خالص تعازيه

وص����ادق م��واس��ات��ه بضحايا
التفجيرين اإلرهابيني اللذين
وق���ع إح��داه��م��ا ف��ي العاصمة
كابول وآخ��ر في إقليم ب��اروان
وأس��ف��را عن سقوط العشرات
من الضحايا واملصابني مبتهال
سموه إلى الباري جل وعال أن
يتغمد الضحايا بواسع رحمته
ومغفرته وأن مين على املصابني
بسرعة الشفاء والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر
املبارك رئيس مجلس ال��وزراء
ببرقية تعزية مماثلة.

محافظ «األحمدي» بحث مع سفير
إيران التعاون املشترك
استقبل محافظ األحمدي
الشيخ فواز اخلالد في مكتبه
ب��دي��وان ع��ام احملافظة أمس،
سفير اجلمهورية اإلسالمية
اإليرانية لدولة الكويت محمد
إيراني ،حيث جرى التعارف
وتبادل األحاديث الودية حول
العالقات الثنائية التي تربط
وسبل تعزيزها في
البلدين ُ
جميع املجاالت.
وت���ن���اول ال��ل��ق��اء مسيرة
العالقات التاريخية الوثيقة
بني قيادتي وشعبي البلدين،
وبحث فرص تطوير التعاون
امل��ش��ت��رك وت��ب��ادل اخل��ب��رات
على مستوى األنظمة اإلدارية
احمللية عموماً وعلى صعيد
احملافظات واملناطق على وجه
اخلصوص.
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نائب األمير يستقبل املبارك واخلالد والصالح والعتيبي

سموه عزى رئيس أفغانستان بضحايا اإلرهاب

بعث ص��اح��ب السمو أمير
ال��ب�لاد الشيخ ص��ب��اح األحمد
ببرقية تهنئة إل��ى الرئيس
س��ب��س��ت��ي��ان ب��ن��ي��ي��را رئ��ي��س
جمهورية تشيلي الصديقة عبر
فيها سموه عن خالص تهانيه
مبناسبة العيد الوطني لبالده
متمنيا لفخامته موفور الصحة
والعافية وللبلد الصديق دوام
التقدم واالزدهار.
وب��ع��ث س��م��و ن��ائ��ب األم��ي��ر
وول���ي ال��ع��ه��د ال��ش��ي��خ ن��واف
األح��م��د ب��ب��رق��ي��ة تهنئة إل��ى
ال��رئ��ي��س سبستيان بنييرا
رئ���ي���س ج��م��ه��وري��ة تشيلي
الصديقة ضمنها سموه خالص
تهانيه مبناسبة العيد الوطني
لبالده راجيا لفخامته موفور
الصحة والعافية .كما بعث
س��م��و ال��ش��ي��خ ج��اب��ر امل��ب��ارك
رئيس مجلس ال��وزراء ببرقية
تهنئة مماثلة.
من جهة أخرى بعث صاحب
ال��س��م��و أم��ي��ر ال��ب�لاد الشيخ
صباح األحمد ببرقية تعزية
إلى الرئيس محمد أشرف غني
رئيس جمهورية أفغانستان
اإلسالمية الصديقة عبر فيها
س��م��وه ع���ن خ��ال��ص ت��ع��ازي��ه
وص����ادق م��واس��ات��ه بضحايا
التفجيرين اإلرهابيني اللذين
وق���ع إح��داه��م��ا ف��ي العاصمة
كابول وآخ��ر في إقليم ب��اروان
وأس��ف��را عن سقوط العشرات
من الضحايا واملصابني ،معربا
س��م��وه ع���ن اس��ت��ن��ك��ار دول���ة
ال��ك��وي��ت وإدان��ت��ه��ا ال��ش��دي��دة
لهذين العملني اإلرهابيني اللذين
استهدفا أرواح األبرياء اآلمنني،
ومؤكدا سموه في الوقت ذاته
موقف دول��ة الكويت الرافض

