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رئيس الوزراء: السعودية تبذل جهودًا للحفاظ على أمن واستقرار املنطقة

جدة - كونا: اســتقبل 
امللكــي  الســمو  صاحــب 
األمير محمد بن سلمان بن 
عبدالعزيز آل ســعود ولي 
العهد نائب رئيس مجلس 
الــوزراء وزيــر الدفاع في 
اململكة العربية السعودية 
الشقيقة بقصر السالم في 
مدينــة جدة امــس رئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح 
والوفد املرافق لسموه، حيث 
سلم سموه رسالة خطية من 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمــد إلــى أخيه 
الشــريفني  خادم احلرمني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز 
آل ســعود تتعلق بتعزيز 
العالقات الثنائية الوطيدة 

بني البلدين الشقيقني.
ونقل سمو رئيس مجلس 
الوزراء خالل اللقاء حتيات 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد وسمو نائب 
األمير وولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد إلــى خادم 
احلرمــني الشــريفني امللك 
ســلمان بن عبدالعزيز آل 
سعود وإلى صاحب السمو 
امللكــي األميــر محمــد بن 
ســلمان بن عبدالعزيز آل 
سعود، حفظهم اهللا ورعاهم، 
ومتنياتهم للمملكة العربية 
السعودية وشعبها الشقيق 

دوام التقدم واالزدهار.
وأعرب سموه عقب اللقاء 
عن ســعادته البالغة بهذه 
الزيارة التــي تأتي امتدادا 
للروابط التاريخية وتعزيزا 
للعالقات املتميزة والتشاور 
املســتمر بــني البلدين في 
مختلف القضايا التي حتقق 
مصالح الشعبني الشقيقني، 
مشــيدا بالسياسة املتزنة 
التــي تنتهجهــا اململكــة 

رئيس مجلس الوزراء حمد 
بدر العامر. 

هــذا، وغــادر رئيــس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح 
والوفد املرافق مدينة جدة 
بعد زيارة رسمية للمملكة 
العربية السعودية الشقيقة.
فــي  ســموه  وأعــرب 
تصريح قبيل املغادرة عن 
بالغ شكره وتقديره للمملكة 
العربية الســعودية قيادة 
وحكومة وشعبا على حسن 
االســتقبال وكرم الضيافة 
التــي حظــي بهــا والوفد 

املرافق.
وكان في مقدمة مودعي 
ســموه فــي مطــار امللــك 
عبدالعزيز الدولي صاحب 
السمو امللكي األمير تركي 
بن محمد بن فهد آل سعود 
وزير الدولة عضو مجلس 
الســمو  الوزراء وصاحب 
بــن  بــدر  امللكــي األميــر 

في مدينة جدة محمد سعود 
املطيري وأعضاء السفارة 

والقنصلية. 
وكان رئيــس مجلــس 
الوزراء سمو الشيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح والوفد 
املرافق لســموه وصل الى 
مدينــة جــدة فــي زيــارة 
رســمية للمملكــة العربية 

املرافق لسموه غادر البالد، 
متوجهــا الى مدينــة جدة 
في زيارة رســمية قصيرة 
للمملكة العربية السعودية 

الشقيقة.
وكان في وداع سموه على 
أرض مطار الكويت الدولي 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع ووزير الداخلية 
بالوكالة الشيخ طالل اخلالد، 
ونائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير النفط ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء ووزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة 
بالوكالــة د. محمد الفارس، 
ورئيس ديوان رئيس مجلس 
الوزراء عبدالعزيز الدخيل، 
ونائب سفير خادم احلرمني 
الشريفني لدى الكويت يحيى 
القحطانــي وكبــار  حســن 

املسؤولني بالدولة. 
من جانبه، أكد سفيرنا 
العربيــة  اململكــة  لــدى 
السعودية الشيخ علي اخلالد 

ســلطان بن عبدالعزيز آل 
ســعود نائب أمير منطقة 
مكة املكرمة وســفير خادم 
الشــريفني لدى  احلرمــني 
الكويــت صاحــب الســمو 
األمير سلطان بن سعد آل 
سعود وسفيرنا لدى اململكة 
العربية السعودية الشيخ 
علي اخلالد والقنصل العام 

