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صاحب السمو هنأ الرئيس اليمني بالعيد الوطني

األمير استقبل ولي العهد والغامن واملبارك واخلالد
اســتقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصر بيان صباح امس سمو 
ولــي العهــد الشــيخ نواف 

األحمد.
كما استقبل سموه رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن.
واســتقبل ســموه سمو 
الشيخ جابر املبارك رئيس 

مجلس الوزراء.
كما استقبل سموه بقصر 
بيان صبــاح امــس النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزيــر اخلارجية الشــيخ 

صباح اخلالد.
مــن جانــب آخــر، بعث 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تهنئة 
إلــى أخيــه الرئيــس عبــد 
ربه منصور هــادي رئيس 
اجلمهورية اليمنية عبر فيها 
ســموه عن خالــص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده 
متمنيــا له موفــور الصحة 
والعافيــة وللبلد الشــقيق 
دوام التقدم واالزدهار. وبعث 
سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه 
الرئيــس عبد ربــه منصور 
هــادي رئيــس اجلمهورية 
اليمنيــة ضمنهــا ســموه 
خالــص تهانيــه مبناســبة 
العيد الوطني لبالده متمنيا 
له موفور الصحة والعافية.
كمــا بعث ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال مرزوق الغامن 

ولي العهد استقبل 4 وزراء والعلي
استقبل سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد بقصر 
بيان صباح أمس النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الشــيخ صباح  اخلارجيــة 

اخلالد.
كما استقبل سموه بقصر 
بيان صباح امس نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع 

الشيخ محمد اخلالد.
واستقبل سمو ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ خالد 

اجلراح.
كما اســتقبل ســمو ولي 
العهد الشــيخ نواف األحمد 
وزير الدولة لشؤون مجلس 
الــوزراء ووزيــر اإلعــالم 
الشــيخ محمــد  بالوكالــة 

العبداهلل.  واســتقبل سمو 
ولــي العهــد الشــيخ نواف 

األحمــد رئيس جهــاز األمن 
الوطني الشيخ ثامر العلي.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ خالد اجلراح 

اجلاراهلل بحث مع وزيرة الشؤون اخلارجية 
السويسرية األوضاع االقليمية والدولية

وزيــر  نائــب  التقــى 
اخلارجية خالــد اجلاراهلل 
الدولــة للشــؤون  وزيــر 
االحتــاد  فــي  اخلارجيــة 
باســكال  السويســري 
بايريسويل التي تقوم بزيارة 

للبالد والوفد املرافق لها.
ومت خــالل اللقــاء بحث 
عــدد مــن اوجــه العالقــات 
الثنائية بني البلدين اضافة 
الى تطــورات االوضاع على 

الساحتني االقليمية والدولية.
حضر اللقاء مساعد وزير 
اخلارجية لشــؤون اوروبا 
الســفير وليــد اخلبيــزي 
ومســاعد وزيــر اخلارجية 
لشؤون مكتب نائب الوزير 
السفير أيهم العمر وسفيرنا 
لدى االحتــاد السويســري 
بدر التنيب وسفير االحتاد 
السويســري املعتمــد لدى 

خالد اجلاراهلل خالل لقائه مع وفد االحتاد السويسريالكويت.

»درع الوطن 1« لتعزيز 
القدرات القتالية للجيش

الكويت حتّث املجتمع الدولي 
على تكثيف جهوده ملجابهة اإلرهاب

بحضور آمر لواء صالح احملمد اآللي 94 العميد الركن 
عبدالرحمن الصلبوخ، أقام لواء صالح احملمد اآللي 94 
مترين درع الوطن ٢٠١٧/١ والتي نفذت فعالياته خالل 

الفترة من ٣٠ ابريل الى ٢٢ مايو ٢٠١٧.
 يأتي هذا التمرين بهدف تعزيز وتطوير التخطيط 
املشــترك بني كتائب اللواء لرفع املســتوى التدريبي 
واجلاهزية القتالية ليعود بالنفع والفهم التام للمهام 
والواجبات في خطة العمليات وبأعلى مستوى من الدقة.
هذا، ويعتبر التمرين من التمارين املشتركة ملراكز 
القيادات وبدون قطعات والذي له اثر فعال على تطوير 
القدرة القتالية واجراءات القيادة والسيطرة، كما يشتمل 
التمرين على محكمني ضباط من بعض وحدات اجليش 

ووزارة الداخلية واحلرس الوطني.

ڤيينا - كونا: حثــت الكويت املجتمع الدولي على 
تكثيــف جهوده وتوحيد السياســات الدولية ملجابهة 
اجلرائــم املنظمــة العابرة للحــدود الوطنية واملهددة 

ألمن الدول كافة.
وقال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس األمة 
د.فالح العزب في كلمة له امام الدورة )٢6( للجنة الدولية 
املعنية مبنع اجلرمية وحتقيق العدالة اجلنائية التي 
بدأت اعمالها في ڤيينا: ان التطور اخلطير واملضطرد 
في معــدالت ارتكاب اجلرائــم وصلتهــا املتنامية مع 
االرهاب يستدعيان التنبه لتداعياتها وتكثيف اجلهود 

بغية مجابهة تلك اجلرائم.
وأكد العزب أهميــة تفعيل وتعزيز أوجه التعاون 
الدولــي اإلقليمي والثنائــي من أجل حتقيق املزيد من 
االستقرار واألمن الوطني والدولي وتهيئة املناخ السليم 
لكي تتفرغ الدول خلطة األمم املتحدة للتنمية املستدامة 

.٢٠٣٠
وأضاف أن الكويت تقدمت بترشحها لعضوية جلنة 
منع اجلرمية والعدالة اجلنائية للفترة )٢٠١9-٢٠٢١( 

رغبة منها في تعزيز أطر التعاون الدولي.
وقال »نشهد على املستوى االقليمي والثنائي تكاتفا 
واضحا بني الدول سعيا وراء ترسيخ املبادئ الداعية 
ملكافحة ومنع اجلرائم والتعاون في االجراءات القانونية 
فيما بينها سواء كان ذلك من خالل ابرام اتفاقيات التعاون 
واملســاعدة القانونية املتبادلة فــي املواد اجلزائية او 
من خالل ابرام االتفاقيات اخلاصة بتسليم املجرمني«.

وشدد على ان هذا التوجه الدولي واالقليمي والثنائي 
للدول كان مؤثرا الى حد كبير في تقليص وتخفيض 
معدالت اجلرمية الدولية وتعزيز التعاون الدولي نحو 
تقويض افعال التخطيط او التحريض او االشتراك في 

مثل هذه اجلرائم.

شرح فعاليات التمرين 

د. فالح العزب خالل االجتماع 


