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رئيس الوزراء استقبل وزير دفاع المملكة المتحدة
ا�ستقبل رئي�س جمل�س الوزراء �سمو ال�شيخ
جابر امل��ب��ارك وبح�ضور النائب الأول
لرئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ال�شيخ
نا�رص ال�صباح يف ق�رص بيان �أم�س ،وزير

الدفاع باململكة املتحدة جافني وليام�سون
والوفد املرافق له مبنا�سبة زيارته للبالد.
ح�رض املقابلة نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير الدولة ل�ش�ؤون جمل�س الوزراء �أن�س

ال�صالح ورئي�س دي���وان رئي�س جمل�س
ال���وزراء ال�شيخة اعتماد اخلالد ونائب
رئي�س الأركان العامة للجي�ش الفريق الركن
ال�شيخ عبدالله النواف.

محليات
www.alshahedkw.com
العدد ( )3247الخميس  4يناير 2018
info@alshahedkw.com

عضوية الكويت في مجلس األمن إنجاز مشرف تحقق بفضل الجهود المخلصة

األمير :نتطلع ألن يشهد العام الجديد المزيد
من رقي وتطور وازدهار الوطن

• �سمو الأمري م�ستقب ً
ال ال�شيخ نا�رص ال�صباح ووزير الدفاع الربيطاين والوفد املرافق لهظ

• �سمو الأمري مع �سمو ويل العهد

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو �أمري البالد
ال�شيخ �صباح الأحمد ،بق�رص بيان
�أم�س� ،سمو ويل العهد ال�شيخ نواف
الأحمد.
ك��م��ا ا�ستقبل ���ص��اح��ب ال�سمو،
وبح�ضور �سمو ويل العهد ،النائب
الأول لرئي�س جمل�س الوزراء وزير
الدفاع ال�شيخ نا�رص ال�صباح ووزير
الدفاع باململكة املتحدة غافني
ويليام�سون والوفد املرافق وذلك
مبنا�سبة زيارته للبالد.
وح�رض املقابلة وزير �ش�ؤون الديوان
الأمريي ال�شيخ علي اجلراح.

من جهة �أخرى ،تلقى �صاحب ال�سمو
�أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد،
ر�سالة تهنئة من رئي�س جمل�س الأمة
م��رزوق ال��غ��امن�« :صاحب ال�سمو
ال�شيخ �صباح االحمد �أمري البالد،
م��ن قلوب �أه��ل الكويت الأوفياء
العامرة باملحبة والوفاء والوالء
ل�سموكم وقد ا�ست�رشف العامل بنور
و�ضاء عاما ميالديا جديدا جتدد
معه الأم���ل ب����أن ي��ك��ون ع��ام خري
وبركة و�أمن و�سالم ت�سوده املحبة
والألفة والوئام وتزامن مع مطلع
العام اجلديد بداية ع�ضوية الكويت

يف جمل�س االم���ن ال���دويل لعامي
 2019 - 2018ال��ذي يعد اجنازا
م�رشفا و�سيا�سة ح�صيفة وثمرة جهد
متوا�صل ل�سموكم فننحني تقديرا
واحرتاما لها واالعتزاز مبا �أحرزمت
لبلدنا من تقدم واجن��از كبريين
�شهد له العامل كله فهذا كتابكم
ينطق ل�سموكم باحلق كتابا من�شور ًا
يقر�أه العامل ب�أ�رسه ببالغ االعتزاز
وعظيم االفتخار ملا �أ�سديتم للكويت
من معان �سامية وم�ساع حميدة
ب��و�أت الكويت مكانتها املرموقة
ونحن �أبناء الكويت الذين نتفي�أ

الظالل حتت ظل �شجرتكم الوارفة
لن�ستلهم من عزمية �سموكم معاين
الوفاء والعطاء للوطن الذي نذرمت
نف�سكم خلدمته فكانت م�سريتكم
اخل�يرة حافلة بالعطاء وزاخ��رة
ب���الإجن���ازات الكبرية على كافة
ال�صعد ويف خمتلف امليادين.
و�أ�ضاف :بهاتني املنا�سبتني ف�إنه
لي�سعدين �أن �أرف���ع ال��ى مقامكم
�سموكم الكرمي با�سمي ونيابة عن
�أع�ضاء جمل�س االمة تهنئة نابعة
من �أعماق الف�ؤاد الى القلب الأكرب
حتفها ال����ضراع��ة �إل��ى الله جلت

قدرته �أن يحفظ لنا �سموكم بعني
عنايته لهذا الوطن املعطاء وي�سبغ
عليكم من في�ض نعمه الوارفة نعمة
ال�صحة والعافية مع طول البقاء
و�أن يفيئ على بلدنا العزيز من
في�ض �آالئه وكرم عطائه �أمنا و�أمانا
و�س�ؤددا ورخاء ال يتبدد وال يزول و�أن
يجعل �أيامنا جميعها �أعيادا تتوالى
يف رح��اب حب �سموكم �أدام الله
عزكم و�أعال رايتكم و�أبقاكم للكويت
و�شعبها عونا ومالذا ومنارة �إ�شعاع
ت�ضيء طريق الهدى �أمامه ويزيده
عزا ورفاهية و�شموخا».

