
 استقبل صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان صباح 
أمس وبحضور سمو ولي العهد الشيخ 
ن��واف األحمد استقبل سموه الدكتور 
صالح العجيري مبناسبة تكرميه من 
دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخليري 
التابعة حلكومة دبي على هامش ملتقى 

معايير مواقيت الصالة.
 وق����د أش�����اد س���م���وه ب���االجن���ازات 
واملساهمات التي قدمها الدكتور صالح 
ال��ع��ج��ي��ري ط����وال م��س��ي��رت��ه احل��اف��ل��ة 
بالعطاء متمنيا سموه له موفور الصحة 

والعافية.
واستقبل صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد ع��ددا من أبنائه 

املواطنني واملواطنات.
من جهة أخرى يغادر صاحب السمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد والوفد 
الرسمي املرافق لسموه اليوم متوجها 
إلى اململكة األردنية الهاشمية الشقيقة 
وذل���ك ل��ت��رؤس وف��د دول���ة الكويت في 
مؤمتر مجلس جامعة ال��دول العربية 
الدورة العادية الثامنة والعشرين على 

مستوى القمة العربية. 
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9 من قسائم »جنوب املطالع«  »السكنية« توزع بطاقات االحتياط للدفعة الـ 
  وزعت املؤسسة العامة للرعاية السكنية بطاقات االحتياط 
لدخول القرعة على الدفعة التاسعة من القسائم احلكومية 
في مشروع )جنوب املطالع( )ان4( التي تشتمل 292 قسيمة 

مبساحة 400 متر مربع لكل منها.
وق��ال��ت املؤسسة ف��ي بيان صحفي ان القرعة على هذه 
القسائم ستقام غدا االربعاء في متام الساعة التاسعة صباحا 

في مسرح املؤسسة بنطقة )جنوب السرة(.
وأفادت ان املدير العام للمؤسسة بدرالوقيان اعتمد جدول 
التوزيعات اجلديد لقسائم مشروع مدينة )جنوب املطالع( 

االسكاني للسنة املالية )2018-2017(.
وأوضحت ان ج��دول التوزيعات اجلديد يتضمن 4770 
قسيمة مساحة كل منها 400 متر مربع ستوزع على 16 دفعة 

في الضاحيتني )إن2 وإن3( ابتداء من اخلامس من أبريل 
املقبل.

وذك����رت ان���ه مي��ك��ن للمواطنني احل��ص��ول ع��ل��ى ج��دول 
التوزيعات اجلديد عبر موقع املؤسسة الرسمي على االنترنت 
أو حسابات املؤسسة الرسمية على مواقع التواصل االجتماعي 

)تويتر( و)االنستغرام(.

ولي العهد يستقبل رئيس جهاز األمن الوطني 
وطالل الفهد وعددًا من املواطنني والسفراء 

سموه يتوجه اليوم إلى األردن لترؤس وفد الكويت في القمة العربية 

أمير البالد يستقبل العجيري وعددًا من أبنائه املواطنني واملواطنات

 استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر بيان 
صباح أمس رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ ثامر العلي.

 واستقبل سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف األحمد الشيخ 
الدكتور طالل الفهد.

 واستقبل سمو ولي العهد الشيخ ن��واف األحمد ع��ددا من 

أبنائه املواطنني.
كما استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف األحمد سفير 
جمهورية اليونان لدى دولة الكويت أندرياس باباداكيس وذلك 

مبناسبة توليه مهام منصبه اجلديد سفيرا لبالده.
 كما استقبل سمو ولي العهد سفير جمهورية أرمينيا لدى 

دولة الكويت مانفيل بادييان وذلك مبناسبة توليه مهام منصبه 
اجلديد سفيرا لبالده.

 واستقبل سموه سفير الكرسي الرسولي )الفاتيكان( لدى 
دولة الكويت البابوي املطران فرانسيسكو مونتيسيليو باديليا 

وذلك مبناسبة توليه مهام منصبه اجلديد سفيرا لبالده.

سمو ولي العهد مستقبال الشيخ ثامر العلي

املبارك يستقبل الوزيرة الصبيح 
مبناسبة منحها وسامًا فرنسيًا 

 استقبل سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 
مجلس ال���وزراء ف��ي قصر بيان أم��س وزي��ر 
الشؤون االجتماعية والعمل ووزي��ر الدولة 

للشؤون االقتصادية هند الصبيح مبناسبة 
منحها وسام جوقة الشرف برتبة فارس من 

رئيس اجلمهورية الفرنسية فرانسوا هوالند.

