
أك��دت دول��ة الكويت، أول أم��س، على أهمية 
تسوية كافة املسائل العالقة والتحقق الكلي من 

سلمية البرنامج النووي اإليراني.
جاء ذلك في كلمة ألقاها نائب املندوب الدائم 
لدولة الكويت لدى املنظمات الدولية في فيينا، 
املستشار عبدالله العبيدي، خالل مناقشة مجلس 
محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بند اتفاق 
الضمانات املعقود مبوجب معاهدة عدم االنتشار 
النووي مع إي��ران. وقال املستشار العبيدي: إن 
دولة الكويت تولي أهمية قصوى لعمل الوكالة 
ودورها املركزي فيما يتعلق بتطبيق الضمانات 
والسيما في ظل استمرار التصاعد غير احملمود 
في هذا السياق. وشددت الكويت في كلمتها على 
ض��رورة االلتزام باتفاقية الضمانات الشاملة 

ومتكني الوكالة من القيام بعملها بشكل كامل.
وتابع املستشار العبيدي قائاًل: “لقد طال 
أمد مناقشة هذا املوضوع بدون حل مرض وعدم 
متكن ال��وك��ال��ة م��ن احل��ص��ول على املعلومات 
والتفسيرات املطلوبة من قبل جمهورية إيران 

االسالمية رغم مرور قرابة العامني منذ طرحها”.
وأضاف: “إن دولة الكويت تعرب عن أسفها 
الستمرار هذه املسألة بدون توفير أجوبة كاملة 
أو مقنعة وتشاطر امل��دي��ر ال��ع��ام قلقه البالغ 
حيالها”. كما أعربت دولة الكويت عن “القلق ملا 
جاء في تقرير املدير العام للوكالة بشأن وجود 
جزيئات يورانيوم متعددة من اصل بشري في 
ثالثة مواقع في إيران لم يتم اإلعالن عنها إضافة 
إلى وجود جزيئات معدلة في أحد هذه املواقع 
ما يشير وبشكل واضح إلى أن املواد أو املعدات 
النووية ملوثة مبواد نووية كانت موجودة في 
ه��ذه املواقع”. وأش��ار املستشار العبيدي إلى 
قرار مجلس احملافظني الصادر في يونيو 2020 
والذي كرر فيه املجلس اإلعراب عن القلق الشديد 
م��ن أن املناقشات “لتوضيح أسئلة الوكالة 
املتعلقة باملواد النووية غير املعلنة واألنشطة 
ذات الصلة باألنشطة النووية في إيران لم تؤد 

إلى إحراز تقدم.
ودعا إي��ران إلى التعاون الكامل مع الوكالة 

وتلبية طلباتها دون مزيد من التأخير.

وقال: إنه “بعد مرور أكثر من عام على صدور 
ق��رار مجلس احملافظني ال ت��زال إي��ران لم تقدم 
املعلومات املطلوبة ولم تقدم التفسيرات الالزمة 
ل��وج��ود جسيمات امل���واد ال��ن��ووي��ة ف��ي املواقع 
الثالثة )1 و3 و4( كما لم جتب عن أسئلة الوكالة 
حول املوقع اآلخ��ر غير املعلن )املوقع 2( على 

الرغم من مساعي الوكالة ومديرها العام”.
وحول البند املعدل 1ر3 من الترتيبات الفرعية 
التفاق الضمانات، أك��دت دول��ة الكويت أنه “ال 
ميكن تعديل الترتيبات الفرعية املتفق عليها من 
طرف واحد”، داعية إي��ران إلى مواصلة تنفيذ 
هذا البند والوفاء بجميع التزاماتها القانونية 
مبوجب الترتيبات الفرعية امللحقة باتفاق 

الضمانات املعقود معها.
هذا ورحبت دولة الكويت بالزيارة األخيرة 
للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى 

إيران وجهوده لطي هذا امللف.
وأكد املستشار العبيدي في ختام كلمته مجدداً 
على دعم دولة الكويت للوكالة ومديرها العام 
رافائيل غ��روس��ي، م��ش��دداً على أهمية االلتزام 

باالتفاقيات ذات الصلة.
ودعا إيران إلى التعاون الواضح والسريع مع 
الوكالة وتقدمي املعلومات والتفسيرات املطلوبة.
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السعودي العهد  ولي  إلى  الدفاع  ووزير  العهد  ولي  من  رسالتني  يسلم  اخلالد  علي 
سلم سفير دول���ة ال��ك��وي��ت ل��دى اململكة العربية 
السعودية، الشيخ علي اخلالد، أول أم��س، رسالتني 
خطيتني موجهتني من سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد ومن نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير الدفاع 

