
 قال الشيخ صباح اخلالد نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير اخلارجية الكويتي 
ان الكويت وخالل عضويتها غير الدائمة 
في مجلس األمن وباعتبارها ممثلة للدول 
العربية ستواصل ال��دف��اع ع��ن القضية 
الفلسطينية التي تعتبر »مركزية للعرب 

واملسلمني«.
واك��د وزي��ر اخلارجية الكويتي خالل 
لقائه الرئيس محمود عباس رئيس دولة 
فلسطني مساء االثنني في نيويورك موقف 
ال��ك��وي��ت امل��ب��دئ��ي وال��ث��اب��ت والتاريخي 
املساند للحق الفلسطيني ف��ي نضاله 
إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي ونيل كافة 
حقوقه السياسية املشروعة وإقامة دولته 
املستقلة على أرض��ه وعاصمتها القدس 

الشرقية.
وش����دد ع��ل��ى اه��م��ي��ة ال��ع��م��ل ي���دا بيد 
م��ع االش��ق��اء الفلسطينيني بكل األوق��ات 
الب��راز أهمية القضية ومعاناة الشعب 

الفلسطيني.
ونقل اخلالد خالل اللقاء حتيات صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 

ومتنيات سموه للرئيس الفلسطيني بدوام 
الصحة والعافية ولفلسطني وشعبها 

الشقيق املزيد من التقدم واالزدهار.
وف��ي السياق ق��ال اخلالد في تصريح 
صحفي بعد اللقاء »تشرفت بلقاء الرئيس 
محمود عباس وحتدثنا عن رئاسة دولة 
الكويت ملجلس االم��ن خالل شهر فبراير 
اجلاري وجهودها في تسليط الضور على 
قضايانا العربية وفي مقدمتها القضية 
الفلسطينية التي تعتبر من اقدم القضايا 
في األمم املتحدة وال يجب ان تستمر بهذا 
الشكل حيث يجب ان ي��ك��ون ه��ن��اك حل 
لهذه القضية وف��ق برنامج زمني وعلى 

مرجعيات املجتمع الدولي«.
وأضاف ان »مرجعيات املجتمع الدولي 
حلل القضية الفلسطينية تتمثل في حل 
الدولتني وإقامة الدولة الفلسطينية على 
ح���دود ع��ام 1967 وعاصمتها القدس 
ال��ش��رق��ي��ة وامل���ب���ادرة ال��ع��رب��ي��ة للسالم 
وجميعها مسلمات يحرص املجتمع الدولي 

على تطبيقها«.
وت��اب��ع ق��ائ��ال »ن��ن��س��ق م��ع اشقائنا 

الفلسطينيني في كل ما يتعلق بالقضية 
مبجلس االم��ن وخ��الل أنشطة وفعاليات 
األمم امل��ت��ح��دة بشكل ع��ام حيث تعتبر 
مشاركة الرئيس الفلسطيني في جلسة 
مجلس االمن التي تعقد في ال20 من فبراير 
اجلاري مهمة ونعول عليها الكثير الطالع 
املجتمع الدولي على مستجدات الوضع 

فيما بتعلق بالقضية الفلسطينية«.
م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال وزي����ر اخل��ارج��ي��ة 
الفلسطيني ري��اض املالكي »ان موقف 
دولة الكويت مشرف واخوي وداعم بشكل 
كبير ولوال وجود الكويت مبجلس االمن 
ملا متكنا من القدوم الى هنا ولوال رئاسة 
الكويت ملجلس االم��ن ملا عقدت مثل هذه 
اجللسة بحضور الرئيس الفلسطيني فهو 
جهد مشكور للكويت ولصاحب السمو 
امير الكويت حفظه الله ولوزير اخلارجية 
وملندوب دول��ة الكويت الدائم لدى األمم 

املتحدة«.
وق��ال ان »دول��ة الكويت عملت كل ما 
هو مستطاع لتوفير الفرصة التاريخية 
لفلسطني وللرئيس الفلسطيني للحضور 

واملشاركة في هذا االجتماع الهام ملجلس 
االم��ن ولفتح ه��ذه اجللسة املغلقة لكي 
يتمكن الرئيس الفلسطيني من التحدث 
امام مجلس االمن وعبره الى العالم حول 
ال��وض��ع ف��ي فلسطني خ��اص��ة بعد ق��رار 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب االعتراف 

