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القيادة السياسية عزت الرئيس العراقي ورئيس مجلس الوزراء

األمير :خالص التعازي لضحايا التدافع في كربالء
سموه التقى صباح الخالد وأنس الصالح وثامر الجابر

نائب األمير استقبل الغانم واملبارك

بعث صاحب السمو أمير ال�ب��اد الشيخ صباح األح�م��د الجابر
الصباح ببرقيتي تعزية الى الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس
جمهورية ال�ع��راق وال��ى رئيس مجلس ال ��وزراء ع��ادل عبداملهدي
أعرب فيهما عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا تدافع
زوار مرقد االمام الحسني بمدينة كرباء والذي أسفر عن سقوط
العديد م��ن الضحايا واملصابني سائا سموه امل��ول��ى تعالى أن
يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته
وأن يلهم أسرهم جميل الصبر وحسن العزاء ويمن على املصابني
بسرعة الشفاء والعافية.
ك��ذل��ك بعث سمو ن��ائ��ب األم�ي��ر ول��ي العهد الشيخ ن��واف األحمد
ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح ب�ب��رق�ي�ت��ي ت�ع��زي��ة ال ��ى ال��رئ �ي��س ال��دك �ت��ور ب��ره��م
صالح رئيس جمهورية العراق والى رئيس مجلس الوزراء عادل
ع�ب��دامل�ه��دي ضمنهما س�م��وه خ��ال��ص ت�ع��ازي��ه وص ��ادق مواساته
بضحايا تدافع زوار مرقد االم��ام الحسني بمدينة كرباء والذي
أسفر عن سقوط العديد من الضحايا واملصابني سائا سموه
امل��ول��ى ت �ع��ال��ى أن ي�ت�غ�م��د ال �ض �ح��اي��ا ب��واس��ع رح �م �ت��ه وم�غ�ف��رت��ه
ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أسرهم جميل الصبر وحسن
العزاء وأن يمن على املصابني بسرعة الشفاء والعافية.
وبعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي
تعزية مماثلتني.

�سمو نائب الأمري م�ستقبالً رئي�س جمل�س الأمة
استقبل سمو نائب األم�ي��ر ول��ي العهد
ال�ش�ي��خ ن ��واف األح �م��د ال�ج��اب��ر الصباح
بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس
األمة مرزوق علي الغانم.
كما استقبل سموه بقصر بيان صباح
أمس سمو الشيخ جابر املبارك رئيس
مجلس الوزراء.
ك��ذل��ك استقبل س�م��و ن��ائ��ب األم �ي��ر ول��ي
ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن � ��واف األح� �م ��د ال �ج��اب��ر

ال� �ص� �ب ��اح ب �ق �ص��ر ب� �ي ��ان ص� �ب ��اح أم ��س
ً
على ح��دة ك��ا م��ن نائب رئيس مجلس
ال��وزراء وزي��ر الخارجية الشيخ صباح
ال�خ��ال��د ون��ائ��ب رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء
وزي ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون م�ج�ل��س ال� ��وزراء
وزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ب��ال��وك��ال��ة أن ��س خ��ال��د
ال �ص��ال��ح ،وس�ف�ي��ر ال�ك��وي��ت ل��دى مملكة
ال �ب �ح��ري��ن ال �ش �ي��خ ث��ام��ر ج��اب��ر األح �م��د
الصباح.

مرزوق الغانم عزى نظيره العراقي
َّ

بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم أمس األول الثالثاء ببرقية الى رئيس البرملان العراقي محمد
الحلبوسي عبر فيها عن خالص العزاء وصادق املواساة بضحايا تدافع زوار مرقد االمام الحسني
بمدينة كربالء وال��ذي أسفر عن سقوط ع��دد من الضحايا والجرحى راجيا من املولى جل وعال
الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى.

