
استقبل سمو ولي العهد الشيخ 
ن��واف األح��م��د بقصر بيان صباح 
أم��س رئيس مجلس األم��ة م��رزوق 
الغامن. كما استقبل سمو ولي العهد 
سمو الشيخ جابر امل��ب��ارك رئيس 

مجلس الوزراء.
واستقبل سمو ولي العهد الشيخ 
ن��واف األحمد نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد 
اجل��راح. واستقبل سمو ولي العهد 
محافظ حولي الفريق أول متقاعد 
ال��ش��ي��خ أح��م��د ال��ن��واف ح��ي��ث ق��دم 
لسموه درع تذكاري ولوحة حتمل 
ص���ورة س��م��وه مبناسبة ال��ذك��رى 
الثامنة واخلمسني لعيد االستقالل 
والذكرى الثامنة والعشرين لعيد 
التحرير ومرور ثالثة عشر عاما على 
تولي سموه والية العهد. كما استقبل 
سمو ول��ي العهد محافظ األحمدي 

الشيخ فواز اخلالد حيث أهدى سموه 
ه��دي��ة ت��ذك��اري��ة مبناسبة ال��ذك��رى 

الثامنة واخلمسني لعيد االستقالل 
والذكرى الثامنة والعشرين لعيد 

التحرير ومرور ثالثة عشر عاما على 
تولي سموه والية العهد.
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223 معاملة استقبلتها  »القوى العاملة«: 
خدمة حتويل العمالة »أسهل« منذ بداية األسبوع 

أعلن نائب املدير العام لشؤون العمالة في الهيئة 
العامة للقوى العاملة الكويتية حسن اخلضر أمس 
األربعاء ان خدمة حتويل العمالة )اسهل( استقبلت 

223 معاملة منذ تفعيلها بداية األسبوع احلالي.
وأض����اف اخل��ض��ر ف��ي ت��ص��ري��ح صحفي أن ه��ذه 
املعامالت ج��اءت بعد تفعيل اخلدمة يوم 17 الى 20 

فبراير احلالي فيما مت رفض 87 معاملة من قبل النظام 
الداخلي الفتا إل��ى أن ه��ذه اخل��دم��ات تقدم ألصحاب 

األعمال تسهيال لالجراءات املقدمة لهم.
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سمو ولي العهد يستقبل مرزوق الغامن 

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد بقصر بيان صباح أمس سمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد. كما استقبل 
سموه رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغامن. 
واستقبل سموه سمو الشيخ جابر املبارك 
رئيس مجلس ال��وزراء. كما استقبل سموه م 
محافظ حولي الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد 
النواف ومحافظ األحمدي الشيخ فواز اخلالد 
حيث أهديا سموه هدايا تذكارية مبناسبة 

األعياد الوطنية لدولة الكويت.
واس��ت��ق��ب��ل س���م���وه رئ���ي���س اجل��م��ع��ي��ة 
اإلندونيسية الكويتية اخليرية أحمد محمد 
الهولي و القائمني على اجلمعية وأيتام قرية 
صاحب السمو الشيخ صباح األحمد اخليرية 
في جمهورية اندونيسيا الصديقة. وقد أشاد 
سموه باجلهود اخليرية واإلنسانية للقائمني 
على اجلمعية مؤكدا سموه أن أعمال اخلير 
واإلح��س��ان رك��ائ��ز سامية جبل عليها أهل 
الكويت منذ القدم وتوارثتها األجيال مجسدين 
بذلك منوذجا مشرفا ألصالة معدنهم وشغفهم 
باملسارعة ألعمال اخلير ومشاريع العطاء في 
مختلف دول العالم متمنيا سموه لهم دوام 
التوفيق والسداد. وحضر املقابلة وزير شؤون 

هدية تذكارية لسمو األمير من محافظ األحمدي الشيخ فواز اخلالدالديوان األميري الشيخ علي جراح الصباح.

سمو األمير مستقبالً رئيس اجلمعية اإلندونيسية الكويتية اخليرية و القائمني على اجلمعية وأيتام قرية صباح األحمد اخليرية

.. وسموه يتلقى هدية تذكارية من محافظ األحمدي

ولي العهد يستقبل الغامن واملبارك واجلراح ومحافظي حولي واألحمدي
استقبل 
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سمو الشيخ جابر املبارك يتلقى لوحة تذكارية من محافظ حولي تذكارية.

جددت الكويت دعوتها لألطراف اليمنية 
إل��ى التنفيذ ال��ك��ام��ل الت��ف��اق استوكهولم 
اخلاص باحلديدة وموانئها الثالثة واتفاق 
تبادل األسرى وإعالن التفاهمات حول تعز 
مبا يؤدي إلى استكمال اجلهود التي يبذلها 

املبعوث اخلاص لألمني العام إلى اليمن.
ج��اء ذل��ك ف��ي كلمة الكويت ف��ي جلسة 
مجلس األمن حول اليمن التي ألقاها مندوبها 
الدائم ل��دى األمم املتحدة السفير منصور 

العتيبي مساء الثالثاء.
وأض����اف العتيبي أن اجل��ه��ود تهدف 
ال��ى التوصل إل��ى حل سياسي مبني على 
املرجعيات الثالث املتفق عليها وهي املبادرة 
اخلليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات 
مؤمتر احل���وار الوطني وق���رارات مجلس 
األمن ذات الصلة ال سيما القرار 2216 إلنهاء 
هذه األزمة ومبا يحافظ على استقالل اليمن 
وسيادته ووحدة أراضيه وعدم التدخل في 

شؤونه الداخلية.

