
أكد نائب وزي��ر اخلارجية الكويتي 
خالد اجلارالله متسك الكويت بالقضية 
الفلسطينية مشيرا إلى تقدمي الكويت 
م��ؤخ��را مبلغ 50 مليون دوالر لدعم 

موازنة السلطة الفلسطينية.
ج���اء ذل���ك ف���ي ت��ص��ري��ح أدل����ى به 
اجلارالله للصحفيني مساء أمس األول 
على هامش مشاركته احتفال السفارة 
الفلسطينية لدى البالد بذكرى اعالن 

االستقالل ال30.
وق�����ال اجل���ارال���ل���ه إن ال��ق��ض��ي��ة 
الفلسطينية بالنسبة للكويت »محورية 
وهي قضيتنا األولى منذ أن خرجنا إلى 
ه��ذه الدنيا ونسعى ال��ى دعمها وال��ى 

تعزيزها«.
وأش���ار إل��ى أن م��وق��ف ال��ك��وي��ت من 
القضية الفلسطينية »ثابت« ويتجلى 
ويتزايد ويتواصل حيث مت أخيرا تقدمي 
مبلغ 42 مليون دوالر لدعم وكالة غوث 
وتشغيل الالجئني الفلسطيني )انوروا(.

ول��ف��ت إل��ى م��وق��ف ال��ك��وي��ت ال��داع��م 
للقضية الفلسطينية س��واء من خالل 
دورها ووجودها في مجلس االمن او من 
خالل الدعم املادي الذي تقدمة الكويت 

لالشقاء في فلسطني.
وع��ن ال��زي��ارة األخيرة التي ق��ام بها 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى 
الكويت ومباحثاته مع سمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد أوضح اجلارالله 
أن احملادثات كانت »إيجابية جدا« حيث 
مت التطرق ال��ى دور الكويت ودعمها 

لالشقاء في فلسطني.
وأضاف أن تلك الزيارة مثلت مناسبة 
ح��ي��ث مت ت��ك��رمي شخصيات كويتية 
ب��ح��ض��ور س��م��و أم��ي��ر ال��ب��الد م��ن قبل 
الرئيس الفلسطيني مبينا أن هذا التكرمي 
مبعث فخر واع��ت��زار لرجال الكويت. 
وأفاد بأن هناك تشاورات مع األخوة في 
فلسطني وتواصل بني مندوب الكويت في 
مجلس األمن الدولي ومندوب فلسطني 
ب���األمم امل��ت��ح��دة إل��ى ج��ان��ب التواصل 
م��ع االص��دق��اء مبجلس االم���ن لبلورة 
موقف داعم لالشقاء في فلسطني حول ما 
يحدث في غزة من مذابح وجرائم ترتكب 
بحق الشعب الفلسطيني فضال عن 
األعمال الوحشية والتدمير الذي تقوم 

به اسرائيل في األراضي احملتلة.
وش��دد اجلارالله على أن الكويت لن 
تتردد مطلقا في ب��ذل جهود سياسية 
ومادية لدعم االشقاء في فلسطني مؤكدا 

مواصلة املوقف الكويتي في هذا الشأن.
وأع����رب ع��ن أم��ن��ي��ات��ه ب��االس��ت��ق��رار 
والتقدم واالنتصار لالشقاء في فلسطني 
متطلعا الستئناف عملية السالم ليتحقق 
للشعب الفلسطيني آماله وتطلعاته 
في دول��ة فلسطينية عاصمتها القدس 

الشرقية.
وأضاف اجلارالله أن القمة اخلليجية 
التي ستعقد في ديسمبر املقبل بالعاصمة 
السعودية الرياض ستحضرها جميع 

دول مجلس التعاون اخلليجي.