املبارك مستقبال الصبيح

أمير البالد يستقبل عدداً من املواطننيسمو األمير مستقبال العجيري بحضور سمو ولي العهد

.. ويستقبل الشيخ طالل الفهد

  أك���د ن��ائ��ب وزي���ر اخل��ارج��ي��ة خالد 
اجل��ارال��ل��ه أول أم��س ان القمة العربية 
املقبلة املقرر عقدها في العاصمة االردنية 
ع��م��ان »استثنائية« مل��ا يشهده العالم 

العربي من وضع صعب.
وقال اجلارالله في تصريح للصحفيني 
على هامش مشاركته في حفل السفارة 
البنغالديشية بالعيد الوطني ردا على 
سؤال حول ظروف انعقاد القمة العربية 
ان القمة تنعقد في »ظروف صعبة بلغت 

فيها صعوبة الوضع العربي مداها«.
واض���اف »نعلق ام��ال كبيرا ج��دا على 
هذه القمة وعلى قيادة جاللة امللك عبدالله 
الثاني لهذه القمة وان يتحقق من خاللها 
ما نتطلع اليه من حتريك وانتقال للواقع 
العربي من حالة صعبة ودقيقة وحرجة 
الى اوض��اع افضل وفضاء من الال توتر 
وال��ال احتقان ال��ذي نعانيه ف��ي العالم 

العربي«.
وتابع »لدينا قناعة ان مشاركة الدول 
العربية على ه��ذا املستوى سيكون لها 
دور وسيكون لها تأثير فاعل في التصدي 
ملا نواجهه من حتديات ومخاطر على كل 

مستوى في منطقننا العربية«.
وردا على س��ؤال ح��ول موقع القضية 
الفلسطينية في القمة بني اجلارالله ان 
القمة العربية تولي القضية الفلسطينية 
كل االهتمام والعناية وهي تتصدر جدول 

اعمال القمم العربية.
واش���ار ال��ى وج���ود بعض املعطيات 
بشأن القضية الفلسطينية سيتم مناقشتها 
وب��ل��ورة م��وق��ف ع��رب��ي جتاهها مضيفا 
»لدينا قناعة مبا سيتم بحثه عن القضية 
الفلسطينية ب��ان ي��ك��ون ه��ن��اك ن��وع من 

التحريك والتقدم للقضية وعملية السالم 
في الشرق االوسط«.

ومن املقرر ان تستضيف اململكة االردنية 
الهاشمية القمة العربية في دورتها ال28 

في 29 من مارس اجلاري.
وم���ن ج��ان��ب اخ���ر اش���اد ن��ائ��ب وزي��ر 
اخل��ارج��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي خ��ال��د اجل��ارال��ل��ه 
ف��ي تصريح مماثل بالعالقات الوثيقة 
والتاريخية ب��ني الكويت وبنغالديش 
معربا عن سعادته باملشاركة في احتفال 
السفارة البنغالديشية بهذه املناسبة 

الوطنية.
وق��ال ان دول��ة الكويت تستذكر دائما 
موقف بنغالديش ودعمها للحق الكويتي 
عند تعرض البالد لالحتالل ع��ام 1990 
مضيفا ان��ه ك��ان لبنغالديش »دور فعال 
وبناء في حترير دول��ة الكويت« وكذلك 

دوره���ا ف��ي عملية تنظيف االل��غ��ام التي 
زرعتها القوات احملتلة.

واوض��ح اجلارالله ان اوج��ه التعاون 
والتنسيق بني البلدين متثل بالزيارات 
املتبادلة بينهما والتي كان اخرها زيارة 
سمو رئيس مجلس الوزراء الى بنغالديش 

في 2016.
وبني ان تلك الزيارة كانت ايجابية ومت 
خاللها التوقيع على عدد من االتفاقيات 
معربا ع��ن ام��ل��ه ف��ي ان ي��ق��ود التعاون 
والتنسيق املستمر ب��ني ال��ب��ل��دي��ن على 
مستوى احملافل الدولية الى عالقات مميزة 

على جميع االصعدة.
وم��ن جهة اخ���رى ق��ال اجل��ارال��ل��ه في 
رد على س��ؤال صحفي ح��ول دور وزارة 
اخلارجية الكويتية وسفاراتها فيما اثير 
ع��ن وج���ود مشكالت ف��ي بعض املكاتب 
الصحية ان املكاتب امللحقة بالسفارات 
مرتبطة باجلهات التي تتبع لها اذ تتبع 
املكاتب الصحية وزارة الصحة موضحا ان 

السفارات تستضيف هذه املكاتب.
واوض��ح ان اجلهات التي تتبعها هذه 
املكاتب يقع على عاتقها ال��دور االساسي 
مشيرا الى وج��ود جلنة برملانية ستقوم 
ب��زي��ارة ه��ذه املكاتب في املانيا وفرنسا 
وبريطانيا والواليات املتحدة االمريكية 

للتحقيق في هذا املوضوع وبحثه.
وح����ول ت��وق��ي��ع ال��ك��وي��ت ات��ف��اق��ي��ات 
عسكرية باالجتماع االخير للجنة التوجيه 
البريطانية - الكويتية املشتركة بني 
اجل��ارال��ل��ه ان���ه »ل��ي��س ه��ن��اك اتفاقيات 
عسكرية مت التوقيع عليها بل هناك تعاون 
عسكري وهناك بحث في اوجه هذا التعاون 

مت التطرق اليه«.

