الكويت تعرب عن تقديرها لدور الوكالة الذرية بخطة العمل الشاملة واملشتركة
أعربت دولة الكويت ،أول أمس ،عن تقديرها لدور الوكالة
الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بخطة العمل الشاملة
واملشتركة.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها سفيرها لدى
النمسا ومندوبها الدائم لدى املنظمات الدولية في فيينا صادق

2

اخلميس  29محرم  1442هـ 17/سبتمبر  - 2020السنة الرابعة عشر  -العدد E 3764

معرفي مبناسبة مناقشة البند الثامن في اجتماع مجلس
محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية واخلاص بالتحقق
والرصد في إيران على ضوء قرار مجلس االمن .2231
ونوهت دولة الكويت بدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية
في متابعة تنفيذ قرار مجلس األمن  2231واخلاص بالتحقق

والرصد في إيران.
وقال السفير معرفي :إن وفد بالدي اطلع بقلق على ما جاء
في التقرير الذي يؤكد استمرار جتاوز إيران للحدود املبينة
باالتفاق ،معرباً عن تقديره للدور احملوري والهام الذي تقوم
به الوكالة.
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هنأ رئيسي املكسيك وكوستاريكا بالعيد الوطني

نائب األمير يستقبل الغامن واخلالد

سمو نائب األمير وولي العهد يستقبل مرزوق الغامن

استقبل سمو نائب األمير وولي العهد
الشيخ نواف األحمد ،بقصر بيان صباح
أم���س ،رئ��ي��س مجلس األم���ة م���رزوق
الغامن .كما استقبل سمو نائب األمير
وولي العهد ،سمو الشيخ صباح اخلالد

 ..وسموه يستقبل سمو الشيخ صباح اخلالد

رئيس مجلس الوزراء.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،ف��ق��د ب��ع��ث سمو
نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف
األح��م��د ،ببرقية تهنئة إل��ى الرئيس
أندريس مانويل لوبيز رئيس الواليات

املكسيكية املتحدة الصديقة ،عبر فيها
سموه عن تهاني صاحب السمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد ،وتهاني
سموه مبناسبة ذك��رى العيد الوطني
لبالده ،متمنياً سموه لفخامته موفور

الصحة والعافية وللبلد الصديق املزيد
من التقدم واالزدهار.
كما بعث سمو نائب األم��ي��ر وول��ي
العهد الشيخ ن��واف األح��م��د ،ببرقية
تهنئة إل��ى الرئيس ك��ارل��وس الفرادو

العدساني :سيتم التحقق منها بعملية االستعراف

العراق يسلم الكويت  21رفات ًا يعتقد أنها ألسرى كويتيني

كويسادا رئيس جمهورية كوستاريكا
الصديقة ،عبر فيها سموه عن تهاني
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد ،وتهاني سموه مبناسبة ذكرى
العيد الوطني ل��ب�لاده ،متمنياً سموه

لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد
الصديق املزيد من الرقي والنماء.
كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد
رئيس مجلس ال���وزراء ببرقية تهنئة
مماثلة.

نائب وزير اخلارجية بحث مع سفيري
البحرين و مصر العالقات الثنائية

خالد اجلار الله خالل لقائه السفير البحريني

اج��ت��م��ع ن��ائ��ب وزي���ر اخل��ارج��ي��ة خالد
اجلارالله ،أمس ،مع سفير مملكة البحرين
الشقيقة لدى دولة الكويت السفير صالح
علي املالكي ،مبناسبة استالم مهام عمله
سفيرا لبالده لدى دولة الكويت .ومت خالل
اللقاء بحث عدد من أوجه العالقات الثنائية
بني البلدين إضافة إلى تطورات األوض��اع
على الساحتني اإلقليمية والدولية.
كما اجتمع نائب وزي��ر اخلارجية خالد

