
 بحث ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس ال����وزراء ووزي��ر 
الداخلية الشيخ خالد اجل��راح أم��س الثالثاء مع 
وزي��ر اخلارجية والتعاون واالن��دم��اج اإلفريقي 
والنيجريني في اخلارج بجمهورية النيجر إبراهيم 

يعقوب أوجه التعاون املشترك.
وذك��ر بيان صحافي ل��الدارة العامة للعالقات 
واإلع��الم األمني في وزارة الداخلية أنه مت خالل 

اللقاء بحث املوضوعات ذات االهتمام املشترك.
ونقل البيان عن الشيخ خالد اجلراح تأكيده عمق 

عالقات التعاون بني البلدين الصديقني الفتا إلى 
أهمية التعاون املثمر والبناء مبجاالت االمنية.

من جانبه أعرب الوزير يعقوب عن تطلع بالده 
ال��ى التنسيق املثمر بني اجلانبني متوجها لدولة 
الكويت بالشكر والتقدير على ما تلقاه جالية النيجر 

من رعاية واهتمام.
وحضر اللقاء سفير دولة الكويت لدى جمهورية 
النيجر فيصل املسيليم وسفير جمهورية النيجر 

لدى دولة الكويت عبدو أبو بكر.

 استقبل صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان صباح 

أمس سمو الشيخ ناصر احملمد.
 كما استقبل صاحب السمو أمير البالد 

الشيخ صباح األحمد سمو الشيخ جاسم 
بن حمد آل ثاني املمثل الشخصي لألمير 
والشيخ جوعان بن حمد آل ثاني حيث 
نقل لسموه رس��ال��ة شفوية م��ن أخيه 

صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد بن 
خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة 
تتعلق بالعالقات األخ��وي��ة الوطيدة 
بني البلدين والشعبني الشقيقني وآفاق 

تطويرها وآخ���ر مستجدات األوض���اع 
في املنطقة.  وحضر اللقاء النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد ونائب وزير شؤون 

الديوان األميري الشيخ علي اجلراح 
وكان سمو الشيخ جاسم بن حمد آل 
ثاني املمثل الشخصي لألمير والشيخ 
جوعان بن حمد آل ثاني قد وصل صباح 

أم��س ف��ي زي���ارة للبالد ح��ام��ال رسالة 
شفوية من صاحب السمو الشيخ متيم 
بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر 
الشقيقة إلى أخيه صاحب السمو أمير 

البالد الشيخ صباح األحمد.
وك���ان ف��ي استقبالهما ن��ائ��ب وزي��ر 
ش��ؤون ال��دي��وان األم��ي��ري الشيخ علي 

اجلراح.
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سموه تلقى رسالة شفوية من أمير قطر

أمير البالد يستقبل احملمد وجاسم وجوعان آل ثاني  

ولي العهد يستقبل احملمد واملرزوق 

سمو ولي العهد يستقبل الوزير عصام املرزوق

 سمو األمير مستقبال ناصر احملمد

اجلراح يبحث مع وزير خارجية 
النيجر التعاون املشترك 

 استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
بقصر ب��ي��ان ص��ب��اح أم��س سمو الشيخ ناصر 

احملمد.  كما استقبل سموه وزي��ر النفط ووزير 
الكهرباء واملاء عصام حمد املرزوق.

صباح  اخلالد بحث مع نظيره في جمهورية 
النيجر  تعزيز التعاون املشترك

  استقبل الشيخ صباح اخلالد النائب االول 
ل��رئ��ي��س مجلس ال�����وزراء ووزي����ر اخل��ارج��ي��ة 
في قصر بيان أم��س الثالثاء وزي��ر اخلارجية 
والتعاون واالندماج االفريقي والنيجريني في 
اخلارج في جمهورية النيجر الصديقة إبراهيم 
يعقوب وذل��ك مبناسبة زي��ارت��ه الرسمية الى 

البالد.
ومت خالل اللقاء بحث اوج��ه تعزيز عالقات 
الصداقة التي جتمع دولة الكويت مع جمهورية 
النيجر في كل املجاالت وتبادل وجهات النظر 
حيال ت��ط��ورات مجمل القضايا ذات االهتمام 

املشترك على الساحتني االقليمية والدولية.

