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صباح الخالد سلم رسالة صاحب السمو
إلى خادم الحرمين الشريفين

• �سمو نائب الأمري ويل العهد م�ستقب ً
ال �سمو ال�شيخ نا�رص املحمد

نائب األمير استقبل المحمد
والسفير السعودي

•  ...وم�ستقب ً
ال ال�سفري ال�سعودي

ا�ستقبل �سمو نائب الأمري ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد
بق�رص بيان �صباح �أم�س �سمو ال�شيخ نا�رص املحمد.
كما ا�ستقبل �سمو نائب االمري ويل العهد ال�شيخ نواف
االحمد بق�رص بيان �صباح �أم�س �سفري خ��ادم احلرمني
ال�رشيفني ل��دى الكويت �سمو االم�ير �سلطان بن �سعد
بن خالد �آل �سعود.

محمد بن سلمان استقبل وزير الخارجية

• الشيخ صباح اخلالد خالل لقائه األمير محمد بن سلمان

ا�ستقبل الأم�ير حممد بن �سلمان ويل العهد نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع ال�سعودي يف
مكتبه بق�رص ال�سالم بجدة وزير اخلارجية ال�شيخ
�صباح اخلالد.
واطم�أن �سمو ويل العهد يف بداية اللقاء على �صحة

�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد �سائ ً
ال الله
تعالى ان ميتعه بال�صحة والعافية.
كما جرى خالل اللقاء ا�ستعرا�ض العالقات االخوية
بني البلدين وبحث ع��دد من املو�ضوعات ذات
االهتمام امل�شرتك.

الديوان األميري
يشكر المعزين
بوفاة طالل
العذبي

ت�سلم خ��ادم احلرمني ال�رشيفني
امل��ل��ك �سلمان ب��ن عبدالعزيز
�أم�س ر�سالة من �صاحب ال�سمو
�أمري دولة الكويت ال�شيخ �صباح
الأحمد.
وقالت وكالة االنباء ال�سعودية
«وا���س» ان ال�شيخ �صباح اخلالد
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير
اخلارجية قام بت�سليم الر�سالة
خلادم احلرمني ال�رشيفني خالل
ا�ستقبال العاهل ال�سعودي له يف
مكتبه بق�رص ال�سالم يف جدة.
ونقل ال�شيخ �صباح خلادم احلرمني
ال�رشيفني حتيات وتقدير �صاحب
ال�سمو �أمري البالد فيما حمله امللك
�سلمان حتياته ل�سموه متمنيا له
دوام ال�صحة والعافية.
ح�رض اال�ستقبال وزي��ر الدولة
ع�ضو جمل�س ال��وزراء ال�سعودي
الأم�ي�ر ت��رك��ي ب��ن حممد ووزي��ر
الداخلية الأم�ير عبدالعزيز بن
�سعود ووزي��ر ال��دول��ة لل�ش�ؤون
اخلارجية ع�ضو جمل�س الوزراء
عادل اجلبري وم�ساعد ال�سكرتري
اخلا�ص خلادم احلرمني ال�رشيفني
• ال�شيخ �صباح اخلالد يقبل ر�أ�س خادم احلرمني
متيم ال�سامل.
كما ح�رضه من اجلانب الكويتي ال�شيخ الدكتور �أحمد رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير اخلارجية و�سفري الكويت
النا�رص م�ساعد وزي��ر اخلارجية ل�ش�ؤون مكتب نائب لدى اململكة ال�شيخ علي اخلالد.

جاءنا من ال��دي��وان الأم�يري
ما يلي :با�سم �صاحب ال�سمو
�أم�ي�ر ال��ب�لاد ال�شيخ �صباح
الأح��م��د و �أ��سرة �آل ال�صباح
الكرام يتقدم الديوان االمريي
بال�شكر اجل��زي��ل �إل���ى كافة
املواطنني واملقيمني الكرام
الذين �شاركوا بتقدمي التعازي
بوفاة املغفور له ال�شيخ طالل
العذبي ,اذ ن�س�أل الله تعالى
ان يجزيهم خري ًا ويحفظهم من
كل مكروه وندعوه �سبحانه
وت��ع��ال��ى ان يتغمد الفقيد
بوا�سع رحمته وان ي�سكنه
ف�سيح جناته.
• امللك �سلمان بن عبدالعزيز خالل ا�ستقباله ال�شيخ �صباح اخلالد

