الكويت :نؤيد السعودية بشأن «تقرير خاشقجي»
أعربت وزارة اخلارجية الكويتية عن تأييد دولة
الكويت مل��ا ورد ف��ي ب��ي��ان وزارة اخل��ارج��ي��ة باململكة
العربية السعودية الشقيقة بشأن التقرير ال��ذي مت
تزويد الكونغرس األمريكي به حول جرمية مقتل املواطن
السعودي جمال خاشقجي.
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وش��ددت ال��وزارة في بيان لها أول أم��س ،على أهمية
ال��دور احمل��وري وال��ه��ام ال��ذي تقوم به اململكة العربية
السعودية الشقيقةبقيادة خادم احلرمني الشريفني امللك
سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو
امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إقليمياً

ودولياًفي دعم سياسة االعتدال والوسطية ونبذ العنف
والتطرف وسعيها ال��دائ��م لدعم األم��ن واالستقرار في
املنطقة والعالم أجمع.
وأك��دت ال��وزارة على رفضها القاطع لكل ما من شأنه
املساس بسيادة اململكة العربية السعودية الشقيقة.
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سموه هنأ املواطنني واملقيمني بالعيد الوطني وذكرى التحرير

بحث مع نظيره العماني دعم مجاالت التعاون املشترك

أمير البالد :األعياد الوطنية أبرزت
روح األسرة الكويتية الواحدة

وزير اخلارجية يسلم رسالة خطية
من سمو األمير إلى سلطان عُ مان

ه��ن��أ ص��اح��ب ال��س��م��و أمير
ال��ب�لاد الشيخ ن��واف األحمد،
إخوانه وأبناءه املواطنني الكرام
واملقيمني على أرض الكويت
الطيبة ،بالذكرى الستني للعيد
الوطني والذكرى الثالثني ليوم
التحرير ،مقدرا ً سموه ،ما أبداه
املواطنون من مظاهر الفرحة
واالبتهاج بهاتني املناسبتني
العزيزتني ،وعلى م��ا عبروا
عنه م��ن روح وطنية عالية
ج��س��دت والءه�����م ووف���اءه���م
للوطن العزيز وأب��رزت روح
األس����رة ال��ك��وي��ت��ي��ة ال��واح��دة
املتآلفة وامل��ت��وادة .مستذكرا ً
سموه اآلب��اء املؤسسني الذين
سلموا أمانة حمل املسؤولية
للمضي قدماً في بناء الوطن
والنهوض به ،مضيفاً سموه،
أن م��ا يحتمه واج���ب ال��وف��اء
وال��ع��رف��ان ه��و استذكار فقيد
الوطن العزيز صاحب السمو
األمير ال��راح��ل الشيخ صباح
األحمد ،طيب الله ثراه وتغمده
برحمته وأسكنه فسيح جناته،
وم��ا ق��ام به من جهود عظيمة
وإجن������ازات م��ش��رف��ة للوطن
العزيز وللمواطنني ول��دوره
امل��ش��ه��ود ف��ي م��واج��ه��ة الغزو
الغاشم وال��ت��ي ستظل دائماً
م��اث��ل��ة ف��ي ذاك����رة امل��واط��ن�ين
وخالدة في سجل تاريخ الوطن
العزيز.
كما استذكر سموه بالفخر
واالعتزاز شهداء الوطن األبرار
وأسراه ومفقوديه الذين ضحوا
بأنفسهم األبية ودمائهم الزكية
دفاعاً عن تراب الوطن الغالي
والذود عنه ،مبتهالً سموه إلى
الباري عز وج��ل أن يتغمدهم
بواسع رحمته ومغفرته وأن
يسكنهم فسيح جناته وينزلهم

الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد يسلم رسالة سمو األمير إلى فهد بن محمود آل سعيد

سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد

منازل الشهداء.
ودعا سموه إخوانه وأبناءه
املواطنني الكرام إلى استشعار
نعمة التحرير التي أف��اء الله
بها على الوطن العزيز وعودته
محررا ً ينعم باألمن والطمأنينة
تسود أب��ن��اءه األل��ف��ة وامل��ودة
وإلى تسخير كافة اإلمكانيات
واجل��ه��ود للنهوض بالوطن
العزيز واالرتقاء به.
كما أش��اد سموه بالتغطية
اإلعالمية الواسعة التي قامت
بها مختلف وس��ائ��ل اإلع�لام
ال��رس��م��ي واخل�����اص إلب���راز
هاتني املناسبتني الوطنيتني

