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سمو نائب األمير استقبل املبارك والخالد والصالح والعتيبي

�شمو نائب الأمري م�شتقبالً �شمو ال�شيخ جابر املبارك

�شمو نائب الأمري م�شتقبالً اأن�س ال�شالح

�شموه لدى ا�شتقباله ال�شيخ �شباح اخلالد

استقبل سمو نائب االمير ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر بيان صباح أمس سمو رئيس مجلس ال��وزراء الشيخ جابر
املبارك.
واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.
كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة أنس الصالح.
واستقبل سموه رئيس املجلس البلدي اسامة العتيبي وذلك بمناسبة صدور املرسوم االميري بمنحه درجة وزير.

الكويت هنأت «تشيلي» وعزت أفغانستان
ب �ع��ث ص ��اح ��ب ال �س �م��و أم� �ي ��ر ال� �ب ��اد ال�ش�ي��خ
صباح األح�م��د ببرقية تهنئة إل��ى سبستيان
ب�ن�ي�ي��را رئ �ي��س ج�م�ه��وري��ة ت�ش�ي�ل��ي ال�ص��دي�ق��ة
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة
ال �ع �ي��د ال ��وط� �ن ��ي ل � �ب� ��اده م �ت �م �ن �ي��ا ل� ��ه م��وف��ور
الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم
واالزدهار.
كما بعث صاحب السمو أمير ال�ب��اد الشيخ
ص �ب��اح األح �م��د ب�ب��رق�ي��ة ت �ع��زي��ة ال ��ى ال��رئ�ي��س

م� �ح� �م ��د اش � � � ��رف غ � �ن ��ي رئ � �ي� ��س ج� �م� �ه ��وري ��ة
أفغانستان اإلس��ام�ي��ة عبر فيها س�م��وه عن
خ��ال��ص ت�ع��ازي��ه وص ��ادق م��واس��ات��ه بضحايا
التفجيرين اإلره��اب�ي��ن ال�ل��ذي��ن وق��ع احداهما
ف��ي العاصمة ك��اب��ول وآخ��ر ف��ي اقليم ب��اروان
وأس �ف��را ع��ن س�ق��وط ال�ع�ش��رات م��ن الضحايا
واملصابن ،معربا سموه عن استنكار الكويت
وإدان�ت�ه��ا الشديدة لهذين العملن اإلرهابين
اللذين استهدفا أرواح األبرياء اآلمنن ومؤكدا

سموه في الوقت ذاته موقف الكويت الرافض
لارهاب بجميع أشكاله وصوره سائا سموه
املولى تعالى ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته
ومغفرته ويلهم أسرهم جميل الصبر وحسن
ال �ع��زاء وي�م��ن على امل�ص��اب��ن بسرعة الشفاء
والعافية.
وب�ع��ث س�م��و ن��ائ��ب األم �ي��ر ول��ي ال�ع�ه��د الشيخ
ن��واف األح�م��د وس�م��و رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء
الشيخ جابر املبارك ببرقيتن مماثلتن.

�شموه لدى ا�شتقباله رئي�س املجل�س البلدي

بيتل :داعمون إلعفاء املواطنني الكويتيني
من تأشيرة «الشنغن»
بحث وف��د مجموعة ال�ص��داق��ة البرملانية السادسة
مع رئيس وزراء دوقية لوكسمبورغ خافيير بيتل
امل��واض �ي��ع ذات االه �ت �م��ام امل �ش �ت��رك وس �ب��ل ت�ع��زي��ز
ال�ع��اق��ات االق�ت�ص��ادي��ة واالس�ت�ث�م��اري��ة ب��ني البلدين
ال�ص��دي�ق��ني .وذك ��رت شبكة (ال��دس �ت��ور) االخ�ب��اري��ة
في بيان صحافي ام��س األرب�ع��اء ان الوفد برئاسة
ال �ن ��ائ ��ب ال �ح �م �ي��دي ال �س �ب �ي �ع��ي وع �ض ��وي ��ة ال �ن��ائ��ب
ال ��دك� �ت ��ور ح� �م ��ود ال �خ �ض �ي��ر ن ��اق ��ش دع � ��م ال �ج��ان��ب
ال �ل��وك �س �م �ب��ورغ��ي ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��إع �ف��اء امل��واط �ن��ني
الكويتيني من تأشيرة (شنغن).

