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األمير عزى رئيس باكستان بضحايا الزلزال

بعث صاحب السمو األمير 
الشــيخ صباح األحمد ببرقية 
تعزيــة الــى الرئيــس ممنون 
حسني رئيس جمهورية باكستان 
االســامية الصديقة عبر فيها 

ســموه عــن خالــص تعازيــه 
وصادق مواساته بضحايا الزلزال 
الذي تعرضت لها عدة مناطق 
فــي جنــوب باكســتان والذي 
اســفر عن ســقوط العديد من 

الضحايا واملصابني واملفقودين، 
سائا ســموه املولى تعالى ان 
يتغمد الضحايا بواسع رحمته 
ويســكنهم فســيح جناته وان 
ميــن علــى املصابني بســرعة 

الشفاء والعافية.  وبعث سمو 
نائب األمير وولي العهد الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تعزية الى 
الرئيس ممنون حسني رئيس 
جمهورية باكســتان االسامية 

الصديقة ضمنها سموه خالص 
تعازيه وصادق مواساته بضحايا 
الزلزال.  كما بعث سمو رئيس 
مجلــس الوزراء الشــيخ جابر 

املبارك ببرقية تعزية مماثلة.

نائب األمير استقبل 
اخلالد واحلمود واحلمد وقهرماني

اجلراح نقل تعازي األمير لسفارة بوركينا فاسو

احلمود بحث مع عدد من السفراء 
القضايا اإلعالمية املشتركة

قام نائب وزير شــؤون الديــوان االميري 
الشيخ علي اجلراح بزيارة الى سفارة جمهورية 
بوركينا فاسو الصديقة لدى الكويت حيث نقل 
تعازي صاحب الســمو االمير الشيخ صباح 

االحمد وسمو نائب االمير وولي العهد الشيخ 
نواف االحمد وشــعب الكويت بوفاة الرئيس 
االسبق جلمهورية بوركينا فاسو سايي زيربو.

بحــث وزير االعــام ووزير الدولة لشــؤون 
الشباب الشيخ سلمان احلمود مع عدد من سفراء 
ومســؤولني في ســفارات دول صديقة عددا من 

القضايا االعامية املشتركة. 
والتقى الشــيخ سلمان كا على حدة السفير 
األميركي لدى الكويت ماثيو تولر وسفير جمهورية 
منغوليا، د.سود نوم انخبات وسفير جمهورية 
ارمينيا فادي تشارتشو عليان واملستشار الثقافي 

في السفارة االيرانية عباس خان يار. 
ومت خال اللقاءات مناقشة مستجدات االحداث 

على الساحة الدولية اضافة الى العاقات الثنائية 
بني الكويت ودولهم وســبل توطيدها وتفعيلها 
في كل املجــاالت وخصوصا االعامية والثقافية 
والشبابية. كما التقى الشيخ سلمان املنسق املقيم 
لألمم املتحدة د. مبشــر رياض شيخ وبحث معه 
سبل تفعيل التعاون الثنائي بني الكويت واالمم 
املتحدة. وشــدد الشيخ سلمان خال اللقاء على 
ضرورة تفعيل البرامج املشتركة وتبادل اخلبرات 
والزيــارات والوفود وفق عدد مــن البرامج ذات 
االهتمام املشترك ومبا يصب في خدمة الطرفني.

استقبل سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ 
نواف األحمد بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس 
الــوزراء باإلنابة ووزير الداخلية الشــيخ محمد 
اخلالد.  واستقبل سمو نائب األمير وولي العهد 
بقصر بيان وزير اإلعام ووزير الدولة لشــؤون 
الشباب الشيخ سلمان احلمود.  واستقبل سمو 
نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد امس 
السفير د.رشيد احلمد. واستقبل سمو نائب األمير 

وولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر بيان صباح 
امس سفير اجلمهورية اإلسامية اإليرانية لدى 
الكويت روح اهلل قهرماني جابك وذلك مبناسبة 

انتهاء مهام عمله سفيرا لباده. 
 وحضر املقابلة وكيل ديوان سمو ولي العهد 
للشؤون االعامية الشيخ مبارك احلمود السلمان 
ووكيل ديوان ســمو ولي العهد لشؤون املراسم 

والتشريفات الشيخ مبارك صباح السالم.

