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األمير جدد دعوة رئيسي روسيا والصني لزيارة الكويت
صاحب السمو استقبل ولي العهد والغامن واملبارك والنائب األول

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال الشيخ ناصر صباح األحمد سمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال سمو الشيخ جابر املبارك صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن

صاحب السمو تلقى رسالة 
خطية من الرئيس املصري

تلقى صاحب الســمو األمير الشيخ صباح 
األحمد رسالة خطية من أخيه الرئيس عبدالفتاح 
السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، 
أعرب فيها عن خالص تحياته وصادق تمنياته 
لسموه بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق 
والسداد، كما عبر فيها عن أطيب تمنياته للكويت 

بالمزيد من الرفعة واالزدهار.
هذا، وأعرب صاحب السمو للرئيس المصري 
عن بالغ شــكره وتقديره على ما عبر عنه من 
طيب المشاعر وصادق التمنيات، مشيدا سموه 
بالعالقات األخوية الوطيدة والتاريخية التي تجمع 
الكويت ومصر، متمنيا سموه له دوام الصحة 
والعافية ولجمهورية مصر العربية الشــقيقة 
وشعبها الكريم كل الرقي والتقدم، وللعالقات 
الطيبة والمتميزة بين البلدين الشقيقين المزيد 

من التطور والنماء.

ستسهم في تعزيز أواصر العالقات 
املتميزة بــني الكويت وجمهورية 
الصني الشعبية الصديقة واالرتقاء 
بأطر التعاون املشترك بني البلدين 

الصديقني في جميع املجاالت.
هــذا، وأعرب صاحب الســمو 
األميــر الشــيخ صبــاح األحمــد 
للرئيس الصيني عن بالغ شكره 
وتقديره على ما عبر عنه من طيب 
املشاعر وصادق التمنيات، مشيدا 
ســموه بالعالقــات الوطيــدة بني 
الكويت وجمهورية الصني الشعبية 
الصديقة، ومؤكدا على التطلع إلى 
تعزيز الشراكة اإلستراتيجية بني 
البلديــن الصديقــني ومبــا يخدم 
مصلحتهما املشتركة، مجددا سموه 
دعــوة الرئيس الصينــي للقيام 
بزيــارة رســمية للكويــت ليحل 
ضيفا عزيزا على الشعب الكويتي 
وعلى ســموه، متمنيا ســموه له 
دوام الصحة والعافية وجلمهورية 
الصني الشعبية وشعبها الصديق 
كل الرقــي واالزدهــار وللعالقات 
الطيبة بني البلدين الصديقني املزيد 

من التطور والنماء.

بينهما في كل املجاالت آلفاق أرحب 
ملا فيه مصلحة البلدين والشعبني 
الصديقني، مجددا ســموه الدعوة 
للرئيــس بوتــني للقيــام بزيارة 
الكويت ليحــل ضيفا عزيزا على 
الشــعب الكويتي وعلى ســموه، 
متمنيا ســموه لروسيا االحتادية 
وشعبها الصديق كل الرقي والتقدم 
واالزدهار وللعالقات املتميزة بني 
البلدين الصديقني املزيد من التطور 

والنماء.
وقد قام بتسليم الرسالة لوزير 
شؤون الديوان األميري الشيخ علي 
اجلراح سفير روســيا االحتادية 

لدى الكويت نيكوالي ماكاروف.
كذلــك، تلقى صاحب الســمو 
األمير الشيخ صباح األحمد رسالة 
خطية من الرئيس شي جينبينغ 
رئيس جمهورية الصني الشعبية 
الصديقــة أعــرب فيها عن صادق 
حتياته وطيب متنياته لســموه، 
كما ضمنها إشــادته مبا أســفرت 
عنه الزيارة التي قام بها ســموه 
مؤخــرا إلــى جمهوريــة الصــني 
الشعبية الصديقة من نتائج مثمرة 

شــكره وتقديره على ما عبر عنه 
من طيب املشــاعر، مشيدا سموه 
التاريخيــة والوطيدة  بالعالقات 
والراسخة بني البلدين الصديقني 
والتي شــهدت املزيــد من التطور 
خالل عهــد رئاســته متطلعا إلى 
االرتقــاء بأطر التعاون املشــترك 

الــذي يقوم به ســموه في تعزيز 
التعاون السياســي واالقتصادي 
والتجاري واالستثماري بني البلدين 
والشعبني الصديقني مما يعزز األمن 

واالستقرار في املنطقة.
هذا، وإذ أعرب صاحب السمو 
األمير للرئيس الروسي عن بالغ 

استقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان 
صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ 