من جانبه ،أبدى بيتل استعداد باده لدعم الكويت
فيما يتعلق بإعفاء املواطنني من تأشيرة (شنغن).
وك��ان ال��وف��د ال�ب��رمل��ان��ي ق��د بحث م��ع رئ�ي��س مجلس
النواب في لوكسمبورغ فرناند اوت��ن اول من أمس
ال�ث��اث��اء س�ب��ل ت�ع��زي��ز ال�ت�ع��اون امل�ش�ت��رك ف��ي امل�ج��ال
البرملاني والتجاري واالستثماري بني البلدين.
وقالت شبكة (الدستور) االخبارية التابعة ملجلس
االمة ان وفد مجموعة الصداقة البرملانية السادس
ب��رئ��اس��ة ال�ن��ائ��ب الحميدي السبيعي التقى رئيس
مجلس ال �ن��واب ف��ي ل��وك�س�م�ب��ورغ وت �ب��ادال وج�ه��ات

ال �ن �ظ��ر ب �ش��أن آخ� ��ر امل �س �ت �ج��دات ع �ل��ى ال�ص�ع�ي��دي��ن
االق �ل �ي �م��ي وال � ��دول � ��ي .واوض � �ح� ��ت (ال� ��دس � �ت� ��ور) ان
املباحثات شهدت التأكيد على اهمية تبادل زيارات
ال ��وف ��ود ال �ب��رمل��ان �ي��ة مل ��ا ل �ه��ا م ��ن اه �م �ي��ة ك �ب ��رى ف��ي
تنمية وتطوير العاقات الثنائية وتبادل الخبرات
وال�ت�ج��ارب ب��ني الجانبني .واف ��ادت ب��أن اللقاء ال��ذي
حضره عضو الوفد النائب الدكتور حمود الخضير
ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب
ف��ي ل��وك�س�م�ب��ورغ م ��ارك ان�ج�ي��ل ش�ه��د تسليم دع��وة
رسمية الى اوتن لزيارة الكويت.

الغنيم :حل األزمة السورية بالتسوية السياسية

دع ��ت ال �ك��وي��ت ام ��س األرب � �ع ��اء املجتمع
الدولي إلى االهتمام باملسائل اإلنسانية
ف � ��ي س � ��وري � ��ة وم� �ن� �ه ��ا ال � �س � �م� ��اح اآلم � ��ن
واملستدام لدخول املساعدات اإلنسانية
واإلخ� ��اء الطبي وم�ن��ع ح�ص��ار املناطق
السكنية.
ج��اء ذل��ك ف��ي كلمة ال�ك��وي��ت ال�ت��ي ألقاها
م �ن��دوب �ه��ا ال� ��دائ� ��م ل � ��دى األم� � ��م امل �ت �ح��دة
وامل�ن�ظ�م��ات ال��دول�ي��ة األخ ��رى ف��ي جنيف
السفير جمال الغنيم أم��ام ال��دورة ال � 42
ملجلس األم ��م امل�ت�ح��دة ل�ح�ق��وق االن�س��ان
ف��ي اط ��ار ال �ح��وار ال�ت�ف��اع�ل��ي م��ع اللجنة
املستقلة لتقصي الحقائق في سورية.
وطالبت الكويت أيضا بضرورة التعامل
م��ع ج�م�ي��ع ال �ج��رائ��م ال �ت��ي ق��د ت��رق��ى إل��ى
مستوى ج��رائ��م ض��د اإلنسانية وجرائم
حرب وتقديم مرتكبيها للعدالة.
وق ��ال ال�س�ف�ي��ر ال�غ�ن�ي��م ان ال�ك��وي��ت تدين
بشدة ما ورد في تقرير اللجنة املستقلة
ل �ت �ق �ص ��ي ال � �ح � �ق ��ائ ��ق ف � ��ي س � ��وري � ��ة م��ن
ان �ت �ه��اك��ات خ �ط �ي��رة وم�م�ن�ه�ج��ة لحقوق
اإلن � �س� ��ان ي �ت �ع��رض ل �ه��ا أب � �ن ��اء ال�ش�ع��ب
السوري الشقيق.
كما أك��د دع��م الكويت الس�ت�م��رار اللجنة
وال�ق�ي��ام ب��دوره��ا ف��ي امل��رح�ل��ة املقبلة مع
ض� ��رورة دع ��م امل�ج�ت�م��ع ال��دول��ي ملهامها
واملسؤوليات املنوطة بها.
وق � ��ال ان ال �ك��وي��ت ت �ش �ع��ر ب �ق �ل��ق ش��دي��د
م��ن اس �ت �م��رار االع� �ت ��داءات ع�ل��ى املدنيني
األب � � � ��ري � � � ��اء ف � � ��ي أن� � � �ح � � ��اء م � �ت � �ف� ��رق� ��ة م��ن

