اللجنة العليا األردنية الكويتية املشتركة تبدأ أعمال دورتها الرابعة في عمان
بدأت اللجنة العليا األردنية الكويتية املشتركة أول
اجتماعات دورتها الرابعة في العاصمة األردنية عمان
أمس بانعقاد اللجنة الفنية التحضيرية للجنة العليا
الوزارية مبشاركة كبار املسؤولني في مختلف القطاعات
احلكومية واخلاصة لدى البلدين.
وترأس اجتماع اللجنة الفنية التحضيري عن اجلانب

2

االثنني  6من جمادى اآلخر  1440هـ 11 /فبراير  - 2019السنة الثانية عشرة  -العدد 3375

الكويتي مساعد وزير اخلارجية لشؤون الوطن العربي
السفير فهد العوضي فيما ترأسها عن اجلانب األردني أمني
عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي
بحضور سفير الكويت لدى األردن عزيز الديحاني وسفير
األردن بالكويت صقر أبو شتال.
وي��ه��دف اجتماع اللجنة التحضيرية إل��ى مناقشة

سبل ال��ت��ع��اون الثنائي وب��ح��ث م��ش��اري��ع االتفاقيات
والبروتوكوالت ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية من
قبل املختصني من اجلانبني الكويتي واألردن��ي للتوصل
إلى نصوص نهائية لها قبل رفعها إلى االجتماع الوزاري
برئاسة وزي��ري خارجية البلدين املقرر عقده بعد غد
الثالثاء.
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سموه أشاد بتسجيل ضباط كويتيني رقم ًا قياسي ًا في «غينيس» بحمل أكبر علم أثناء السقوط احلر

أمير البالد تسلم رسالتني خطيتني من رئيسي نيكاراغوا وفلسطني

سمو األمير يستقبل مجموعة من ضباط اجليش

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد بقصر بيان صباح أم��س سمو
ولي العهد الشيخ ن��واف األحمد .كما استقبل
سموه سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس
ال���وزراء وذل��ك لالستئذان بالسفر في زي��ارة
رسمية الى اململكة االردنية الهاشمية الشقيقة.
واستقبل س��م��وه رئ��ي��س املجلس األعلى
للقضاء ورئ��ي��س محكمة التمييز ورئيس
احملكمة الدستورية املستشار يوسف املطاوعة.
كما استقبل سموه رئيس مجلس األمة باإلنابة
عيسى الكندري.
واستقبل سموه النائب األول لرئيس مجلس
ال���وزراء ووزي��ر الدفاع الشيخ ناصر صباح
األحمد ومجموعة من أبنائه الضباط في اجليش
الكويتي كال من املقدم ركن فهد اليعقوب واملقدم

 ..وسموه يتسلم رسالة خطية من رئيس نيكاراغوا

بحري مهندس سالم امليل والرائد الشيخ ناصر
ف��واز الصباح وذل��ك مبناسبة تسجيلهم في
دول��ة قطر الشقيقة رقما جديدا في موسوعة
(غينيس) لألرقام القياسية بعد قفزهم وهم
يحملون علم دول��ة الكويت كأكبر علم أثناء
السقوط احلر في رياضة القفز باملظالت على
مستوى العالم.
وقد أشاد سموه بهذا اإلجناز املتميز متمنيا
سموه لهم دوام التوفيق والنجاح لرفع راية
ال��وط��ن عالية ف��ي مختلف احمل��اف��ل اإلقليمية
والدولية .واستقبل سموه نائب رئيس مجلس
ال����وزراء ووزي���ر اخل��ارج��ي��ة الشيخ صباح
اخلالد ووزير العالقات اخلارجية بجمهورية
نيكاراغوا دنيس مونكادا كوليندرس ،حيث
سلم سموه رسالة خطية من الرئيس دانييل

أورتيغا سابيدرا رئيس جمهورية نيكاراغوا
الصديقة تتعلق بالعالقات الثنائية التي جتمع
البلدين والشعبني الصديقني وسبل تعزيزها
وتنميتها في املجاالت كافة.
كما استقبل س��م��وه امل��ب��ع��وث الشخصي
للرئيس محمود عباس رئيس دول��ة فلسطني
الشقيقة ياسر محمود عباس ،حيث سلم سموه
رسالة خطية من فخامته تضمنت العالقات
الثنائية بني البلدين والشعبني الشقيقني وسبل
دعمها وتنميتها على كافة األصعدة.
واستقبل سموه سفير جمهورية نيبال
الدميقراطية الفيدرالية ل��دى دول��ة الكويت
ياجيا بهادور هامال وذلك مبناسبة انتهاء مهام
عمله سفيرا لبالده .وحضر املقابالت وزير
شؤون الديوان األميري الشيخ علي اجلراح.

