الكويت تشيد بدور جلنة أممية في حتصيل مستحقاتها عن خسائر العدوان العراقي
أعربت الكويت أم��س عن تقديرها المانة
جلنة األمم املتحدة للتعويضات عن خسائر
ال��ع��دوان العراقي على الكويت ل��دوره��ا في
توزيع احلصص املقررة من التعويضات لهذا
العام.
وق��ال رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة
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لتقدير التعويضات ع��ن خسائر ال��ع��دوان
العراقي خالد املضف في اجتماع للجنة األمم
املتحدة للتعويضات بجنيف إن الكويت تلقت
هذا العام ثالث دفعات من التعويضات قيمة كل
منها  90مليون دوالر.
وأض����اف أن ال��دف��ع��ات ال��ث�لاث ج���رت في
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أبريل ويوليو وأكتوبر وذلك وفقا آللية الدفع
املنصوص عليها في املقرر  267لعام .2009
وأوض��ح أن��ه بهذه املدفوعات يكون املبلغ
املتبقى لصالح الكويت حوالي 4ر 4مليارات
دوالر ويتعني س���داده مستقبال مشيرا في
الوقت ذات��ه إلى مواصلة اإلي��داع في صندوق

التعويضات ستقرب اجلميع م��ن اإلجن��از
النهائي ملهمة مجلس االدارة واحلصول على
كامل التعويضات املخصصة للكويت.
وأشاد املضف بعمل مجلس إدارة جلنة األمم
املتحدة للتعويضات ومساهمتها المتام املهام
املوكلة اليها.
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أمير البالد يستقبل الغامن وآل
الشيخ واملبارك ومراد وعنايتي
 ..وسموه يستقبل نادية مراد

سمو األمير يستقبل الغامن وآل الشيخ

استقبل صاحب السمو أمير ال��ب�لاد الشيخ
صباح األحمد مبوقع احتفال شركة نفط الكويت
صباح أمس رئيس مجلس األمة م��رزوق الغامن
ورئ��ي��س مجلس ال��ش��ورى باململكة العربية
السعودية الشقيقة الدكتور عبدالله آل الشيخ
والوفد املرافق وذلك مبناسبة زيارته الرسمية
للبالد.

واستقبل سموه سمو الشيخ جابر املبارك
رئيس مجلس الوزراء.
كما استقبل سموه صباح أم��س نادية مراد
احلائزة على جائزة نوبل للسالم لعام 2018
وذلك مبناسبة زيارتها للبالد .وقد هنأها سموه
بحصولها على اجلائزة ،مشيدا سموه بدورها
اإلنساني وتركيز األنظار على جرائم احلروب

أقام مأدبة عشاء على شرف رئيس مجلس الشورى السعودي

ثامر الصباح :عالقات الكويت
والسعودية تاريخية ومتجذرة

الشيخ ثامر الصباح مستقبالً الغامن وآل الشيخ خالل مأدبة العشاء

أش��اد سفير الكويت لدى اململكة العربية السعودية
الشيخ ثامر جابر األحمد الصباح بالعالقات التاريخية
واملتجذرة بني البلدين والشعبني الشقيقني.
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به الشيخ ثامر
على هامش مأدبة عشاء أقامها وإخوانه على شرف
رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ الدكتور
عبدالله بن محمد آل الشيخ والوفد املرافق له في (دار
جابر) الليلة قبل املاضية مبناسبة زيارته الرسمية
إل��ى البالد .ون��وه الشيخ ثامر بالعالقات الراسخة
واملصيرية ال��ت��ي ت��رب��ط البلدين منذ ال��ق��دم والتي
حتظى اليوم مبزيد من الرعاية واالهتمام من صاحب
السمو أمير البالد وأخيه خ��ادم احلرمني الشريفني.
وثمن العالقات املتميزة واملشتركة بني مجلس األمة
الكويتي ومجلس الشورى السعودي والتي تترجمها