ال�شفري جمال الغنيم
وسعت منذ الساعات األول��ى إل��ى حشد
ال ��دع ��م ال� ��دول� ��ي ل �ل �ع �م �ل �ي��ات اإلن �س��ان �ي��ة
ومل�س��اع��دة ال ��دول املستضيفة للنازحني
على توفير الرعاية لاجئني.
وأك� ��د ان ال �ك��وي��ت ال ت� ��زال م�س�ت�م��رة في
ذلك الدور من خال تنظيمها وترؤسها
ل �ل �م��ؤت �م��رات ال��دول �ي��ة ال �ت��ي ت �ه��دف إل��ى
دع ��م ال�ش�ع��ب ال �س��وري وامل�ن �ط �ق��ة .ولفت
السفير الغنيم ال��ى الدعوة التي أطلقها
سمو أمير الباد الشيخ صباح األحمد
للتفكير بفلسفة جديدة لدعم ومساعدة
النازحني والاجئني السوريني من خال
اعتماد ب��رام��ج وخطط توفر لهم فرصا
للتعلم بما يمكنهم م��ن م��واج�ه��ة أعباء
الحياة ويعينهم على رس��م مستقبلهم
ومستقبل بادهم ويحصن عقولهم من

األفكار الهدامة.
وقال «ان الكويت تطالب املجتمع الدولي
بأن يولي أهمية قصوى ملسألة النازحني
وال ��اج � �ئ ��ني ال � �س ��وري ��ني وال� �ع� �م ��ل ع�ل��ى
تجنيب ذلك البلد الشقيق املزيد من اآلالم
واملآسي والتشريد».
ون��اش��د ج�م�ي��ع ال � ��دول ال �ت��ي أع �ل �ن��ت عن
تعهداتها ف��ي م��ؤت�م��رات امل��ان�ح��ني التي
ع �ق��دت ل��دع��م ال�ش�ع��ب ال �س ��وري الشقيق
اإليفاء بتلك التعهدات وااللتزامات لرفع
املعاناة عن الشعب السوري الشقيق في
الداخل والخارج.
وفي الوقت ذاته اكد قناعة الكويت بعدم
وج � ��ود ح ��ل ع �س �ك��ري ل ��أزم ��ة ال �س��وري��ة
وأن الحل الوحيد ه��و م��ن خ��ال تسوية
سياسية ع��ادل��ة تلبي تطلعات الشعب
ال �س��وري وف�ق��ا مل��ا ورد ف��ي ب�ي��ان جنيف
لعام  2012واس�ت�ن��ادا ال��ى م��ا ن��ص عليه
قرار مجلس األمن رقم .2254
ودع� ��ت ال �ك��وي��ت م�ج�ل��س األم� ��م امل�ت�ح��دة
ل �ح �ق��وق اإلن� �س ��ان إل ��ى ال �ت �ح��رك الي �ق��اف
املزيد من التداعيات اإلنسانية وتعاون
الجميع مع جهود مبعوث األم��ني العام
الخاص بسورية غاير بيدرسن الهادفة
إلى تحقيق السام.
ي ��ذك ��ر ان ال� � � ��دورة ال � � �  42مل �ج �ل��س األم ��م
امل�ت�ح��دة ل�ح�ق��وق االن �س��ان ت�ت��واص��ل من
ال�ت��اس��ع ال��ى ال� �  27م��ن سبتمبر الحالي
الستعراض اهم امللفات املتعلقة بكيفية
تعزيز حقوق االنسان كافة في العالم.