مبعوث سمو األمير بحث مع ولي العهد
السعودي العالقات األخوية الراسخة

ويل العهد ال�سعودي خالل ا�ستقباله مبعوث �سمو اأمري البالد

ال�ت�ق��ى م�ب�ع��وث ص��اح��ب ال�س�م��و أم �ي��ر ال �ب��اد ال�ش�ي��خ صباح
األحمد الجابر الصباح الشيخ صباح الخالد نائب رئيس
مجلس ال��وزراء وزي��ر الخارجية مع ولي العهد نائب رئيس
مجلس ال ��وزراء وزي��ر ال��دف��اع في اململكة العربية السعودية
صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
آل سعود وذل��ك عصر ام��س األول الثاثاء ف��ي قصر السام
بمدينة جدة.
وق��ال��ت وزارة ال�خ��ارج�ي��ة ف��ي ب�ي��ان ص�ح��اف��ي ان ول��ي العهد
السعودي اطمأن في بداية اللقاء على صحة صاحب السمو
أمير الباد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح سائا الله
تعالى أن يمتع سموه بموفور الصحة والعافية.
وج ��رى خ��ال ال�ل�ق��اء اس �ت �ع��راض ال �ع��اق��ات األخ��وي��ة املتينة
وال��راس �خ��ة ب��ني ال�ب�ل��دي��ن وب �ح��ث ع ��دد م��ن امل��وض��وع��ات ذات
االهتمام املشترك.
حضر ال�ل�ق��اء مساعد وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة ل�ش��ؤون مكتب نائب
رئ �ي��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال �س �ف �ي��ر ال�ش�ي��خ
الدكتور أحمد ناصر املحمد الصباح وسفير الكويت لدى
اململكة العربية السعودية السفير الشيخ علي خالد الجابر
ال� �ص� �ب ��اح ،ف �ي �م��ا ح� �ض ��ره م ��ن ال �ج ��ان ��ب ال� �س� �ع ��ودي ص��اح��ب
السمو امللكي األمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز
وزي��ر ال��دول��ة عضو مجلس ال ��وزراء ووزي ��ر ال��دول��ة للشؤون
الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير.

أشادت بجهود كابول في مكافحة الجريمة واإلرهاب واملخدرات

الكويت تجدد مساندتها ألفغانستان

جددت الكويت مساندتها ألفغانستان
ف��ي ج�ه��وده��ا الحثيثة م��ن أج��ل بسط
س �ي �ط��رت �ه��ا وس� �ي ��ادت� �ه ��ا ع� �ل ��ى ك��ام��ل
أراضيها وحربها ضد «االرهاب».
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها
م�ن��دوب�ه��ا ال ��دائ ��م ل ��دى األم� ��م امل�ت�ح��دة
السفير منصور العتيبي خال جلسة
عقدها مجلس األم��ن الثاثاء املاضي
ملناقشة الوضع في أفغانستان.
وأك � ��د ال �ع �ت �ي �ب��ي أن أه �م �ي��ة ال �ت �ص��دي
للتهديد الذي يشكله االرهاب الذي ال
يزال عاما رئيسا لاستقرار بالنسبة
للوضع األمني في افغانستان تكمن
ف � ��ي االل � � �ت� � ��زام ال� �ج� �م ��اع ��ي ب �م �ك��اف �ح��ة
ه � ��ذه اآلف� � ��ة وم �ح��ارب �ت �ه��ا وف � ��ي اط� ��ار
االس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة ال� ��دول � �ي� ��ة مل �ك��اف �ح��ة
االرهاب.
واش� � � � � ��اد ب� ��ال � �ج � �ه� ��ود ال� � �ت � ��ي ت �ب��ذل �ه��ا
ال� �س� �ل� �ط ��ات االم � �ن � �ي� ��ة ب ��أف �غ ��ان �س �ت ��ان
ف� ��ي م �ك��اف �ح��ة ال �ج ��ري �م ��ة وامل � �خ � ��درات
وال�ت��ي تظهر جليا ف��ي أح��دث تقارير
االم��ني ال�ع��ام ل��أم��م املتحدة أنطونيو