واختتم اللقاء بالتوقيع على مذكرة تفاهم 
ب��ش��أن اق��ام��ة امل��ش��اورات الثنائية ب��ني وزارة 
خارجية دولة الكويت ووزارة خارجية جمهورية 
النيجر والتعاون واالندماج االفريقي والنيجريني 

في اخلارج.
ووقع على املذكرة عن اجلانب الكويتي النائب 
االول لرئيس مجلس ال��وزراء ووزير اخلارجية 

في حني وقعها عن جانب النيجر الوزير يعقوب.
وح��ض��ر ال��ل��ق��اء سفير دول���ة ال��ك��وي��ت ل��دى 
جمهورية بنني واحمل��ال ال��ى جمهورية النيجر 
الدكتور فيصل املسيليم وعدد من كبار املسؤولني 

في وزارة اخلارجية.

وسموه يستقبل جاسم وجوعان بن حمد آل ثاني

سفير الكويت لدى صربيا يبحث مع مسؤول صربي  تطوير التعاون بني البلدين 
 بحث سفير دول��ة الكويت لدى صربيا يوسف عبدالصمد في 
العاصمة بلغراد اليوم الثالثاء مع وزير الشباب والرياضة الصربي 
فانيا أودوفيتشيتش سبل تطوير التعاون الثنائي بني البلدين في 
مجال الشباب والرياضة. وقال السفير عبدالصمد في تصريح ل� ) 
كونا( ان اجلانبني اتفقا على ضرورة تعزيز التعاون بني البلدين في 
مجالي الشباب والرياضة اذ اقترح الوزير الصربي وضع خطة عمل 

لتكثيف التعاون القائم بني الرياضيني واملدربني في البلدين السيما 
ما يتعلق باستضافة الرياضيني الكويتيني في صربيا ومتكينهم من 

إقامة معسكراتهم التدريبية في مختلف االلعاب الرياضية.
واض��اف ان اجلانبني بحثا كذلك إمكانية االستثمار في مجال 
البنية التحتية الرياضية الى جانب االهتمام بالسياحة الرياضية 
والشبابية من خالل تبادل زيارات شبابية ورياضية في كال البلدين 

لالستفادة من خبراتهم املتنوعة.
واوضح السفير عبدالصمد ان اجلانبني تطرقا ايضا الى أهمية 
عقد اجلولة الثانية الجتماع اللجنة االقتصادية الفنية املشتركة 
الكويتية - الصربية في منتصف العام املقبل في الكويت اضافة 
الى إمكانية بحث بعض املواضيع اخلاصة بالشباب والرياضة في 

اجتماعات اللجنة املذكورة.

خالل حضوره حفل سفارة فلسطني بذكرى االستقالل

اجلارالله: هناك توافق كويتي عراقي حول العديد من امللفات 

 قال نائب وزير اخلارجية خالد اجلارالله أمس األول 
ان زيارة الرئيس العراقي فؤاد معصوم الى البالد تناولت 
العديد من »امللفات املهمة« الفتا الى وجود توافق مشترك 

حيال هذه امللفات.
واوضح اجلارالله في تصريح للصحفيني على هامش 
حضوره حفل سفارة فلسطني مبناسبة ذكرى االستقالل 
ان الكويت حققت الكثير من االجنازات على صعيد اغالق 
امللفات العالقة مع العراق وذلك في اطار العالقة املميزة 
واملتطورة مشيرا الى انه لم يتبق اال القليل منها » وهو امر 
ليس بصعب على الكويت او العراق في جتاوزه واغالقة«.

