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 مبعوث األمير توجه إلى سورية
حامال رسالة إلى الرئيس األسد

غادر مطار الكويت الدول���ي عصر امس مبعوث صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد املستشار بالديوان األميري 
محمد ابو احلسن متوجها الى اجلمهورية العربية السورية 
الشقيقة حامال رس���الة خطية من صاحب السمو األمير إلى 
أخيه الرئيس بشار األسد رئيس اجلمهورية العربية السورية 

الشقيقة.

ولي العهد استقبل سفيرينا في إيران وسورية
سموه التقى الخرافي

 وزير الديوان التقى الديحاني
والسفير الليبي وتسّلم كتابًا من النومس 

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس االمة جاسم 
اخلرافي.  كما استقبل سموه سفيرنا لدى اجلمهورية 

العربية السورية الشقيقة عزيز الديحاني.
واس���تقبل س���موه س���فيرنا لدى اجلمهورية 

االسالمية االيرانية مجدى الظفيري.

سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد مستقبال السفير مجدي الظفيري 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال الرئيس جاسم اخلرافي

مبعوث األمير لدى مغادرته البالد امس

الشيخ ناصر صباح االحمد يتسلم كتابا من مفرح النومس

استقبل وزير شؤون الديوان 
األميري الشيخ ناصر صباح االحمد 
في مكتبه بقصر بيان صباح امس 
مفرح النومس حيث قدم له كتابا 
بعنوان »الوقاية املدنية من احلرب 
النووية والكيميائية واجلرثومية« 
وذلك اهداء الى صاحب الس����مو 

األمير وله.
كما استقبل في مكتبه بقصر 
بيان صباح امس سفير اجلماهيرية 
العربية الليبية الشعبية االشتراكية 
لدى الكويت محمد حمد املبارك.

واس����تقبل في مكتبه بقصر 
بيان صباح امس س����فيرنا لدى 
اجلمهوري����ة العربية الس����ورية 

الشقيقة عزيز الديحاني.

ما أبداه سموه من صادق التعازي 
واملواس����اة بهذا املصاب األليم، 
متمنيا لسموه موفور الصحة 
والعافية. وتلقى صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد برقية 
تعزية من غوردون براون رئيس 
وزراء اململكة املتحدة الصديقة 
أع����رب فيها عن خالص تعازيه 
وصادق مواساته بضحايا حادث 
حريق اجلهراء املؤسف. وقد بعث 
صاحب السمو األمير ببرقية شكر 
جوابية له ضمنها خالص شكره 
وتقديره على ما أبداه من صادق 
التعازي واملواساة بهذا املصاب 
األليم متمنيا سموه له موفور 

الصحة والعافية.
من جانب آخر، بعث صاحب 
الس����مو األمير الش����يخ صباح 
األحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس 
حامد ك����رزاي رئيس جمهورية 
أفغانستان الصديقة عبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا له 
موفور الصحة والعافية وللبلد 

الصديق كل التقدم واالزدهار.
كما بعث س����مو ولي العهد 
الش����يخ نواف األحمد وس����مو 
رئيس مجلس الوزراء الش����يخ 
ناصر احملم����د ببرقيتي تهنئة 

مماثلتني.

استقبل صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد بقصر بيان 
صباح امس سمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد. كما استقبل سموه 
بقصر بيان صب����اح امس رئيس 

مجلس االمة جاسم اخلرافي.
الى ذلك تلقى صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد برقية 
تعزية م����ن الرئيس نغوين مينه 
تريت رئي����س جمهورية ڤيتنام 
االش����تراكية الصديقة اعرب فيها 
عن خالص تعازيه وصادق مواساته 
بضحايا حادث حري����ق اجلهراء 
املؤسف وقد بعث صاحب السمو 
االمي����ر ببرقية ش����كر جوابية له 
ضمنها خالص ش����كره وتقديره 
على م����ا ابداه من صادق التعازي 
واملواس����اة بهذا املص����اب االليم، 
متمنيا س����موه له موفور الصحة 

والعافية.
وتلقى صاحب الس����مو االمير 
الشيخ صباح االحمد برقية تعزية 
م����ن الرئيس الهام علييف رئيس 
جمهورية اذربيجان الصديقة اعرب 
فيها عن خالص تعازيه وصادق 
مواس����اته بضحايا حادث حريق 
اجلهراء املؤسف. وقد بعث صاحب 
السمو االمير ببرقية شكر جوابية 
ضمنها خالص شكره وتقديره على 
ما ابداه من صادق التعازي واملواساة 

