الكويت تهنئ جوكو ويدودو بإعادة انتخابه رئيس ًا إلندونيسيا
بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد
ببرقية تهنئة إلى الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية
إندونيسيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه
مبناسبة إعادة انتخابه رئيسا ً جلمهورية إندونيسيا لوالية
رئاسية ثانية ،متمنيا سموه لفخامته كل التوفيق والسداد
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وموفور الصحة والعافية وللعالقات الطيبة بني البلدين
الصديقني املزيد من التطور والنماء.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة
إلى الرئيس جوكو وي��دودو رئيس جمهورية إندونيسيا
الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة إع��ادة

انتخابه رئيسا جلمهورية اندونيسيا لوالية رئاسية ثانية
متمنيا سموه لفخامته كل التوفيق والسداد وموفور الصحة
والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء
ببرقية تهنئة مماثلة.
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ملك األردن غادر البالد بعد زيارة أخوية

األمير بحث مع عبدالله بن احلسني العالقات
الثنائية وآخر املستجدات اإلقليمية والدولية

أمير البالد مرحبا ً مبلك األردن

سمو األمير يستقبل امللك عبدالله الثاني بن احلسني

غ��ادر ال��ب�لاد مساء أول أم��س صاحب
اجلاللة الهاشمية امللك عبدالله الثاني بن
احلسني ملك اململكة األردن��ي��ة الهاشمية
الشقيقة وفي معيته سمو األمير احلسني
بن عبدالله الثاني ولي العهد والوفد املرافق
جلاللته وذلك بعد زيارة أخوية للبالد قدم
فيها التهاني ألخيه صاحب السمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد مبناسبة شهر
رمضان املبارك .وقد كان على رأس مودعي
جاللته على أرض املطار سمو ولي العهد
الشيخ نواف األحمد و رئيس مجلس األمة

مرزوق الغامن وسمو الشيخ جابر املبارك
رئيس مجلس ال��وزراء وكبار املسؤولني
بالدولة.
وكان صاحب السمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد قد استقبل بقصر دسمان
عصر أول أم��س أخ���اه ص��اح��ب اجلاللة
الهاشمية امللك عبدالله الثاني بن احلسني
ملك اململكة األردن��ي��ة الهاشمية الشقيقة
وفي معيته سمو األمير احلسني بن عبدالله
الثاني ولي العهد والوفد املرافق جلاللته
وذل��ك بحضور سمو ول��ي العهد الشيخ

ن��واف األحمد ،حيث قدم لسموه التهاني
مبناسبة شهر رمضان املبارك أع��اده الله

والبركات.
على اجلميع باخلير واليمن
وق��د مت خ�لال اللقاء تبادل األحاديث
األخوية الطيبة التي عكست عمق أواصر
العالقات التاريخية املتميزة بني دولة
ال��ك��وي��ت وامل��م��ل��ك��ة األردن���ي���ة الهاشمية
وشعبها الشقيق وسبل دعمها وتنميتها
في مختلف املجاالت مبا يخدم مصاحلهما
الثنائية وي��ع��زز مسيرة العمل العربي
املشترك كما مت بحث أهم القضايا وآخر

امل��س��ت��ج��دات ع��ل��ى ال��س��اح��ت�ين اإلقليمية
والدولية .وحضر اللقاء رئيس مجلس
األم��ة م��رزوق الغامن وسمو الشيخ جابر
امل��ب��ارك رئ��ي��س مجلس ال����وزراء وكبار
املسؤولني بالدولة .كما أقام صاحب السمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد بقصر
دس��م��ان م��أدب��ة إف��ط��ار على ش��رف أخيه
صاحب اجلاللة الهاشمية امللك عبدالله
الثاني بن احلسني ملك اململكة األردنية
الهاشمية الشقيقة والوفد املرافق جلاللته
وذلك مبناسبة زيارته األخوية للبالد.