هذا وقد بعث �صاحب ال�سمو بر�سالة
�شكر �إلى رئي�س جمل�س االمة �أعرب
فيها �سموه عن بالغ �شكره وتقديره
على ما عرب عنه و�أع�ضاء جمل�س
االمة عن خال�ص التهنئة و�صادق
التمنيات مبنا�سبة العام امليالدي
اجل��دي��د  2018معربا �سموه عن
التطلع �إلى �أن يكون هذا العام عام
خري ورخ��اء على وطننا العزيز
يتحقق فيه املزيد مما ين�شده الوطن
من رق��ي وتطور وازده���ار وت�سمو
فيه مكانته املرموقة وامل�ستحقة
يف املجتمع الدويل �إلى العلياء ال

�سيما وقد ا�ستهل مطلع هذا العام
ببدء ع�ضوية الكويت غري الدائمة
يف جمل�س االم���ن ال���دويل لعامي
 2018و 2019م�ؤكدا �سموه �أن هذه
اخلطوة الهامة تعد �إجن��ازا بارزا
يج�سد جناح الدبلوما�سية وي�ضاف
�إل���ى االجن�����ازات امل����شرف��ة التي
حتققت بف�ضل اجلهود املخل�صة
والوفية لأبناء هذا الوطن املعطاء
متمنيا �سموه للجميع موفور ال�صحة
والعافية ودوام التوفيق يف خدمة
الوطن الغايل ورفعة �ش�أنه.

العضوية مهمة إلبراز دور الكويت ودعمها للدبلوماسية الوقائية وحل النزاعات سلمي ًا

العتيبي :انضمام الكويت إلى مجلس األمن إنجاز كبير
للسياسة الخارجية
�أكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم املتحدة
ال�سفري من�صور العتيبي ،ان ان�ضمام الكويت
ملجل�س االمن يعترب �إجنازا كبريا لل�سيا�سة
اخلارجية الكويتية وهو املعني ب�صيانة
ال�سلم والأمن الدوليني.
وقال يف ت�رصيح �صحايف �أم�س «ان �أهمية
جمل�س االمن تكمن يف ان مهامه الأ�سا�سية
مت�س �أم��ن وا�ستقرار ال��دول ومنع ن�شوب
النزاعات وتكمن �أهميته يف �أن قراراته
ملزمة بخالف الأجهزة الأخرى التي تكتفي
بالتو�صيات فقط».
و�أكد العتيبي ان «الو�صول لع�ضوية جمل�س
االمن لي�س بالأمر ال�سهل ب�سبب قلة �أع�ضائه
والبالغ عددهم  15ع�ضوا لذلك يتطلب االمر
احل�صول على �أغلبية ثلثي �أ�صوات اجلمعية
العامة».
و�أ�ضاف ان الإجن��از الأه��م واالب��رز هو ما
�سيتم حتقيقه خالل فرتة الع�ضوية ال�سيما
ان املجل�س يتابع حاليا م�س�ؤوليات كبرية
وق�ضايا تهم ومت�س الكويت اذ ان اغلب
الق�ضايا امل��درج��ة على ج��دول االعمال
تعنى بالدول العربية مثل فل�سطني واليمن
و�سوريا والعراق وهي ق�ضايا مت�س �أمن
الكويت واملنطقة ب�شكل عام.
وب�ين العتيبي ان ع�ضوية جمل�س االمن
تعترب مهمة لإب��راز دور الكويت ودعمها
للدبلوما�سية الوقائية وح��ل النزاعات
بالطرق ال�سلمية وامل�ساهمة يف امل�سائل
الإن�سانية التي لها انعكا�سات على ال�سلم
واالمن الدوليني ال�سيما ان كل ازمة تفرز
�أزمات �إن�سانية تتمثل يف مو�ضوع النازحني
داخليا والالجئني وعدم و�صول امل�ساعدات
واملواد الإن�سانية للمحتاجني.
و���ش��دد على ان الكويت �ست�ضطلع خالل
ع�ضويتها مبجل�س االم��ن مب�س�ؤولياتها
بجدية و�ستتعاون مع جميع الأع�ضاء يف
اجناز جمل�س االمن ملهامه وم�س�ؤولياته
م�ؤكدا انها من �أ�شد امل�ؤيدين واملدافعني
عن ميثاق الأمم املتحدة والقانون الدويل

• من�صور العتيبي بجوار علم الكويت يف جمل�س الأمن

واهداف ومبادئ الأمم املتحدة و�ست�ستمر يف
دعم هذا التوجه.
و�أعرب عن �أمله ان ت�ساهم الكويت من خالل
ع�ضويتها مبجل�س االمن ورئا�ستها للمجل�س
ل�شهر فرباير املقبل يف امل�ساهمة بتوفري
االمن واال�ستقرار ال�سيما بني الدول العربية
والإ�سالمية.
و�أك��د العتيبي ان �أولويات الكويت خالل
الع�ضوية �سترتكز يف �أربعة حم��اور هي
البعد الإن�ساين ومنع ن�شوب النزاعات
وحت�سني �أ�ساليب عمل املجل�س ا�ضافة الى
الدبلوما�سية الوقائية.