الدبلوماسية الشعبية الهادفة إلى تعزيز الروابط
وتنسيق املواقف بني اجلانبني على الساحتني اإلقليمية
والدولية .وأك��د الشيخ ثامر قناعته ب��أن الزيارات
املتبادلة بني املسؤولني في البلدين تعكس وتترجم
ما تتمتع به تلك العالقات من حيوية وتفاعل إيجابي
يصب في مصلحة البلدين والشعبني الشقيقني معربا
عن شكر وتقديرة جلميع من حضر املأدبة.
وحضر مأدبة العشاء رئيس مجلس األمة مرزوق
الغامن واألم�ين العام ملجلس التعاون ل��دول اخلليج
العربية الدكتور عبداللطيف الزياني وسفير اململكة
لدى البالد األمير سطان بن سعد بن خالد.
كما حضر املأدبة أعضاء مجلس األمة الكويتي الدكتور
عبدالكرمي الكندري وعبدالله فهاد وخالد الشطي وعودة
الرويعي واألمني العام للمجلس عالم الكندري.

السليمان يبحث مع مجموعة الصداقة
الفرنسية  -اخلليجية مشاريع التعاون الثنائي
بحث سفير الكويت لدى فرنسا سامي السليمان مع
أعضاء مجموعة الصداقة الفرنسية  -اخلليجية مبجلس
الشيوخ الفرنسي مشاريع التعاون الثنائي القادمة بني
البلدين .وقال السفير السليمان في تصريح لـ (كونا)
أمس األربعاء إن ذلك جاء خالل لقائه مع أعضاء مجموعة
الصداقة الفرنسية  -اخلليجية مبقر السفارة مساء
الثالثاء في إطار العالقات املتميزة بني البلدين والتعاون
والتواصل البرملاني املستمر بني مجلسي األمة الكويتي
والشيوخ الفرنسي.
وأض��اف أن وف��دا من مجلس الشيوخ يعتزم زي��ارة
الكويت أوائل شهر ديسمبر املقبل بهدف تعزيز التعاون
الثنائي بني البلدين.
وأوضح السفير السليمان أنه بحث خالل اللقاء إمكانية
استضافة مجلس الشيوخ الفرنسي لفعاليات اقتصادية
وثقافية يشارك فيها نخبة من املختصني من اجلانبني.
وأشار إلى أنه مت التطرق ايضا الى عدد من القضايا
املهمة في املنطقة التي تتداولها احملافل البرملانية.
وأشاد السفير السليمان بهذا الصدد بالتحرك النشط
ال��ذي يقوم به مجلس األم��ة الكويتي ورئيسه م��رزوق

الغامن وال��دور الريادي ال��ذي تضطلع به الدبلوماسية
الكويتية دعما للقضايا العربية وصونا لألمن والسالم
الدوليني وعونا للقضايا التنموية واإلنسانية العاملية.
وقال إنه ملس من اجلانب البرملاني الفرنسي تقديرا
لهذه اجلهود البرملانية الكويتية.
من جانبه اعرب رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية
 اخلليجية عضو مجلس الشيوخ السيناتور جان ماريبوكيل في تصريح ل(ك��ون��ا) عقب اللقاء عن االعتزاز
بعالقات الصداقة والتعاون مع مجلس األمة الكويتي.
وأكد بوكيل أهمية عقد هذه اللقاءات التي من شأنها
تعزيز الصداقة والتواصل بني البلدين واالس��ه��ام في
بلورة مواقف متقاربة ازاء املواضيع البرملانية سواء على
الصعيد الثنائي أو املتعدد األطراف.
وقال إنه سيرأس وفد مجلس الشيوخ الفرنسي في
زيارته املقبلة للكويت متطلعا الن تسفر عن نتائج طيبة
تسهم في تعميق عالقات الصداقة والتنسيق والعمل
املشترك بني برملاني البلدين.وحضر اللقاء نائب الرئيس
املكلف بدولة الكويت السناتور داني واتبيلد وعدد من
اعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي.