الشيخ حمد جابر العلي إلى ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي األمير محمد بن 

سلمان.
وقالت سفارة دول��ة الكويت لدى اململكة في بيان: 

إن ذلك جاء خالل استقبال وزير اخلارجية السعودي 
األمير فيصل بن فرحان للسفير الشيخ علي اخلالد في 
مقر الوزارة بالرياض حيث تسلم منه الرسالتني نيابة 

عن ولي العهد السعودي.
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تفقد مدفعية القوة البرية وأشاد باملستوى املتميز واملهارة العالية ملنتسبيها 

وزير الدفاع: أمن واستقرار السعودية جزء ال يتجزأ من أمن واستقرار الكويت

الشيخ حمد جابر العلي متحدثاً

أمير البالد يعزي خادم احلرمني 
الشريفني بوفاة والدة األمير 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن 

بعث صاحب السمو 
أم��ي��ر ال��ب��الد الشيخ 
نواف األحمد، ببرقية 
تعزية إلى أخيه خادم 
احل���رم���ني ال��ش��ري��ف��ني 
امل���ل���ك���س���ل���م���ان ب��ن 
عبدالعزيز ملك اململكة 
العربية السعودية 
الشقيقة، ع��ّب��ر فيها 
س���م���وه ع���ن خ��ال��ص 
ت���ع���ازي���ه وص�����ادق 
مواساته بوفاة والدة 
صاحب السمو امللكي 
األم���ي���ر ع��ب��دال��ع��زي��ز 
ب��ن ع��ب��دال��رح��م��ن بن 
ع��ب��دال��ع��زي��ز، س��ائ��الً 
سموه، املولى تعالى 
أن يتغمدها بواسع 
رح��م��ت��ه وم��غ��ف��رت��ه 
ويسكنها فسيح جناته 
وأن يلهم األسرة املالكة 
الكرمية جميل الصبر 

وحسن العزاء.
وب��ع��ث س��م��و ول��ي 

العهد الشيخ مشعل األحمد، ببرقية تعزية إلى أخيه خادم احلرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز ملك اململكة العربية السعودية الشقيقة، ضمنها سموه خالص 
تعازيه وص��ادق مواساته بوفاة وال��دة صاحب السمو امللكي األمير عبدالعزيز بن 

عبدالرحمن بن عبدالعزيز.
كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة

.. وسموه يهنئ رئيسي املكسيك 
وهندوراس بالعيد الوطني لبلديهما

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد، ا ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
أندريس مانويل لوبيز أوبرادور رئيس الواليات املكسيكية املتحدة الصديقة، عّبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنياً سموه، لفخامته موفور 

الصحة والعافية وللواليات املكسيكية املتحدة وشعبها الصديق كل التقدم واالزدهار.
كما بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد، ببرقية تهنئة إلى فخامة 
الرئيس خوان أورالن��دو هرنانديز رئيس جمهورية هندوراس الصديقة، عّبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنياً لفخامته موفور الصحة 

والعافية وجلمهورية هندوراس وشعبها الصديق املزيد من الرقي والنماء.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، ببرقية تهنئة إلى الرئيس أندريس 
مانويل لوبيز أوب��رادور رئيس الواليات املكسيكية املتحدة الصديقة، ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنياً سموه، لفخامته موفور الصحة 

والعافية.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، ببرقية تهنئة إلى الرئيس خوان 
أورالندو هرنانديز رئيس جمهورية هندوراس الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه 

مبناسبة العيد الوطني لبالده، راجياً لفخامته وافر الصحة والعافية.
كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد

أش��اد نائب رئيس مجلس ال��وزراء 
ووزي���ر ال��دف��اع، الشيخ حمد جابر 
ال��ع��ل��ي، ب��ال��روح امل��ع��ن��وي��ة العالية 
واالستعداد واجلاهزية القتالية التي 
يتمتع بها رجال قواتنا املسلحة مقدراً 
لهم حجم املسؤولية امللقاة على عاتقهم 
والتضحيات التي يقدمونها في سبيل 
حفظ أمن الوطن واستقراره والدفاع 

عنه.
جاء ذلك وفق بيان صحفي لوزارة 
الدفاع أمس، في إطار الزيارة التفقدية 
التي قام بها الشيخ حمد اجلابر ملدفعية 
القوة البرية، حيث استمع في مستهلها 
لشرح قدمه آمر املدفعية العقيد الركن 
ب��ش��ي��ر ال��ن��ه��ام أوض����ح ف��ي��ه طبيعة 
املهام والواجبات املناطة باملدفعية 
ونوعية التدريبات والتمارين التي 
تقوم بتنفيذها إضافة إلى دوره��ا في 
امل��ش��ارك��ة ضمن ق���وات التحالف في 
عملية )إعادة األمل( باململكة العربية 