ربيع العدساني أثناء التوقيع على اتفاقية نقل ومحضر تسليم الرفاة

أع��ل��ن رئ��ي��س جل��ن��ة ش����ؤون األس���رى
واملفقودين في وزارة اخلارجية الكويتية
رب��ي��ع ال��ع��دس��ان��ي ،تسلم دول���ة الكويت
أمس األربعاء ع��ددا ً من الرفات يعتقد أنها
تعود ألسرى كويتيني بناء على املعلومات
واملؤشرات األولية.
وق��ال العدساني لـ (كونا) على هامش
عملية التسلم :إنه «سيتم التحقق من هوية
الرفات من خ�لال عملية االستعراف على
أي��دي املختصني ب����اإلدارة العامة لألدلة
اجلنائية الكويتية الذين يقومون بعمل في
غاية األهمية بهذا امللف اإلنساني ولهم منا
كل التقدير واالمتنان».
وأض��اف أن عملية التسلم متت بفضل
من الله وتوفيقه وجهود ومتابعة أعضاء
اللجنة الثالثية والفنية وجهود اإلخوة في
اجلانب العراقي والفرق الفنية واللجنة
الدولية للصليب األحمر وبعثة األمم املتحدة
ملساعدة العراق (يونامي).
وأوض���ح أن االس��ت��ع��راف على الرفات
تعتبر عملية معقدة وحتتاج إلى دقة ووقت
الستخالص احلمض النووي من الرفات،
وم��ن ث��م العمل على مطابقته م��ع قاعدة
بيانات األس���رى واملفقودين للتحقق من
النتائج وحتديد هوية الرفات قبل أن يتم
اإلعالن عنها.
وأك��د أن جهود متابعة عمليات البحث
والتحقق من املعلومات سوف تستمر من
خ�لال أع��م��ال اللجنتني الثالثية والفنية
الفرعية إلى أن يتم إغالق آخر ملف في هذه
القضية اإلنسانية.
وأع��رب العدساني عن التقدير العميق
للجنة الدولية للصليب األحمر اللتزامها
املستمر باإلشراف على عمل اللجنة الثالثية
وجلنتها الفرعية «ونعرب عن امتناننا أيضا
حلكومة جمهورية العراق اللتزامها بحل
هذه القضية اإلنسانية والفريق الفني التابع
لوزارة الدفاع العراقية جلهودهم املستمرة».
كما أعرب عن «خالص تقديرنا حلكومات

سليمان اجلارالله ،أمس ،مع سفير جمهورية
مصر العربية ل��دى دول��ة الكويت السفير
ط��ارق القوني .ومت خالل اللقاء بحث عدد
من أوج��ه العالقات الثنائية بني البلدين
إضافة إلى تطورات األوضاع على الساحتني
اإلقليمية والدولية.
وحضر اللقائني مساعد وزير اخلارجية
لشؤون مكتب نائب ال��وزي��ر السفير أيهم
عبداللطيف العمر.

البديوي :الكويت تسعى لتطوير تعاونها
املشترك مع «ناتو» في جميع املجاالت
جانب من عملية نقل الرفات

اململكة العربية السعودية والواليات املتحدة
األمريكية واململكة املتحدة وجمهورية
فرنسا وبعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة
إلى العراق ملشاركتهم الفعالة والتزامهم
الصادق وجهودهم للعمل معا ومواجهة
العقبات للوصول إلى النتائج املرجوة نحو
حتديد مصير جميع األسرى واملفقودين.
وت��ق��دم بالشكر ك��ذل��ك إل��ى بعثة األمم
املتحدة ملساعدة ال��ع��راق (يونامي) التي
تقوم بدور مهم ولوجيستي في هذا العمل
االنساني.
وق��د ج��رى التوقيع على اتفاقية نقل
ومحضر تسليم الرفاة ومثل الكويت رئيس
جلنة شؤون األسرى واملفقودين في وزارة
اخلارجية الكويتية ربيع العدساني وعن
العراق رئيس الوفد العراقي اللواء حازم
قاسم.
وكانت السفارة الكويتية في بغداد ،قد

تسلمت في وقت سابق أمس من احلكومة
ال��ع��راق��ي��ة  21رف��ات��ا يعتقد أن��ه��ا ألس��رى
كويتيني فقدوا إبان الغزو العراقي للكويت
عام .1990
وج���رت م��راس��ي��م تسليم ال��رف��ات قرب
مطار ب��غ��داد ال��دول��ي بحضور ممثلني عن
وزارة الدفاع العراقية ومنظمة الصليب
األحمر الدولية ومكتب االمم املتحدة ملساعدة
العراق (يونامي).
وقال القائم باالعمال باالنابة في سفارة
دول��ة الكويت ل��دى العراق محمد الوقيان
لـ (كونا) :إن تسليم الرفات جاء في اطار
مواصلة اجل��ه��ود املبذولة مبلف االس��رى
واملفقودين الكويتيني ورعايا الدول األخرى.
وأوض��ح أن العملية متت عبر اللجنتني
ال��ث�لاث��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة ال��ف��رع��ي��ة ال��دول��ي��ت�ين
اللتني تترأسهما اللجنة الدولية للصليب
األحمر وعضوية كل من الكويت والعراق