وأع����رب اجل��ارال��ل��ه ع��ن توقعاته 
وتفاؤله ب��أن يكون مستوى التمثيل 
في القمة ع��ال ويليق بتجربة مجلس 
التعاون ويجسد حرص قادة دوله في 

احلفاظ على هذه التجربة الرائدة.
وأض���اف أن��ه منذ ان ان��ع��ق��اد القمة 
االخيرة في الكويت والنهج الكويتي 

معروف بتوجيهات سمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح 
حفظه الله ورع��اه بأن »نضع اخلالف 
اخلليجي في اط��ار وان نسعى ال��ى ان 

نواصل آليات عملنا اخلليجي«.
وأش���ار إل��ى »أن ال��ل��ج��ان ال��وزاري��ة 
جتتمع في أكثر من مناسبة في دولة 

ال��ك��وي��ت وب��ال��ت��ال��ي احل�����رص على 
استمرارية وابقاء آلية مجلس التعاون 
موجودة وفعالة ومستمرة ومتواصلة.«
وذكر أن هذه القمة »متثل بارقة أمل 
في اعادة احياء اجلهود الهادفة الحتواء 

اخلالف اخلليجي الذي طال أمده«.
كما أك��د أن عالقة الكويت بدمشق 
مجمدة وليست مقطوعة« مشيرا إلى 
»أننا لم نتقدم بطلبات محددة بشأن فتح 
سفارتنا في دمشق« الفتا إلى أنه »حسب 
معلوماتنا« فإن هناك بعض االشقاء في 
الدول العربية تقدموا بهذه الطلبات وهم 
بصدد إع��ادة ترتيب أوض��اع سفاراتهم 
ف��ي دم��ش��ق.  وأض���اف اجل��ارال��ل��ه »لن 
نسبق األح���داث« في ه��ذا الشأن مبينا 
أن هناك سفارة سورية م��وج��ودة في 
الكويت والسفارة الكويتية في دمشق 
مغلقة كما أن هناك رحالت طيران يومية 
بني الكويت ودمشق مجددا التأكيد بأنه 
»لن نسبق األحداث ولكل حادث حديث«.
وأض��اف أن االت��ص��االت بني وزارت��ي 
اخلارجية في الكويت ومصر مستمرة 
وقائمة. وأوض��ح اجلارالله أن »سفير 
الكويت في القاهرة التقى أكثر من مرة 
م��ع امل��س��ؤول��ني ف��ي وزارة اخلارجية 
املصرية وفي املقابل نحن على تواصل 

مع سفير مصر لدى الكويت«.
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سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

سموه تلقى اتصاالت هاتفية من خادم احلرمني الشريفني وأمير قطر ورئيس وزراء البحرين

أمير البالد: نعتز بعالقاتنا 
التاريخية مع األشقاء

تلقى صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
اتصاال هاتفيا مساء أول أمس من أخيه خ��ادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز ملك اململكة العربية 
السعودية الشقيقة اطمأن خالله على صحة سموه كما هنأ 
سموه بسالمة عودة النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزي��ر ال��دف��اع الشيخ ناصر صباح األحمد من رحلة 
العالج كما مت استعراض القضايا ذات االهتمام املشترك 

وآخر املستجدات على الساحتني االقليمية والدولية.
وق��د عبر صاحب السمو أمير البالد عن بالغ شكره 
وتقديره على ما أب��داه أخيه خ��ادم احلرمني الشريفني 
من طيب املشاعر معبرا سموه عن اعتزازه بهذه املبادرة 
األخوية التي جتسد عمق أواص��ر العالقات التاريخية 
والوطيدة بني البلدين والشعبني الشقيقني متمنيا خلادم 
احلرمني الشريفني ب��أن ينعم مبوفور الصحة ودوام 

العافية.
كما تلقى صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد اتصاالً هاتفياً مساء أول أمس من أخيه صاحب 
السمو الشيخ متيم ب��ن حمد آل ثاني أمير دول��ة قطر 
الشقيقة اطمأن خالله على صحة سموه،كما هنأ سموه 

بسالمة عودة النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد من رحلة العالج. 
كما استعراض القضايا ذات االهتمام املشترك وآخر 

املستجدات على الساحتني االقليمية والدولية.
وق��د عبر صاحب السمو أمير البالد عن بالغ شكره 
وتقديره على ما أبداه سموه من طيب املشاعر معبرا سموه 
عن اعتزازه بهذه املبادرة األخوية التي جتسد عمق أواصر 
العالقات التاريخية والوطيدة بني البلدين والشعبني 
الشقيقني متمنيا لسموه بأن ينعم مبوفور الصحة ودوام 

العافية.
كما تلقى صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد اتصاال هاتفيا عصر أمس من أخيه صاحب السمو 
امللكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء 
مملكة البحرين الشقيقة هنأ سموه خالله بسالمة عودة 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
ناصر صباح األحمد من رحلة العالج كما تناول العالقات 

التاريخية والوطيدة بني البلدين والشعبني الشقيقني.
 وقد عبر صاحب السمو أمير البالد عن بالغ شكره 

وتقديره على ما أبداه سموه من طيب املشاعر.

