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وفد كويتي يبحث في األردن الترتيبات الفنية لتنفيذ تعهد الكويت في »قمة مكة«
ق��ال سفير ال��ك��وي��ت ل��دى األردن عزيز 
الديحاني أمس إن وفدا من الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية وصل الى األردن 
بناء على توجيهات سامية لبحث بعض 

الترتيبات الفنية حول تنفيذ تعهد الكويت 
بتقدمي حزمة مساعدات اقتصادية لألردن 
ضمن اطار اجتماع )قمة مكة( الرباعية التي 

عقدت خالل شهر يونيو املاضي.

وأضاف الديحاني في تصريح ل )كونا( 
ان زي��ارة وف��د )الصندوق الكويتي( تأتي 
لدعم االردن ومساعدته على جت��اوز اعباء 
ازم��ت��ه االقتصادية م��ؤك��دا عمق العالقات 

»األخوية« بني البلدين الشقيقني و«الرعاية 
الكاملة« التي حتظى بها من سمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد والعاهل األردني امللك 

عبد الله الثاني.

سموه يتسلم التقرير النصف السنوي الثاني ألعمال »مكافحة الفساد« 

أمير البالد يستقبل الغامن واحملمد والنمش

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد اجلابر بقصر بيان ظهر أمس رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن.  كما استقبل سموه سمو الشيخ ناصر 

احملمد. 
واحتفل في قصر بيان صباح أمس بتسلم صاحب 

السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد أوراق اعتماد 
كل من السفير الفارو رودريغيت الفاريث سفيرا ململكة 
إسبانيا والسفير دات��و محمد علي س��الم��ات سفيرا 
ملاليزيا والسفير ايشتفان جيوال شوش سفيرا لهنغاريا 
والسفير بندر العطية سفيرا لدولة قطر وذلك كسفراء 

لبالدهم لدى دولة الكويت.
وح��ض��ر م��راس��م االح��ت��ف��ال وزي���ر ش���ؤون ال��دي��وان 
األم��ي��ري الشيخ علي اجل���راح ون��ائ��ب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد ونائب 
وزير شؤون الديوان األميري الشيخ محمد العبدالله 

ووكيل ال��دي��وان األم��ي��ري مدير مكتب صاحب السمو 
أمير البالد أحمد الفهد واملستشار في الديوان األميري 
محمد  أبو احلسن ورئيس املراسم والتشريفات األميرية 
الشيخ خالد العبدالله ومساعد وزير اخلارجية لشؤون 
املراسم السفير ضاري العجران ورئيس هيئة احلرس 

األميري اللواء ركن فهد عبدالرحمن الزيد. 
 كما استقبل سموه رئيس الهيئة العامة ملكافحة 
الفساد املستشار عبدالرحمن النمش، حيث سلم سموه 
التقرير النصف السنوي الثاني ألعمال الهيئة العامة 

ملكافحة الفساد.
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“مكافحة الفساد”.. وسموه يتسلم أوراق السفير اإلسبانيسمو األمير يستقبل السفير القطري بندر العطية أمير البالد يتسلم من النمش التقرير النصف السنوي الثاني ألعمال 

سمو األمير يهنئ رئيس تشيلي 
بالعيد الوطني لبالده

 ب��ع��ث ص��اح��ب ال��س��م��و أمير 
ال��ب��الد ال��ش��ي��خ ص��ب��اح األح��م��د 
ب��ب��رق��ي��ة تهنئة إل���ى ال��رئ��ي��س 
س��ب��س��ت��ي��ان ب��ن��ي��ي��را رئ��ي��س 
جمهورية تشيلي الصديقة عبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده 

متمنيا لفخامته موفور الصحة 
والعافية وللبلد الصديق دوام 

التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى 
الرئيس سبستيان بنييرا رئيس 
ج��م��ه��وري��ة تشيلي الصديقة 

ضمنها س��م��وه خ��ال��ص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني البالده 
راجيا لفخامته موفور الصحة 

والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر 
امل��ب��ارك رئيس مجلس ال��وزراء 

ببرقية تهنئة مماثلة.

