
لبحث سبل تعزيز العالقات الثنائية

وزير اخلارجية التقى نظيره  التركي

غادر البالد صباح أمس الرئيس رجب 
طيب اردوغان رئيس اجلمهورية التركية 
وال��وف��د الرسمي امل��راف��ق لفخامته بعد 
زيارة عمل للبالد أجرى خاللها مباحثات 
رسمية م��ع صاحب السمو أمير البالد 

الشيخ صباح األحمد.

 وكان على رأس مودعي فخامته على 
ارض املطار صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األح��م��د ورئ��ي��س مجلس 
األمة مرزوق الغامن وسمو الشيخ جابر 
املبارك رئيس مجلس ال��وزراء والنائب 
األول لرئيس مجلس ال����وزراء ووزي��ر 

اخلارجية الشيخ صباح اخلالد ونائب 
رئيس مجلس ال���وزراء ووزي���ر الدفاع 
الشيخ محمد اخلالد ونائب رئيس مجلس 
ال���وزراء ووزي��ر الداخلية الشيخ خالد 
اجل��راح ونائب رئيس مجلس ال��وزراء 
وزي��ر املالية أن��س الصالح واملستشار 

ب��ال��دي��وان األم��ي��ري محمد ضيف الله 
ش���رار ووزي���ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون مجلس 
ال��وزراء ووزي��ر اإلع��الم بالوكالة الشيخ 
محمد العبدالله وكبار القادة باجليش 
والشرطة واحل���رس الوطني واإلدارة 

العامة لالطفاء.
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ملناقشة األمور واملواضيع ذات االهتمام املشترك

رئيس األركان العامة التقى الفريق أول خلوصي آكار
اجتمع  مساء أمس سعادة رئيس األركان 
العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد 
اخلضر، بقصر بيان مع سعادة رئيس أركان 

القوات املسلحة التركية الفريق أول خلوصي 
آكار والوفد املرافق له .   

حيث مت خ��الل االجتماع مناقشة األم��ور 

واملواضيع ذات االهتمام املشترك ال سيما 
املتعلقة باجلوانب العسكرية وسبل تطويرها 

وتعزيزها بني البلدين . 

حضر االجتماع رئيس هيئة التسليح 
والتجهيز ال��ل��واء الركن أحمد عبدالوهاب 

العميري.

سمو األمير كان على رأس مودعيه 

أردوغان غادر البالد بعد زيارة عمل

الغامن مودعا أردوغانأمير البالد مودعا الرئيس التركي

اطلع خاللها على أول »هليكوبتر« سُتَسلم للوزارة

وكيل »الداخلية« يعود إلى البالد بعد زيارة لفرنسا 

عاد وكيل وزارة الداخلية الكويتية 
الفريق محمود ال��دوس��ري إل��ى البالد 
مساء أمس األول األحد بعد زيارة رسمية 
إلى فرنسا اطلع خاللها على أول طائرة 
عمودية )هليكوبتر( ستسلم للوزارة من 
بني ارب��ع طائرات مت التعاقد عليها مع 

شركة )آيرباص(.

وقالت إدارة اإلع��الم األمني ب��وزارة 
الداخلية في بيان صحافي إن الفريق 
ال��دوس��ري التقى اث��ن��اء زي��ارت��ه بعدد 
م��ن كبار املسؤولني ب���وزارة الداخلية 
الفرنسية وذلك في إطار تعزيز التعاون 
في كافة امل��ج��االت األمنية بني البلدين 

الصديقني.

وذك��ر البيان ان ذل��ك يأتي ف��ي إط��ار 
ال��رؤي��ة االستراتيجية ل��ل��وزارة التي 
اعتمدها نائب رئيس مجلس ال��وزراء 
ووزي��ر الداخلية الشيخ خالد اجل��راح 

لتحديث كافة قطاعاتها.
 وكان في استقبال الفريق الدوسري 
على أرض مطار الكويت الدولي وكيل 

وزارة الداخلية املساعد ل��ش��ؤون أمن 
املنافذ اللواء منصور العوضي ومدير عام 
االدارة العامة لشئون مكتب وكيل وزارة 
الداخلية اللواء وائل الرومي ومدير عام 
االدارة العامة للعالقات واالعالم االمني 
العميد عادل احلشاش وعدد من القيادات 

األمنية.