ناصر الصباح يستقبل رئيس اجلمعية الكويتية ملتابعة وتقييم األداء البرملاني

الشيخ ناصر صباح األحمد يستقبل ناصر الشليمي والوفد املرافق له

اس��ت��ق��ب��ل ال��ن��ائ��ب
األول لرئيس مجلس
الوزراء ووزير الدفاع
الشيخ ناصر صباح
األح����م����د ،ف���ي قصر
ب��ي��ان ال��ع��ام��ر صباح
أمس رئيس اجلمعية
ال��ك��وي��ت��ي��ة ملتابعة
وتقييم األداء البرملاني
ناصر الشليمي والوفد
املرافق له.
ح������ي������ث رح������ب
ب��ال��ض��ي��ف وال���وف���د
امل���راف���ق ل���ه ،ك��م��ا مت
خ�ل�ال ال��ل��ق��اء ت��ب��ادل

األح����ادي����ث ال��ودي��ة
ومناقشة أه��م األم��ور
وامل����واض����ي����ع ذات
االهتمام املشترك ،وقد
أهدى رئيس اجلمعية
ال��ك��وي��ت��ي��ة ملتابعة
وتقييم األداء البرملاني
للنائب األول لرئيس
مجلس الوزراء ووزير
ال���دف���اع ن��س��خ��ة من
كتاب الرصد البرملاني
وال��ذي يتضمن كافة
أع��م��ال مجلس األم��ة
وأع��م��ال جلانه وأداء
نوابه.

الكويت« :داعش» و«القاعدة» تهديد لألمن والسلم الدوليني
قالت الكويت «بالرغم من االنتصارات
التي حققها املجتمع الدولي على ما يسمى
بتنظيم الدولة االسالمية (داعش) اإلرهابي
وتنظيم القاعدة إال أنهما ال يزاالن يشكالن
تهديدا على األمن والسلم الدوليني».
ج��اء ذل��ك في كلمة الكويت التي القاها
مندوب الكويت الدائم ل��دى األمم املتحدة
السفير منصور العتيبي في جلسة مجلس
األم��ن الدولي حول إحاطة رؤس��اء اللجان
الفرعية التابعة ملجلس األمن.
وق���ال العتيبي« :إن تنظيم (داع���ش)
ي��واص��ل ت��ط��وره عبر إن��ش��اء شبكة سرية
عاملية ف��ي ال��ع��راق وس��وري��ة ت��ه��دف إلى
االستمرار في تنفيذ العمليات اإلرهابية التي
من شأنها أن تقوض جميع النجاحات التي
حتققت من خالل تضافر وتعاضد املجتمع
الدولي األمر الذي يتطلب منا جميعا تعزيز
جهودنا وتعاوننا إذا ما أردنا احملافظة على
تلك النجاحات».
وأوض����ح أن ال��ل��ج��ان ال��ث�لاث املعنية
مبكافحة اإلره��اب وف��رق اخلبراء التابعة
لها تعد أحد أهم أدوات املجلس في مكافحة
ظ��اه��رة اإلره���اب وذل��ك ع��ن طريق البحث
في أفضل السبل والطرق التي من شأنها
أن تؤدي إلى دحر هذه اآلفة البغيضة التي
تشكل تهديدا جسيما للسلم واألمن الدوليني.
وذكر العتيبي ان التعاون الوثيق القائم
بني تلك اللجان ومع الدول األعضاء امتثاال
ل��ق��رارات مجلس األم���ن املعنية مبكافحة
اإلره��اب «مكن املجتمع الدولي من حتقيق

السفير منصور العتيبي

إجن��ازات عديدة في إط��ار مكافحة اإلره��اب
وجتسد ذلك في خطوات ملموسه كالزيارات
امل��ش��ت��رك��ة وورش ال��ع��م��ل واإلح���اط���ات
اإلعالمية املشتركة والعمل مع املنظمات
ال��دول��ي��ة وت��ب��ادل املعلومات وغيرها من
التدابير العملية».
وأعرب عن شكره لرؤساء اللجان املعنية
بشؤون (داعش) والقاعدة وجلنة مكافحة
االرهاب على اجلهود التي تبذل من زيارات
للدول األع��ض��اء وإج���راء تقييمات شاملة
واألع��م��ال التحليلية التي تقوم بها بشأن
القضايا الناشئة باإلضافة الى االجتاهات
و التطورات املصاحبة جلهود ال��دول في
مكافحة ظاهرة اإلره��اب التي من شأنها أن
تدعم الدول األعضاء وكيانات األمم املتحدة