وفي رد على س��ؤال حول اب��رز االولويات على اجندة 
دولة الكويت في مجلس االمن اكد اجلارالله ان الكويت 
تتواجد في مجلس االمن لتمثيل ال��دول العربية وسوف 

حترص على نقل قضايا وهموم هذه الدول ودول املنطقة.
وقال انه يأتي في مقدمة تلك القضايا موضوع االرهاب 
والعمل االنساني لدولة الكويت والذي تتميز به باالضافة 
الى حل القضايا واخلالفات بالطرق السلمية معربا عن 

امله في ان تنال الكويت خالل هذه الدورة ثقة من انتخبها.
وح��ول ردود الفعل ج��راء ادان���ة االجتماع ال���وزاري 
العربي لتدخالت حزب الله اللبناني قال اجلارالله ان هناك 
اجماعا على هذه االدان��ة والتدخالت التي يقوم بها حزب 

الله اللبناني من جانب الدول العربية.
واض��اف ان العالم العربي يعاني من مظاهر صارخة 
تقوض السلم واالم���ن العربي آم��ال ان تتوحد اجلهود 

العربية للحد من تلك املظاهر التي تهدد االمن العربي.
وقال نائب وزير اخلارجية خالد اجلارالله ان وزارة 
اخلارجية خاطبت سفارة اجلمهورية االسالمية االيرانية 
لدى البالد وطلبت منها اتباع القوانني املعمول بها في دولة 
الكويت فيما يتعلق بعملية جمع التبرعات من خالل وزارة 

الشؤون االجتماعية والعمل.
واضاف ان السفارة االيرانية القت هذا الطلب بتقدير 
حيث بينت ان ه��ذا االج���راء غ��اب عنها وانها تعرب عن 

احترامها للقوانني الكويتية وااللتزام بها.
وكانت السفارة االيرانية قد ارسلت دع��وات لبعض 
وسائل االعالم عن جمعها تبرعات عبر احد البنوك احمللية 
لضحايا الزلزال الذي ضرب االراضي االيرانية االسبوع 

املاضي وخلف نحو 600 قتيال واالف اجلرحى.
 وق��ال ان الكويت »هي الدولة العربية الوحيدة التي 
اوفت بجميع التزاماتها فيما يتعلق باعادة اعمار قطاع 

غزة«.
واضاف اجلارالله ان الصندوق الكويتي للتنمية اليزال 

يقوم بعمله في متويل اعمار قطاع غزة.
وحول العالقات الكويتية - الفلسطينية اكد اجلارالله 
دعم الكويت املستمر للحق الفلسطيني وحرصها على دعم 
هذا احلق في عملية السالم معربا عن امله في ان تستأنف 

هذه العملية اليجاد حل شامل على اساس املبادرة العربية 
وقرارات الشرعية الدولية.

وشدد على انه من الواجب على املجتمع الدولي حتريك 
عملية السالم معتبرا ان اجلمود في عملية السالم سوف 

يسهم في املزيد من التوتر في منطقة الشرق االوسط.
وحول قرار الكوجنرس االمريكي عدم جتديد ترخيص 
مكتب السلطة الفسطينية في واشنطن اذا لم ير اجلانب 
االمريكي جدية ف��ي مفاوضات ال��س��الم الفلسطينية - 

االسرائيلية قال اجلارالله »ان هذا القرار يعد تطورا سلبيا 
على صعيد مسيرة القضية الفلسطينية«.

واوض��ح ان االجتماع ال��وزاري العربي ال��ذي عقد في 
القاهرة االحد املاضي اكد حرص الدول العربية التام على 
عملية السالم داعيا الواليات املتحدة االمريكية العادة 
النظر في قرار اغالق مكتب السلطة الفلسطينية »النه في 
حال االغ��الق فان التواصل مع االدارة االمريكية سوف 

يكون صعبا«.

الشيخ صباح اخلالد يستقبل نظيره في جمهورية النيجر

ال��ت��ب��رع��ات  ج��م��ع  ب���ش���أن  ال��ك��وي��ت��ي��ة  ال���ق���وان���ني  مل����راع����اة  اإلي���ران���ي���ة  ال���س���ف���ارة  خ��اط��ب��ن��ا 

»غ�������������������������زة«  إع�������������������م�������������������ار  جت�������������������������اه  ب�������������ال�������������ت�������������زام�������������ات�������������ه�������������ا  أوف�������������������������������ت  ال���������������ك���������������وي���������������ت 

خالد اجلارالله خالل مشاركته في حفل سفارة فلسطني مبناسبة ذكرى االستقالل

السفير الفلسطيني مع بعض احلضور

الشيخ خالد اجلراح مستقبالً وزير خارجية النيجر 