«الزراعة» شاركت في اجتماع خليجي بعمان
عقد وك��اء الهيئات وال � ��وزارات املعنية ب��ال��زراع��ة ب��دول مجلس
التعاون الخليجي بمسقط ام��س األرب�ع��اء اجتماعا لبحث عدد
م��ن امل�ح��اور املتعلقة بالعمل الخليجي املشترك ومنها توحيد
سياسات الزراعة والثروة السمكية.
وق��ال رئيس وفد الكويت باالجتماع نائب املدير العام للشؤون
املالية واإلداري ��ة بالهيئة العامة للزراعة وال�ث��روة السمكية احمد
الختان ل � «ك��ون��ا» ان اللقاء يهدف ف��ي امل�ق��ام األول ال��ى توحيد
س�ي��اس��ات وأن�ظ�م��ة وق��وان��ن ال ��دول األع �ض��اء وإق� ��رار امل�ش��اري��ع
امل�ش�ت��رك��ة ف��ي م �ج��ال ال ��زراع ��ة وال� �ث ��روة ال�س�م�ك�ي��ة .وأوض� ��ح ان

االجتماع ناقش أيضا عددا من املحاور املتعلقة بالعمل الخليجي
املشترك في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية ومنها
الشراء الجماعي املوحد لألدوية واللقاحات البيطرية وإيجاد آلية
موحدة إلج ��راءات استيراد الحيوانات الحية وآلية ف��رض ورفع
حظر استيراد الحيوانات الحية والطيور من خارج دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية .وكان وكيل وزارة الزراعة والثروة
السمكية العماني احمد البكري أكد في افتتاح االجتماع ان هناك
ج �ه��ودا ب��ذل��ت م��ن دول املجلس واألم��ان��ة ال�ع��ام��ة خ��ال العامن
امل��اض�ي��ن فيما يتعلق بمتابعة وم��راج�ع��ة ال �ق��رارات ف��ي مجال

�شمو ال�شيخ نا�رص املحمد م�شتقبالً ال�شفري اليوناين
استقبل سمو الشيخ ن��اص��ر املحمد ف��ي قصر ال�ش��وي��خ ان��دري��اس ب��اب��اداك�ي��س سفير
جمهورية اليونان لدى الكويت ،حضر املقابلة املستشار د .اسماعيل الشطي.

دانت بشدة االنتهاكات الواردة في تقرير «تقصي الحقائق»
س��وري��ة واس �ت �م��رار األط � ��راف امل�ت�ح��ارب��ة
باعتداءاتها على البنى التحتية املدنية
مستخدمني فيها جميع األسلحة الفتاكة
بما فيها األسلحة املحظورة دوليا التي
ت�ع��د ان�ت�ه��اك��ا ص��ري�ح��ا ل�ل�ق��ان��ون ال��دول��ي
اإلن� �س ��ان ��ي وال� �ق ��ان ��ون ال� ��دول� ��ي ل�ح�ق��وق
اإلنسان.
ولفت السفير الغنيم الى قيام الكويت من
خال عضويتها غير الدائمة في مجلس
األمن بمبادرة تمثلت بالقرار الذي حمل
رق��م ( )2474وت��م اعتماده ف��ي  11يونيو
امل��اض��ي «إدراك� ��ا منها ألهمية موضوع
امل�ف�ق��ودي��ن ف��ي ال �ن��زاع��ات املسلحة وذل��ك
ملعرفتها م��ا ينتج م��ن ع��واق��ب مأساوية
من هذه املسألة على حياة املتضررين من
النزاعات وعائاتهم والسيما ان��ه ليس
ه�ن��اك ح��رب أو ن ��زاع إال ك��ان امل�ف�ق��ودون
من أبرز ضحاياه» .كما أعرب عن شكره
للجنة املستقلة على توصياتها بشأن
مسألة املفقودين والتي تأمل الكويت ان
ي�ت�ع��ام��ل م�ع�ه��ا م�ج�ل��س ح �ق��وق اإلن �س��ان
وآل �ي ��ات ��ه ب �ج��دي��ة م ��ع ه� ��ذه امل �س��أل��ة وأن
ي �ط��ال��ب ج�م�ي��ع أط � ��راف ال� �ن ��زاع ب�ت��وف�ي��ر
امل �ع �ل��وم��ات ع ��ن م�ص�ي��ر امل �ف �ق��ودي��ن ول��م
شملهم بعائاتهم والتعامل مع رفاتهم
ب�ش�ك��ل ي �ت�م��اش��ى م ��ع امل �ع��اي �ي��ر ال��دول �ي��ة
واإلنسانية املتعارف عليها.
وف��ي السياق ذات��ه أش��ار السفير الغنيم
ال��ى ق�ي��ام ال�ك��وي��ت بتحمل مسؤوليتها
تجاه الشعب السوري منذ بداية األزم��ة

