الكويت تدين وتستنكر بشدة االعتداء اآلثم على مطار «أبها»

أعربت وزارة اخلارجية عن إدانة واستنكار دولة
الكويت الشديدين لالعتداء اإلج��رام��ي اآلث��م الذي
تعرض له مطار أبها في اململكة العربية السعودية
الشقيقة وأدى إلى إصابة عدد من األبرياء.
وأوض��ح��ت ال���وزارة أن ه��ذا االع��ت��داء اآلث��م الذي
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يستهدف أم��ن اململكة وأم��ان شعبها الشقيق ميثل
تصعيدا خطيرا وتقويضا للجهود املبذولة للوصول
إلى حل سياسي.
وأك���دت وق��وف دول��ة الكويت ال��ت��ام إل��ى جانب
األشقاء في اململكة وتأييدها ومساندتها لها في كل ما

تتخذه من اجراءات لصيانة أمنها واستقرارها.
واختتمت الوزارة تصريحها باإلعراب عن متنياتها
للمصابني بالشفاء العاجل متضرعة إلى الباري عز
وجل أن يحفظ اململكة العربية السعودية وشعبها
الشقيق من كل مكروه.
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أمير البالد يهنئ الرئيس الروسي بالعيد الوطني أمير البالد يهنئ الرئيس الفلبيني بالعيد الوطني

أمير البالد يستقبل ولي العهد والغامن واملبارك
استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ
صباح األح��م��د بقصر بيان صباح أمس
سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد .كما
استقبل سموه رئيس مجلس األمة مرزوق
الغامن .واستقبل سموه سمو الشيخ جابر
املبارك رئيس مجلس الوزراء.
من جهة أخرى بعث صاحب السمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة
إلى الرئيس فالدميير بوتني رئيس روسيا
االحت��ادي��ة الصديقة عبر فيها سموه عن
خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني
لروسيا االحتادية ،متمنيا سموه لفخامته
موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق
دوام التقدم واالزدهار وللعالقات الوطيدة
بني البلدين الصديقني املزيد من التطور
والنماء.
وبعث سمو ول��ي العهد الشيخ نواف
األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس فالدميير
بوتني رئيس روسيا االحتادية الصديقة
ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة
العيد الوطني لروسيا االحتادية متمنيا
لفخامته موفور الصحة والعافية.
كما بعث صاحب السمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى
ال��رئ��ي��س رودري���غ���و دوت��ي��رت��ي رئيس
جمهورية الفلبني الصديقة عبر فيها سموه
عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني
ل��ب�لاده متمنيا س��م��وه لفخامته موفور

األمير يعزي الرئيس
الصيني بضحايا أمطار
وفيضانات «غوانغشي»
بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس
شي جني بينغ رئيس جمهورية الصني الشعبية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص
تعازيه وص��ادق مواساته بضحايا األمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت
مقاطعة (غوانغشي) جنوبي الصني وأسفرت عن سقوط العديد من الضحايا
واملصابني وتدمير للمرافق العامة واملمتلكات راجيا سموه للضحايا الرحمة
وللمصابني سرعة الشفاء وأن يتمكن املسؤولون في البلد الصديق من جتاوز آثار
هذه الكارثة الطبيعية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس شي جني
بينغ رئيس جمهورية الصني الشعبية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه
وص��ادق مواساته بضحايا األمطار الغزيرة والفيضانات التي اجتاحت مقاطعة
(غوانغشي) جنوبي الصني.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

سمو األمير يستقبل مرزوق الغامن

الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام
التقدم واالزدهار.

وبعث سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف
األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس رودريغو

دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبني الصديقة
ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة

املبارك يستقبل رئيس شركة «هواوي» في إفريقيا والشرق األوسط

العيد الوطني لبالده متمنيا لفخامته موفور
الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس
مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

ولي العهد يستقبل الغامن
واملبارك واجلراح

سمو ولي العهد يستقبل الشيخ خالد اجلراح

استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف
األحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس
األمة مرزوق الغامن.
كما استقبل سمو ولي العهد سمو الشيخ
سمو الشيخ جابر املبارك يي كسيانغ والوفد املرافق له

استقبل سمو الشيخ ج��اب��ر امل��ب��ارك
رئيس مجلس الوزراء وبحضور مدير عام

هيئة تشجيع االستثمار املباشر الشيخ
ال��دك��ت��ور مشعل اجل��اب��ر ف��ي قصر بيان

أمس رئيس شركة (ه��واوي) في أفريقيا
والشرق األوسط عضو مجلس اإلدارة يي

كسيانغ والوفد املرافق له وذلك مبناسبة
زيارته للبالد.