بالقدس عاصمة إلسرائيل«.
واض����اف »ن��ح��ن ن��ق��در ه���ذه اجل��ه��ود 
الكبيرة ونتقدم بالشكر لدولة الكويت 
وحلضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه 
وللحكومة ول��وزي��ر اخل��ارج��ي��ة ونقدر 
الدعم الكامل واملميز للموقف الفلسطيني 
والتضحية الكبيرة التي تقدمها الكويت 
ملساندة احلق الفلسطيني ألننا نعلم متاما 
ان رئاسة مجلس االمن تتطلب من الدولة 
املترأسة تقدمي الكثير م��ن التضحيات 
بهذا اخلصوص السيما في حال مت دعوة 

فلسطني للحضور على مستوى الرئيس«.
واكد »اننا ندرك بان هذا املوقف لدولة 
الكويت قد يجعل من ال��ض��رورة ان يتم 
السماح للوفد اإلسرائيلي للتحدث والرد 
على كلمة الرئيس محمود عباس ولكن 

ه��ذه اص��ول العمل مبجلس االم��ن وهذا 
عبء نحمله جميعا كدول عربية عندما 
نحمل هذه املسؤولية ونرتقي بها بكل 
شرف الى مجلس االمن ومنه الى العالم 

اجمع«.
واع���رب املالكي ع��ن شكره وتقديره 
لدولة الكويت على »هذا املوقف الشريف 
وال��ن��ب��ي��ل وامل��خ��ل��ص ف��ي ه���ذه اللحظة 
التاريخية التي لم تتراجع بها الكويت عن 
دعم القضية الفلسطينية او تغيب عنها 
وحتملتها بكل مسؤولية وإخالص ونقدر 
ذلك عاليا باسم كل الشعب الفلسطيني 
وقيادته«. واعرب عن امله في ان يضفي 
اجتماع مجلس االم��ن غدا حول القضية 

الفلسطينية مبشاركة الرئيس الفلسطيني 
الكثير للقضية ويعطي لصوت فلسطني 
الزخم املطلوب لكي ينتقل عبر مجلس 
االم��ن برئاسة الكويت الى العالم اجمع 
ملعرفة حقيقة املوقف الفلسطيني وعدالة 
هذه القضية التي يجب ان يتم حلها بأسرع 

ما ميكن وعبر مجلس االمن.
وسيعقد مجلس األم��ن خ��الل رئاسة 

دول��ة الكويت ف��ي شهر فبراير اجل��اري 
جلستني ملناقشة القضية الفلسطينية 
األول���ى ال��ي��وم الثالثاء حيث سيتم عقد 
جلسة حول احلالة في الشرق األوسط مبا 
في ذلك فلسطني مبشاركة فخامة الرئيس 
الفلسطيني محمود ع��ب��اس والثانية 
اجتماع مجلس األمن »بصيغة آري��ا« في 
ال 22 من فبراير اجلاري حول احلالة في 

األراضي الفلسطينية احملتلة.

وح��ض��ر اللقاء ك��ل م��ن مساعد وزي��ر 
اخلارجية ل��ش��ؤون مكتب نائب رئيس 
مجلس ال��وزراء وزي��ر اخلارجية السفير 
ال��ش��ي��خ ال��دك��ت��ور أح��م��د ن��اص��ر احملمد 
ومندوب دول��ة الكويت الدائم لدى األمم 
املتحدة السفير منصور العتيبي ونائب 
مساعد وزير اخلارجية لشؤون املنظمات 
الدولية الوزير املفوض ناصر الهني وعدد 

من مسؤولي وزارة اخلارجية.
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وزيرة الهجرة املصرية تشيد بعالقات بالدها »املتميزة« مع الكويت 
 أشادت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون املصريني باخلارج نبيلة 
مكرم بالعالقات »املتميزة« مع دولة بالكويت سواء على املستوى 

الشعبي أو املستوى الرسمي.
واكدت الوزيرة في تصريح نقلته وكالة انباء الشرق االوسط 
أمس الثالثاء في ختام زيارتها الى دول��ة الكويت مبا حتظى به 

