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السورية اجلوالن  بشأن  األميركي  للقرار  واستيائها  أسفها  عن  تعرب  الكويت 
أعرب مصدر مسؤول في وزارة اخلارجية الكويتية 
عن أسف دولة الكويت واستيائها لقرار الواليات املتحدة 
األمريكية االع��ت��راف بسيادة إسرائيل على مرتفعات 

اجلوالن السورية.
وأوضح املصدر في بيان لوزارة اخلارجية أول أمس 

أن هذا القرار يخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية 
الدولية والسيما القرار 497  الذي دعا إسرائيل إلى إلغاء 
ضم مرتفعات اجل��والن السورية واعتبار قراراتها في 

اجلوالن الغية وباطلة وليس لها أي أثر قانوني.
وأشار املصدر إلى أن مثل هذه القرارات متثل تقويضا 

لعملية السالم الشامل في الشرق األوس��ط وتهديدا 
لألمن واالستقرار فيه مؤكدا موقف دولة الكويت الداعي 
للحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية واملستند إلى 
قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية وحل 

الدولتني.
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سمو ولي العهد يستقبل سمو الشيخ ناصر احملمد

سموه عزى الرئيس اإليراني بضحايا السيول والفيضانات 

األمير يستقبل الغامن وسفراء أوكرانيا والسودان وجنوب إفريقيا 

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن. كما استقبل سموه 
سمو الشيخ ناصر احملمد. واستقبل سموه 
سفير أوكرانيا ل��دى دول��ة الكويت فالدمير 
تولكاش وذل��ك مبناسبة انتهاء مهام عمله 

سفيرا لبالده.
كما استقبل سموه سفير جمهورية السودان 
لدى دولة الكويت محي الدين سالم أحمد وذلك 

مبناسبة انتهاء مهام عمله سفيرا لبالده.
واستقبل سموه سفير جمهورية جنوب 
إفريقيا لدى دولة الكويت مزوليسا بونا وذلك 
مبناسبة انتهاء مهام عمله سفيرا لبالده. 
وحضر املقابالت وزير شؤون الديوان األميري 

الشيخ علي اجلراح.
من جهة أخ��رى بعث صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية تعزية 
إلى الرئيس الدكتور حسن روحاني رئيس 
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية الصديقة، 
عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق 
م��واس��ات��ه بضحايا ال��س��ي��ول والفيضانات 
التي اجتاحت معظم احملافظات اإليرانية 
ج��راء األم��ط��ار ال��غ��زي��رة وال��ت��ي أس��ف��رت عن 
سقوط العشرات من الضحايا واملصابني، 
سائال سموه املولى تعالى أن يتغمد الضحايا 
بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح 
جناته ويلهم ذويهم جميل الصبر وأن مين 
على املصابني بسرعة الشفاء والعافية وميكن 

املسؤولني في البلد الصديق من جتاوز آثار 
هذه الكارثة الطبيعية.

وب��ع��ث س��م��و ول���ي ال��ع��ه��د ال��ش��ي��خ ن��واف 
األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس الدكتور 
حسن روحاني رئيس اجلمهورية اإلسالمية 
اإلي��ران��ي��ة الصديقة ضمنها سموه خالص 
تعازيه وص��ادق مواساته بضحايا السيول 
والفيضانات التي اجتاحت معظم احملافظات 
اإليرانية جراء األمطار الغزيرة سائال سموه 
املولى جل وع��ال أن يتغمد الضحايا بواسع 
رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن 

مين على املصابني بسرعة الشفاء.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 

مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

.. وسموه يستقبل سفير السودانسمو األمير يستقبل مرزوق الغامن

أمير البالد يستقبل سفير جنوب إفريقيا

األوبريت  وحضوره  برعايته  اليوم  يشمل  البالد  أمير 
غير« »الكويت...فعاًل  الوطني 

يتفضل صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد فيشمل برعايته 

وح���ض���وره ح��ف��ل األوب���ري���ت ال��وط��ن��ي 
)ال��ك��وي��ت... فعال غير( وذل��ك ف��ي متام 

الساعة العاشرة والنصف من صباح 
اليوم األربعاء على مسرح قصر بيان.