وش��دد على أن سفارة الكويت ب��ادرت منذ إبالغها
باحلادث إلى انتداب ممثلني عنها للوقوف على تفاصيل
احل��ادث األليم بالتنسيق مع اجلهات األمنية املغربية
املعنية.
وأش��ار إلى تعاون السلطات املغربية في استجالء
مالبسات وظ���روف ال��وف��اة والتسريع بنقل جثمان

املتوفى إلى الوطن ،الفتا إلى أن املواطن املتوفى كان
في زي��ارة سياحية للمغرب ،معربا عن تعازيه ألفراد
أسرته .وكانت السلطات األمنية املغربية عثرت في 13
سبتمبر على جثة مواطن كويتي من مواليد  1975داخل
شقة بوسط مدينة مراكش وفتحت حتقيقا للكشف عن
مالبسات وفاته.

الشيخ فواز اخلالد يقدم درعا ً تذكارية للسفير اإليراني

اس��ت��ق��ب��ل س��م��و ن��ائ��ب
األمير وولي العهد الشيخ
ن��واف األحمد بقصر بيان
صباح أم��س سمو الشيخ
جابر املبارك رئيس مجلس
الوزراء.
واس��ت��ق��ب��ل س��م��و نائب
األم��ي��ر وول��ي العهد نائب
رئ��ي��س م��ج��ل��س ال����وزراء
ووزي��ر اخلارجية الشيخ
صباح اخلالد .كما استقبل
سمو ن��ائ��ب األم��ي��ر وول��ي
العهد نائب رئيس مجلس
ال�����وزراء ووزي����ر ال��دول��ة
ل��ش��ؤون مجلس ال���وزراء
ووزي��ر الداخلية بالوكالة
أنس الصالح.
واس��ت��ق��ب��ل س��م��و نائب
األمير وول��ي العهد رئيس
امل��ج��ل��س ال��ب��ل��دي أس��ام��ة
العتيبي وذل���ك مبناسبة
ص���دور امل��رس��وم األم��ي��ري
مبنحه درجة وزير.

 ..وسموه يستقبل الشيخ صباح اخلالد

نائب األمير يستقبل رئيس املجلس البلدي أسامة العتيبي

طالبت بتقدمي مرتكبي جرائم حرب للعدالة

الكويت تدعو املجتمع الدولي إلى االهتمام بالوضع اإلنساني في سورية
دع��ت ال��ك��وي��ت أم��س األرب��ع��اء املجتمع
ال��دول��ي إل��ى االهتمام باملسائل اإلنسانية
في سورية ومنها السماح اآلم��ن واملستدام
لدخول املساعدات اإلنسانية واإلخالء الطبي
ومنع حصار املناطق السكنية.
ج��اء ذل��ك ف��ي كلمة الكويت التي ألقاها
مندوبها الدائم لدى األمم املتحدة واملنظمات
الدولية األخ��رى في جنيف السفير جمال
الغنيم أمام الدورة الـ  42ملجلس األمم املتحدة
حلقوق اإلنسان في إطار احلوار التفاعلي مع
اللجنة املستقلة لتقصي احلقائق في سورية.
وطالبت الكويت أيضا بضرورة التعامل
مع كافة اجلرائم التي قد ترقى إلى مستوى
جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب وتقدمي
مرتكبيها للعدالة.
وقال السفير الغنيم إن الكويت تدين بشدة
ما ورد في تقرير اللجنة املستقلة لتقصي
احلقائق في سورية من انتهاكات خطيرة
وممنهجة حلقوق اإلنسان يتعرض لها أبناء
الشعب السوري الشقيق.
كما أك��د دع��م الكويت الستمرار اللجنة
والقيام بدورها في املرحلة املقبلة مع ضرورة
دعم املجتمع الدولي ملهامها واملسؤوليات
املناطة بها.

