الكويت تدين وتستنكر استمرار تهديد جماعة احلوثي ألمن واستقرار السعودية
أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين الستمرار
تهديد جماعة احل��وث��ي ألم��ن واس��ت��ق��رار اململكة العربية
السعودية الشقيقة وترويع اآلمنني فيها عبر استهدافها بعدد
من الطائرات املسيرة والصواريخ الباليستية.
وقال مصدر مسؤول في وزارة اخلارجية الكويتية :إن

2

هذه األعمال العدائية تعد حتديا للقانون الدولي واإلنساني
وإمعاناً في تهديد أمن اململكة واستقرار املنطقة وتستوجب
حتركاً سريعاً للمجتمع الدولي لوضع حد لها وحمل جماعة
احل��وث��ي على ال��ت��ج��اوب م��ع اجل��ه��ود ال��دول��ي��ة باستئناف
مفاوضات السالم وصوال إلى احلل السياسي املنشود وفق

املرجعيات الثالث.
واختتم املصدر تصريحه بالتأكيد على وق��وف دولة
الكويت إل��ى جانب اململكة العربية السعودية الشقيقة
وتأييدها في كل ما تتخذه من إج��راءات للحفاظ على أمنها
واستقرارها.
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سموه هنأ رئيسي هندوراس و غواتيماال بالعيد الوطني

نائب األمير يستقبل ناصر احملمد و رئيس «مكافحة الفساد»

سمو نائب األمير وولي العهد يستقبل سمو الشيخ ناصر احملمد

استقبل سمو ن��ائ��ب األم��ي��ر وول��ي
العهد الشيخ نواف األحمد ،بقصر بيان
صباح أمس ،سمو الشيخ ناصر احملمد.
واستقبل سمو نائب األمير وولي العهد،
رئيس الهيئة العامة ملكافحة الفساد
(نزاهة) عبدالعزيز اإلبراهيم ،حيث قدم
لسموه ،تقريرا ً عن أهم إجنازات الهيئة
خالل الفترة املاضية.

وقد أع��رب سموه عن شكره لرئيس
وأعضاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد
على جهودهم في املتابعة مع اجلهات
املعنية لترجمة ميثاق ال��ن��زاه��ة في
استئصال الفساد بكافة صوره واشكاله
وترسيخ مبادئ العدالة.
كما ش��دد سموه على أهمية تطبيق
القانون على اجلميع مبنتهى احل��زم

 ..وسموه يستقبل عبدالعزيز اإلبراهيم

والشفافية ألنها أولوية وطنية لتحقيق
االصالح الشامل.
كما نوه سموه بأنه ال حصانة لفاسد
ومعاقبة املقصر وال تهاون في مكافحة
الفساد واجتثاث جذوره ،مؤكدا سموه
على تقدمي وتسخير كافة أشكال الدعم
ال�لازم من الدولة لضمان قيام الهيئة
باملسؤولية امللقاة على عاتقها ،متمنياً

لهم سموه التوفيق والنجاح.
م��ن جهة أخ���رى ،بعث سمو نائب
األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد،
ببرقية تهنئة إل���ى ال��رئ��ي��س خ��وان
أورالن���دو هرنانديز رئيس جمهورية
هندوراس الصديقة ،عبّر فيها سموه عن
تهاني صاحب السمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد ،وتهاني سموه مبناسبة

تسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيراء السودان وهولندا و النمسا