اجلالية املصرية من اهتمام ورعاية في الكويت.
وقالت ان ه��ذا »يعد انعكاسا طبيعيا للعالقات الوطيدة بني 
البلدين الصديقني خاصة في ظل التفاهم والتعاون الوثيق بني 
الرئيس عبد الفتاح السيسي وسمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح 
األحمد«. واش��ارت مكرم الى التسهيالت التي ستقدم للمصريني 

العاملني في الكويت ملساعدتهم على ممارسة حقهم الدستوري 
واملشاركة باالنتخابات الرئاسية املقررة في اخلارج ايام 16 و17 
و18 م��ارس املقبل. وأوضحت ان )الهيئة الوطنية لالنتخابات( 
وفرت بالتعاون مع وزارة اخلارجية والسفارات املصرية باخلارج 

كل التسهيالت املمكنة للمصريني ملمارسة حقهم الدستوري.

سموه يشمل اليوم برعايته وحضوره تكرمي الفائزين مبسابقة الكويت للقرآن الكرمي 

أمير البالد يستقبل الغامن واحملمد والهاشل ورئيس 
وأعضاء  السدرة للرعاية النفسية ملرضى السرطان

وسموه يستقبل محمد الهاشل سمو األمير مستقبال مرزوق الغامن

 استقبل ص��اح��ب السمو 
أم��ي��ر ال��ب��الد ال��ش��ي��خ صباح 
األح��م��د بقصر ب��ي��ان صباح 
أم���س رئ��ي��س مجلس األم��ة 

مرزوق الغامن.
 كما استقبل سموه سمو 

الشيخ ناصر احملمد.
 واستقبل صاحب السمو 
أم��ي��ر ال��ب��الد ال��ش��ي��خ صباح 
األحمد محافظ بنك الكويت 
املركزي الدكتور محمد الهاشل 
حيث أه��دى سموه مسكوكة 
ت��ذك��اري��ة اح��ت��ف��اء بالذكرى 
اخلمسني لليوبيل الذهبي 

إلنشاء بنك الكويت املركزي.
 واستقبل صاحب السمو 
أم��ي��ر ال��ب��الد ال��ش��ي��خ صباح 
األحمد رئيس جمعية السدرة 

ل��ل��رع��اي��ة النفسية ملرضى 
السرطان الشيخة عزة جابر 

العلي وأعضاء اجلمعية.
 وح��ض��ر امل��ق��اب��ل��ة وزي���ر 
ش����ؤون ال���دي���وان األم��ي��ري 

الشيخ علي اجلراح.
م��ن ج��ه��ة أخ���رى يتفضل 
ص��اح��ب السمو أم��ي��ر البالد 
الشيخ صباح األحمد فيشمل 
برعايته وح��ض��وره احلفل 
اخل��ت��ام��ي لتكرمي الفائزين 
وال���ف���ائ���زات ف���ي م��س��اب��ق��ة 
الكويت الكبرى حلفظ القران 
ال��ك��رمي وجت��وي��ده احل��ادي��ة 
وال��ع��ش��ري��ن وذل���ك ف��ي متام 
الساعة العاشرة والنصف من 
صباح اليوم االربعاء وذلك 

على مسرح قصر بيان.

ولي العهد يستقبل الغامن واحملمد والدعيج والهاشل واجلبري واخلالد والصرعاوي 
استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ 
نواف األحمد بقصر بيان صباح أمس 

رئيس مجلس االمة مرزوق الغامن.
 واستقبل سمو ولي العهد الشيخ 
ن���واف األح��م��د سمو الشيخ ناصر 

احملمد.
 كما استقبل سموه الشيخ الدكتور 

إبراهيم الدعيج.
 واستقبل سمو ولي العهد محافظ 
بنك الكويت املركزي الدكتور محمد 
الهاشل حيث قدم لسموه مسكوكتني 
ت��ذك��اري��ت��ني مبناسبة ان��ش��اء بنك 
ال��ك��وي��ت امل��رك��زي واف��ت��ت��اح املبنى 

الرئيسي للبنك.
 واستقبل سمو ولي العهد وزير 

االعالم محمد اجلبري.
 واستقبل سمو ولي العهد محافظ 

االحمدي الشيخ فواز اخلالد.
 ك��م��ا استقبل س��م��و ول���ي العهد 
رئيس ديوان احملاسبة باإلنابة عادل 