.. وسموه يستقبل سفير اإلمارات العربية املتحدة صقر ناصر الريسي

استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ نواف 
األح��م��د بقصر ب��ي��ان ص��ب��اح أم��س رئيس 
مجلس األمة مرزوق  الغامن. واستقبل سمو 

ولي العهد سمو الشيخ ناصر احملمد.
واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف 

األحمد سفيرة جمهورية السودان الشقيقة 
ل��دى دول��ة الكويت السفيرة محي الدين 
سالم أحمد وذلك مبناسبة انتهاء مهام عمله 
سفيرا لبالده. كما استقبل سمو ولي العهد 
سفير جمهورية جنوب إفريقيا الصديقة 

ل��دى دول��ة الكويت السفير مزوليسا بونا 
وذل��ك مبناسبة انتهاء مهام عمله سفيرا 
لبالده.حضر املقابلتني معالي رئيس املراسم 
والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ 

مبارك صباح السالم.

 واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد سفير دولة االمارات العربية املتحدة 
الشقيقة ل��دى دول��ة الكويت السفير صقر 
ناصر الريسي وذلك مبناسبة توليه مهام 

منصبه اجلديد سفيرا لبالده.

ولي العهد يستقبل الغامن واحملمد
 وسفراء السودان وجنوب إفريقيا واإلمارات

اجلار الله: الكويت حترص على التواصل مع األشقاء

عقد جولة مباحثات كويتية 
عراقية لبحث امللفات املشتركة

عقدت جولة مباحثات ثنائية بني وفد وزارة 
اخلارجية الكويتية ومسؤولني في اخلارجية 
العراقية في بغداد أمس الثالثاء لبحث عدد من 

امللفات املشتركة.
وت��رأس وفد الكويت نائب وزي��ر اخلارجية 
خالد اجل��ار الله فيما ت��رأس اجلانب العراقي 

وكيل وزارة اخلارجية نزار اخلير الله.
وم��ن امل��ق��رر أن تتناول املباحثات ع��ددا من 
امللفات املشتركة وسبل تطوير العالقات الثنائية 

بني البلدين الشقيقني.
كما سيبحث الطرفان االستعدادات الجتماع 
الدورة السابعة للجنة الوزارية العليا العراقية 

الكويتية املقرر قريبا في الكويت.
وض��م الوفد الكويتي السفير الكويتي لدى 
العراق سالم الزمانان ومساعد وزير اخلارجية 
لشؤون مكتب نائب الوزير السفير ايهم العمر 
ومساعد وزي��ر اخلارجية للشؤون القانونية 
غ��امن ال��غ��امن ون��ائ��ب مساعد وزي��ر اخلارجية 

للشؤون القانونية سالم الشبلي.
كما ضم الوفد العراقي مستشار الوزير محمد 

حمود ورئ��ي��س ال��دائ��رة العربية ف��ي ال���وزارة 
اسماعيل شفيق وممثل عن وزارة النقل الكابنت 

البحري كرمي جبار.
وكان نائب وزير اخلارجية خالد اجلارالله قد 
أكد أن زيارته إلى العراق تأتي من منطلق حرص 
الكويت على التواصل مع األشقاء في العراق 
وردا لزيارة وكيل وزارة اخلارجية العراقية إلى 

البالد أخيرا.
مضيفاً أن اجل��ان��ب العراقي حريص كذلك 
على هذا التواصل الذي سيشكل فرصة للكويت 
وال��ع��راق لبحث العالقة الثنائية واملصالح 
املشتركة والكبيرة وتطوير ه��ذه العالقات 

الثنائية.
وقال إن البحث خالل الزيارة سيتناول العديد 
من املوضوعات التي حتتاج إلى تنسيق السيما 
في مثل هذه الظروف معربا عن اعتقاده بأن هذه 
الزيارة ستشكل فرصة ممتازة للجانبني لوضع 
كل ه��ذه القضايا على طاولة احل��وار وبلورة 
مواقف متوافقة ومتناسقة داعمة ملصالح البلدين 

الشقيقني.

جانب من جولة املباحثات

املبارك يستقبل 
سفير أوكرانيا 

لدى البالد
استقبل سمو الشيخ ج��اب��ر امل��ب��ارك 
رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان أمس 
سفير جمهورية أوكرانيا الصديقة لدى 
دولة الكويت الدكتور فالدميير تولكاش 

سمو الشيخ جابر املبارك يستقبل سفير أوكرانيا الدكتور فالدميير تولكاشوذلك مبناسبة انتهاء مهام عمله.


