
بعث رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغامن أمس 
االحد برقية تهنئة إلى رئيس مجلس النواب في 
جمهورية مصر العربية الدكتور علي عبدالعال 

مبناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو. 
كما بعث الغامن أمس األحد برقيتني إلى رئيس 
مجلس الدولة العماني الدكتور يحيى املنذري 
ورئيس مجلس الشورى الشيخ خالد املعولي عبر 
فيهما عن خالص تهنئته مبناسبة ي��وم النهضة 

املباركة لسلطنة عمان الشقيقة.

استقبل صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان 
ص��ب��اح أم��س رئ��ي��س مجلس األم��ة 

مرزوق الغامن.
 كما استقبل سموه سمو الشيخ 

جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء.
كما استقبل صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخل��ارج��ي��ة الشيخ ص��ب��اح اخلالد 
واملمثلة العليا لشؤون اخلارجية 
وال��س��ي��اس��ة األم��ن��ي��ة ف��ي االحت���اد 
األوروب���ي نائبة رئيس املفوضية 
االوروبية فديريكا موغيريني والوفد 
امل��راف��ق وذل���ك مبناسبة زي��ارت��ه��ا 

للبالد.
 حضر املقابلة املستشار بالديوان 
األم��ي��ري محمد ضيف ال��ل��ه ش��رار 
ووزي����ر ال���دول���ة ل��ش��ؤون مجلس 
ال���وزراء ووزي���ر اإلع���الم بالوكالة 
الشيخ محمد العبدالله ونائب وزير 

اخلارجية خالد اجلارالله.
وكانت قد وصلت املمثلة العليا 
ل��ل��س��ي��اس��ة اخل��ارج��ي��ة واالم��ن��ي��ة 
ف��ي االحت����اد األوروب�����ي فيديريكا 
موغيريني الى دول��ة الكويت أمس 
االحد في سياق اجلهود الدبلوماسية 
التي تشهدها املنطقة ملعاجلة االزمة 

اخلليجية.
ومن املقرر ان جتري موغيريني 
مباحثات مع عدد من كبار املسؤولني 
ب��دول��ة ال��ك��وي��ت ل��الع��راب ع��ن دعم 
االحتاد االوروب��ي جلهود سمو امير 
ال��ب��الد الشيخ ص��ب��اح االح��م��د حلل 

االزمة اخلليجية.
وكانت املمثلة العليا للسياسة 
اخل��ارج��ي��ة واالم��ن��ي��ة ف��ي االحت���اد 
األوروب��������ي ق���ال���ت ف���ي ت��ص��ري��ح 
للصحفيني ف��ي ال�17 م��ن الشهر 
اجل���اري »س��أق��وم ب��زي��ارة الكويت 
االح��د املقبل الوسيط ال��ذي ندعمه 
ونتعاون معه حيث اننا على اتصال 

مستمر مع اجلانب الكويتي«.
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23 يوليو  الكويت هنأت السيسي بذكرى ثورة 
بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الرئيس عبدالفتاح 
السيسي رئيس جمهورية مصر العربية عبر فيها 

سموه عن خالص تهانيه مبناسبة ذكرى ثورة 
23 يوليو متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة 
والعافية وجلمهورية مصر العربية الشقيقة 

وشعبها الكرمي كل الرفعة واالزدهار وللعالقات 
التاريخية والوطيدة بني البلدين الشقيقني كل 

التطور والنماء.

 وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وس��م��و الشيخ ج��اب��ر امل��ب��ارك رئ��ي��س مجلس 

الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

سموه استقبل املمثلة العليا للسياسة اخلارجية في »األوروبي« 

 أمير البالد استقبل الغامن واملبارك وصباح اخلالد

أمير البالد مستقبال مرزوق الغامن 

جدد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أمس 
األحد دعم بالده جلهود الوساطة الكويتية الرامية 

الى حل األزمة اخلليجية.
وقال اردوغان في مؤمتر صحافي قبل توجهه 
ال��ى مدينة ج��دة السعودية في جولة خليجية 
تشمل الكويت وقطر ان سمو أمير دولة الكويت 
الشيخ صباح األحمد يقوم بدور مهم في املنطقة 
منذ تولي سموه مقاليد احلكم مشيدا بدور الكويت 

في حل األزمة اخلليجية.
ولفت ال��ى ال��دور املهم ال��ذي قد يؤديه خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز حلل 
األزمة مع قطر معربا عن األسف ازاء التطورات 

األخيرة في اخلليج.
واوضح انه سيبحث خالل جولته عدة قضايا 
م��ع ال��زع��م��اء اخلليجيني منها امل��ل��ف ال��س��وري 

وتعزيز العالقات بني اجلانبني.