ولي العهد يستقبل ناصر احملمد ورئيس الهيئة العامة ملكافحة الفساد

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد بقصر بيان صباح أم��س سمو 

الشيخ ناصر احملمد. 

واستقبل سمو ول��ي العهد الشيخ 
ن���واف األح��م��د رئ��ي��س الهيئة العامة 
ملكافحة الفساد املستشار عبدالرحمن 

النمش.حيث قدم لسموه التقرير نصف 
السنوي الثاني عن أعمال الهيئة العامة 
ملكافحة الفساد )نزاهة( خالل عام 2017 

وال��ذي تضمن حصر جهود ونشاطات 
الهيئة املتعلقة بالوقاية م��ن الفساد 

ومكافحته.

.. وسموه يستقبل املستشار عبدالرحمن النمش سمو ولي العهد يستقبل سمو الشيخ ناصر احملمد

هنأ نظيريه في تشيلي بالعيد الوطني

الغامن يستقبل سفير الكويت لدى أستراليا والقنصل 
العام في فرانكفورت ونائب رئيس مجلس النواب اليمني

استقبل رئيس مجلس األمة 
م��رزوق الغامن في مكتبه أمس 
الثالثاء سفير دولة الكويت لدى 
أستراليا م��ن��ذر العيسى.  كما 
استقبل الغامن قنصل عام دولة 
الكويت ف��ي ف��ران��ك��ف��ورت خالد 
املطيري.واستقبل رئيس مجلس 
األم��ة م��رزوق الغامن في مكتبه 
أمس نائب رئيس مجلس النواب 
اليمني محمد ع��ل��ي ال��ش��دادي 
والوفد املرافق له وذلك مبناسبة 

زيارته الرسمية للبالد.
وجرى خالل اللقاء استعراض 

العالقات الثنائية بني البلدين 
الشقيقني وس��ب��ل تعزيز آف��اق 
ال���ت���ع���اون ب��ي��ن��ه��م��ا ف���ي شتى 
املجاالت.كما تطرق اللقاء الى 
آخ���ر ت���ط���ورات االوض������اع في 
اليمن اضافة ال��ى مناقشة عدد 
م��ن امل��وض��وع��ات ذات االهتمام 

املشترك.
وح��ض��ر اللقاء ن��ائ��ب رئيس 
مجلس األمة رئيس بعثة الشرف 
املرافقة عيسى الكندري ومراقب 
املجلس النائب نايف امل��رداس 
العجمي والنائب محمد ال��دالل 

واألمني العام ملجلس االمة عالم 
ال��ك��ن��دري وسفير اجلمهورية 
ال��ي��م��ن��ي��ة ل���دى دول����ة ال��ك��وي��ت 

الدكتور علي منصور بن سفاع.
م���ن ج��ه��ة أخ����رى ف��ق��د بعث 
رئ��ي��س مجلس األم���ة م���رزوق 
ال��غ��امن أم���س ببرقيتي تهنئة 
إل��ى رئيسة مجلس ال��ن��واب في 
جمهورية شيلي مايا فيرنانديز 
أليندي ورئيس مجلس الشيوخ 
كارلوس مونتيس سيستيرناس 
وذل��ك مبناسبة العيد الوطني 

لبلدهما. 

مرزوق الغامن يستقبل نائب رئيس مجلس النواب اليمني محمد علي الشدادي

صباح اخلالد يتسلم رسالة خطية
 من نظيره العماني

تسلم الشيخ صباح اخلالد نائب رئيس مجلس 
ال���وزراء وزي��ر اخلارجية رسالة خطية من الوزير 
املسؤول عن الشؤون اخلارجية لدى سلطنة عمان 
الشقيقة يوسف بن علوي بن عبدالله تتصل بالعالقات 
الثنائية التي تربط البلدين الشقيقني وسبل تعزيزها 

في كافة املجاالت والقضايا محل االهتمام املشترك.
جاء ذلك خالل إستقباله سفير سلطنة عمان الشقيقة 
ل��دى دول��ة الكويت السفير عدنان األن��ص��اري أمس 