ما أبداه سموه من صادق التعازي 
واملواساة بهذا املصاب األليم، متمنيا 
لسموه موفور الصحة والعافية. كما 
تلقى صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد برقية تعزية من أخيه 
سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل 
خليفة رئيس مجلس الوزراء في 
مملكة البحرين الشقيقة أعرب فيها 
عن خالص تعازيه وصادق مواساته 
بضحايا حادث حري����ق اجلهراء 
املؤسف. وقد بعث صاحب السمو 
األمير ببرقية شكر جوابية لسموه 
ضمنها خالص شكره وتقديره على 

من صادق التعازي واملواساة بهذا 
املصاب االليم، متمنيا س����موه له 
موفور الصحة والعافية. وتلقى 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد برقية تعزية من أخيه سمو 
الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد القائد العام لقوات دفاع 
مملكة البحرين الشقيقة، أعرب فيها 
عن خالص تعازيه وصادق مواساته 
بضحايا حادث حري����ق اجلهراء 
املؤسف. وقد بعث صاحب السمو 
األمير ببرقية شكر جوابية لسموه 
ضمنها خالص شكره وتقديره على 

بهذا املصاب االليم، متمنيا سموه 
له موفور الصحة والعافية.

وتلقى صاحب الس����مو االمير 
الشيخ صباح االحمد برقية تعزية 
من الرئيس محمود عباس رئيس 
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 
الفلس����طنيية ورئيس الس����لطة 
الفلسطينية اعرب فيها  الوطنية 
عن خالص تعازيه وصادق مواساته 
بضحايا حادث حري����ق اجلهراء 
املؤسف. وقد بعث صاحب السمو 
االمير ببرقية شكر جوابية ضمنها 
خالص شكره وتقديره على ما ابداه 

األمير استقبل ولي العهد ورئيس مجلس األمة

محمد الصباح التقى سفيرين وتسّلم رسالة من نظيره السريالنكي
استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح سفير جمهورية كوبا لدى الكويت 
رامون غونزالو ييرو وذلك مبناسبة انتهاء فترة عمله 

كسفير لبالده لدى الكويت.
حضر اللقاء مدير ادارة األميركيتني السفير علي السماك 
ومدير ادارة مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 

اخلارجية باالنابة الوزير املفوض صالح  اللوغاني.
كما اس���تقبل نائب رئيس مجل���س الوزراء ووزير 
اخلارجية ايضا سفير جمهورية سلوڤاكيا لدى الكويت 
جان ليسوش وذلك مبناسبة انتهاء فترة عمله كسفير 

لبالده لدى البالد.
حضر اللقاء مدير ادارة مكتب نائب رئيس مجلس 

الوزراء ووزير اخلارجية باالنابة الوزير املفوض صالح 
اللوغاني.

كما تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح رسالة خطية من وزير خارجية 
سريالنكا روهيتا بوجالجاما تتعلق بالعالقات بني البلدين 

الصديقني والقضايا محل االهتمام املشترك.

صاحب السمو تلقى عدة برقيات تعاٍز في ضحايا الجهراء

 الجاراهلل التقى سفيري
بوتان وألمانيا 

خالد اجلاراهلل مستقبال سفير بوتان 

اس���تقبل وكي���ل وزارة اخلارجية خالد 
اجلاراهلل سفير مملكة بوتان شيراب تنزين 
وبحث مع���ه مجمل االوض���اع والتطورات 

السياسية واالقتصادية احمللية والدولية.
كما اس���تقبل اجلاراهلل سفير جمهورية 
أملانيا االحتادية ميشائيل فوريس حيث بحثا 
العالقات الثنائية ب���ني البلدين اضافة الى 
التطورات املس���تجدة واملتصلة بالساحتني 

االقليمية والدولية.

العتيبي أعّد كتابًا يوّثق قرارات األمم المتحدة
حول قضايا الكويت فترة الغزو الصّدامي

ُيعد أول إصدار من نوعه يوّثق المواقف الدولية

غالف الكتاب منصور العتيبي

حقوق االنسان في العراق.
الكتاب  ب���أن  العتيبي  واف���اد 
تضمن رصدا كامال لكلمات الدول 
في اجلمعية العامة لالمم املتحدة 
اضافة الى تصويت هذه الدول على 
القرارات التي طرحت، وأفرد لكل 
دولة جزءا خاصا رصد فيها مواقفها 
من دولة الكويت في اجلمعية العامة 
واوضح ان الكتاب يتميز بشموله 
لكل دولة في االمم املتحدة البالغ 
عددها حاليا 192 دولة وليس فقط 
الدول في مجلس االمن الدولي الذي 
يتكون فقط من 15 عضوا من بينها 
خمسة دائمة العضوية واالخرى 

غير دائمة العضوية.
وقال ان الكتاب يتناول مواقف 
الدول بش���كل موضوعي ومحايد 
ويتطرق ال���ى كل دولة على حدة 
ومواقفه���ا ويتضم���ن اجل���داول 
والفق���رات الواردة ف���ي كلمة كل 
دولة التي مبجرد النظر اليها ميكن 