وق��ال :إن الكويت تشعر بقلق شديد من
استمرار االعتداءات على املدنيني األبرياء في
أنحاء متفرقة من سورية واستمرار األطراف
املتحاربة باعتداءاتها على البنى التحتية
املدنية مستخدمني فيها كافة األسلحة الفتاكة
مبا فيها األسلحة احملظورة دوليا التي تعد
انتهاكا صريحا للقانون الدولي اإلنساني
والقانون الدولي حلقوق اإلنسان.
ولفت السفير الغنيم إل��ى قيام الكويت
من خالل عضويتها غير الدائمة في مجلس
األمن مببادرة متثلت بالقرار الذي حمل رقم
( )2474ومت اعتماده في  11يونيو املاضي
«إدراك��ا منها ألهمية موضوع املفقودين في
النزاعات املسلحة وذلك ملعرفتها ما ينتج من
عواقب مأساوية من هذه املسألة على حياة
املتضررين من النزاعات وعائالتهم والسيما
أنه ليس هناك حرب أو نزاع إال كان املفقودون
من أبرز ضحاياه».
كما أعرب عن شكره للجنة املستقلة على
توصياتها بشأن مسألة املفقودين والتي
تأمل الكويت ان يتعامل معها مجلس حقوق
اإلنسان وآلياته بجدية مع هذه املسألة وأن
يطالب كافة أطراف النزاع بتوفير املعلومات
عن مصير املفقودين ولم شملهم بعائالتهم

والتعامل م��ع رفاتهم بشكل يتماشى مع
املعايير الدولية واإلنسانية املتعارف عليها.
وف��ي السياق ذات��ه أش��ار السفير الغنيم
الى قيام الكويت بتحمل مسؤوليتها جتاه
الشعب السوري منذ بداية األزم��ة وسعت
منذ الساعات األولى إلى حشد الدعم الدولي
للعمليات اإلن��س��ان��ي��ة ومل��س��اع��دة ال���دول
املستضيفة للنازحني على توفير الرعاية
لالجئني.
وأكد أن الكويت ال تزال مستمرة في ذلك
الدور من خالل تنظيمها وترؤسها للمؤمترات
الدولية التي تهدف إلى دعم الشعب السوري
واملنطقة.
ولفت السفير الغنيم ال��ى ال��دع��وة التي
أطلقها سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد
للتفكير بفلسفة ج��دي��دة ل��دع��م ومساعدة
النازحني والالجئني السوريني م��ن خالل
اعتماد برامج وخطط توفر لهم فرصا للتعلم
مبا ميكنهم من مواجهة أعباء احلياة ويعينهم
ع��ل��ى رس���م مستقبلهم ومستقبل ب�لاده��م
ويحصن عقولهم من األفكار الهدامة.
وقال« :إن الكويت تطالب املجتمع الدولي
ب��أن يولي أهمية قصوى ملسألة النازحني
والالجئني السوريني والعمل على جتنيب

ذلك البلد الشقيق املزيد من اآلالم واملآسي
والتشريد».
ون��اش��د ك��اف��ة ال����دول ال��ت��ي أع��ل��ن��ت عن
تعهداتها في مؤمترات املانحني التي عقدت
ل��دع��م الشعب ال��س��وري الشقيق اإلي��ف��اء
بتلك التعهدات وااللتزامات لرفع املعاناة
ع��ن الشعب ال��س��وري الشقيق ف��ي الداخل
واخلارج.
وفي الوقت ذاته أكد قناعة الكويت بعدم
وج��ود حل عسكري لألزمة السورية وأن
احلل الوحيد هو من خالل تسوية سياسية
عادلة تلبي تطلعات الشعب السوري وفقا ملا
ورد في بيان جنيف لعام  2012واستنادا الى
ما نص عليه قرار مجلس األمن رقم .2254
ودع���ت ال��ك��وي��ت مجلس األمم املتحدة
حلقوق اإلنسان إلى التحرك لوقف املزيد من
التداعيات اإلنسانية وتعاون اجلميع مع
جهود مبعوث األمني العام اخلاص بسورية
غاير بيدرسن الهادفة إلى حتقيق السالم.
يذكر أن الدورة ال 42ملجلس األمم املتحدة
حلقوق اإلن��س��ان تتواصل من التاسع إلى
الـ  27من سبتمبر اجلاري الستعراض أهم
امللفات املتعلقة بكيفية تعزيز حقوق اإلنسان
كافة في العالم.

السفير جمال الغنيم