املحمد استقبل السفير اليوناني

النظم والسياسات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية .ومن
جانبه قال األمن العام املساعد للشؤون االقتصادية والتنموية
باألمانة العامة ملجلس التعاون الخليجي خليفة العبري في كلمة
مماثلة إن دول املجلس خطت خطوات حثيثة في مجال التعاون
الزراعي وأصبحت تنتج العديد من املحاصيل الزراعية واملنتجات
الحيوانية والسمكية .وأض��اف أن ذلك يأتي ادراك��ا منها بأهمية
األمن الغذائي للدول وتوفير الغذاء وضمان سامته وصاحيته
ل��اس�ت�ه��اك ح�ف��اظ��ا ع�ل��ى ال�ص�ح��ة ال�ع��ام��ة وذل ��ك ف��ي ظ��ل ت��زاي��د
املخاطر واألمراض املنقولة بواسطة املاء والغذاء.

سفارتنا في املغرب :نوبة قلبية
وراء وفاة املواطن في «مراكش»
أكد سفير الكويت لدى املغرب عبداللطيف
ال�ي�ح�ي��ا ام ��س األرب� �ع ��اء أن وف� ��اة م��واط��ن
كويتي بمدينة م��راك��ش ف��ي  13سبتمبر
الحالي كانت بسبب نوبة قلبية.
وق��ال السفير اليحيا ل��(ك��ون��ا) ان تقرير
التشريح الذي انجزته السلطات الصحية
امل �غ��رب �ي��ة ت �ح��ت اش � ��راف ال �ن �ي��اب��ة ال�ع��ام��ة
خلص ال��ى ك��ون ال��وف��اة ناجمة ع��ن نوبة
قلبية.
وشدد على ان سفارة الكويت بادرت منذ
اب��اغ �ه��ا ب��ال �ح��ادث ال ��ى ان �ت ��داب ممثلني
ع�ن�ه��ا ل �ل��وق��وف ع �ل��ى ت �ف��اص �ي��ل ال �ح��ادث

االل �ي��م ب��ال�ت�ن�س�ي��ق م��ع ال �ج �ه��ات االم�ن�ي��ة
امل �غ��رب �ي��ة امل �ع �ن �ي��ة .واش � � ��ار ال � ��ى ت �ع��اون
السلطات املغربية في استجاء مابسات
وظ��روف ال��وف��اة والتسريع بنقل جثمان
املتوفى ال��ى ال��وط��ن الفتا ال��ى ان املواطن
املتوفى كان في زيارة سياحية للمغرب،
معربا عن تعازيه ألفراد اسرته.
وكانت السلطات االمنية املغربية عثرت
في  13سبتمبر على جثة مواطن كويتي
م ��ن م ��وال� �ي ��د  1975داخ� � ��ل ش �ق��ة ب��وس��ط
مدينة م��راك��ش وفتحت تحقيقا للكشف
عن مابسات وفاته.