وسعيها ملكافحة ذل��ك متمنيا سموه لها دوام
التوفيق والنجاح.
واستقبل سموه سفير اجلمهورية اإلسالمية
اإليرانية لدى دول��ة الكويت علي رضا عنايتي
وذل��ك مبناسبة انتهاء فترة مهام عمله سفيرا
لبالده .وحضر املقابالت وزي��ر ش��ؤون الديوان
األميري الشيخ علي اجلراح.

أمير البالد يستقبل السفير اإليراني علي رضا عنايتي

أكد أن زيارة ولي العهد السعودي للكويت حققت دفعة كبيرة في العالقات الثنائية

اجلار الله :احلديث املنقول عن مسؤول نفطي
ال يعكس عالقتنا التاريخية مع السعودية
قال نائب وزير اخلارجية الكويتي خالد اجلارالله
إن احلديث املنقول عن مسؤول نفطي بشأن الزيارة
«التاريخية» التي قام بها صاحب السمو امللكي األمير
محمد ب��ن سلمان ب��ن عبدالعزيز ول��ي العهد نائب
رئيس مجلس ال��وزراء وزير الدفاع في اململكة العربية
السعودية الشقيقة إل��ى ال��ب�لاد «ال يعكس العالقة
التاريخية مع اململكة إطالقا».
جاء ذلك في تصريح أدلى به اجلارالله للصحفيني
على هامش مشاركته في احلفل ال��ذي أقامته السفارة
األملانية ل��دى الكويت الثالثاء مبناسبة عيد بالدها
الوطني.
وأض���اف اجل��ارال��ل��ه أن م��ا نقل ع��ن حديث للرئيس
التنفيذي ملؤسسة البترول الكويتية ن��زار العدساني
بشأن زي��ارة ولي العهد السعودي «ال يعكس العالقة
التاريخية بني البلدين ال سيما أن املواقف الرسمية لدولة
الكويت حيالها أعلنت في أكثر من مناسبة».
وأوضح أن ما قاله العدساني «هو حديث في مناسبة
فنية لقطاع النفط تناولوا فيها شؤون النفط وشجونهم
وهمومهم وبالتالي م��ا قيل فيها ال يعكس مواقفنا
الرسمية».
وأف��اد ب��أن «م��ا ذك��ره العدساني ب��أن امل��وض��وع يتم
تناوله على مستوى القيادة السياسية هو صحيح..
فاملوضوع منذ بدايته بجوانبه الفنية والسياسية يتم
تناوله من قبل القيادة السياسية وهي ومنذ البداية واعية
ومدركة ولها قناعة مطلقة بأن حجم العالقات بني البلدين
كفيل ب��أن يزيل أي س��وء فهم أو اخ��ت�لاف ف��ي وجهات
النظر».

خالد اجلار الله يشارك في حفل السفارة األملانية

وج��دد التأكيد على أن «زي��ارة ولي العهد السعودي
للكويت تاريخية ومهمة ومحل ترحيب إذ حققت دفعة
كبيرة ج��دا ف��ي ال��ع�لاق��ات الثنائية وج��س��دت العالقة
التاريخية بني البلدين الشقيقني» وشدد على أن «رؤى
البلدين متطابقة حيال القضايا الثنائية وكذلك القضايا
اإلقليمية وال��دول��ي��ة» .وأض��اف اجلارالله أن «الكويت

رحبت بصاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان
وأذكر متاما أنني قلت إنه :يحل في قلوب أهل الكويت وفي
وجدانهم وبالتالي نحن الزلنا عند هذا املوقف والرأي
ونتطلع إلى املزيد من الزيارات والتواصل مع األشقاء في
السعودية منطلقني من حقيقة ثابتة بأن عالقاتنا وثيقة
وراسخة ومتميزة ويربطها املصير املشترك».