األمير يرعى اليوم حفل افتتاح معرض «تاريخ امللك فهد» وأوبريت «أخوة راسخة»
يتفضل صاحب السمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد فيشمل برعايته حفل افتتاح
م��ع��رض وفعاليات ت��اري��خ امل��ل��ك فهد بن

األحمد الثقافي (املسرح الوطني) .وقد أناب
سموه سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد
حلضور حفل االفتتاح.

عبدالعزيز «رحمه الله» وأوبريت «أخوة
راسخة» ،وذل��ك في متام الساعة 30ر10
من صباح اليوم االثنني مبركز الشيخ جابر

أمير البالد يستقبل املبعوث الشخصي للرئيس محمود عباس

ولي العهد يستقبل املبارك والكندري والنائب األول بصحبة صباح اخلالد يبحث العالقات
الثنائية مع وزير العالقات
عدد من ضباط اجليش ومبعوث الرئيس الفلسطيني
اخلارجية بنيكاراغوا

سمو ولي العهد يستقبل سمو الشيخ جابر املبارك

استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ نواف
األح��م��د بقصر ب��ي��ان ص��ب��اح أم���س سمو
الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء.
واستقبل سمو ول��ي العهد رئيس مجلس
األمة باإلنابة عيسى الكندري.
واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف
األح��م��د بقصر بيان صباح النائب األول
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ
ناصر صباح األحمد ومجموعة من أبنائه

 ..وسموه يستقبل الشيخ ناصر الصباح ومجموعة من ضباط اجليش

الضباط ف��ي اجليش الكويتي ه��م :املقدم
ركن فهد اليعقوب واملقدم بحري سالم امليل
والرائد الشيخ ناصر ف��واز الصباح وذلك
مبناسبة تسجيلهم رقما جديدا في موسوعة
(غينيس) لألرقام القياسية بعد قفزهم وهو
يحملون علم دولة الكويت كأكبر علم أثناء
السقوط احلر في رياضة القفز باملظالت على
مستوى العالم.
وق���د أش���اد س��م��وه ب��ه��ذا األداء املتميز

وبقدرات أبنائه الكويتيني في حتقيق أفضل
النتائج وال��ت��ي م��ن شأنها رف��ع علم دول��ة
الكويت عاليا في مختلف احملافل اإلقليمية
وال��دول��ي��ة متمنيا لهم امل��زي��د م��ن التوفيق
والنجاح.
ك��م��ا استقبل س��م��و ول���ي ال��ع��ه��د نائب
رئيس مجلس ال���وزراء ووزي��ر اخلارجية
الشيخ صباح اخلالد .واستقبل سمو ولي
العهد نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزير

الداخلية الشيخ خالد اجل���راح .واستقبل
سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس
الصالح.
واس��ت��ق��ب��ل س��م��و ول���ي ال��ع��ه��د الشيخ
ن��واف األحمد املبعوث الشخصي للرئيس
الفلسطيني محمود عباس رئيس دول��ة
فلسطني الشقيقة ياسر محمود عباس وذلك
مبناسبة زيارته للبالد.

الديحاني :زيارة رئيس الوزراء جتسد عمق العالقات املتجذرة بني الكويت واألردن

السفير عزيز الديحاني

أكد سفير الكويت لدى األردن عزيز
الديحاني أم��س األح��د أهمية ال��زي��ارة
ال��ت��ي سيقوم بها سمو الشيخ جابر
املبارك رئيس مجلس الوزراء إلى األردن
اليوم االثنني مشيرا إل��ى أن العالقات
بني البلدين بلغت مستويات رفيعة من
التعاون املشترك.
وق��ال السفير الديحاني ل��ـ (كونا)
إن زي��ارة سمو رئيس مجلس ال��وزراء
تتزامن مع انعقاد أعمال اللجنة العليا
الكويتية  -األردنية املشتركة بدورتها
الرابعة والتي تستهدف التوقيع على
حوالي  14اتفاقية تركز غالبيتها على
تعزيز التعاون في املجاالت االقتصادية
والتجارية واالستثمارية.