السعودية الشقيقة.
وع��ّب��ر وزي���ر ال��دف��اع ع��ن سعادته 
مبا شاهده من مستوى متميز ومهارة 
عالية ملنتسبي مدفعية القوة البرية 
نتيجة عملهم املخلص وجهدهم الكبير 

وتدريبهم املستمر الذي مكنهم من أداء 
واجباتهم والقيام مبسؤولياتهم بكل 

كفاءة واقتدار.
وق��ال: إن “مشاركة مدفعية القوة 
ال��ب��ري��ة ضمن ال��ق��وات الكويتية في 
عملية )إعادة األمل( باململكة العربية 
السعودية تأتي ترجمة لعمق الروابط 
التاريخية والعالقات األخوية التي 
جتمع بني البلدين الشقيقني وترسيخاً 
ملفهوم العمل اجلماعي املشترك وتأكيداً 
على أن أمن واستقرار اململكة كان وال 
يزال جزءاً ال يتجزأ من أمن واستقرار 

دولة الكويت”.
كما نقل خالل زيارته حتيات وتقدير 
صاحب السمو أمير البالد القائد األعلى 
للقوات املسلحة وسمو ولي عهده األمني 
وسمو رئيس مجلس ال��وزراء حفظهم 
الله ورعاهم ملنتسبي القوة البرية على 
عطائهم وإخالصهم وتفانيهم في خدمة 

وطنهم وحمايته والذود عن ترابه.
وراف��ق وزير الدفاع في زيارته كل 
م��ن رئ��ي��س األرك����ان ال��ع��ام��ة للجيش 
الفريق ال��رك��ن خالد صالح الصباح 
ونائب رئيس األركان الفريق الركن فهد 

الناصر، وعدد من كبار قادة اجليش.

جانب من الزيارة التفقدية لوزير الدفاع

ترأس وفد الكويت باالجتماع الوزاري اخلليجي في الرياض

 وزير اخلارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد
 سفيري مصر وجيبوتي لدى البالد

تسلم وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ووزي��ر 
ال��دول��ة ل��ش��ؤون مجلس ال����وزراء، 
الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد، 
ن��س��خ��ة م��ن أوراق اع��ت��م��اد سفير 
جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى 
دولة الكويت أسامة شلتوت. ومتنى 
وزير اخلارجية خالل اللقاء الذي مت 
صباح أمس، في ديوان عام الوزارة، 
للسفير اجلديد التوفيق والنجاح في 
أداء مهام عمله في البالد وللعالقات 
الثنائية املتينة التي جتمع البلدين 

الشقيقني املزيد من التقدم واالزدهار.
كما تسلم وزير اخلارجية ووزير 
ال��دول��ة ل��ش��ؤون مجلس ال����وزراء، 
الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد، 
ن��س��خ��ة م��ن أوراق اع��ت��م��اد سفير 
جمهورية جيبوتي الشقيقة لدى 
دولة الكويت عبدالقادر حسني عمر. 
ومتنى وزير اخلارجية خالل اللقاء 
للسفير اجلديد التوفيق والنجاح في 
أداء مهام عمله في البالد وللعالقات 
الثنائية املتينة التي جتمع البلدين 

الشقيقني املزيد من التقدم واالزدهار.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى، ت����رأس وزي��ر 
اخلارجية ووزي���ر ال��دول��ة لشؤون 
مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد 
ن��اص��ر احمل��م��د، ال��ص��ب��اح وف��د دول��ة 
الكويت املشارك في أعمال االجتماع 
ال�����وزاري ملجلس ال��ت��ع��اون ل��دول 
اخلليج العربية في دورت��ه ال� 149 
الذي عقد أمس  في مقر األمانة العامة 
مبدينة الرياض.ومت خالل االجتماع 
مناقشة كافة البنود امل��درج��ة على 
جدول األعمال والقرارات والتوصيات 
املعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل 
اخل��ل��ي��ج��ي امل��ش��ت��رك ف���ي مختلف 
امل��ج��االت السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية وما تضمنته كذلك من 
قضايا ومواضيع تتعلق بالتطورات 

الراهنة في املنطقة.

الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير مصر

املستشار عبدالله العبيدي

وزير اخلارجية يترأس وفد الكويت في االجتماع الوزاري اخلليجي

العالقة  املسائل  تسوية  أهمية  تؤكد  الكويت 
النووي  إيران  برنامج  سلمية  من  الكلي  والتحقق 