وكان علم الكويت زين من�صة �أعالم الدول
االع�ضاء مبجل�س االمن بعد ت�سلمها مقعدها
غري الدائم يف �أهم م�ؤ�س�سات منظمة الأمم
املتحدة للمرة الثانية يف تاريخها.
جاء ذلك خالل مرا�سم تن�صيب �أعالم الدول
التي انتخبتها اجلمعية العامة للأمم
املتحدة يف يونيو املا�ضي ل�شغل ع�ضوية
غري دائمة باملجل�س ال��دويل خالل عامي
 2018و 2019و���س��ط ح�ضور كثيف من
وفود الدول االع�ضاء اجلدد وال�صحافيني
والدبلوما�سيني.
وق��ام مندوب الكويت ال��دائ��م ل��دى االمم

املتحدة ال�سفري من�صور العتيبي� ،أم�س
الأول برفع العلم الكويتي يف املن�صة خالل
املرا�سم الر�سمية التي �شهدت ح�ضور �أع�ضاء
بعثة الكويت الدائمة الذين �سيطرت عليهم
م�شاعر الفخر وال�سعادة بعودة الكويت
ل�شغل ع�ضوية جمل�س الأمن جمددا بعد مرور
 40عاما على نيلها هذه الثقة للمرة الأولى
يف عامي  1978و.1979
وكانت الكويت ت�سلمت االثنني املا�ضي
مقعدها غري الدائم مبجل�س الأم��ن الذي
�ست�ستمر يف �شغله على مدى عامني لتخلف
بذلك م�رص يف متثيل املجموعة العربية
و���س��ط حت��دي��ات جمة تنتظرها يف �أه��م
م�ؤ�س�سات منظمة الأم��م املتحدة و�أبرزها
احلفاظ على ال�سلم والأمن الدوليني و�إ�صالح
جمل�س الأمن.
وج��اء ذلك بعد انتخاب اجلمعية العامة
للأمم املتحدة يف  2يونيو املا�ضي الكويت
الى جانب كوت ديفوار وغينيا اال�ستوائية
وبريو وبولندا ل�شغل ع�ضوية غري دائمة
مبجل�س االم��ن خالل عامي  2018و2019
فيما �ستنال هولندا ع�ضوية املجل�س ملدة
ع��ام واح��د بعد اتفاقها مع �إيطاليا على
تق�سيم فرتة الع�ضوية بينهما.
و�أعلنت الكويت يف وقت �سابق ان �أولوياتها
خالل فرتة ع�ضويتها مبجل�س االمن �سترتكز
على الق�ضايا العربية املدرجة على جدول
اعمال املجل�س مبا فيها الق�ضية الفل�سطينية
التي �ستكون على �سلم �أولوياتها.
كما �سرتكز الكويت على الدبلوما�سية
الوقائية ومنع ن�شوب النزاعات والق�ضايا
االن�سانية الى جانب ال�سعي من �أجل حت�سني
�أ�ساليب عمل جمل�س االمن لإ�ضفاء مزيد من
ال�شفافية على اعماله.
يذكر ان جمل�س الأمن يت�ألف من  15دولة
بينها  10دول ع�ضوة باالنتخاب �إ�ضافة �إلى
خم�س دائمة الع�ضوية تتمتع بحق النق�ض
«فيتو» وهي الواليات املتحدة وبريطانيا
وفرن�سا وال�صني ورو�سيا.

• �سمو ويل العهد م�ستقب ً
ال ال�شيخ �صباح اخلالد

ولي العهد التقى الخالد
والجراح والدعيج
ا�ستقبل �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد ،بق�رص بيان �أم�س ،نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير اخلارجية ال�شيخ �صباح اخلالد.
كما ا�ستقبل �سموه ،نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الداخلية ال�شيخ
خالد اجلراح.
وا�ستقبل �سموه ،نائب رئي�س جمل�س الأ��سرة احلاكمة ال�شيخ �إبراهيم
الدعيج.

•  ..وخالل لقائه ال�شيخ خالد اجلراح

علي الجراح استقبل
سفير عمان

ا�ستقبل وزير �ش�ؤون الديوان الأمريي ال�شيخ علي اجلراح يف مكتبه بق�رص
بيان �أم�س� ،سفري �سلطنة عمان لدى الكويت عدنان الأن�صاري ورئي�س
االحتاد العماين لكرة القدم ال�شيخ �سامل الوهيبي.

• ال�شيخ علي اجلراح خالل ا�ستقباله �سفري عمان ورئي�س احتاد الكرة العماين

•  ..وم�ستقب ً
ال ال�شيخ �إبراهيم الدعيج