التعرف بسهولة الى موقفها.
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مواقف الدول االعضاء في اجلمعية 
العامة حول قضايا الكويت وتسليط 
الضوء على م���ا ورد في كلماتها 
في املناقشات العامة التي يلقيها 
رؤساء الدول او احلكومات او وزراء 
اخلارجية. ويعد الكتاب اول اصدار 
من نوعه يوث���ق املواقف الدولية 
ويرصد رصدا كام���ال كل ما ورد 
بش���أن ما يتعلق بقضية الكويت 
خالل الفترة من 1990-2001 اضافة 
ال���ى تصويت الدول على عدد من 
القرارات التي طرحت في اجلمعية 
العامة املتعلقة بحقوق االنسان في 
الكويت اثناء احتالل النظام العراقي 
السابق وحالة حقوق االنسان في 

العراق في الفترة نفسها.
واشار العتيبي الى ثالثة قرارات 
طرحت في اجلمعية العامة حول 
الكتاب اولها  الكويت وتضمنه���ا 
اثناء  الكويت  حقوق االنسان في 
البيئية  االثار  االحتالل وثانيه���ا 
الناجمة ع���ن حرق االبار من قبل 
النظام العراقي السابق واخرها حالة 

عاما على حترير الكويت وستة 
اعوام على سقوط النظام العراقي 
من امله���م جدا ان نعرف من ايد 
الكويت ودع���م مطالبها وعلى 
هذا االساس نعمل على تعزيز 
العالقات وتطويرها في ش���تى 

املجاالت«.
يذك���ر ان قضايا الكويت في 
اجلمعي���ة العامة هي االس���رى 
واملمتلكات وترسيم احلدود مع 
الع���راق والتعويضات والتزام 
العراق بتنفي���ذ جميع قرارات 

مجلس االمن.
وقسم الكتاب، الذي اصدره 
مرك���ز البح���وث والدراس���ات 
الكويتي���ة، مواقف ال���دول الى 
اقسام عدة تتناول مواقف دول 
مجلس التعاون اخلليجي ومواقف 
مجموعة الدول العربية ومجموعة 
الدول اآلسيوية ومواقف مجموعة 

الدول االفريقية.
الى  وتتطرق األقسام ايضا 
الغربية  الدول  موقف مجموعة 
وموقف مجموع���ة دول اوروبا 
الشرقية وموقف مجموعة دول 

أميركا الالتينية والكاريبي.
وح���رص الكاتب اضافة الى 
رص���د مواقف ال���دول االعضاء 
وتصويتها على القرارات، على 
وضع تاريخ انضمامها الى االمم 
املتحدة وموقعها اجلغرافي على 

خريطة العالم.
يذكر ان العتيبي خدم 15 عاما 
في وفد الكويت الدائم لدى االمم 
املتح���دة )1992-2007( عاصر 
خاللها السفراء محمد ابواحلسن 

ونبيلة املال وعبداهلل مراد.

الكويت � كونا: ابرز كتاب صدر 
حديثا بعنوان »قضية الكويت في 
اجلمعي���ة العامة لالمم املتحدة - 
1990-2001« حقبة زمنية مهمة في 
تاريخ الكويت السياسي وما شهدته 
من نشاطات ديبلوماسية مكثفة 
للدفاع ع���ن مصاحلها وقضاياها 
العادل���ة ف���ي احملاف���ل االقليمية 

والدولية.
ويعتبر الكتاب الذي اعده الوزير 
املف���وض ومدي���ر ادارة املنظمات 
الدولي���ة ف���ي وزارة اخلارجي���ة 
منصور العتيبي اول كتاب يوثق 
الدول  ويستعرض دور ومواقف 
املنضوية حتت راية االمم املتحدة 
ازاء قضية الكوي���ت ابان احتالل 
النظام العراقي الس���ابق ويرصد 
كل ما ورد بشأن ما يتعلق بقضية 
الكوي���ت خالل الفت���رة من 1990 
-2001. وق���ال العتيبي ل� »كونا« 
اليوم ان ق���ارئ الكتاب ومواقف 
بعض ال���دول ف���ي االمم املتحدة 
سيدرك عن كثب ويطلع على مدى 
جناح الديبلوماسية الكويتية في 
حشد الدعم الدولي لتأييد مطالب 

الكويت املشروعة.
واضاف ان هن���اك العديد من 
الكتب والدراسات التي حتدثت عن 
التحالف  العراقي ودور  االحتالل 
الدولي ف���ي حترير الكويت واثار 
العراق���ي واجلوان���ب  الع���دوان 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية 
لالحتالل لكن هناك في املقابل ندرة 
في الكتب التي حتدثت عن موقف 
جمي���ع الدول االعض���اء في االمم 

املتحدة حول قضية الكويت.
واوضح ان الكتاب يركز على 