غ��وت �ي��ري��س .وأش � ��ار ال�ع�ت�ي�ب��ي ال ��ى ان
ج �ل �س��ة م �ج �ل��س األم � ��ن ت��أت��ي «ون �ح��ن
على بعد أي��ام من انعقاد االنتخابات
ال��رئ��اس �ي��ة ف��ي أف �غ��ان �س �ت��ان» مضيفا
«ناحظ بارتياح أن الفترة املاضية قد
أحرزت تقدما ملحوظا في االستعداد
ل �ت �ل��ك االن� �ت� �خ ��اب ��ات وأت� ��اح� ��ت ف��رص��ا
جديدة للمشاركة السياسية من أجل
ال� �س ��ام ف ��ي ظ ��ل اس� �ت� �م ��رار ت �ح��دي��ات
خ �ط �ي��رة ي �ج��ب م��واج �ه �ت �ه��ا وال�ت�غ�ل��ب
عليها» .ووصف املرحلة التي تمر بها
أفغانستان حاليا بأنها «تاريخية»
موضحا انها تشهد مشاورات مكثفة
ما بني مختلف التجمعات واالط��راف
ال�س�ي��اس�ي��ة االف �غ��ان �ي��ة ب�غ�ي��ة ان�ت�خ��اب
رئ� �ي ��س ل� �ل ��دول ��ة ي �ح �م��ل ع �ل ��ى ع��ات �ق��ه
مسؤولية ض�م��ان ان�ت�ق��ال أفغانستان
مل ��رح� �ل ��ة ال� � �س � ��ام ال � �ش ��ام ��ل وال � ��دائ � ��م.
واض��اف العتيبي ان املرحلة الحالية
ت�ش�ه��د اي �ض��ا م��واص �ل��ة ه�ي�ئ��ات ادارة
االنتخابات استعداداتها لانتخابات
ال ��رئ ��اس �ي ��ة امل� �ق ��رر ان �ع �ق��اده ��ا ف ��ي 28

�سموه لدى ا�ستقباله �سمو ال�سيخ جابر املبارك

سبتمبر الحالي مشيدا في هذا االطار
ب��ال��دور الحيوي لبعثة االم��م املتحدة
ل �ل �م �س��اع��دة ف ��ي اف �غ��ان �س �ت��ان وه�ي�ئ��ة
االن� �ت� �خ ��اب ��ات امل �س �ت �ق �ل��ة ف ��ي م�ت��اب�ع��ة
ع�م�ل�ي��ات ح �ص��ر وت�س�ج�ي��ل ال�ن��اخ�ب��ني
وامل��رش �ح��ني واع� � ��داد م ��راك ��ز االق �ت ��راع
لتلك االنتخابات.
واوض� � ��ح ال �ع �ت �ي �ب��ي ان اج �م��ال��ي ع��دد
ال� �ن ��اخ� �ب ��ني ال � � � ��ذي ب� �ل ��غ  9٫6م ��اي ��ني
ناخب هو «دالل��ة واضحة» على رغبة
ال�ش�ع��ب األف �غ��ان��ي ف��ي اخ �ت �ي��ار ط��ري��ق
ال��دي �م��وق��راط �ي��ة م� �س ��ارا ل �ه��م رغ� ��م م��ا
ي �ت �ع��رض��ون ل ��ه م ��ن ت� �ه ��دي ��دات أم�ن�ي��ة
تعرض حياتهم للخطر.
ووج� � � ��ه ال� �ت� �ح� �ي ��ة ل� �ش� �ج ��اع ��ة ال �ش �ع��ب
االف �غ��ان��ي «ال� ��ذي ي��ؤك��د م��ن ج��دي��د ان
الحل السياسي في افغانستان يجب
ان ي ��أت ��ي ب �ق �ي��ادة أف �غ��ان �ي��ة وي �ح ��دده
الشعب االفغاني بنفسه».
واك � � ��د ال �ع �ت �ي �ب��ي أه� �م� �ي ��ة امل �ص��ال �ح��ة
ال � ��وط� � �ن� � �ي � ��ة وع � �م � �ل � �ي� ��ة ال � � � �س � � ��ام ف ��ي
اف �غ��ان �س �ت��ان م �ش �ي��را ال� ��ى ان ال �ك��وي��ت