صباح اخلالد يلتقي األمني العام لألمم املتحدة ووزير خارجية مالي
اجتمع الشيخ ص��ب��اح اخل��ال��د نائب
رئيس مجلس ال��وزراء وزي��ر اخلارجية
الكويتي الثالثاء مع األم�ين العام لألمم
املتحدة أنطونيو غوتيريس على هامش
أعمال اجتماعات مجلس األمن التابع لألمم
املتحدة في نيويورك التي تترأسها دولة
الكويت خالل الشهر اجلاري.
وهنأ األمني العام لألمم املتحدة النجاح
الكبير ال��ذي حققته دول��ة الكويت خالل
جلسة مجلس األم��ن التي عقدت صباح
أمس األول باعتماد كافة أعضاء املجلس
باإلجماع للقرار  )2019( 2474اخلاص
باملفقودين في النزاعات املسلحة األمر
ال��ذي يعكس م��دى ثقة املجتمع الدولي
بدولة الكويت ومساندتها لهذه القضية
اإلنسانية الهامة.
من ناحيته ثمن الشيخ صباح اخلالد
دعم األم�ين العام لألمم املتحدة ألنشطة
دولة الكويت خالل عضويتها غير الدائمة
في مجلس األمن ومساندته لكافة اجلهود
في هذا اإلطار.
ومت خ�لال االجتماع استعراض آخر
امل��س��ت��ج��دات على الساحتني اإلقليمية

الشيخ صباح اخلالد خالل لقائه أنطونيو غوتيريس

والدولية وتطورات األوضاع في املنطقة
والتحديات التي تواجهها.
كما التقى الشيخ صباح اخلالد عصر

الثالثاء وزي��ر خارجية جمهورية مالي
الصديقة تيبيلي درام���ي ف��ي مقر وفد
دول��ة الكويت ال��دائ��م ل��دى األمم املتحدة

ف��ي نيويورك وذل��ك على هامش أعمال
اجتماعات مجلس األم��ن التي تترأسها
دولة الكويت للشهر احلالي.
وق���دم الشيخ ص��ب��اح اخل��ال��د خالص
تعازيه بضحايا الهجوم املسلح الذي
استهدف إح��دى القرى وس��ط جمهورية
مالي.
وتناول اللقاء العالقات الثنائية التي
تربط البلدين الصديقني وسبل تعزيزها
وتطويرها في كافة املجاالت باإلضافة
إلى مناقشة عدد من القضايا محل االهتمام
املشترك في ظل عضوية دولة الكويت غير
الدائمة في مجلس األمن.
وح��ض��ر االج��ت��م��اع�ين م��س��اع��د وزي��ر
اخلارجية ل��ش��ؤون مكتب نائب رئيس
مجلس ال��وزراء وزير اخلارجية السفير
ال��ش��ي��خ ال��دك��ت��ور أح��م��د ن��اص��ر احملمد
واملندوب الدائم لدولة الكويت لدى األمم
املتحدة ف��ي نيويورك السفير منصور
العتيبي ومساعد وزير اخلارجية لشؤون
املنظمات الدولية الوزير املفوض ناصر
ال��ه�ين وع���دد م��ن ك��ب��ار مسؤولي وزارة
اخلارجية.

سفير هولندا في الكويت :منتدى الهاي يحفز ثقافة السالم في العالم
أثنى سفير هولندا ف��ي الكويت ف��ران��س بوتايت على
م��ب��ادرة مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطني الثقافية
الكويتية لتنظيم املنتدى العاملي لثقافة السالم في مدينة
الهاي الهولندية اليوم اخلميس وال��ذي من شأنه ان يحفز
ثقافة السالم في العالم .وقال السفير بوتايت في مقال نشر
في بوابة أخبار (تاميز كويت) أمس األربعاء إن «الفنانني
والكتاب واملوسيقيني والعلماء يشكلون مجتمعا عامليا يفوق
احلدود والعقليات احمللية وغالبا ما يأخذون زمام املبادرة
في ارشادنا الى طريق السالم» .ولفت الى ان دراسة الثقافة
االسالمية والعربية ازدهرت في هولندا منذ قرون من الزمن