وأوضح أنه مر نحو شهرين على اعتماد 
املجلس للقرار 2451 الذي صادق من خالله 
على اتفاق استوكهولم بني احلكومة اليمنية 
واحلوثيني باعتباره خطوة هامة وحيوية 
متهد نحو التوصل إلى حل سياسي ينهي 

أمد األزم��ة ويخفف آثار املعاناة اإلنسانية 
للشعب اليمني الشقيق.

وأض���اف: »ل��م نشهد خ��الل تلك الفترة 
تعاطيا بناء نحو تنفيذ اتفاق احلديدة بعدم 
حتقيق أي تقدم ملموس فيما يتعلق بإعادة 
انتشار ال��ق��وات مبدينة وم��وان��ئ احلديدة 
والصليف ورأس عيسى إضافة لالعاقات 
املتكررة ألعمال جلنة تنسيق إعادة االنتشار 
والتي لم تتمكن من االضطالع مبهامها التي 
حددتها ق���رارات مجلس األم��ن في مراقبة 

التنفيذ«.
وأك��د العتيبي أهمية ال��دور ال��ذي تؤديه 
جلنة تنسيق إع���ادة االن��ت��ش��ار ف��ي إع��ادة 
استئناف أعمالها والتي انتهت قبل يومني 
من عقد اجتماعها الرابع والذي مت التوصل 
خالله الى التوافق على تنفيذ املرحلة األولى 

خلطة إعادة االنتشار.
وأضاف أن ذلك يأتي من خالل انسحاب 
القوات من موانئ احلديدة ورأس عيسى 

والصليف وبعض املناطق من املدينة على أن 
تستكمل املرحلة الثانية وفق جداول زمنية 
محددة ومتفق عليها وذل��ك تنفيذا التفاق 
استوكهولم والذي صادق عليه قرارا مجلس 

األمن 2451 و2452.
 وبني العتيبي أن توافر اإلرادة السياسية 
من قبل الطرفني كما أشار املبعوث اخلاص 
ال��ى اليمن ه��و أم��ر ف��ي غاية األهمية نحو 
حتقيق ال��ت��ق��دم امل��ن��ش��ود إال أن األهمية 
القصوى تكمن في ربط األقوال باألفعال من 
خالل التنفيذ الكامل جلميع عناصر اتفاق 

استوكهولم.
وأوضح أن ذلك يعتبر البوابة املثلى نحو 
استئناف اجلولة القادمة من امل��ش��اورات 
والتي ستركز على اجل��وان��ب ذات الطابع 
الشامل إلنهاء األزمة واملبنية على قرارات 
مجلس األم��ن ذات الصلة ال سيما القرار 
2216 وكذلك على املبادرة اخلليجية وآليتها 

التنفيذية ومخرجات احلوار الوطني.

الكويت تدعو األطراف اليمنية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم 

السفير منصور العتيبي

سموه استقبل ولي العهد والغامن واملبارك ومحافظي حولي واألحمدي وأعضاء اجلمعية اإلندونيسية الكويتية اخليرية

األجيال وتوارثتها  واإلحسان  اخلير  أعمال  على  جبلوا  الكويت  أهل  األمير: 

.. وسموه يتلقى لوحة من محافظ حولي الشيخ أحمد النواف

املبارك يستقبل محافظ حولي

.. وتشارك بوفد رفيع املستوى في مؤمتر 
األمم املتحدة لدعم اليمن إنسانيًا

ق��ال م��ن��دوب دول���ة الكويت ال��دائ��م ل��دى األمم 
املتحدة واملنظمات ال��دول��ي��ة ف��ي جنيف السفير 
جمال الغنيم أمس إن الكويت ستشارك بوفد رفيع 
املستوى برئاسة نائب وزي��ر اخلارجية الكويتي 
خالد اجلارالله في االجتماع الثالث الرفيع املستوى 

حلشد الدعم خلطة االستجابة االنسانية في اليمن.
وأضاف السفير الغنيم في تصريح ل� )كونا( ان 
مشاركة اجلارالله في اعمال املؤمتر الذي سيعقد 
في مقر االمم املتحدة بجنيف في ال� 26 من الشهر 
احلالي تأتي انطالقا من ح��رص الكويت حكومة 

وشعبا على دعم االوضاع اإلنسانية في اليمن.
وأك���د أن امل��ش��ارك��ة ت��أت��ي اي��ض��ا دع��م��ا خلطة 
االستجابة االنسانية التي اطلقتها االمم املتحدة 

لدعم الوضع االنساني في اليمن لعام 2019.
وكشف السفير الغنيم انه من موقع ومكانة دولة 
الكويت الداعمة لقضايا العمل اإلنساني في العالم 

وما تقوم به من جهود إنسانية في املنطقة سيكون 
لنائب وزي��ر اخل��ارج��ي��ة الكويتي مداخلة هامة 
في اعمال ذلك املؤمتر تتضمن دعما حمل��اور خطة 
االستجابة االنسانية في اليمن. وأضاف ان الكويت 
ستشدد على محورية احل��ل السلمي لهذه األزم��ة 
وفق الثوابت منعا لتفاقم األوض��اع اإلنسانية في 
هذا البلد الشقيق. وأوضح أن املشاركة االيجابية 
الكويتية الرفيعة املستوى في اعمال املؤمتر الذي 
سيكون حتت رعاية األم��ني العام ل��المم املتحدة 
انطونيو غوتيرس تضاف الى سجل الكويت احلافل 
بتقدمي ال��دع��م املتواصل لالشقاء ف��ي اليمن منذ 
استقالل الكويت. وشدد السفير الغنيم على التزام 
الكويت بدعم خطة االستجابة االنسانية لليمن لعام 
2019 والعمل على تقييمها واالستفادة من التقارير 
ال��ص��ادرة عن منظمات األمم املتحدة ذات الصلة 

بالوضع االنساني في هذا البلد الشقيق.


