
أك��دت دول��ة الكويت استعدادها لدراسة 
اخل��ي��ارات املستقبلية ال��رام��ي��ة ال��ى ضمان 
استمرار تسديد الطرف العراقي مبلغ 6ر4 
مليار دوالر امريكي في اطار التعويضات عن 

خسائر العدوان العراقي عليها عام 1990.
جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس مجلس ادارة 
الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر 
ال��ع��دوان العراقي خالد املضف ام��ام ال��دورة 
ال82 للجنة االمم املتحدة للتعويضات عن 
خسائر العدوان العراقي على دولة الكويت 

امس االول.
وقال املضف امام اللجنة ان دولة الكويت 
تفاعلت إيجابيا مع القرار الذي اتخذه مجلس 
إدارة جلنة األمم املتحدة للتعويضات في 
دورت��ه األخيرة ال81 في الثاني من نوفمبر 
2016 وشجع كال من احلكومتني الكويتية 
والعراقية على ال��ت��ع��اون بشأن اخل��ي��ارات 
املستقبلية الرامية إلى ضمان استمرار تسديد 

هذا املبلغ لصالح الكويت.
وأشار الى ان دولة الكويت كانت قد دعمت 
خ��الل أعمال ال���دورة االستثنائية التي دعا 
إليها مجلس اإلدارة في ديسمبر 2014 قرار 
272 )2014( ال��ذي طلب مبوجبه األشقاء 
في العراق بتأجيل دفع مستحقات املدفوعات 
وذلك أخذا بعني االعتبار الظروف االقتصادية 

واألمنية الصعبة في العراق.
كما أشار الى اعتماد مجلس إدارة جلنة األمم 
املتحدة للتعويضات القرار 273 )2015( الذي 
أرج��أ أيضا التزامات العراق الدولية بإيداع 
خمسة ف��ي امل��ائ��ة ف��ي ص��ن��دوق التعويضات 
لسنة إضافية حتى األول من يناير 2016 وذلك 
نظرا الستمرار الظروف األمنية واالقتصادية 

في العراق.
واوض���ح ان دول���ة الكويت دع��م��ت للمرة 
الثالثة طلب االشقاء في العراق في ال��دورة 
ال81 بتاريخ 2 نوفمبر 2016 ال��ذي أرج��أ 
عملية استئناف إي��داع اخلمسة في املائة في 
صندوق التعويضات لسنة إضافية أخرى 
حتى األول من يناير 2018 بسبب استمرار 

الوضع األمني واالقتصادي في العراق.

وشدد املضف على ان »دول��ة الكويت وهي 
إذ تؤكد على أهمية استمرار مهام ودور جلنة 
األمم املتحدة للتعويضات وتؤكد أيضا على 
أهمية استكمال مجلس اإلدارة للمسؤوليات 
املناطة به حسب قرارات مجلس األمن ومقررات 
جلنة األمم املتحدة للتعويضات فإنها تتفهم في 
الوقت نفسه األوضاع األمنية واالقتصادية في 
العراق ومن هنا فقد تفاعلت إيجابيا مع كافة 
طلبات التأجيل السابقة التي طالب بها األشقاء 

في العراق«.
في الوقت ذاته أكد املضف أهمية استمرار 
الدور املناط بلجنة األمم املتحدة للتعويضات 
مؤكدا أيضا استمرار دولة الكويت في التعاون 
مع اللجنة إلجن��از واجباتها الدولية املناطة 
بها والعمل على إحاطتها بكل املناقشات 

املستقبلية.
واض�����اف ان دول�����ة ال��ك��وي��ت ع��ل��ى امت 
استعداد لتزويد اللجنة بأية مساعدة للرد 
على استفساراتها فيما يتعلق باملطالبات 
الكويتية أم��ام احمل��اك��م العراقية وذل��ك من 

منطلق الشفافية.
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»اإلطفاء« تدعو اجلميع لتوخي احليطة وسط حالة الطقس في البالد وسرعة الرياح 
 دع��ت اإلدارة العامة لالطفاء املواطنني 
واملقيمني أم��س الثالثاء إل��ى ض��رورة توخي 
احليطة واحل��ذر وس��ط احلالة اجلوية التي 
تشهدها البالد من هبوب رياح تزيد سرعتها 

على 60 كيلومترا في الساعة.
وش���ددت اإلدارة ف��ي ب��ي��ان صحافي على 
مرتادي البحر من أصحاب ال��ق��وارب وجوب 
عدم القيام بالرحالت البحرية في هذه األجواء 

مع ض��رورة متابعة احلالة اجلوية من خالل 
القنوات املتاحة.

كما دعت اجلميع إلى عدم التردد باالتصال 
على ه��ات��ف ال��ط��وارئ رق��م 112 ف��ي ح��االت 

الطوارئ أو احلاالت اإلنسانية.
وأك���دت أن جميع م��راك��ز اإلط��ف��اء البرية 
والبحرية واملطارات تعمل بكامل جهوزيتها 

على مدار الساعة متمنية السالمة للجميع.

 استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد بقصر بيان صباح أم��س نائب 

رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل االحمد.
 كما استقبل سموه سمو الشيخ ناصر احملمد.