وزير اخلارجية يستقبل سفير الفاتيكان
واملهندسة جنان الشهاب
استقبل وزير اخلارجية ووزير الدفاع باإلنابة
الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد ،في ديوان عام
وزارة اخلارجية أمس ،سفير الفاتيكان الصديقة
املطران فرانسسكو باديليا وذلك مبناسبة انتهاء
فترة عمله سفيرا ً لبالده لدى دولة الكويت.
وأش��اد وزي��ر اخلارجية خالل اللقاء بجهود
السفير باديليا وإسهاماته التي قدمها في إطار
تعزيز أواص���ر العالقات الوثيقة التي تربط
البلدين الصديقني .وحضر اللقاء مساعد وزير
اخلارجية لشؤون مكتب وزير اخلارجية السفير
صالح اللوغاني وعدد من كبار مسؤولي وزارة
اخلارجية.
كما استقبل وزي��ر اخلارجية ووزي��ر الدفاع
باإلنابة الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد ،في
مكتبه بديوان عام وزارة اخلارجية املهندسة
جنان الشهاب ،حيث هنأها وأش��اد بجهودها
ومساهماتها املقدرة نحو رفع راية دولة الكويت
في احملافل الدولية وبني صفوف األمم ،وذلك من
خالل فوزها بامليدالية الذهبية وحصولها على
جائزيتني دوليتني كأفضل إم��رأة مخترعة على
مستوى العالم في معرض تورونتو الدولي
لالختراعات في كندا لعام  2020متمنيا لها كل
التوفيق والسداد في املستقبل واملزيد من التقدم
والعطاء رفعة للكويت وعزتها.
من جهة أخ��رى ،فقد تسلم وزي��ر اخلارجية
ووزي��ر الدفاع باإلنابة الشيخ الدكتور أحمد
ناصر احملمد ،نسخة من أوراق اعتماد سفير
جمهورية السودان الشقيقة لدى دولة الكويت
عبداملنعم األم�ين ،وذل��ك خ�لال اللقاء ال��ذي مت
صباح أمس في ديوان عام وزارة اخلارجية.
ومتنى الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد
للسفير اجلديد التوفيق في مهام عمله وللعالقات
الثنائية املتينة التي جتمع البلدين الشقيقني
املزيد من التقدم واالزدهار.
وتسلم الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد،
نسخة من أوراق اعتماد سفير مملكة هولندا لدى
دولة الكويت يوهانس لورينتيوس وذلك خالل
اللقاء الذي مت صباح اليوم الثالثاء في ديوان
عام وزارة اخلارجية.
ومتنى الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد
للسفير اجلديد التوفيق في مهام عمله وللعالقات
الثنائية الوثيقة التي جتمع البلدين الصديقني
املزيد من التقدم واالزدهار.
كما تسلم وزي��ر اخلارجية ووزي���ر الدفاع
باإلنابة الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد،
نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية النمسا
ل��دى دول��ة الكويت ماريان ورب��ا ،وذل��ك خالل
اللقاء الذي مت صباح أمس ،في ديوان عام وزارة
اخلارجية.
ومتنى الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد
للسفير اجل��دي��د ال��ت��وف��ي��ق ف��ي م��ه��ام عمله
وللعالقات الثنائية الوثيقة التي جتمع الكويت
م��ع الصديقني امل��زي��د م��ن التقدم واالزده����ار.
وحضر اللقاءات نائب وزير اخلارجية السفير
خالد اجلارالله ومساعد وزير اخلارجية لشؤون
املراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير
اخلارجية لشؤون مكتب وزير اخلارجية السفير
صالح اللوغاني وعدد من كبار مسؤولي وزارة
اخلارجية.

السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد،
وتهاني سموه مبناسبة ذك��رى العيد
الوطني لبالده ،متمنياً سموه لفخامته
موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق
املزيد من التقدم واالزدهار.
كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد
رئيس مجلس ال��وزراء ببرقيتي تهنئة
مماثلتني.

ذك��رى العيد الوطني ل��ب�لاده ،متمنياً
سموه لفخامته موفور الصحة والعافية
وللبلد الصديق املزيد من الرقي والنماء.
كما بعث سمو نائب األم��ي��ر وول��ي
العهد الشيخ ن��واف األح��م��د ،ببرقية
تهنئة إلى الرئيس أليخاندرو غياماتي
رئيس جمهورية غواتيماال الصديقة،
ع� ّب��ر فيها س��م��وه ع��ن تهاني صاحب