أكد أن القمة اخلليجية املقبلة في الرياض ستحضرها جميع دول اخلليج 

اجلارالله: موقف الكويت من القضية الفلسطينية ثابت ولم يتغير

مساعد وزير اخلارجية: التعليم أحد جوانب 
العالقة التاريخية بني الكويت وفرنسا

قال مساعد وزير اخلارجية الكويتي لشؤون مكتب 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية السفير 
الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد إن التعليم هو أحد 
جوانب العالقة التاريخية التي جتمع بني الكويت 

وفرنسا.
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به الشيخ أحمد 
ناصر احملمد أول أم��س على هامش مشاركته حفل 
استقبال اخلريجيني الكويتيني الدارسني في فرنسا 

الذي أقامته السفارة الفرنسية لدى الكويت.
وأض���اف الشيخ أح��م��د ن��اص��ر احمل��م��د أن اجلانب 

التعليمي بني البلدين ميتد إلى أكثر من أربع عقود الفتا 
إلى أن تعلم أي لغة بشكل عام يعتبر »كنزا«.

وأشاد بالعالقات »العريقة والتاريخية« التي جتمع 
بني البلدين معربا عن شكره لسفيرة جمهورية فرنسا 

لدى البالد ماري ماسدوبوي على هذه البادرة املهمة.
بدورها أش��ارت السفيرة ماسدوبوي في تصريح 
مماثل إلى أن هذه البادرة هي األولى لشبكة التواصل 
بني الكويتيني الذين درسوا في فرنسا متمنية للطلبة 
احلاضرين في احلفل أن يكونوا فخورين بأنفسهم 

»ألننا فخورين بكم«.

خالد اجلارالله خالل املشاركة

م������ق������ط������وع������ة ول���������ي���������س���������ت  م���������ج���������م���������دة  ب����������س����������وري����������ة  ال����������ك����������وي����������ت  ع�����������الق�����������ة 

وم��س��ت��م��رة ق��ائ��م��ة  وم��ص��ر  ال��ك��وي��ت  ف��ي  اخل��ارج��ي��ة  وزارت���ي  ب��ني  االت��ص��االت 

30 جانب من احتفال السفارة الفلسطينية لدى البالد بذكرى إعالن االستقالل ال� 

اجلارالله يستقبل السفير املصري

اجلارالله بحث مع  سفيري مصر 
وبوتان العالقات املشتركة

اجتمع نائب وزير اخلارجية الكويتي خالد اجلارالله أمس االثنني مع سفير 
جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت طارق القوني ومت خالل اللقاء بحث 
عدد من أوجه العالقات الثنائية بني البلدين إضافة إلى تطورات األوض��اع على 

الساحتني اإلقليمية والدولية.
كما اجتمع اجلارالله في وقت الحق مع سفير مملكة بوتان لدى دولة الكويت 
تسيرجن جيلتشن بنجور ومت خالل اللقاء بحث عدد من أوجه العالقات الثنائية 

بني البلدين إضافة إلى تطورات األوضاع على الساحتني اإلقليمية والدولية.
وحضر اللقاءين مساعد وزير اخلارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم  

العمر.

القوني: الغالبية العظمى من الشعبني املصري والكويتي 
يرفضون تعكير صفو العالقات بني البلدين

أكد السفير املصري لدى الكويت 
ط���ارق ال��ق��ون��ي أم���س االث��ن��ني على 
أهمية عدم االنسياق وراء التجاوزات 
ال��ص��ادرة ع��ن البعض عبر ع��دد من 
املنابر اإلعالمية أو مواقع التواصل 
اإلج��ت��م��اع��ي، الف��ت��ا إل���ى أن »تلك 
األصوات الفردية لن تستطيع النيل 
من العالقات املتميزة التي جتمع بني 