في اتخاذ التدابير ال�لازم��ة وفقا للقانون
الدولي التي تعود بفائدة متبادلة على الدول
االعضاء والهيئات الفرعية األخرى.
وأش��اد العتيبي ب��ال��دور التي تقوم به
املديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب
ف��ي مساعدة ال���دول األع��ض��اء على تنفيذ
قرارات مجلس األمن وبالتعاون مع املنظمات
الدولية السيما فيما يتصل مبساعدة الدول
في تنفيذ نظام املعلومات املسبقة عن الركاب
ونظام سجالت أسماء الركاب بالتعاون مع
منظمة الطيران املدني الدولي عمال بقرارات
مجلس األمن  2178و . 2396
أم��ا فيما يتعلق بإحاطة رئيس جلنة
مجلس االم��ن املنشأة عمال بالقرار الدولي
 1540املعني مبنع انتشار أسلحة الدمار

الشامل ق��ال العتيبي« :نتمنى أن تفضي
هذه االحاطة إلى ترسيخ قناعه لدى الدول
بضرورة تعزيز املساعي الرامية إلى تطبيق
القرار الدولي  1540بالطريقة املثلى بهدف
الوصول الى التنفيذ الكامل ألحكام القرار
وحتقيق عاملية هذا املسار الهام».
وتابع قائال« :إن هدفنا جميعا تفعيل
آليات عمل اللجنة على كافة املستويات
الوطنية واإلقليمية والدولية التي أصبحت
جزءا أساسيا ال يتجزأ من اجلهود الدولية
ملكافحة ع��دم االن��ت��ش��ار ألسلحة ال��دم��ار
الشامل وذلك ملا لها من أهمية بالغه لتحقيق
السلم واألمن الدوليني».
ودعا العتيبي إلى تسليط الضوء على
القطاعات التي تتطلب أكبر قدر من االهتمام
ف��ي ظ��ل مخاطر االنتشار اجل��دي��دة ودع��م
اخلطط الوطنية ذات الصلة بالقرار 1540
الزيارات القطرية واإلقليمية التي تقوم بها
اللجنة وفريق خبرائها مع أهمية االخذ بعني
االعتبار بالظروف اخلاصة للدول في تنفيذ
تدابير مكافحة االنتشار.
وأكد «أن الكويت عبرت عن قلقها في أكثر
من مناسبه إزاء التحديات التي تواجهها
منظومة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل
في العالم اليوم فإن انتشار هذه االسلحة
وتزايد خطر وقوعها في أيدي جهات فاعلة
من غير ال��دول هي مسائل تثير قلقا كبيرا
خاصة في ظل تنامي خطر اإلرهاب وتزايد
ب��ؤر ال��ص��راع وع��دم االس��ت��ق��رار ف��ي عاملنا
اليوم».

سمو ولي العهد مودعا ً امللك عبدالله الثاني

أمير البالد وولي العهد
يستقبالن ناصر احملمد

سمو األمير يستقبل سمو الشيخ ناصر احملمد

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ
صباح األح��م��د بقصر بيان صباح أم��س سمو
الشيخ ناصر احملمد.

كما استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ نواف
األحمد بقصر بيان صباح أم��س سمو الشيخ
ناصر احملمد.

املبارك يستقبل مدير عام منظمة العمل العربي

سمو الشيخ جابر املبارك يستقبل فايز املطيري

استقبل سمو الشيخ جابر امل��ب��ارك رئيس
مجلس الوزراء في قصر بيان أمس فايز املطيري

وذلك مبناسبة إعادة انتخابه مديرا عاما ملنظمة
العمل العربي.