وبدأ الرئيس التركي أمس االحد جولة خليجية 
شملت السعودية والكويت وقطر لبحث اخر 
املستجدات ودع��م جهود ال��وس��اط��ة الكويتية 

الهادفة الى حل االزمة اخلليجية.
ويقوم سمو امير البالد بجهود وساطة لرأب 
الصدع اخلليجي حظيت باشادة دولية واسعة اذ 
أعرب قادة ومسؤولون دوليون عن دعمهم جلهود 
سموه املخلصة من اج��ل حل األزم��ة اخلليجية 
وثقتهم الكاملة في املبادرة الدبلوماسية التي 
اتخذها سمو االم��ي��ر ومساعيه احلميدة نحو 

مستقبل خليجي اكثر امنا واستقرارا.
وبدأت مساعي وساطة الكويت تتبلور في أزمة 
قطع اململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات 
والبحرين ومصر عالقتها مع دول��ة قطر وسط 
تطلع دول��ي وإقليمي ال��ى ان تثمر جهود سمو 

االمير عن نتائج طيبة تعزز الوحدة اخلليجية.

هنأ نظيريه في عمان مبناسبة 
يوم النهضة

الغامن يهنئ نظيره املصري
23 يوليو   بذكرى ثورة 

في مؤمتر صحافي قبل جولته اخلليجية لتهدئة التوتر

أردوغان يجدد دعمه جلهود الوساطة 
الكويتية حلل األزمة اخلليجية 

اردوغان أثناء املؤمتر الصحافي

سموه مستقبال موغيريني والوفد املرافق

مرزوق الغامن

صباح اخلالد يستقبل املمثلة العليا للسياسة اخلارجية بـ«األوروبي« 
 استقبل الشيخ صباح اخلالد النائب األول 
لرئيس مجلس ال���وزراء وزي��ر اخلارجية 
وب��ح��ض��ور وزي���ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون مجلس 
الوزراء ووزير االعالم بالوكالة الشيخ محمد 
العبدالله املمثلة العليا للسياسة اخلارجية 
واألم��ن��ي��ة ب��االحت��اد األوروب����ي فيديريكا 
موغيريني أمس األحد في قصر بيان وذلك 

مبناسبة زيارتها الرسمية إلى البالد.
وأشاد النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
وزي��ر اخل��ارج��ي��ة أث��ن��اء اللقاء بالعالقات 
املميزة التي تربط بني دولة الكويت واالحتاد 
األوروب��ي وكذلك بالعالقات التي تربط بني 
دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
مع دول االحتاد األوروبي في كافة املجاالت 

ومختلف األصعدة.
كما مت خالل اللقاء بحث اخر املستجدات 

على الساحتني اإلقليمية والدولية.
وح��ض��ر ال��ل��ق��اء ن��ائ��ب وزي���ر اخلارجية 
السفير خ��ال��د اجل��ارال��ل��ه وم��س��اع��د وزي��ر 
اخل��ارج��ي��ة لشئون أوروب���ا السفير وليد 
اخلبيزي ومساعد وزير اخلارجية لشؤون 
مكتب النائب األول لرئيس مجلس ال��وزراء 

وزير اخلارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد 
الناصر وسفير دول��ة الكويت ل��دى مملكة 

بلجيكا الصديقة ورئيس بعثتها لدى االحتاد 
األوروبي ولدى حلف شمال األطلسي جاسم 

البديوي وعدد من كبار املسئولني في وزارة 
اخلارجية.