ت � �ت ��اب ��ع ع � ��ن ك � �ث ��ب ال� � �خ� � �ط � ��وات ال �ت ��ي
ت�ت�خ��ذه��ا ح�ك��وم��ة اف�غ��ان�س�ت��ان وال�ت��ي
ك��ان آخ��ره��ا اس�ت �ح��داث وزارة ال�س��ام
ال � � �ت � ��ي ت � ��أت � ��ي م � � ��ن ض � �م� ��ن ال � �ج � �ه� ��ود
ال �ح �ك��وم �ي��ة ل ��دع ��م ع �م �ل �ي��ة امل �ص��ال �ح��ة
والحوار االفغاني  -االفغاني.
وأش � � � ��ار ك� ��ذل� ��ك ال� � ��ى م �ت ��اب �ع ��ة ج �م �ي��ع
الجهود االقليمية وال��دول�ي��ة املبذولة
ل �ل��وص��ول ال� ��ى ع �م �ل �ي��ة س� ��ام ش��ام�ل��ة
ودائ� �م ��ة ف ��ي اف �غ��ان �س �ت��ان وأم� �ل ��ه ب��أن
تفضي تلك الجهود الى تخفيض حدة
التوتر واالتفاق على تغليب مصلحة
ال �ش �ع��ب االف� �غ ��ان ��ي ف� ��وق اي م�ص��ال��ح
أخرى.
وأض ��اف ان اف�غ��ان�س�ت��ان الت ��زال وبكل
أس ��ف ت �ع��ان��ي ع ��دم اس �ت �ق��رار ال��وض��ع
االمني على اراضيها فقد اشار تقرير
االم ��ني ال �ع��ام االخ �ي��ر ال��ى وق ��وع 5856
ح ��ادث ��ة أم �ن �ي��ة خ� ��ال ال �ف �ت ��رة م ��ن 10
م��اي��و إل ��ى  8أغ�س�ط��س امل��اض�ي��ني ك��ان
م��ن بينها  3294ح��ادث��ة نتيجة قتال
مسلح.

�سمو نائب الأمري م�ستقبالً ال�سيخ ثامر اجلابر

علي الجراح نقل تعازي القيادة
السياسية بوفاة موغابي

ال�سيخ علي اجلراح مقدما ً واجب العزاء
قام وزير شؤون الديوان االميري الشيخ
ع �ل��ي ج� ��راح ال �ص �ب��اح أم ��س ب ��زي ��ارة ال��ى
سفارة جمهورية زيمبابوي لدى الكويت
ح�ي��ث ن�ق��ل ت �ع��ازي ص��اح��ب ال�س�م��و ام�ي��ر
الباد الشيخ صباح االحمد وسمو نائب

االمير وولي العهد الشيخ نواف االحمد
وس � �م ��و ال� �ش� �ي ��خ ج ��اب ��ر امل� � �ب � ��ارك رئ �ي��س
مجلس ال��وزراء وحكومة وشعب الكويت
وذل��ك بوفاة الرئيس السابق لجمهورية
زيمبابوي روبرت غابرئيل موغابي.

الجبري والشحاحدة بحثا تطوير
التبادل التجاري واالستثمار الزراعي

اجلربي م�ستقبالً وزير الزراعة الأردين
بحث وزي��ر االع��ام وزي��ر ال��دول��ة لشؤون
ال �ش �ب��اب رئ �ي��س ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ش��ؤون
ال � � ��زراع � � ��ة وال� � � �ث � � ��روة ال� �س� �م� �ك� �ي ��ة م �ح �م��د
ال�ج�ب��ري م��ع وزي ��ر ال��زراع��ة وزي ��ر البيئة
األردن� � � � ��ي اب� ��راه � �ي� ��م ال� �ش� �ح ��اح ��دة أوج� ��ه
التعاون املشترك وسبل تطوير التبادل
االس � �ت � �ث � �م � ��اري وال � � �ت � � �ج � ��اري وت� �ص ��دي ��ر
املنتجات الزراعية والعمل على تحقيق
األمن والغذائي للبلدين.

وق��ال��ت هيئة ال��زراع��ة ف��ي ب�ي��ان صحافي
ان الجبري أش��اد خال اللقاء بالعاقات
التاريخية واملميزة بني الكويت واألردن
والتي تحظى برعاية كريمة من قيادتي
البلدين الشقيقني.
وذك� ��رت أن ��ه أش� ��اد ب�ح�ج��م ال �ت �ط��ور ال��ذي
يشهده القطاع الزراعي في األردن مثمنا
استمرار الشراكة بني البلدين بما يعود
بالنفع على الشعبني.