الصرعاوي.
سمو ولي العهد يستقبل ناصر احملمد

 اس��ت��ق��ب��ل 
س��م��و ال��ش��ي��خ 
ج��اب��ر امل��ب��ارك 
رئ��ي��س مجلس 
ال���������وزراء ف��ي 
قصر بيان أمس 
م��ح��اف��ظ بنك 
الكويت املركزي 
الدكتور محمد 
ال��ه��اش��ل حيث 
أه�����دى س��م��وه 
م����س����ك����وك����ة 
تذكارية احتفاء 
ب�����ال�����ذك�����رى 
اخل�����م�����س�����ني 
»ال����ي����وب����ي����ل 
الذهبي« إلنشاء 
ب��ن��ك ال��ك��وي��ت 

املركزي.

 الشيخ صباح اخلالد خالل لقائه محمود عباس رئيس دولة فلسطني

سمو األمير يهنئ ولي العهد بذكرى توليه منصبه 
 بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد برسالة تهنئة إلى أخيه سمو ولي العهد 
الشيخ ن��واف األحمد مبناسبة الذكرى الثانية 
عشرة لتولي سموه حفظه الله والية العهد هذا 

نصها:
»سمو ولي العهد أخي العزيز الشيخ نواف 

األحمد اجلابر الصباح حفظه الله
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

يسعدني أن أعرب لكم أخي العزيز عن صادق 
التهاني القلبية وأج��م��ل التبريكات مبناسبة 
الذكرى الثانية عشرة لتولي سموكم والية العهد.

 واذ اع��ب��ر لسموكم ع��ن عظيم ال��ث��ن��اء على 

إخالصكم وتفانيكم املطلق ف��ي خدمة الوطن 
الغالي والشعب الكويتي ال��ك��رمي النتهز هذه 
املناسبة السعيدة على قلبي وعلى شعبنا العزيز 
للتعبير ع��ن ب��ال��غ االع��ت��زاز مبسيرة سموكم 
احلافلة بالتفاني لرفعة الوطن العزيز واعالء 
شأنه واملفعمة مبعاني حب ووف��اء أهل الكويت 

لسموكم.
 سائلني الباري جل شأنه أن يدمي على سموكم 
موفور الصحة والعافية وأن يأخذ بأيدينا جميعا 
ويسدد اخلطى لكل ما فيه مصلحة وطننا الغالي 
ونهضته وحتقيق كل ما ننشده له من رقي ومنو 
وازده���ار وان يحفظه وي��دمي عليه نعمة األمن 

واألمان والرخاء.
وق��د تلقى صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد رسالة شكر جوابية من أخيه سمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح 

حفظه الله هذا نصها:
 »حضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد 

اجلابر الصباح حفظه الله ورعاه
 أمير البالد املفدى

 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،
 ببالغ الثناء وعظيم االمتنان تلقيت رسالة 
سموكم الغالية التي أعتز بها كثيرا وما تضمنته 
من جميل التهاني مبناسبة الذكرى الثانية عشرة 

لتوليني والية العهد.
 وإذ يسرني أن أرفع إلى مقام سموكم السامي 
حفظكم الله أسمى آي��ات الشكر والتقدير على 
التهنئة الرقيقة فإنني أغتنم هذه الفرصة ألشيد 
بكل الفخر واالع���ت���زاز بنهج سموكم القومي 
وسعيكم ال����دؤوب بكل ع��زمي��ة وإص����رار نحو 
حتقيق نهضة تنموية شاملة بوطننا الغالي داعيا 
املولى عز وجل أن يكأل سموكم بحفظه ورعايته 
رمزا وفخرا للكويت مدثرا رداء الصحة والعافية 
ولكويتنا احلبيبة املزيد من األمن والتقدم والرخاء 
ف��ي ظ��ل ق��ي��ادة سموكم ال��رش��ي��دة حفظكم الله 

ورعاكم ذخرا للبالد وقائدا للعمل اإلنساني.

أكد أن القضية الفلسطينية »مركزية للعرب واملسلمني« 

صباح اخلالد: موقف الكويت مبدئي وثابت ومساند للحق الفلسطيني

املبارك يستقبل 
محافظ بنك الكويت املركزي 

سمو الشيخ جابر املبارك يستقبل الدكتور محمد الهاشل .. وسموه يستقبل د. إبراهيم الدعيج


