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الكويت تطالب مجلس حقوق اإلنسان بتحمل مسؤولياته تجاه الفلسطينيين

جنيڤ � كون����ا: دعت الكويت مجلس حقوق االنس����ان 
ومكتب مفوضة االمم املتحدة حلقوق االنسان التخاذ التدابير 
واالج����راءات الالزمة لالضطالع بوالياتهم ومس����ؤولياتهم 
القانونية واالخالقية فيما يتعلق بأوضاع الفلسطينيني في 
االراضي احملتلة.وقال املستش����ار بوفد الكويت الدائم لدى 
املنظمات الدولية في االمم املتحدة في جنيڤ صادق معرفي 
في كلمته امام مجلس حقوق االنسان في استعراض االوضاع 

في االراضي الفلسطينية احملتلة: ان من االولويات املناطة 
مبجلس حقوق االنس����ان النظر في جميع انتهاكات حقوق 
االنسان وخاصة االنتهاكات او احلد منها.وأضاف معرفي ان على 
مجلس حقوق االنسان ومكتب مفوضة االمم املتحدة حلقوق 
االنسان العمل للتأكد من امتثال قوات االحتالل االسرائيلي 
للقرارات الصادرة ذات الصلة ملا لهذا من ش����أن في تثبيت 

مصداقية املجلس وتعزيز مكانته وصيانة كرامته.

المبارك التقى سفيري كندا وأفغانستان
ورئيس وأعضاء نقابة القانونيين

ولي العهد استقبل الفهد والخالد والسالم

مشعل األحمد: دور كبير لـ »الداخلية« في خدمة الوطن والمواطنين

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد في 
ديوانه بقصر السيف صباح امس نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية ووزير الدولة لشؤون االسكان الشيخ احمد 

الفهد.
كما استقبل سموه بقصر السيف صباح امس سفير 
جمهورية المانيا االتحادية د.ميشائيل فوربس وذلك 

بمناسبة انتهاء مهام عمله كسفير لبالده.
حضر المقابل���ة رئيس ديوان س���مو ولي العهد 
الش���يخ مبارك الفيصل والوكيل المساعد للشؤون 
االعالمية بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك الحمود 

السلمان.
واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد في 
ديوانه بقصر السيف صباح امس رئيس جهاز االمن 

الوطني الشيخ محمد الخالد.
كما استقبل سموه بقصر السيف امس رئيس اتحاد 

القنوات العربية الخاصة الشيخ فهد السالم. 

استقبل نائب رئيس احلرس الوطني 
الشيخ مشعل األحمد في مكتبه بالرئاسة 
العامة للحرس الوطني وزير الداخلية 
الفريق الركن متقاعد الشيخ جابر اخلالد 
وبرفقته الفريق سليمان الفهد الوكيل 
املساعد لشؤون األمن اخلاص والفريق 
الش���يخ احمد النواف الوكيل املساعد 
لش���ؤون التعليم والتدريب مبناسبة 
ترقيتهم���ا ال���ى رتبة فري���ق بوزارة 

الداخلية.
وقد هنأهم بهذه املناسبة وثمن الدور 
الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية 
خلدم���ة الوطن واملواطن وحثهم على 
بذل املزيد م���ن اجلهد والعطاء لرفعة 
ش���أن الكويت العزيزة وعلو مكانتها 
في كافة احملافل في ظل رعاية صاحب 

السمو األمير وسمو ولي العهد.

استقبل النائب االول لرئيس 
مجلس ال���وزراء ووزير الدفاع 
الشيخ جابر املبارك امس سفير 

كندا لدى الكويت ريد هنري.
ومت خالل اللقاء تبادل االحاديث 
الودية ومناقشة املواضيع ذات 
االهتمام املشترك وسبل تعزيز 
الثنائية بني  العالقات  وتطوير 

البلدين الصديقني.
واستقبل الشيخ جابر املبارك 
س���فير جمهورية افغانس���تان 
االس���المية عبدالرحيم كرميي 
وذلك مبناسبة انتهاء عمله في 
الكويت حيث شكر النائب االول 

لرئيس مجلس الوزراء السفير 
كرميي عل���ى كل جهد قدمه في 
العالق���ات املميزة  دعم اواصر 
بني الكويت وافغانستان ومتنى 
له التوفيق والنجاح في حياته 

املستقبلية.
كما استقبل رئيس واعضاء 
مجل���س ادارة نقابة القانونيني 
وذلك لتقدمي اسمى معاني الشكر 
واصدق عبارات االمتنان لدعمه 
املتواصل وتش���ريفهم بتوليه 
ملنصب الرئيس الفخري لنقابة 

القانونيني.
واستقبل الشيخ جابر املبارك 

رئيس واعضاء جمعية اعضاء 
التدريس وذلك مبناسبة  هيئة 
تش���كيل هيئة اداري���ة جديدة 
للجمعي���ة كما اطل���ع على اخر 
نشاطات اجلمعية وبارك لرئيسها 
واعضائها تس���لم مهام عملهم 
ومتنى لهم النج���اح والتوفيق 
حتت راية سمو امير البالد وسمو 
ولي العهد وسمو رئيس مجلس 

الوزراء.
حضر اللق���اء رئيس مكتب 
النائ���ب االول لرئي���س مجلس 
الوزراء ووزي���ر الدفاع الفريق 

صالح احلميضي.

التقى رئيس وأعضاء جمعية أعضاء هيئة التدريس بالجامعة

سموه التقى السفير األلماني

استقبل الخالد والفهد والنواف

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر الس���يف صباح أمس حاكم والية سانتافي 
بجمهورية األرجنتني الصديقة د.هيرمز بينر والوفد 

املرافق وذلك مبناسبة زيارته للبالد.

وحضر املقابلة وزير شؤون الديوان األميري 
باإلنابة الشيخ علي اجلراح ورئيس بعثة الشرف 
املرافق���ة محاف���ظ األحم���دي الش���يخ د.إبراهيم 

الدعيج.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل لقائه د.هيرمز بينر والوفد املرافق له

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ أحمد الفهد

الشيخ مشعل األحمد مستقبال الشيخ جابر اخلالد والفريق سليمان الفهد والفريق الشيخ احمد النواف

األمير استقبل حاكم والية سانتافي األرجنتينية