الدوسري عقب عودته إلى البالد 

صباح اخلالد مستقبال نظيره التركي

التقى الشيخ صباح اخلالد النائب األول لرئيس 
مجلس ال��وزراء وزي��ر اخلارجية وبحضور وزير 
ال��دول��ة ل��ش��ؤون مجلس ال����وزراء وزي���ر االع��الم 
بالوكالة الشيخ محمد العبدالله مع وزير خارجية 
اجلمهورية التركية مولود جاويش أوغلو مساء 
أمس األول األحد في قصر بيان العامر وذلك على 
هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها فخامة رئيس 
اجلمهورية التركية الصديقة رجب طيب أردوغان 
إل��ى ال��ب��الد. ومت خ��الل اللقاء بحث سبل تعزيز 
العالقات الثنائية الوطيدة بني البلدين الصديقني في 

كافة املجاالت ومختلف األصعدة إضافة إلى مناقشة 
اخر التطورات على الساحتني اإلقليمية والدولية.

وحضر اللقاء نائب وزير اخلارجية السفير خالد 
اجلارالله ومساعد وزير اخلارجية لشؤون أوروبا 
السفير وليد اخلبيزي ومساعد وزي��ر اخلارجية 
لشؤون مكتب النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
وزير اخلارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر 
احملمد وسفير دولة الكويت لدى اجلمهورية التركية 
غسان يوسف الزواوي وعدد من كبار املسئولني في 

وزارة اخلارجية.

اعتبر دور سموه في حلحلة األزمة اخلليجية وإقرار السلم 
الدولي يدعم املطلب

الرجيب يطالب: »اخلارجية« ومؤسسات املجتمع 
املدني  بترشيح األمير  إلى »نوبل« للسالم 

الفريق اول متقاعد احمد الرجيب

دع��ا محافظ م��ب��ارك الكبير معالي الفريق 
اول متقاعد احمد عبد اللطيف الرجيب وزارة 
اخلارجية واملؤسسات املعنية بحقوق االنسان 
الي العمل نحو ترشيح سمو االمير الشيخ صباح 
االحمد لنيل جائزة نوبل للسالم لدوره الفاعل في 
ترسيخ االمن والسلم الدولي وكذلك جلهود سموه 
املشهود لها في حلحلة االزمة اخلليجية االخيرة 
وغيرها من األزم��ات ،وق��ال الفريق اول الرجيب 
في تصريح ان لسمو االمير حفظه الله مكانة 
دولية رائدة كانت سببا الن ينال لقب عن جداره 
واستحقاق اال وهو قائد االنسانية مشيرا الي ان 

جهود سموه املمتدة في خدمة االنسانية اكسبه 
احترام قادة ال��دول ،واش��ار الي ان جهود سموه 
في استباب السالم في ربوع العالم وجلوء كثير 
من ال��دول الى حكمته وبعد نظره للمصاحلات 
الوطنية يعد من العوامل الداعمة الن ينال هذا 
اللقب وال���ذي سيكون استكماال ملسيرة عطاء 
نابضة ،وش��دد مجافظ مبارك الكبير في ختام 
تصريحه علي ض��رروه حترك وزارة اخلارجية 
واجلهات املختصة للسعي نحو نيل قائد عربي 
مبكانة صاحب السمو جائزة نبل للسالم اجلهد 

لترشيح سموه لنيل جائزة نوبل للسالم.

البديوي: متت مناقشة السبل املثلى في التعاون الثنائي بني الكويت و»األوروبي«

موغيريني: الكويت تتمتع مبكانة إقليمية ودولية إليجاد حل سياسي لألزمة اخلليجية 
أكدت املمثلة العليا لشؤون اخلارجية 
والسياسة األمنية في االحت��اد األوروب��ي 
فديريكا موغيريني اليوم األح��د ان دولة 
ال��ك��وي��ت تتمتع باملكانة وال��ث��ق��ة م��ن كل 
االط��راف االقليمية والدولية اليجاد حل 

سياسي دبلوماسي لالزمة اخلليجية.
 وق��ال��ت موغيريني ل��وك��ال��ة األن��ب��اء 
الكويتية )ك��ون��ا( على ه��ام��ش زيارتها 
الرسمية إلى البالد ان االحت��اد األوروب��ي 
يدعم جهود الوساطة التي يقوم بها سمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح لدعم املفاوضات بني أطراف األزمة 

اخلليجية.
 ووص��ف��ت زي��ارت��ه��ا ل��دول��ة ال��ك��وي��ت 
ب«املمتازة« إذ بحثت العالقات الثنائية بني 
االحتاد االوروبي ودولة الكويت واملجاالت 
التي يجب ان يتم تطويرها مشيدة بنتائج 
ه��ذه ال��زي��ارة ولقائها بحضرة صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ صباح االحمد 

اجلابر الصباح.
 ولفتت الى انها ناقشت خالل الزيارة 
ايضا القضايا االقليمية التي يتم العمل 
عليها السيما دع��م ال��ع��راق بعد انتصار 
جيشه على ما يسمى تنظيم داعش واعادة 
اعمار املناطق احملررة والعمل على ازمات 

اخرى مثل اليمن وسوريا وغيرها.
 من جانبه قال سفير دولة الكويت لدى 
بلجيكا واالحتاد األوروب��ي ولوكسمبورغ 
جاسم البديوي في تصريح مماثل ل�)كونا( 
ان زي��ارة موغيريني ال��ى البالد تأتي في 
نطاق العالقات املتميزة التي تربط الكويت 

باالحتاد االوروب��ي والتي توجت بتوقيع 
اتفاقية التعاون املشترك العام املاضي.