واالحتفاء بهما.
كما وجه سموه حتية تقدير
وإج�ل�ال إلخ��وان��ه ق���ادة دول
مجلس التعاون لدول اخلليج
العربية ،وإل��ى إخ��وان��ه ق��ادة
الدول العربية الشقيقة والدول
الصديقة على مشاركتهم دولة
ال��ك��وي��ت أف��راح��ه��ا بأعيادها
الوطنية ،مثمناً س��م��وه هذه
املشاعر األخوية النبيلة ،سائالً
س��م��وه امل��ول��ى ج��ل وع�ل�ا ،أن
يحفظ ال��وط��ن العزيز وي��دمي
ع��ل��ي��ه ن��ع��م��ة األم����ن واألم����ان
واالزده���ار وأن يوفق اجلميع
خلدمته ورفعته وإعالء شأنه.

ولي العهد يشكر املهنئني بالعيد
الوطني وذكرى التحرير
وجه سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد،
كلمة شكر وتقدير وثناء إل��ى كافة إخوانه
املواطنني الكرام داخل البالد وخارجها وإلى
املقيمني األوف��ي��اء على ارض دول��ة الكويت
الغالية ،الذين أعربوا عن خالص تهانيهم
الطيبة وص���ادق مشاعرهم الفياضة التي
ج��س��دت روح أس���رة أه��ل ال��ك��وي��ت ال��واح��دة
املترابطة مبناسبة ال��ذك��رى الستني للعيد
الوطني لدولة الكويت وذك��رى يوم التحرير
ال��ث�لاث�ين م��ن خ�ل�ال ب��رق��ي��ات ال��ت��ه��ان��ي أو
االتصاالت الهاتفية أو كافة أشكال التعبير
األخ��رى ،مستذكرا ً سموه بكل فخر واعتزاز
شهداء الكويت األبرار الذين ضحوا بأرواحهم
في سبيل احلفاظ على تراب الوطن العزيز،
سائالً املولى العلي القدير أن يتغمدهم بواسع
رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن ينزلهم
منازل الشهداء ،داعياً الله عز وجل أن يعيد
هاتني املناسبتني الوطنيتني العزيزتني على
الوطن الغالي وعلى املواطنني الكرام واملقيمني
األوف��ي��اء بوافر من اخلير ومبزيد من االمن
واألمان والرخاء ،وأن يدمي على اجلميع موفور
الصحة والعافية ،وأن يسدد اخلطى لكل ما فيه

«اإلطفاء» 5 :فرق
تسيطر على حريق مخزن
مبصنع في «صبحان»
أعلنت ق��وة االط��ف��اء العام الكويتية أول
أمس ،متكن خمسة فرق إطفاء من السيطرة
على حريق نشب في مخزن مبصنع للمرطبات
في منطقة صبحان دون وقوع إصابات.
وأوض���ح���ت إدارة ال��ع�لاق��ات ال��ع��ام��ة
واإلع�ل�ام ف��ي (اإلط��ف��اء) ف��ي بيان صحفي،
أن غرفة العمليات وجهت ف��رق اإلطفاء من
مراكز (صبحان ومبارك الكبير والساملية
والعارضية واالسناد) للتعامل مع احلريق
الذي اندلع في مخزن بلغت مساحته الكلية
 3200متر مربع.
وأض���اف���ت أن ال��ف��رق ق��ام��ت مبحاصرة
احلريق من جميع االجتاهات ومكافحته الى
أن متت السيطرة عليه مشيرة إل��ى أن فرق
مراقبة التحقيق في حوادث احلريق والوقاية
باشرت عملها ملعرفة أسباب احلريق ورصد
املخالفات.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد

خير ورفعة وازدهار كويتنا العزيزة حتت ظل
قائد مسيرتنا وراعي نهضتنا صاحب السمو
أمير البالد الشيخ ن��واف األحمد حفظه الله
ورعاه ذخرا ً للبالد.