وذك��ر ان��ه »مت وض��ع خطوط عريضة 
ملستقبل هذا التعاون العسكري بني وزارة 
الدفاع الكويتية واملسؤولني في وزارة 

الدفاع البريطانية«. 
كما اعرب نائب وزير اخلارجية الكويتي 
خالد اجلارالله عن تفاؤله بانطالق احلوار 
االي��ران��ي اخلليجي بعد جهود ع��دة عبر 
الرسائل والزيارات املتبادلة بني اجلانبني.

وق���ال اجل��ارال��ل��ه ان ال��ك��وي��ت اطلعت 
اصحاب اجلاللة والفخامة والسمو قادة 
دول مجلس التعاون على فحوى الرسالة 

التي تسلمتها اخيرا من ايران.
واض��اف ان من املقرر ان يعقد وزراء 
خارجية دول مجلس التعاون اخلليجي 
اجتماعا يوم اخلميس املقبل على ان يكون 
م��وض��وع احل���وار م��ع اي���ران على اجندة 
االجتماع مبينا انه سيتبع ذلك خطوات في 

هذا االجتاه.
وع��ن توجه اي���ران لتوسيع منشأتها 
النووية في بوشهر اع��رب اجلارالله عن 
قلقه فيما يتعلق مبفاعل بوشهر باعتباره 

قريبا جدا من الساحل الكويتي.
وق��ال »نتمنى بالفعل ان يكون هناك 
رقابة واحكام لهذا املفاعل النووي حتى 
ال يؤثر على املنطقة ومحطيها واال يكون 

هناك مخاطر حقيقية منه«.
واض����اف ان »اص��دق��اءن��ا ف��ي اي���ران 
ي��ؤك��دون ان املفاعل بعملياته املستمرة 
هو حتت سيطرتهم وهناك ضوابط فنية 
وتكنولوجية دقيقة جدا تتعلق به« معربا 
عن االم��ل ان تكون هناك رقابة مستمرة 
م��ن ج��ه��ات دول��ي��ة ف��ي مقدمتها الوكالة 
ال��دول��ي��ة للطاقة ال��ذري��ة ل��الش��راف على 

املفاعل وتفادي حدوث اي تسرب فيه.

أبدى تفاؤله بانطالق احلوار اخلليجي - االيراني 

اجلارالله: القمة العربية املقبلة في عمان استثنائية 

 خالد اجلارالله

 قال عضو مجلس الشيوخ االمريكي السابق 
سام زاخم أمس االثنني ان دولة الكويت شريك 
استراتيجي مهم للواليات املتحدة في حتقيق 

السالم واالستقرار في املنطقة.
وقالت السفارة الكويتية باملنامة في بيان 
تلقته )ك��ون��ا( ان زاخ���م ال���ذي شغل سابقا 
منصب سفير الواليات املتحدة لدى البحرين 
اش��اد خ��الل لقائه عميد السلك الدبلوماسي 

السفير الكويتي لدى مملكة البحرين الشيخ 
ع��زام الصباح بالعالقات »التاريخية« بني 

الكويت والواليات املتحدة.
واض���اف زاخ��م ان »دول���ة الكويت حليف 
استراتيجي للواليات املتحدة في احلرب ضد 
اإلره��اب« موضحا ان »العالقات بني البلدين 
انعكست بتميزها بشكل واض��ح ف��ي حرب 

حترير دولة الكويت«.

سيناتور أميركي سابق: الكويت شريك استراتيجي 
مهم للواليات املتحدة في حتقيق السالم 

عضو مجلس الشيوخ االمريكي السابق سام زاخم اثناء لقائه الشيخ عزام الصباح

 ق��ال سفير دول���ة ال��ك��وي��ت ل��دى االحت��اد 
السويسري بدر التنيب أمس االثنني انه سلم 
رئيس البرملان السويسري يورغ شتال دعوة 
م��ن رئ��ي��س مجلس االم���ة الكويتي م��رزوق 
ال��غ��امن ل��زي��ارة دول���ة الكويت وب��ح��ث سبل 
تعزيز العالقات الثنائية. واض��اف السفير 
التنيب في تصريح ل� )كونا( ان رئيس البرملان 
السويسري اعرب عن سعادته لتسلمه دعوة 
رسمية ل��زي��ارة دول��ة الكويت بهدف بحث 

العالقات البرملانية بني البلدين وامكانيات 
تطويرها في ضوء ما يجمع البلدين من قواسم 
مشتركة تتيح فرصة تبادل االفكار في العديد 
م��ن امل��ج��االت ذات االهتمام املشترك. وذك��ر 
ان رئيس البرملان السويسري أبدى اعجابه 
خالل اللقاء بالتجربة الدميقراطية في الكويت 
وآل��ي��ات العمل ب��ني السلطتني التشريعية 
والتنفيذية واستقالل القضاء وحرية اإلعالم 

وتفعيل دولة القانون.

رئيس البرملان السويسري يتسلم دعوة 
من رئيس مجلس األمة لزيارة الكويت 