 وأض���اف ال��ب��دي��وي ان ه��ذه االتفاقية 
»الهامة« حددت أوجه العالقات بني دولة 
الكويت واالحتاد االوروبي على املستويات 
ك��اف��ة مثل التنسيق السياسي واالم��ن��ي 
والتعاون االقتصادي والطاقة والتعاون 
في املجال االنساني والثقافي والصحي 

وغيرها من املجاالت املشمولة باالتفاقية.
 وذك���ر ان��ه مت خ��الل ل��ق��اءات الضيفة 

مناقشة السبل املثلى في التعاون الثنائي 
ب��ني الكويت واالحت���اد االوروب���ي كما مت 
االت��ف��اق ب��ني الشيخ ص��ب��اح خ��ال��د احلمد 
ال��ص��ب��اح ال��ن��ائ��ب االول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية وموغيريني على 
حتديد ثالث نقاط بني الطرفني في نطاق 

اتفاقية التعاون.
 وأش��ار الى ان تلك االولوليات التي مت 
االتفاق عليها تركزت في املجال االقتصادي 
والتعاون في مجال الطاقة والتعاون في 

مجال امل��س��اع��دات االنسانية اض��اف��ة الى 
تنسيق اجلهود وتوحيد االهداف املشتركة.

 وبني ان الطرفني تباحثا بهذه النقاط 
وكيفية املضي قدما اض��اف��ة ال��ى حتديد 
االولويات بالتعاون املشترك بهذه النقاط 
الهامة »التي هي باكورة اتفاقية التعاون 

املشترك مع االحتاد االوروبي«.
 وأوض���ح ان ه��ن��اك اج��ت��م��اع متهيدي 
سيعقد ب��ني اجل��ان��ب��ني ف��ي شهر سبتمر 
املقبل على سيكون على مستوى اخلبرات 

للتباحث حول وضع تلك االولويات.
 واعرب البديوي عن أمله أن تؤتي هذه 
االتفاقية ثمارها وأن حتقق اهدافها الفتا 
الى ان هناك مصالح كبيرة لدولة الكويت 
في االحتاد االوروبي السيما على مستوى 
االستثمارات الكويتية معربا عن األمنيات 
ان تسهم هذه االتفاقية في تعزيز تواجد 

تلك االستثمارات وتوثيقها وحمايتها.
 وعن لقاء موغريني مع سمو أمير البالد 
قال انه مت التباحث حول العديد من القضايا 
االقليمية وعلى رأسها االزم��ة اخلليجية 
مشيرا ال��ى ان موغيريني أب��دت تقدريها 
للجهود التي يبذلها سمو االمير في رأب 

الصدع وتوثيق العالقات اخلليجية.
 وب��ني ان االج��ت��م��اع��ات ال��ت��ي اجرتها 
موغيريني خ��الل زيارتها للبالد وثقت 
العالقات الكويتية ب��االحت��اد االوروب���ي 
بشكل واضح ومتني معتبرا أن هذه اللقاءات 
»نقلة تاريخية« في العالقات التي وضعت 
دولة الكويت في مكانها الصحيح على رأس 

أولويات االحتاد االوروبي.

جاسم البديوي خالل تصريحه ل�«كونا«

نائب وزير اخلارجية يلتقي سفير النمسا لدى البالد 

اجلارالله خالل لقائه بسفير النمسا

التقى نائب وزير اخلارجية خالد اجلارالله 
أمس االثنني سفير النمسا لدى دولة الكويت 
زيغورد باخر اذ مت خ��الل اللقاء بحث عدد 
م��ن أوج��ه ال��ع��الق��ات الثنائية ب��ني البلدين 
إضافة إلى تطورات األوضاع على الساحتني 

االقليمية والدولية.

وأكد السفير النمساوي دعم بالده الكامل 
للجهود التي تقوم بها دول��ة الكويت لرأب 

الصدع في العالقات اخلليجية.
ح��ض��ر ال��ل��ق��اء م��س��اع��د وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 
ل��ش��ؤون مكتب نائب ال��وزي��ر السفير ايهم 

العمر.