سمو نائب االمير وولي العهد الشيخ نواف االحمد مستقبال السفير رشيد احلمد

حقوق اإلنســان منها القانون 
اخلاص بإنشاء اللجنة الوطنية 
حلقوق اإلنســان. واســتندت 
املليفي على تقرير مقرر املجلس 
اخلاص املعني بحقوق اإلنسان 
في الصومال د.شــمس الباري 
الــذي اكد علــى اكتمال خارطة 
الطريق في ميدان حقوق اإلنسان 
ملا بعــد الفتــرة االنتقالية في 
الصومال. ولفتت إلى ما تضمنه 
التقرير من جهود كبيرة تبذلها 
وزارة العدل الصومالية لتعزيز 
املساءلة والرقابة الدميوقراطية 
ملؤسسات القضاء وضمان حقوق 
املواطنني اإلنسانية مثل احلق في 
احملاكمات العادلة وفق األصول 
القانونية. وشددت املليفي على 
ان الكويــت تولي أهمية كبرى 
ملساعدة السلطات الصومالية 
على تخطي احملنة التي عصفت 
بهذا البلد وحرصت على تقدمي 
املنح عبــر الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصاديــة العربية 
لتمويل املشاريع التنموية ذات 
األولوية في القطاعات املختلفة 
التي تعــود بالفائدة على أبناء 

الشعب الصومالي الشقيق.
وأوضحت ان هذا التعاون مع 

الكويت تدعو املجتمع الدولي إلى تقدمي 
الدعم الالزم إلعادة بناء الصومال

الصومال يعود الى ما يقرب من 
40 عاما إال أن حالة عدم االستقرار 
والنزاع املسلح خال السنوات 
األخيرة حالت دون تنفيذ بعض 
املشاريع التنموية املتفق عليها. 
وأبــرزت عــزم الكويــت خال 
املؤمتر الدولي حول الصومال 
الذي عقد في العاصمة البلجيكية 
بروكسل في منتصف هذا الشهر 
على مواصلة تقدمي الدعم لتعزيز 
التنميــة االقتصادية ومكافحة 

الفقر وإعادة البناء واإلعمار.

جنيڤـ  كونا: دعت الكويت 
املجتمع الدولي إلى تقدمي الدعم 
الازم إلعــادة بنــاء الصومال 
ليكون دولة متماسكة ومستقلة 
وحرة يقوم نظامها على العدالة 

ومبادئ حقوق اإلنسان.
وقالت امللحقة الديبلوماسية 
بوفد الكويــت الدائم لدى األمم 
املتحدة رانيا املليفي أمام الدورة 
الـــ 24 ملجلــس األمم املتحــدة 
حلقوق اإلنســان ان الصومال 
اتخذ إجراءات ملموســة بشأن 
القضايا املتعلقة بخارطة الطريق 
ووضع عددا من مشاريع القوانني 
في البرملان االحتادي التي تعزز 

 رانيا املليفي

جنيــڤ ـ كونا: طالبت الكويــت دول العالم أمام مجلس األمم 
املتحدة حلقوق اإلنسان بتعزيز االلتزام بحقوق اإلنسان من خال 
العمل على نشــر الوعي وتشجيع التســامح واملساواة واحترام 

التنوع العرقي والديني والثقافي.
وقالت الباحثة السياسية بوزارة اخلارجية لطيفة العزران في 
كلمة الكويت أمام الدورة الـ 24 للمجلس: »من الضروري بذل مزيد 
مــن اجلهد ملكافحة العنصرية والتمييز الديني«، مشــيرة إلى أن 
ذلك »يؤدي إلى تعزيز الدميوقراطية والسلم واألمن مع ضرورة 
اتخاذ تدابير وطنية ودولية لتجرمي التحريض على العنف على 

أساس الدين أو املعتقد«.
وأكدت العزران »حرص الكويت على االســتمرار في ســعيها 
إلى تكريس التسامح الديني ونبذ التطرف والتمييز بني مختلف 
األديان خاصة الســماوية كما جتدد دعوتها للمجتمع الدولي إلى 

إصدار تعهد عاملي الحترام األديان السماوية«.
وقالت إن الكويت تدين جميع أشــكال التمييز العنصري وما 
يتصل بذلك من أشكال التعصب وتعبر عن القلق العميق بسبب 
اســتمرار موجات التحريض على كراهية األديان وتفاقم ظواهر 
التمييــز والتعصب خاصة ضد املســلمني الذين أصبحوا ضحية 

للعنصرية الدينية والتمييز على أساس املعتقد.
فــي الوقت ذاته، لفتت إلــى أن الكويت صادقت على الصكوك 
واالتفاقيات الدولية املعنية مبناهضة التمييز العنصري بجميع 
صوره وأشكاله كما ضمنتها تشريعاتها ونصوصها الدستورية 

والقانونية الوطنية.

..وتطالب دول العالم 
بتعزيز االلتزام بحقوق اإلنسان