وأض��اف أن زي��ارة سمو الشيخ جابر
املبارك التي تأتي تلبية لدعوة من رئيس
ال���وزراء األردن���ي الدكتور عمر ال��رزاز
سيتخللها لقاء مع العاهل األردن��ي امللك
عبدالله الثاني وإج���راء مباحثات مع
رئيس الوزراء األردني الفتا إلى أن سمو
رئيس مجلس ال���وزراء سيفتتح أيضا
املبنى اجلديد لسفارة الكويت بالعاصمة
عمان.
ووص��ف ال��زي��ارة بأنها جتسد عمق
العالقات املتجذرة بني البلدين الشقيقني
وأنها تعتبر خطوة إضافية في مسيرة
العالقات الثنائية التي حتظى برعاية
بالغة من سمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد والعاهل األردن��ي امللك عبدالله

الثاني.
وأش��ار إلى أن الوفد الرسمي املرافق
لسمو رئيس مجلس الوزراء يضم وزراء
اخلارجية واملالية والتجارة والتربية
وال��ع��دل وك��ب��ار امل��س��ؤول�ين ف��ي جهات
وهيئات حكومية عدة.
وأضاف أن الوفد يضم كذلك عددا من
رجال األعمال الكويتيني وممثلي القطاع
اخلاص الكويتي وهو ما يؤكد االهتمام
بتنمية العالقات االقتصادية وفتح آفاق
أوسع للتعاون التجاري واالستثماري
بني البلدين.
يذكر أن الكويت واألردن تربطهما 57
اتفاقية ثنائية في املجاالت كافة منذ بداية
العالقات الرسمية بينهما عام .1961

الشيخ صباح اخلالد مستقبالً وزير خارجية نيكاراغوا

استقبل الشيخ صباح اخلالد نائب رئيس مجلس
الوزراء ووزير اخلارجية الكويتي وزير العالقات
اخلارجية بجمهورية نيكاراغوا الصديقة دنيس
مونكادا أمس األحد في قصر بيان مبناسبة زيارته
الرسمية والوفد املرافق إلى دولة الكويت.
ومت خالل اللقاء استعراض العالقات الثنائية
بني البلدين الصديقني وسبل تعزيزها وتنميتها

على كافة املستويات وف��ي مختلف املجاالت كما
مت بحث آخر املستجدات على الساحتني االقليمية
والدولية باإلضافة إلى مناقشة عدد من القضايا
محل اإلهتمام املشترك.
وحضر اللقاء نائب مساعد وزي��ر اخلارجية
ل��ش��ؤون األمريكيتني ص�لاح احل���داد وع���دد من
مسؤولي وزارة اخلارجية.

اجلار الله يجتمع مع وزير العالقات
اخلارجية بجمهورية نيكاراغوا
اجتمع نائب وزير اخلارجية الكويتي خالد
اجلارالله أم��س مع وزي��ر العالقات اخلارجية
بجمهورية نيكاراغوا دنيس مونكادا الذي يقوم
بزيارة للبالد والوفد املرافق له.
ومت خالل اللقاء بحث عدد من أوجه العالقات
الثنائية بني البلدين إضافة إلى تطورات األوضاع
على الساحتني اإلقليمية والدولية.
كما أقام اجلارالله ظهر أمس مأدبة غداء على

شرف الضيف.حضر اللقاء واملأدبة مساعد وزير
اخلارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير
أي��ه��م العمر ون��ائ��ب مساعد وزي���ر اخلارجية
لشؤون األمريكيتني املستشار ص�لاح احل��داد
ونائب مساعد وزير اخلارجية لشؤون املراسم
املستشار عبداحملسن الزيد وسفير جمهورية
نيكاراغوا لدى دولة الكويت محمد الشتر والوفد
املرافق للضيف.