فقد كان التجار الهولنديون يقطعون البحار ويحرصون على
التعلم من الثقافات األخ��رى .وأتبع «لذلك اصبحت مدينة
ليدن الهولندية الشريك الطبيعي ملؤسسة البابطني في
حتفيز دراسة الوطن العربي» .وعن اختيار رئيس مؤسسة
البابطني الدكتور عبدالعزيز البابطني قصر السالم مبحكمة
العدل الدولية مبدينة الهاي مقرا لعقد املنتدى قال السفير
بوتايت ان «اختيار هذا القصر التاريخي كمكان لعقد مؤمتر
عاملي يحفز على تعليم السالم ويركز على حماية التراث
الثقافي في اوقات احلروب» .ويشارك نائب رئيس مجلس
الوزراء ووزير اخلارجية الكويتي السابق الشيخ الدكتور

محمد صباح السالم في اجللسة الثانية من املنتدى العاملي
لثقافة السالم والتي تعقد بعنوان (حماية الثراث الثقافي
 العراق واليمن) .ويشارك في جلسات املؤمتر من الكويتكذلك وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حامد العازمي.
وتنظم مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطني الثقافية
الكويتية املنتدى العاملي لثقافة السالم في قصر السالم
مبحكمة العدل الدولية مبدينة الهاي الهولندية بالشراكة
مع معهد السالم الدولي ومقره مدينة نيويورك وجامعة
ليدن الهولندية ومنظمة الصليب األحمر الدولية ومؤسسة
كارنيغي للسالم الدولي وقصر السالم في هولندا.

جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء.
واستقبل سمو ول��ي العهد نائب رئيس
مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد
اجلراح.

اجلار الله بحث مع سفير اإلمارات
العالقات الثنائية

خالد اجلار الله يستقبل السفير اإلماراتي

اجتمع نائب وزي��ر اخلارجية خالد سليمان
اجلارالله أمس األربعاء مع سفير دولة اإلمارات
العربية املتحدة الشقيقة لدى دولة الكويت صقر
ناصر الريسي.
ومت خالل اللقاء بحث عدد من أوجه العالقات

الثنائية بني البلدين إضافة إلى تطورات األوضاع
على الساحتني اإلقليمية والدولية.
وحضر اللقاء مساعد وزير اخلارجية لشؤون
مكتب نائب ال��وزي��ر السفير أيهم عبداللطيف
العمر.

الطيران العمودي ينقذ  4أشخاص كانوا عالقني باملنطقة الطينية
في بحر غرناطة بالتعاون مع خفر السواحل واإلنقاذ البحري
ذك��رت اإلدارة العامة للعالقات واإلع�لام
األمني ب��وزارة الداخلية أن الطيران العمودي
(إدارة جناح الشرطة) التابع لقطاع العمليات
استطاع انقاذ  4أشخاص كانوا عالقني في بحر
غرناطة باملنطقة الطينية.
وقد ورد بالغ إلى غرفة عمليات خفر السواحل
يفيد ب��وج��ود ثالثة أش��خ��اص عالقني ف��ي بحر
غرناطة يصارعون الغرق وعلى الفور توجه
رجال خفر السواحل واإلنقاذ البحري إلى مكان
البالغ إلنقاذ األف���راد العالقني إال أن صعوبة
التحرك في املنطقة الطينية حالت دون الوصول

إليهم وحاول أحد أفراد اإلنقاذ البحري إنقاذهم
إال أنه علق معهم فتم استدعاء الطيران العمودي
ومت إنقاذهم جميعاً وإسعافهم في قاعدة خفر
ال��س��واح��ل بالفنطاس دون إص��اب��ة أي منهم
مبكروه.
وتواجد في منطقة احلادث القيادات األمنية
واملدنية واإلطفاء العام والطوارئ الطبية وفريق
اإلنقاذ التطوعي.
وتعتبر ه��ذه أول عملية إن��ق��اذ بالطائرة
اجل��دي��دة على أرض ال��واق��ع ومت فتح حتقيق
بالواقعة التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.