نواف األحمد.
كما استقبل سموه بقصر بيان 
صبــاح أمس رئيس مجلس األمة 

مرزوق الغامن.
واستقبل ســموه بقصر بيان 
صباح سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ جابر املبارك.
كما استقبل سموه بقصر بيان 
صباح أمس النائب األول لرئيس 
مجلــس الــوزراء ووزيــر الدفاع 

الشيخ ناصر صباح األحمد.
إلى ذلك، تلقى صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد رسالة 
خطية من الرئيس فالدميير بوتني 
رئيس روسيا االحتادية الصديقة 
أعــرب فيهــا عن صــادق حتياته 
وطيب متنياته لســموه، ومشيرا 
الى ان سموه قائد سياسي حكيم 
ذو خبــرة وبعــد نظر، ومشــيدا 
بالــدور الــذي قام به ســموه في 
اقامــة العالقــات الديبلوماســية 
البلديــن والدور الشــخصي  بني 

الشيخ علي اجلراح يتلقى رسالة الرئيس فالدميير بوتني إلى صاحب السمو

رئيس األركان بحث مع قائد القوات الصومالية 
املواضيع ذات االهتمام املشترك

»الدفاع«: بدء التحضير 
لتمرين »حسم العقبان 2020«

استقبل رئيس األركان العامة للجيش 
الفريق الركن محمد اخلضر برئاسة األركان 
العامــة للجيــش ظهر أمس قائــد القوات 
املسلحة الصومالية الشقيقة اللواء طاهر 
أدن علمي، ويرافقه ســفير الصومال لدى 
الكويت عبداهلل محمد أودوا، وذلك مبناسبة 

زيارته الرسمية للبالد.
ورحب اخلضر بالضيف الكرمي والوفد 
املرافق له في بلدهم الثاني الكويت، متمنيا 
لهم طيب اإلقامة خالل هذه الزيارة، والتي 

تعكس بدورها عمق العالقات األخوية بني 
البلدين الشقيقني.

بعــد ذلك، عقــد اجتمــاع مت من خالله 
مناقشة أهم األمور واملواضيع ذات االهتمام 
املشترك، السيما املتعلقة منها باجلوانب 
العسكرية وحرص الطرفني على تعزيزها 

وتطويرها.
حضــر االجتماع نائــب رئيس األركان 
العامة للجيش الفريق الركن عبداهلل النواف 
وعدد من كبار قادة اجليش من كال اجلانبني.

أعلنت وزارة الدفاع عن عقد االجتماع 
التخطيطي األول لتمرين »حسم العقبان 
٢٠٢٠« برئاسة مديرية التدريب املشتركة 
بهيئة العمليات واخلطط مبشــاركة دول 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية ومصر 

واألردن والواليات املتحدة األميركية.
وقالــت الوزارة في بيان صحافي أمس 
األحــد إن االجتمــاع يهــدف إلــى اإلعــداد 
والتحضير للمرحلــة التنفيذية للتمرين 
الذي ســتجرى فعالياته في البالد بشــهر 

مــارس ٢٠٢٠ إلــى جانب توحيــد مفاهيم 
العمليات العسكرية املشتركة لرفع قدرة 
االســتجابة للمشــاركني وتعزيز التعاون 
والتنسيق العسكري املشترك وتطويره.

وأضافت أن التمرين يعتبر من سلسلة 
متارين »حسم العقبان« التي بدأت في عام 
٢٠٠٠ عندمــا اســتضافت مملكة البحرين 
التمرين األول، مشــيرة إلى أن استضافة 
الكويــت لهذا التمرين للمــرة الثالثة على 

التوالي يعد مكسبا استراتيجيا.

يقام بالكويت مارس املقبل مبشاركة دول »التعاون« ومصر واألردن وأميركا

الفريق الركن محمد اخلضر والفريق الركن عبداهلل النواف خالل اللقاء مع اللواء طاهر أدن علمي

املشاركون في االجتماع التحضيري األول لتمرين »حسم العقبان 2020«

ولي العهد استقبل الغامن واملبارك و4 وزراء

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
بقصــر بيان صبــاح أمس رئيــس مجلس األمة 
مرزوق الغامن. كما اســتقبل سموه سمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك.

واستقبل سموه النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد.

كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد.

واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ خالد اجلراح.

كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ صباح اخلالد سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ خالد اجلراح

الكويت تطلب التحقيق في استهداف ناقالت النفط باخلليج

»اخلارجية«: نتابع قضية مواطنينا بتايلند بعد احلادث املروري

نيويــورك ـ كونــا: جدد 
مندوبنــا الدائم لــدى األمم 
املتحــدة الســفير منصــور 
العتيبي إدانة الكويت لألعمال 
اإلجرامية في اخلليج العربي 
املتمثلة في مهاجمة السفن 
وناقالت النفــط ومطالبتها 

بالتحقيق فيها.
وردا على سؤال لـ »كونا« 
حول موقف الكويت في إطار 
عضويتها غيــر الدائمة في 
مجلس األمن بشأن الهجمات 
األخيرة، قال السفير العتيبي: 

للقانــون الدولــي وتهديــدا 
خطيــرا لســالمة املالحــة 
البحريــة في هــذه املنطقة 

احليوية من العالم.
وشدد الســفير العتيبي 
على دعم الكويت ومساندتها 
ملناقشــة هــذه املســألة في 
مجلس األمــن وإبقائها قيد 

النظر.
وفي ضوء تولي الكويت 
الدوريــة ملجلس  الرئاســة 
األمن حاليا دان أعضاء الهيئة 
األممية باإلجماع الهجوم الذي 

أسامة دياب

أكد مصدر مطلع في وزارة اخلارجية 
متابعة الوزارة احلثيثة عن طريق سفارتنا 
في تايلند للحادث املروري الذي تعرض له 
مواطنان كويتيان في مدينة بتايا والذي 
نتج عنه إصابتهما ووفاة فتاة روســية 

قطعت اإلشارة احلمراء.
ولفت املصدر في تصريحات لـ»األنباء« 
إلى ان السفارة أرسلت ممثلني عنها ملتابعة 
حالة املواطنني والتأكد من تلقيهما العناية 
الطبيــة الالزمة، موضحــا أن املواطنني 

حالتهما مســتقرة. وعلى صعيد متصل 
أشــار املصدر إلى أن الســفارة تتابع مع 
السلطات التايلندية بخصوص املواطن 
الكويتــي املتهــم بالقتــل اخلطــأ للفتاة 
الروســية التــي راحت ضحيــة احلادث 
املروري نظرا الصطدامها بالدراجة النارية 
التي كان يستقلها املواطنان من املكان غير 
املخصص للمشاة قاطعة اإلشارة احلمراء. 
وكانت السفارة الكويتية لدى تايلند قد 
أعلنت إيفاد اثنني من طاقمها إلى »بتايا« 
ملتابعة حالة مصابــني كويتيني تعرضا 
حلادث هناك  لضمان تقدمي أفضل اخلدمات 

الطبية لهمــا، وذلك بناء على توجيهات 
الشيخ صباح اخلالد احلمد الصباح نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير اخلارجية. 
وقالت السفارة في بيان صحافي ان أحد 
املصابني ما زال يرقد في املستشــفى إال 
أن حالته مستقرة وهلل احلمد، أما اآلخر 
فقد تعرض لكســر في الرجل ومت تقدمي 

العالج الالزم له.
وأكدت السفارة أنها مستمرة في متابعة 
حالة املصابني وكذلك متابعة التحقيقات 
اجلارية إلى حني استكمال العالج املقدم 

لهما واالنتهاء من التحقيقات.

وقــع على ناقلتي النفط في 
خليج عمان اخلميس املاضي 
واصفني احلدث بأنه انتهاك 
الدولــي وعمــل  للقانــون 

اجرامي.
كما دان نائب رئيس مجلس 
الــوزراء ووزيــر اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد  في وقت 
سابق استهداف ناقلتي نفط 

في خليج عمان.
وقــال فــي كلمتــه خالل 
ترؤسه اجللســة األولى بني 
مجلــس األمــن واجلامعــة 

إن  بنيويــورك  العربيــة 
يأتــي ضمــن  االســتهداف 
سلسلة مستمرة من األعمال 
التخريبية التي متس سالمة 
املمرات املائية وتقوض أمن 
الطاقــة في العالــم مما يهدد 

األمن والسلم الدوليني.
وجــدد فــي هــذا الصدد 
دعوة املجتمع الدولي التخاذ 
الالزمة  اإلجراءات والتدابير 
كافــة للحيلولــة دون املزيد 
من التوتر فــي هذه املنطقة 

احلساسة من العالم.

العتيبي أكد دعم الكويت ومساندتها ملناقشة هذه املسألة في مجلس األمن وإبقائها قيد النظر

موفدان من سفارتنا توجها إلى مدينة »بتايا« لدعمهما وضمان حصولهما على أفضل خدمة طبية

إن »الكويت دانت وبشدة وفي 
أكثر من مناسبة وعلى عدة 
مستويات األعمال اإلجرامية 

في اخلليج العربي«.
وأكــد مطالبــة الكويــت 
بالعمل على وقفها والتحقيق 
فــي احلادثتني اللتني وقعتا 
مؤخرا واتخــاذ ما يلزم من 
تدابير حلماية املمرات املائية 
ومحاسبة املسؤولني عن هذه 

األعمال اإلجرامية.
كما جدد اعتبار الكويت 
تلك الهجمات انتهاكا سافرا 
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ألول مرة في الكويت