والسعودية وأمريكا وبريطانيا وفرنسا
فضالً عن (يونامي) بصفة مراقب.
وأض���اف أن��ه يعتقد وف��ق��ا للمؤشرات
األولية أن الرفات يعود ألسرى ومفقودين
كويتيني عثر عليهم ف��ي ب��ادي��ة السماوة
جنوبي العراق.
وتابع« :سيتم إج��راء عمليات الفحص
اجليني واالستعراف لهذا الرفات في دولة
الكويت عبر اإلدارة العامة لألدلة اجلنائية
ملطابقة النتائج مع قاعدة بيانات األسرى
واملفقودين ورعايا الدول األخرى».
وتقدم الوقيان بالشكر للحكومة العراقية
والفريق الفني العراقي ممثال بوزارة الدفاع
العراقية على اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة ف��ي هذه
القضية اإلنسانية ،معربا عن تقديره لبعثة
األمم املتحدة ملساندة العراق (يونامي) ملا
قامت به من امور لوجستية وتنسيقية لنقل
الرفات.

أك��د رئيس بعثة دول��ة الكويت ل��دى حلف
ال��ش��م��ال األط��ل��س��ي (ن��ات��و) السفير جاسم
ال��ب��دي��وي سعي دول���ة ال��ك��وي��ت إل��ى توثيق
وتطوير تعاونها املشترك مع احللف في جميع
املجاالت.
ج��اء ذل��ك ف��ي اجتماع املراجعة السنوية
الثالثة ألعمال وأنشطة مركز احللف (ناتو)
اإلقليمي لدول مبادرة إسطنبول للتعاون أول
أمس ،عبر تقنية االتصال املرئي واملسموع.
وأع��رب السفير البديوي عن ارتياحه ملا
وصلت إليه الشراكة القوية بني (ناتو) ودولة
ال��ك��وي��ت وال��ت��ي ت��ط��ورت م��ن خ�لال م��ب��ادرة
إسطنبول للتعاون ومت تعزيزها من خالل
إنشاء املركز اإلقليمي للحلف في الكويت.
وألقى السفير البديوي كلمة أثناء االجتماع
استعرض فيها االنشطة الهامة التي نظمتها
دولة الكويت مع حلف (ناتو) في العام املاضي
وال��ت��ي تضمنت مراجعة برنامج الشراكة
والتعاون الفردي الذي عقد في اخلريف املاضي
ف��ي بروكسل وك��ذل��ك مراجعة نشاط املركز
اإلقليمي حللف شمال األطلسي في الكويت.
وأوض�����ح أن األن��ش��ط��ة ت��ض��م��ن��ت أي��ض �ا ً
االحتفالية بالذكرى اخلامسة عشرة إلطالق
مبادرة إسطنبول للتعاون بني (ناتو) من جهة
ودولة الكويت واإلمارات وقطر والبحرين من

جهة أخرى.
واستشهد السفير البديوي في الكلمة التي
ألقاها رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ ثامر
العلي خالل االحتفال بالذكرى اخلامسة عشرة
إلط�لاق مبادرة إسطنبول للتعاون لتطوير
التعاون ب�ين اجلانبني وذل��ك م��ن خ�لال عقد
اجتماع سنوي على املستوى ال���وزاري بني
دول مبادرة إسطنبول للتعاون ملناقشة كافة
التطورات األمنية وسبل التعاون املشترك.
واختتم حديثه بتقدمي العديد من املقترحات
التي تتوافق وتعزز حتقيق الركائز اخلمس
اجل��دي��دة ال��ت��ي ق��ام بتكييفها حلف (ن��ات��و)
للمساعدة ف��ي تطوير عالقته م��ع شركائه
وتعزيزها في املنطقة.
وأطلق حلف (ناتو) خمس ركائز جديدة
للتعاون مع شركاء احللف تتضمن الوعي
االستراتيجي ورس���م اخل��رائ��ط وال��ت��دري��ب
واالستشارة والدبلوماسية العامة ومكافحة
اإلرهاب والتنسيق واملشاركة من خالل املنظمة
الدولية.
وافتتح األم�ين العام حللف (ن��ات��و) ينس
ستولتنبرغ املركز اإلقليمي للحلف ومبادرة
إسطنبول للتعاون في الكويت في عام .2017
وتشمل مبادرة اسطنبول للتعاون كال من
الكويت والبحرين وقطر واإلمارات.