سفير الكويت لدى إيطاليا يثمن مبادرات البحرين لترسيخ قيم احلوار والسالم
ثمن سفير الكويت لدى ايطاليا الشيخ
علي اخلالد مبادرات البحرين في نسج
حل��م��ة ال��ت��ع��اي��ش واحل�����وار احل��ض��اري
والثقافي بني الشعوب وتعزيز التآخي
والسالم مرحبا مببادرتها بتدشني كرسي
جامعي مختص ل��دى اك��ب��ر اجلامعات
االيطالية.
ج��اء ذل��ك خ�لال حفل استقبال أقامه
الشيخ علي اخلالد عميد سفراء دول مجلس
ال��ت��ع��اون اخلليجي ل��دى إيطاليا مساء
الثالثاء احتفاء بأعضاء وفدي «مركز امللك
حمد العاملي للتعايش السلمي» و(جمعية
ه��ذه ه��ي البحرين) مبناسبة املشاركة
في تدشني (كرسي امللك حمد للحوار بني
األديان والتعايش السلمي) بجامعة روما
األولى (جامعة ال سابينتسا).
ورح���ب ال��ش��ي��خ ع��ل��ي اخل��ال��د بالوفد
البحريني الذي يتقدمه رئيس مجلس أمناء
مركز امللك حمد الشيخ الدكتور خليفة بن
حمد آل خليفة ووزي��ر التربية والتعليم
الدكتور ماجد النعيمي ويضم النائب الثاني
لرئيس مجلس أمناء املركز بتسي ماثيسون
ورئ��ي��س جامعة البحرين البروفيسور
رياض حمزة ووفد طالبي بحريني.

السفير الشيخ علي اخلالد مع وفدي مركز امللك حمد العاملي للتعايش السلمي وجمعية هذه هي البحرين

وقال إن افتتاح كرسي امللك حمد للحوار
بني األدي��ان والتعايش السلمي لدى اكبر
جامعات ايطاليا وأوروب��ا هو ثمرة نظرة
جديدة لرسالة التآخي العاملية التي أطلقها
امل��ل��ك حمد ب��ن عيسى آل خليفة وحتت
رعايته السامية وتعد خطوة هامة حيث
القت اهتماما واضحا وصدى ايجابيا كبيرا
في مختلف األوساط اإليطالية.
وأض��اف أن احلضور البحريني الرفيع

امل��س��ت��وى وال��ش��ب��اب��ي ومم��ث��ل��ي الطيف
البحريني الغني أعطى بعدا عميقا وملموسا
لرسالة احل��وار وإب��راز الطبيعة املنفتحة
لشعوب اخلليج ودور قياداتها احلكيمة في
تعزيز التعايش السلمي ومواجهة التطرف
والتعصب واالرهاب.
وأكد الشيخ علي اخلالد حرص سفارة
ال��ك��وي��ت ع��ل��ى دع���م وت��وف��ي��ر ك��ل ف��رص
النجاح جلهود البحرين الشقيقة مبا يعزز

جسور التواصل الثقافي واحلضاري بني
دول مجلس التعاون وايطاليا واالحت��اد
األوروبي.
وب�ي�ن أن «ه����ذه امل���ب���ادرة ت��دع��م دور
الدبلوماسية اخلليجية ف��ي نقل رسالة
بلداننا وشعوبنا وأمتنا احلضارية واجالء
صورتها احلقيقية وما تبذله من اسهامات
أصيلة في مسيرة االنسانية وفي استقرار
العالم ورخ���اء شعوبه على أس��اس قيم
التعايش واحلوار والسالم».
وم��ن جانبه أش��اد رئيس مجلس أمناء
مركز امللك حمد الشيخ الدكتور خليفة
بن حمد آل خليفة بدور سفير الكويت في
إجن��اح املشروع ومساندته منذ البدء في
تنفيذه مؤكدا ان مساهمته في دعم املشروع
شكلت دافعا مهما لبلورته.
كما أشاد وزير التربية والتعليم الدكتور
ماجد النعيمي بجهود الشيخ علي اخلالد
في اتساق تدشني كرسي امللك حمد للحوار
في روما فيما نوه رئيس جامعة البحرين
الدكتور رياض حمزة بتزامن تدشني كرسي
امللك حمد للحوار في جامعة (ال سابينتسا)
وما سيقدمه لالنسانية مع مرور مئة عام
على التعليم في البحرين.