ب��ع��ث ص��اح��ب ال��س��م��و أم��ي��ر ال��ب�لاد
الشيخ ن��واف األح��م��د ،رس��ال��ة خطية
إل��ى أخ��ي��ه ج�لال��ة السلطان هيثم بن
طارق املعظم سلطان عمان ،حيث قام
باستالم الرسالة صاحب السمو فهد بن
محمود آل سعيد ،نائب رئيس الوزراء
لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان
من الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد
وزي��ر اخلارجية خ�لال لقائه بسموه
تتعلق بالعالقات الثنائية األخوية
املتينة والوطيدة التي تربط بني البلدين

والشعبني الشقيقني وس��ب��ل دعمها
وتعزيزها في مختلف املجاالت وعلى
كافة األصعدة .جاء ذلك خالل الزيارة
الرسمية التي يقوم بها معاليه إلى
سلطنة عمان الشقيقة أمس.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،ف��ق��د ب��ح��ث وزي��ر
اخلارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر
احمل��م��د أم����س ،م��ع وزي����ر اخل��ارج��ي��ة
العماني ب��در ب��ن حمد البوسعيدي
دع��م وت��ط��وي��ر م��ج��االت ال��ت��ع��اون مبا
يخدم املصالح املشتركة لكال البلدين

وزير اخلارجية العماني يستقبل الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد

الشقيقني.
ومت خالل اللقاء استعراض العالقات
األخ��وي��ة الثنائية املتينة حيث أكد
الطرفان حرصهما على تعميق وتوطيد
التعاون البناء ودعم وتطوير مجاالت
التعاون مب��ا يعود مبزيد م��ن املنافع
املتبادلة بني البلدين.
ك��م��ا ج���رى ت��ب��ادل وج��ه��ات النظر
والتشاور حول مجمل القضايا اإلقليمية
وال��دول��ي��ة وت��ب��ادل ال���رؤى واألف��ك��ار
لتعزيز وتيرة العمل اخلليجي املشترك

في ضوء نتائج قمة (العال) التي عقدت
في اخلامس من الشهر املاضي باململكة
العربية السعودية .وحضر اللقاء من
اجلانب الكويتي مساعد وزير اخلارجية
لشؤون مجلس التعاون السفير ناصر
املزين وسفير الكويت لدى سلطنة عمان
سليمان احلربي ومن اجلانب العماني
رئ��ي��س دائ���رة مكتب ال��وزي��ر السفير
خالد املصلحي ورئيس دائ��رة مجلس
التعاون لدول اخلليج العربية السفير
سعود البرواني.

وزير الدفاع يتلقى تهنئة
من نظيره األميركي باألعياد الوطنية
تلقى نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزي��ر الدفاع
الشيخ حمد جابر العلي ،اتصاالً هاتفياً من وزير
الدفاع األمريكي لويد أوسنت ،الذي هنأ فيه معاليه
بالذكرى ال��ـ  60للعيد الوطني ،وال��ذك��رى ال��ـ 30
ليوم التحرير ،وقد عبر معاليه عن شكره وتقديره
لنظيره األمريكي على تهنئته ،والتي تعكس عمق
عالقات الصداقة والتعاون والعمل املشترك بني
البلدين الصديقني ،وحرص الطرفني على تعزيزيها
وتطويرها.
واستذكر نائب رئيس مجلس ال���وزراء ووزي��ر
ال��دف��اع خ�لال اإلت��ص��ال ال���دور الكبير واحمل���وري
للواليات املتحدة األمريكية الصديقة في حترير دولة
الكويت ،والتضحيات التي قدمتها قواتها في عملية
عاصفة الصحراء ،معبرا ً معاليه لعائالت منتسبي
القوات األمريكية عن بالغ اعتزازه وتقديره ملا قدمه
أبناؤهم في سبيل عودة الكويت حر ًة أبية مستقلة.
كما استذكر معاليه كذلك اجلهود ال��ب��ارزة التي
بذلها القادة العظام في حينها و على رأسهم الرئيس
السابق ج��ورج ب��وش األب ،ورئيس هيئة األرك��ان
املشتركة اجلنرال كولون باول ،و قائد قوات التحالف
الدولي اجلنرال نورمان شوارزكوف ،مضيفا بأننا
اليوم نحتفل سوياً بهذا النصر الذي حتقق بتحالف
األشقاء واألصدقاء مع احلق والشرعية الدولية.
وأبدى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
تقديره لدور الواليات املتحدة األمريكية في تعزيز
التشاور والتنسيق مع حلفائها باملنطقة وذلك في
سبيل مواجهة مختلف التحديات واألزمات ،وإلتزامها