 من جهة أخ��رى تسلم صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد رسالة خطية من 
أخيه صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل ثاني 
أمير دول��ة قطر الشقيقة تضمنت دع��وة سموه 
للمشاركة في أعمال منتدى الدوحة السابع عشر 

واملزمع عقده في العاصمة الدوحة الشهر املقبل.
 وق��د ق��ام بتسليم ال��رس��ال��ة لسموه القائم 
باالعمال باالنابة بسفارة دولة قطر الشقيقة لدى 

دولة الكويت علي املري. 
 كما استقبل ص��اح��ب السمو أم��ي��ر البالد 

الشيخ صباح األحمد وزير خارجية جمهورية 
كازاخستان خ��ي��رات عبدالرحمنوف والوفد 
امل��راف��ق حيث سلم س��م��وه رس��ال��ة خطية من 
ال��رئ��ي��س ن���ور س��ل��ط��ان ن��ازارب��اي��ي��ف رئيس 
ج��م��ه��وري��ة ك��ازاخ��س��ت��ان ال��ص��دي��ق��ة تضمنت 
دع��وة سموه للمشاركة ف��ي القمة االسالمية 
األول��ى ملنظمة التعاون اإلسالمي حول العلوم 
والتكنولوجيات واملزمع عقدها في العاصمة 
أستانا بشهر سبتمبر املقبل كما تضمنت دعوة 
سموه للمشاركة ف��ي م��راس��م اختتام معرض 

اكسبو 2017.
 حضر املقابلتني نائب وزير شؤون الديوان 

األميري الشيخ علي اجلراح.
من جهة أخ��رى يتفضل صاحب السمو أمير 

البالد الشيخ صباح األحمد فيشمل برعايته 
وحضوره حفل افتتاح مستشفى االحمدي وذلك 

في متام الساعة العاشرة والنصف من صباح 
اليوم األربعاء.

17 سموه تسلم دعوة رسمية من أمير قطر حلضور منتدى الدوحة الـ 

أمير البالد يستقبل مشعل األحمد وناصر احملمد واملري وعبدالرحمنوف
أمير البالد يبعث 

ببرقية تعزية إلى خادم 
احلرمني الشريفني 

 
 بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تعزية إل��ى أخيه خ��ادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز ملك اململكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها 
سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة املغفور له 
بإذن الله تعالى صاحب السمو امللكي األمير ناصر بن سلطان 
بن ناصر بن عبدالعزيز سائال سموه املولى تعالى أن يتغمده 
بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم األسرة املالكة 

الكرمية جميل الصبر وحسن العزاء.
 وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تعزية 
إلى أخيه خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 
ملك اململكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها سموه عن 
خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة املغفور له بإذن الله 
صاحب السمو امللكي األمير ناصر بن سلطان بن ناصر بن 
عبدالعزيز سائال سموه املولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته 

ويسكنه فسيح جناته.
 كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء 

ببرقية تعزية مماثلة.

.. ويبعث ببرقية تهنئة 
إلى ملك ماليزيا 

  بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح االحمد ببرقية 
تهنئة إلى جاللة السلطان محمد اخلامس ملك ماليزيا الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة تنصيبه ملكا ملاليزيا 
الصديقة متمنيا سموه جلاللته كل التوفيق والسداد وموفور 
الصحة والعافية وللعالقات الطيبة بني دولة الكويت وماليزيا 

الصديقة املزيد من التطور والنماء.
 وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد ببرقية تهنئة إلى 
جاللة السلطان محمد اخلامس ملك ماليزيا الصديقة ضمنها سموه 
رعاه الله خالص تهانيه مبناسبة تنصيبه ملكا ملاليزيا الصديقة 

ومتمنيا جلاللته كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية.
 كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس ال��وزراء 

ببرقية تهنئة مماثلة.

.. وسموه يستقبل علي املريسمو األمير مستقبال الشيخ مشعل األحمد

ويستقبل خيرات عبدالرحمنوف

ولي العهد يستقبل مشعل األحمد وناصر احملمد وسفيري منغوليا وبنني 

ســـــــمـــــــو األمــــــــــيــــــــــر يــــــشــــــمــــــل الــــــــــيــــــــــوم بـــــرعـــــايـــــتـــــه 
وحــــضــــوره حـــفـــل افـــتـــتـــاح مــســتــشــفــى األحـــمـــدي 

اإلسالمية  القمة  في  للمشاركة  رسمية  دعــوة  تلقى  سموه 
األولى ملنظمة التعاون اإلسالمي حول العلوم والتكنولوجيا

 استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر بيان 
صباح أمس نائب رئيس احل��رس الوطني الشيخ مشعل 
األحمد.  واستقبل سمو ولي العهد سمو الشيخ ناصر احملمد.

كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد سفير 

جمهورية منغوليا الصديقة لدى دولة الكويت تشينتوشيغ 
زوريغت وذلك مبناسبة توليه مهام منصبه اجلديد سفيرا 

لبالده.
 واستقبل سمو ولي العهد سفير جمهورية بنني الصديقة 

لدى دولة الكويت موجايدو سومانو اسوفو وذلك مبناسبة 
توليه مهام منصبه اجلديد سفيرا لبالده.

 حضر املقابلتني رئيس املراسم والتشريفات بديوان سمو 
ولي العهد الشيخ مبارك صباح السالم.

.. وسموه يستقبل سفير منغولياسمو ولي العهد مستقبال ناصر احملمد

الكويت تؤكد استعدادها 
لدراسة خيارات تسديد العراق 

لتعويضات خسائر العدوان 

 استقبل سمو الشيخ جابر املبارك 
رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف 
أمس بابا االسكندرية وبطريرك الكرازة 
املرقسية ق��داس��ة ال��ب��اب��ا ت��واض��روس 
الثاني والوفد املرافق له وذلك مبناسبة 

زيارته للبالد. حضر املقابلة نائب وزير 
ش��ؤون ال��دي��وان األم��ي��ري الشيخ علي 
اجل���راح ورئ��ي��س دي���وان سمو رئيس 
مجلس ال��وزراء الشيخة اعتماد اخلالد 

 سمو الشيخ جابر املبارك مستقبال بابا اإلسكندريةاألحمد وسفيرا البلدين.

خالد املضف

رئيس الوزراء يستقبل 
بابا اإلسكندرية 

تواضروس الثاني 