«الرحمة» :إنارة مخيمات النازحني
السوريني بالطاقة الشمسية
أعلنت جمعية الرحمة العاملية ع��ن إنشاء
مشروع إنارة املخيمات بالطاقة الشمسية
في مخيمات النازحني في الشمال السوري
وال � ��ذي اس �ت �ف��اد م �ن��ه أك �ث��ر م ��ن  250أس ��رة
وال � ��ذي ي �ه��دف إل ��ى إن � ��ارة امل �خ �ي��م ب��ال�ط��اق��ة
الشمسية وال�ت�خ�ف�ي��ف ع��ن األس ��ر املتعففة
تكاليف اشتراك الكهرباء وتوفير الكهرباء
لكل خيمة تكفي لتشغيل غسالة ومروحة
وتلفزيون وإنارة.
وف��ي ه��ذا الصدد ق��ال رئيس مكتب سورية
وت��رك �ي��ا ف ��ي ال�ج�م�ع�ي��ة ول �ي��د ال �س��وي �ل��م إن
م�ع��ان��اة كبيرة ك��ان ال�س��وري��ون باملخيمات
في الشمال ال�س��وري يكابدونها للحصول
على الكهرباء اليوم بات بإمكانهم تجاوز
هذا الكابوس.
وأض � � � ��اف أن غ � �ي� ��اب ال � �ك � �ه ��رب ��اء ف � ��ي ه ��ذه
املخيمات خلق تحديات كبيرة لقاطنيها،
إذ عانوا من مشاكل كبيرة في إعداد الطعام
وحفظه وغسل املابس واالتصال بالعالم
ال �خ��ارج��ي واس �ت��ذك��ار األط �ف��ال ل��دروس�ه��م،
ً
ف�ض��ا ع��ن األخ �ط��ار األم�ن�ي��ة ال�ت��ي تكثر في

ال�ظ��ام .وأوض��ح السويلم أن هناك العديد
م��ن األس� �ب ��اب ال �ت��ي دع ��ت ج�م�ع�ي��ة ال��رح�م��ة
العاملية إل��ى القيام ب�ه��ذا امل�ش��روع النوعي
م�ن�ه��ا ال �ظ��روف امل�ع�ي�ش�ي��ة ال�ص�ع�ب��ة ل��أس��ر
باملخيمات في شمال سورية ،باإلضافة إلى
إمكانية تخزين األغذية والسماح لأطفال
بالقيام بواجباتهم املنزلية.
َّ
وأوض � ��ح أن ق��واف��ل ال��رح �م��ة اإلغ��اث �ي��ة هي
م � �ش ��روع ن ��وع ��ي ق ��ام ��ت ب ��إط ��اق ��ه ال��رح �م��ة
ال � �ع� ��امل � �ي� ��ة م � �ن� ��ذ ف � �ب� ��راي� ��ر 2012م؛ وذل� � ��ك
ب��اس�ت�ه��داف م �ح��اور إغ��اث�ي��ة م�ن��وع��ة ،حيث
ش�م�ل��ت ت�ق��دي��م ط ��رود غ��ذائ �ي��ة ،مستلزمات
واح � �ت � �ي� ��اج� ��ات م� �ن ��زل� �ي ��ة ،ت ��رك� �ي ��ب أط� � ��راف
ص �ن��اع �ي��ة ،س� ��داد إي� �ج ��ارات ش �ق��ق سكنية،
ك �ف��ال��ة أي� �ت ��ام وأس� � ��ر ،أدوي� � ��ة وم �س �ت �ل��زم��ات
وح � �ق ��ائ ��ب ط� �ب� �ي ��ة ،أل � �ع � ��اب أط � �ف � ��ال وك �ت �ب��ًا
تعليمية ،مستلزمات تدفئة ،ودورات للدعم
النفسي ،ومشروعات تنموية وقوافل طبية.
ودعا أهل الخير إلى بذل املزيد من أجل دعم
َّ
الشعب ال �س��وري ،م��ؤك�دًا أن الحاجة ماسة
ملزيد من املساعدات.