الشيخ حمد جابر العلي

وزير الدفاع األمريكي لويد أوسنت

املستمر بأمن واستقرار دولة الكويت.
ب��دوره قدم وزي��ر الدفاع األمريكي دع��و ًة رسمي ًة
ملعاليه لزيارة ال��والي��ات املتحدة األمريكية ،حيث

شكره معاليه على هذه الدعوة ،والتي تأتي ترجم ًة
ل��ل��ع�لاق��ات ال��ت��اري��خ��ي��ة وال��راس��خ��ة ب�ين البلدين
الصديقني.

وزير «الداخلية» يشكر املواطنني واملقيمني
لتجاوبهم مع قرارات مجلس الوزراء
وجه وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ،رسالة شكر وتقدير إلى
املواطنني واملقيمني لتفاعلهم وجتاوبهم مع قرارات مجلس الوزراء
اخلاصة مبنع التجمعات وع��دم اخل��روج مبسيرات خ�لال فترة
االحتفاالت باألعياد الوطنية حرصا على السالمة العامة.
وذكرت اإلدارة العامة للعالقات واإلع�لام األمني بالوزارة في
بيان صحفي أول امس ،أن الشيخ ثامر العلي وجه الشكر والتقدير
أيضا ً لرجال (الداخلية) على تواجدهم بجميع مناطق البالد وأدائهم
ملهامهم بتفان وإخالص وتواجدهم مبقار أعمالهم بعيدا عن أهاليهم
وذويهم خالل فترة األعياد.
وأع���رب ع��ن س��ع��ادت��ه مب��ا ملسه م��ن ت��ع��اون كبير ب�ين رج��ال
األمن واجلمهور الكرمي وما ملسه منهم من وعي وتفهم للظروف
االستثنائية التي متر بها البالد مشيدا بروح املسؤولية التي حتلى
بها اجلميع.
ودع��ا املواطنني واملقيمني إلى ض��رورة االستمرار في تقيدهم
باالشتراطات الصحية من أج��ل سالمة اجلميع حتى يرفع الله
تعالى عن اجلميع هذه الغمة وسائال املولى تعالى أن يحفظ الله
الكويت وشعبها من كل مكروه.

الشيخ ثامر العلي

الكويت تدين مواصلة
امليليشيات احلوثية استهداف
املدنيني في السعودية
أعربت وزارة اخلارجية الكويتية أول امس ،عن إدانة واستنكار
دولة الكويت وبأشد العبارات مواصلة امليليشيات احلوثية ارتكاب
جرائمها اإلرهابية عبر استهداف املدنيني واملناطق املدنية في
العاصمة الرياض وباقي املدن في اململكة العربية السعودية الشقيقة
عبر إطالق الصواريخ الباليستية والطائرات املسيرة املفخخة.
وقالت (اخلارجية) الكويتية في بيان لها :إن إصرار امليليشيات
احلوثية على مواصلة ه��ذه األع��م��ال اإلرهابية يشكل استمرارا ً
للتصعيد اخلطير ال��ذي تقوم به ه��ذه امليليشيات لإلضرار بأمن
اململكة العربية السعودية الشقيقة وتقويض استقرار املنطقة وحتد
سافر للقانون الدولي واإلنساني وعرقلة للجهود الدولية الساعية
للوصول إلى حل سياسي ينهي الصراع الدائرفي اليمن.
وج��ددت دعوة دولة الكويت للمجتمع الدولي والسيما مجلس
األم��ن للقيام بواجباته للجم ه��ذا التصعيد اخلطير ووض��ع حد
له وصيانة األم��ن والسلم الدوليني.واختتمت بيانها بالتأكيد
على وق��وف دول��ة الكويت إلى جانب اململكة العربية السعودية
الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها
واستقرارها وسيادتها.