الثالثاء في قصر بيان العامر.
ومت خالل اللقاء بحث العالقات املتينة والوثيقة 

التي تربط بني البلدين الشقيقني في مختلف املجاالت 
وعلى كافة األصعدة كما مت استعراض مجمل األحداث 
التي تشهدها املنطقة ومناقشة آخر املستجدات على 

الساحتني االقليمية والدولية.
وحضر اللقاء مساعد وزي��ر اخلارجية لشؤون 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية السفير ناصر 
ح��ج��ي امل��زي��ن وم��س��اع��د وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ل��ش��ؤون 
مكتب نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزي��ر اخلارجية 
باإلنابة السفير صالح سالم اللوغاني وعددا من كبار 

املسؤولني.

الشيخ صباح اخلالد يستقبل سفير سلطنة عمان عدنان األنصاري

الكويت تؤكد أهمية وحدة 
ومتاسك مجلس األمن حول 

ملف كوريا الشمالية
أكدت الكويت أهمية وحدة ومتاسك مجلس األمن حول ملف كوريا 
الشمالية معربة عن اسفها وقلقها من امكانية فقدان وحدة املجلس 

جتاه هذه القضية.
جاء ذلك في كلمة الكويت خالل جلسة مجلس األمن حول كوريا 
الشمالية التي ألقاها مندوب دول��ة الكويت الدائم السفير منصور 

العتيبي مساء االثنني.
ودع���ا السفير العتيبي اع��ض��اء املجلس ال��ى جت���اوز اخل��الف��ات 

واالضطالع مبسؤولياتهم في احملافظة على السلم واالمن الدوليني.
وأكد تفهم الكويت ملشاغل جميع االط��راف املعنية اال ان ما دار من 
نقاشات في اللجنة املعنية خالل االسبوعني املاضيني وما آلت اليه 
االمور بعد ذلك امر مؤسف ويشكل مصدر قلق لدى الوفد الكويتي من 

امكانية فقدان وحدة املجلس جتاه هذه القضية.
وقال ان »قضايا عدم االنتشار وأسلحة الدمار الشامل شكلت اخلطر 
االكبر على املسؤوليات امللقاة على عاتقنا نحو احملافظة على السلم 
واالمن الدوليني فنحن على بعد تسعة ايام فقط من العودة مجددا الى 
هذه القاعة الجتماع رفيع املستوى لبحث مخاطر تلك االسلحة على 
عاملنا اليوم والنظر في تفعيل االدوات الرئيسية املتاحة لالمم املتحدة 

في مجال احلد من تلك االسلحة وضمان السلم واألمن الدوليني«.
وأض��اف ان��ه »منذ بضعة اشهر كانت احلالة في شبه اجلزيرة 
الكورية االش��د توترا وخ��ط��ورة فيما يتعلق بالسلم واالم��ن وكان 
يساورنا جميعا القلق ازاء خطر املواجهة العسكرية اال ان تلك املخاوف 
بدأت تقل تدريجيا بعد مبادرات دبلوماسية صادقة اثمرت انعقاد 

قمتني رئاسيتني في غضون شهرين فقط«.
وأع��رب العتيبي عن تطلعه الى جناح القمة بني الكوريتني التي 
ستعقد غدا الفتا الى ان ما نتج عن هذه اجلهود من تفاهمات ايدتها دولة 
الكويت واملجتمع الدولي بأسره بغية الوصول الى الهدف املنشود 
واملتمثل في اخالء شبه اجلزيرة الكورية من االسلحة النووية واحالل 

السالم ما بني الكوريتني.
وأكد أهمية تلك املبادرات الدبلوماسية التي جاءت في ظل وجود 
سلسلة من القرارات الدولية الصادرة عن مجلس األمن اذ كان لتماسك 
املجلس ووحدته دور ري��ادي في ادان��ة كافة البرامج واالنشطة غير 
املشروعة لكوريا الشمالية سواء كانت برامج نووية او تلك املتعلقة 

بالصواريخ الباليستية.
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