الشقيقة. وكان  السعودية 
في مقدمة مستقبلي سموه 
لــدى وصوله مطــار امللك 
عبدالعزيز الدولي صاحب 
الســمو امللكي األمير تركي 
بن محمد بن فهد آل سعود 
وزير الدولة عضو مجلس 
الوزراء، وصاحب الســمو 
بــن  بــدر  امللكــي األميــر 
ســلطان بن عبدالعزيز آل 
ســعود نائب أمير منطقة 
مكة املكرمة، وسفير خادم 
احلرمــني الشــريفني لــدى 
الكويــت صاحــب الســمو 
األمير ســلطان بن سعد آل 
سعود، وسفيرنا لدى اململكة 
العربية السعودية الشيخ 
علي اخلالــد، وقنصل عام 
الكويت في مدينة جدة محمد 
ســعود املطيــري وأعضاء 

السفارة والقنصلية.
وكان رئيــس مجلــس 
الوزراء سمو الشيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح والوفد 

ان زيــارة رئيــس مجلس 
الوزراء سمو الشيخ أحمد 
نــواف األحمد الصباح الى 
اململكة العربية السعودية 
هي امتداد للعالقات األخوية 
الراســخة واملتجــذرة بني 

البلدين قيادة وشعبا.
وقال السفير الشيخ علي 
اخلالد في تصريح لـ«كونا» 
مبناسبة الزيارة ان اختيار 
ســمو الشــيخ أحمد نواف 
األحمــد الصبــاح للمملكة 
كأول زيــارة خارجيــة له 
منــذ توليــه منصبــه يدل 
بشــكل واضح على أهمية 
اململكة للكويت وانها امتداد 
استراتيجي وعمق خليجي 
وعربي وإسالمي، كما انها 
تثبت مدى متانة العالقات 

الطيبة بني البلدين.
وشدد الشيخ علي اخلالد 
على «ان الترابط والتكامل 
والتــآزر بــني البلدين كان 
واليزال مدرسة في العالقات 
بــني الــدول أسســه قــادة 
البلدين الســابقني، رحمهم 
اهللا، ويستمر على نهجهم 
احلكيــم صاحــب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
وســمو نائب األمير وولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد 
وأخوانهم خــادم احلرمني 
الشــريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود، وولي 
العهد نائب رئيس مجلس 
الســعودي األمير  الوزراء 
محمد بن سلمان آل سعود».

ودعا الشيخ علي اخلالد 
اهللا عــز وجــل «ان يحفظ 
البلدين الشقيقني وقيادتيهما 
وشــعبيهما من كل مكروه 
وان مين علينا بحفظ نعمة 
األمن واألمــان وان ميدهما 
باالزدهار والتطور في ظل 

قيادتي البلدين»

سموه سلم ولي العهد السعودي رسالة خطية من صاحب السمو إلى خادم احلرمني الشريفني تتعلق بتعزيز العالقات الثنائية الوطيدة بني البلدين الشقيقني

صاحب السمو امللكي األمير تركي بن محمد بن فهد مستقبال رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح بحضور السفير الشيخ علي اخلالد

رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح لدى مغادرته البالد وفي وداعه الشيخ طالل اخلالد ود.محمد الفارس سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح لدى مغادرته اململكة في ختام زيارته

صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان خالل استقباله رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح في قصر السالم بجدة بحضور صاحب السمو امللكي األمير تركي بن محمد والسفير الشيخ علي اخلالد

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح لدى وصوله الى اململكة وفي استقباله صاحب السمو امللكي األمير تركي بن محمد بن فهد

العربية السعودية الشقيقة 
وقيادتها احلكيمة واجلهود 
التي تبذلها في احلفاظ على 

أمن واستقرار املنطقة.
حضــر املقابلة صاحب 
السمو امللكي األمير تركي 
بن محمد بن فهد آل سعود 
وزير الدولة عضو مجلس 
الوزراء، وصاحب الســمو 
األمير سلطان بن سعد آل 
سعود سفير خادم احلرمني 
الكويت،  لــدى  الشــريفني 
وصاحــب الســمو األميــر 
فيصل بن فرحان بن عبداهللا 
آل سعود وزير اخلارجية 
باململكة العربية السعودية 

الشقيقة.
كما حضــر املقابلة عن 
اجلانب الكويتي ســفيرنا 
العربيــة  اململكــة  لــدى 
الســعودية الشــيخ علــي 
اخلالد، ووكيل ديوان رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ خالد 
طالل اخلالد، ومدير مكتب 

السـفير علـي اخلالـد: اختيار رئيـس الـوزراء اململكة أول زيـارة خارجيـة له منـذ توليه منصبه يـدل على أهميـة اململكـة للكويت وأنهـا امتداد إسـتراتيجي وعمـق خليجي وعربي وإسـالمي

رئيس الوزراء هّنأ رئيس كينيا 
بفوزه باالنتخابات الرئاسية

بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح ببرقيــة تهنئة إلى الرئيس د.ويليم 
ساموي روتو رئيس جمهورية كينيا الصديقة، ضمنها 
ســموه خالص تهانيه مبناسبة فوزه في االنتخابات 
الرئاسية وأدائه اليمني الدستورية رئيسا جلمهورية 

كينيا الصديقة.

صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان مرحبا برئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح

اجتماع عربي إلعداد قانون استرشادي 
حلماية األطفال من التجنيد في النزاعات املسلحة

القاهرة - كونا: عقدت 
اللجنة املشتركة من خبراء 
العــدل  وممثلــي وزارات 
واجلهــات املعنيــة بالدول 
العربية اجتماعها االول امس 
إلعداد قانون استرشــادي 
حلماية األطفال من التجنيد 

في النزاعات املسلحة.
إدارة  مديــر  وقالــت 
الشؤون القانونية بجامعة 
الدول العربية د. مها بخيت 
في تصريح صحافي لها على 
هامش االجتماع ان اللجنة 
ستناقش على مدى يومني 
مشــروع القانــون العربي 
االسترشادي الذي اقترحته 
اجلزائر ووافق عليه مجلس 
العــرب في  العــدل  وزراء 

نوفمبر ٢٠٢١.
وأضافت انه مت تشكيل 

العربية  تشــريعي للدول 
التي «ليس لديها تشريعات 
حلماية االطفال من التجنيد 

في النزاعات املسلحة».
وأوضحت بخيت أن هذا 
املوضوع محل اهتمام من 
الــدول العربيــة واملجتمع 
القانون  الدولي خاصة أن 
الدولي االنساني واتفاقيات 
جنيڤ أكدا ضرورة حماية 
االطفال، مبينة ان النزاعات 
املســلحة اظهــرت ان اكثر 
ضحاياها االطفال وهم الفئة 
األضعف في النزاعات سواء 
في زمن السلم أو احلرب.

وشاركت الكويت في هذا 
االجتماع بوفــد من وزارة 
الداخلية ضم العقيد سعود 
العامــر مــن اإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية والرائد 
حقوقــي محمد الرومي من 
العامــة للشــؤون  االدارة 

القانونية.

العقيد سعود العامر من اإلدارة العام للمباحث اجلنائية والرائد حقوقي محمد 
الرومي من اإلدارة العامة للشؤون القانونية

جلنة من اخلبراء املختصني 
من الدول العربية ملناقشة 
مشروع القانون لوضع اطار 

تزكية مجلس إدارة «الكاريكاتير» برئاسة الزميل ثالب

خالــد القحطاني، الذي أشــاد بدور 
جمعيــة الكاريكاتير في الســنوات 
األخيــرة ومتيزها، موجها الشــكر 
إلــى رئيــس اجلمعيــة وجميــع 
أعضائها من الفنانني، كما أثنى على 
احلضور لتفاعلهم املستمر مع أنشطة 

اجلمعية.

النقــاش حــول مقترحــات وخطط 
اجلمعية املستقبلية، وشارك الفنانون 
احلضور في إبداء آرائهم وتطلعاتهم 
لتطوير أنشــطة وأداء اجلمعية مبا 
يسهم في تعزير دورها في املجتمع.
إدارة  حضــر االجتمــاع مديــر 
اجلمعيات األهلية في وزارة الشؤون 

بحضور ممثلي وزارة الشــؤون 
عقدت جمعية الكاريكاتير الكويتية 
اجتماع جمعيتها العمومية لســنة 
٢٠٢١ مساء االثنني املاضي، بحضور 
مجموعــة مــن الفنانــني والفنانات 
أعضاء جمعية الكاريكاتير، ومت خالل 
االجتماع مناقشة واعتماد التقريرين 
املالي واإلداري، كما متت تزكية مجلس 
إدارة اجلمعية برئاسة الفنان الزميل 

محمد ثالب، وعضوية كل من:
- سامي اخلرس (نائب الرئيس)

- سارة النومس (أمني الصندوق)
- بدر املطيري (أمني السر)

- زينب دشتي (رئيس قسم األنشطة 
والدورات)

- محمــد القحطاني (رئيس قســم 
العالقات العامة واإلعالم)

البقشــي (رئيــس قســم  أمــل   -
الكوميكس واملاجنا).

وخــالل االجتمــاع مت فتــح باب 

اجلمعية العمومية شهدت مناقشة واعتماد التقريرين املالي واإلداري

الزميل محمد ثالب وأعضاء مجلس اإلدارة مع عدد من أعضاء جمعية الكاريكاتير