تعمل على إيجاد حلول مناسبة لألزمات التي أنهكت المنطقة

الجاراهلل :دعم القضايا العربية من أولويات اهتمام الكويت

�أكد نائب وزير اخلارجية خالد اجلارالله �أن
الثالث املعتمدة وق��رارات جمل�س الأم��ن ذات
الكويت �أولت خالل ع�ضويتها غري الدائمة يف
ال�صلة ال�سيما القرار « »2216ا�ضافة لدعمنا
جمل�س الأمن «جل اهتمامها» يف دعم ون�رصة
لقرارات جمل�س الأمن « »2451و « »2452التي
الق�ضايا العربية.
�صادقت على «اتفاقية �ستوكهومل» بعنا�رصها
الثالثة».
ج��اء ذل��ك يف كلمة للجارالله ل��دى تر�ؤ�سه
ولفت كذلك الى «دعم ا�ستكمال جهود املبعوث
وف��د الكويت ام��ام ال���دورة العادية «»152
اخلا�ص للأمني العام الى اليمن نحو ا�ستئناف
ملجل�س جامعة الدول العربية على امل�ستوى
امل�شاورات للو�صول الى اتفاق �سيا�سي �شامل
الوزاري.
يلبي تطلعات ال�شعب اليمني ال�شقيق وادانة
وق��ال ان الكويت «عملت ب�شكل د�ؤوب على
كافة الهجمات بال�صواريخ والطائرات امل�سرية
ايجاد حلول منا�سبة ل�ل�أزم��ات التي �أنهكت
التي تتعر�ض لها ال�سعودية».
منطقتنا العربية ونالت من �أمنها وا�ستقرارها
وقال اجلار الله «يف هذا ال�صدد تعرب بالدي
وازدهارها».
عن بالغ قلقها من التطورات الأخرية احلا�صلة
وا�شار يف هذا ال�سياق الى �أن الق�ضية الفل�سطينية
يف اليمن وال��ت��ي ال ت�صب يف م�صلحة �أمنه
«ت�صدرت �سلم �أولوياتنا واهتمامنا» الفتا الى
• خالد اجلارالله
وا�ستقراره ودعم الكويت للجهود اخلرية التي
ان جمل�س الأمن ا�ست�ضاف يف فرباير  2018خالل
تقوم بها ال�سعودية جلمع الأطراف اليمنية على طاولة احلوار
رئا�سة الكويت للمجل�س الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س.
وا�ضاف ان الكويت تقدمت مب�رشوع ق��رار حلماية املدنيني مع االرتياح للبيان الذي �صدر الجتماع جدة عن تلك الأطراف».
الفل�سطينيني يف يونيو  2018وطلبت عقد عدة جل�سات ملجل�س وعن الو�ضع يف �سورية �أكد اجلار الله �أن «دولة الكويت �شاركت
الأمن «حتت بند ما ي�ستجد من �أعمال» لبحث تداعيات عدد من يف حمل القلم للملف االن�ساين ال�سوري و�أثمرت جهودها يف
ا�صدار القرار رقم « »2401الذي يطالب فيه كافة الأطراف بوقف
التطورات.
و�أو�ضح ان منها قرار االدارة االمريكية بنقل �سفارتها الى القد�س الأعمال القتالية بدون ت�أخري والتوا�صل ب�شكل فوري ل�ضمان
واملجازر التي ترتكبها ا�رسائيل �ضد املتظاهرين الفل�سطينيني التطبيق الكامل وال�شامل لهذا املطلب من قبل جميع الأطراف
يف م�سريات العودة الى جانب عقد اجتماعات ب�صيغة «�آريا» لفر�ض هدنة ان�سانية ملدة  30يوما».
لت�سليط ال�ضوء على حالة تنفيذ ال��ق��رار « »2334وعلى كما �أو�ضح �أن الكويت �شاركت يف تقدمي القرار رقم « »2449مع
ال�سويد والذي مت اعتماده من قبل جمل�س الأمن واخلا�ص بتمديد
امل�ستوطنني وامل�ستوطنات اال�رسائيلية.
ولفت الى �أن مواقف الكويت يف م��داوالت املجل�س ونتائجه �آلية و�صول امل�ساعدات االن�سانية ملدة � 12شهرا.
«تركزت يف الت�أكيد على موقفها الثابت والرا�سخ جتاه ن�رصة ولفت الى �أن الكويت �سعت كذلك لت�سليط ال�ضوء على الأو�ضاع
الق�ضية الفل�سطينية واملتمثل ب����ضرورة حل الق�ضية وفق االن�سانية املتدهورة يف �شمال غرب �سورية «حيث تعمل الكويت
ق��رارات ال�رشعية الدولية ومبادرة ال�سالم العربية ويف حق حاليا مع كل من بلجيكا و�أملانيا على اعداد م�رشوع قرار خا�ص
ال�شعب الفل�سطيني ب�إقامة دولته امل�ستقلة وعا�صمتها القد�س بوقف الأعمال العدائية يف ادلب».
وقال اجلار الله «�أكدت بالدي دائما من خالل مداخالتها �أن لي�س
ال�رشقية».
وفيما يتعلق بالو�ضع يف اليمن قال اجلار الله �إن مواقف الكويت هناك حل ع�سكري يف �سورية و�أن احلل الوحيد هو عرب ت�سوية
يف م��داوالت املجل�س ومنتجاته تركزت بالدفاع عن م�صالح �سيا�سية مبنية على قرار جمل�س الأمن رقم « »2254وبيان جنيف
اليمن ودول التحالف العربي والت�أكيد على �أن احلل ال�سيا�سي « »1لعام  2012ودع��م جهود املبعوث االمم��ي ل�سورية غري
«هو ال�سبيل الأمثل ملعاجلة تداعيات هذه الأزمة».
بيدر�سون يف م�ساعيه ال�ستئناف العملية ال�سيا�سية وا�ستكمال
وا�شار الى ان احلل ال�سيا�سي االمثل «املبني على املرجعيات ت�شكيل اللجنة الد�ستورية».

رئيس األمن الوطني التقى سفيري أذربيجان وأوكرانيا
ب��ح��ث رئ��ي�����س ج��ه��از الأم���ن
الوطني ال�شيخ ثامر العلي
مع �سفري �أذربيجان لدى البالد
�إيلخان قهرمان �أوجه التعاون
امل�شرتك والعالقات الثنائية
بني البلدين و�سبل تعزيزها
وتطويرها.
وقال «الأمن الوطني» يف بيان
�إن ال�شيخ ثامر العلي ا�ستقبل
�أي�ضا �سفري جمهورية �أوكرانيا
لدى البالد �ألك�سندر باالنوت�سا
�إذ بحثا �أبرز الق�ضايا امل�شرتكة
ال���ت���ي ت��ه��م ال��ب��ل��دي��ن على
ال�ساحتني الإقليمية والدولية.

• الشيخ ثامر العلي لدى لقائه سفير أوكرانيا