البلدين الشقيقني«.
وش��دد القوني ف��ي بيان صحفي 
على عمق واستراتيجية الروابط التي 
جتمع ب��ني مصر وال��ك��وي��ت وجت��ذر 
ال��ع��الق��ات ب��ني البلدين والشعبني 

الشقيقني.
وثمن السفير املصري التصريحات 
اإليجابية لكل من رئيس مجلس األمة 
الكويتي م���رزوق ال��غ��امن ورئيس 
مجلس النواب املصري علي عبدالعال 
ونائب وزير اخلارجية الكويتي خالد 
اجلارالله باإلضافة »إل��ى ما ملسناه 
في األيام األخيرة من رفض الغالبية 
ال��ع��ظ��م��ى م���ن ال��ش��ع��ب��ني امل��ص��ري 
والكويتي ألي محاولة لتعكير صفو 

العالقات بني البلدين«.
وأك��د القوني أن »أي إس��اءات في 
حق ال��دول وشعوبها غير مقبولة« 

مشيرا إل��ى املصالح املشتركة التي 
جت��م��ع ال��ب��ل��دي��ن وال��ت��ح��دي��ات التي 
تواجهها املنطقة والتي تستوجب 
التركيز على دفع العالقات الثنائية 

وتنميتها في جميع املجاالت.
ول��ف��ت ال���ى ل��ق��ائ��ه ب��ن��ائ��ب وزي��ر 
اخل��ارج��ي��ة خ��ال��د اجل��ارال��ل��ه أم��س 
لبحث االس��ت��ع��دادات لعقد ال��دورة 
ال12 من اللجنة الوزارية املشتركة 
وامل��ق��رر عقدها الشهر املقبل مؤكدا 
أن اللجنة متثل محطة مهمة لتبادل 
وجهات النظر والتشاور بني البلدين 
حول مختلف القضايا ذات االهتمام 

امل��ش��ت��رك وال��ت��ن��س��ي��ق ف��ي احمل��اف��ل 
اإلقليمية وال��دول��ي��ة املعنية فضال 
عن التباحث بشأن أوج��ه العالقات 
الثنائية بني البلدين وسبل تطويرها.
وأوض��ح السفير املصري أن ال��دورة 
املقبلة ستشهد التوقيع على عدد 
م��ن االت��ف��اق��ي��ات وم��ذك��رات التفاهم 
املهمة ب��ني البلدين مشيرا ال��ى ان 
اجلانبني يعمالن حاليا على اتخاذ 
كافة التدابير الالزمة الجناز مقررات 
الدورة املقبلة من اللجنة املشتركة مبا 
يتناسب مع أهمية العالقات القائمة 

بينهما.

السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد يلقي كلمته خالل مشاركته في حفل استقبال اخلريجيني الكويتيني الدارسني في فرنسا

لقطة جماعية في نهاية احلفل

الهاجري يقدم أوراق اعتماده سفيرًا للكويت لدى التشيك
قدم السفير راش��د الهاجري أوراق اعتماده 

سفيرا لدولة الكويت لدى اجلمهورية التشيكية.
وقالت سفارة دول��ة الكويت ل��دى التشيك 
في بيان تلقت )كونا( نسخة منه أمس االثنني 
إن ذلك جاء خالل استقبال الرئيس التشيكي 

ميلوش زميان السفير الكويتي اجلديد في براغ.
وأضاف البيان أن السفير الهاجري نقل الى 
الرئيس التشيكي حتيات حضرة صاحب السمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد ومتنيات سموه 
بتطوير العالقات الثنائية ملا فيه مصلحة البلدين 

وللبلد الصديق الرخاء والتقدم واالزدهار.
وأشار البيان إلى أن الرئيس التشيكي حمل 
السفير الهاجري حتياته لسمو أمير الكويت 
الشيخ صباح األحمد مشيدا بعمق العالقات 

التاريخية التي تربط البلدين الصديقني.

وأض���اف أن الرئيس التشيكي أك��د حرص 
قيادتي البلدين تعزيز أواص���ر التعاون في 
مختلف امل��ج��االت معربا عن متنياته للسفير 
ال��ه��اج��ري ب��ال��ت��وف��ي��ق وال��ن��ج��اح ف��ي مهامه 

الدبلوماسية.