صباح اخلالد مستقبالً موغيريني

أمير الكويت هنأ سلطان عمان بيوم النهضة املباركة 
بعث صاحب السمو امير البالد الشيخ 
صباح االحمد ببرقية تهنئة ال��ى اخيه 
صاحب اجل��الل��ة السلطان ق��اب��وس بن 
سعيد سلطان ع��م��ان الشقيقة اع��رب 

فيها سموه عن خالص تهانيه وصادق 
متنياته مبناسبة ذك��رى ي��وم النهضة 

املباركة لسلطنة عمان الشقيقة.
 مشيدا سموه ب��االجن��ازات الشاملة 

والنهضة املباركة التي تشهدها سلطنة 
عمان الشقيقة ومتمنيا جلاللته موفور 
ال��ص��ح��ة وال��ع��اف��ي��ة ولسلطنة عمان 
الشقيقة املزيد من التقدم واالزده��ار في 

ظل القيادة احلكيمة جلاللته.
 وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد وسمو الشيخ جابر املبارك رئيس 

مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

بحث وكيل احلرس الوطني الكويتي بالتكليف 
اللواء الركن فالح شجاع أمس االحد مع وفد من 
اجليش البريطاني سبل تعزيز التعاون العسكري 

املشترك وتبادل اخلبرات.
وق��ال احل��رس الوطني في بيان صحافي ان 
اللقاء بني اجلانبني تطرق الى تعزيز التعاون 
املشترك السيما في مجال التدريب واألمن موضحا 
أهمية مثل ه��ذه ال��زي��ارات في توطيد وتطوير 
العالقات الثنائية وت��ب��ادل اخل��ب��رات في شتى 

املجاالت.
وأك��د حرصه على زي��ادة ف��رص التعاون في 
امل��ج��االت العسكرية واألم��ن��ي��ة م��ع املؤسسات 
ال��ع��س��ك��ري��ة امل��ت��ط��ورة ع��ب��ر وث��ي��ق��ة األه����داف 
االستراتيجية 2020 )األمن أوال( لالرتقاء بدور 

احلرس في املنظومة األمنية لدولة الكويت.

من جانبه أكد أعضاء الوفد البريطاني أهمية 
الزيارة للتعرف على احلرس الوطني الكويتي 
عن قرب وتبادل اخلبرات لتحقيق االستفادة لكال 

اجلانبني.
حضر االجتماع من جانب احل��رس الوطني 
مدير ديوان نائب رئيس احلرس الوطني اللواء 
جمال محمد وقائد العمليات واألرك���ان العميد 
الركن بدر عبدالله وقائد اإلسناد العميد الركن 
طالع عبدالرزاق وآمر لواء احلماية العميد الركن 

حمد سالم وعدد من الضباط.
ويضم الوفد البريطاني كال من العميد جاري 
ديكن آمر اللواء 51 وامللحق العسكري البريطاني 
العقيد فنلي ماكلني وأمر كتيبة )3 سكوتس( من 
اللواء 51 روب هيدوويك وريتشي فيسي مساعد 

امللحق العسكري.

أكد أهمية هذه الزيارات لتبادل اخلبرات في شتى املجاالت

وكيل احلرس الوطني بالتكليف يبحث 
مع وفد بريطاني التعاون العسكري 

اللواء الركن فالح شجاع مع وفد من اجليش البريطاني

استعرض معه جهود الكويت في معاجلة قضية »البدون«

الفضالة استقبل سفير هولندا في قصر نايف
املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة غير قانونية 
صالح الفضالة مع سفير مملكة هولندا ل��دى الكويت 
ف��ران��س بوتايت وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه جهود اجل��ه��از في 

معاجلة قضية هذه الفئة.
وق��ال الفضالة خ��الل استقباله أم��س االح��د للسفير 
بوتايت في مقر اجلهاز امل��رك��زي بقصر نايف ان��ه قدم 
له شرحا مستفيضا وعرضا مرئيا عن أوض��اع املقيمني 
بصورة غير قانونية والتسهيالت واملزايا التي تقدمها 
دولة الكويت لهذه الفئة وفقا لقرار مجلس ال��وزراء رقم 
)409/2011(. وأوض���ح ان تقدمي ه��ذه التسهيالت 
واملزايا ينبع من طبيعة املجتمع الكويتي التي جبلت على 
فعل اخلير واستشعارا للمكانة املتقدمة التي تتبوؤها 
الكويت بني دول العالم والتي توجت مبنح االمم املتحدة 

صاحب السمو امير البالد لقب )قائد العمل االنساني(.
وأك��د الفضالة ان دول��ة الكويت تضمن جلميع افراد 
هذه الفئة حقوق التعليم والعالج باملجان مشيرا الى ان 

صالح الفضالة مستقبالً سفير مملكة هولندا التجنيس حق سيادي للدولة.