رئيس األمن الوطني يبحث مع
السفيرة األميركية التعاون املشترك

الشيخ ثامر العلي يستقبل سفيرة الواليات املتحدة األمريكية

بحث رئ��ي��س ج��ه��از األم���ن ال��وط��ن��ي الشيخ
ثامر العلي ،أمس ،مع سفيرة الواليات املتحدة
األمريكية لدى دولة الكويت إلينا رومانوسكي
التعاون املشترك.
وق��ال جهاز األم��ن الوطني في بيان صحفي:
الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد يستقبل سفير الفاتيكان املطران فرانسسكو باديليا

ويستقبل املهندسة جنان الشهاب

إن اللقاء تطرق إل��ى مناقشة أوج��ه التعاون
وبحث العالقات الثنائية التي جتمع البلدين
الصديقني وسبل تعزيزها وتطويرها كما مت
بحث اهم القضايا املشتركة التي تهم البلدين على
الساحتني اإلقليمية والدولية.

املجلس األعلى للقضاء يجدد تعيني احملامي العام
محمد الدعيج رئيس ًا للجنة العليا للعفو األميري
أص��در املجلس األعلى للقضاء ق��رار بتجديد
تعيني احمل��ام��ي ال��ع��ام املستشار محمد راش��د
الدعيج رئيسا ً للجنة العليا للعفو األميري.
وذكر بيان صادر عن املجلس أنه قرر أيضاً
ضم أعضاء ج��دد في عضوية اللجنة وه��م كل
من مدير نيابة التنفيذ اجلنائي مشعل إبراهيم
الغنام وم��دي��ر نيابة ال��ت��ع��اون ال��دول��ي طالل
عبدالعزيز الفهد ومدير نيابة الفروانية فيصل
وليد احلسن.
كما أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير
الداخلية ،أمس ،ق��رارا ً بتعديل اسم جلنة العفو
بجعلها (اللجنة العليا للعفو األميري) مع إضافة
أعضاء آخرين فيها ،وه��م :كل من ناصر سالم
الدرعان من الديوان األميري والوكيل املساعد

ل��ش��ؤون امل��ؤس��س��ات اإلص�لاح��ي��ة ال��ل��واء طالل
معرفي ومدير عام تنفيذ األحكام العميد ناصر
يحيى اليحي والعقيد خالد عماش الديحاني من
اإلدارة العامة لتنفيذ األحكام واملقدم عمر عبدالله
العلي من اإلدارة العامة للشؤون القانونية.
وس��وف تبحث اللجنة العليا قواعد العفو
األميري عن املساجني لعام  ،2021ومن املتوقع
أن تضع اللجنة تعديالت جديدة وجوهرية على
قواعد اإلف��راج عن املوقوفني للمساعدة بإطالق
س��راح عن أكبر ع��دد من املساجني خ�لال العام
املقبل في األعياد الوطنية والنظر في األحكام
احملرومة من العفو األميري ومنها قضايا غسل
األم���وال وأم��ن ال��دول��ة وازدراء فئات املجتمع
وإثارة الفتنة الطائفية أو القبلية.

«السكنية» تفتح فرع خدمة
املواطن في «األفنيوز»

وزير اخلارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير السودان

أعلنت املؤسسة العامة للرعاية السكنية
افتتاح ف��رع مل��رك��ز خ��دم��ة امل��واط��ن ف��ي مجمع
(األفنيوز) في املرحلة الثانية والبدء في استقبال
املواطنني إلجناز معامالتهم.
وقالت املؤسسة في بيان صحفي أم��س ،إن
وزي��رة األشغال العامة وزي��رة الدولة لشؤون
اإلسكان الدكتورة رنا الفارس وجهت بضرورة
إجناز معامالت املواطنني اإلسكانية والعمل على
تقليص الدورة املستندية.

ولفتت إلى ضرورة احلجز املسبق للمواعيد
من خالل منصة (متى) اإللكترونية بالتعاون
م��ع اجل��ه��از امل��رك��زي لتكنولوجيا املعلومات
لتنظيم عملية استقبال املواطنني وسط الظروف
الراهنة.
وأك��دت حرصها البالغ على توفير الوقت
واجلهد على املواطنني في إجن��از معامالتهم
وحفاظا على سالمتهم في تطبيق االشتراطات
الصحية التي أقرتها السلطات الصحية.

