
استقبل سمو الشيخ 
ص��ب��اح اخل���ال���د رئ��ي��س 
مجلس ال��وزراء في قصر 
السيف أمس رئيس الهيئة 
العامة ملكافحة الفساد 

عبدالرحمن النمش.
وأع����رب س��م��وه خ��ال 
املقابلة عن شكره وتقديره 
إلخ��وان��ه امل��واط��ن��ن على 
استجابتهم وحرصهم 
ع��ل��ى تفعيل امل����ادة 20 
من قانون انشاء الهيئة 
والتي تقضي باإلباغ عن 
أي جرمية أو شبهة فساد 
ل��دى الهيئة أو اجلهات 

املختصة.
وأك���د س��م��وه ض��رورة 
جت��س��ي��د دور ال��ه��ي��ئ��ة 
ف��ي تفعيل أح��ك��ام امل��واد 
املتعلقة بحماية املبلغن 
وتشجيعهم على ممارسة 
دوره������م امل����س����ؤول في 

مواجهة آفة الفساد.
ك��م��ا اس��ت��ق��ب��ل سمو 
ال��ش��ي��خ ص��ب��اح اخل��ال��د 
رئ��ي��س مجلس ال���وزراء 
ف��ي ق��ص��ر ال��س��ي��ف أم��س 
رئيس اجلمعية العامة 
ل������أمم امل����ت����ح����دة ف��ي 
دورت��ه��ا احل��ال��ي��ة )74( 
ال��ب��روف��ي��س��ور تيجاني 
م��ح��م��د ب���ان���دي وال��وف��د 
املرافق له وذلك مبناسبة 

زيارته للباد.
وأش����اد س��م��وه خ��ال 
امل���ق���اب���ل���ة ب������دور األمم 
املتحدة ف��ي حفظ السلم 
واألم���ن ال��دول��ي��ن مؤكدا 
حرص دولة الكويت على 
تعاونها م��ن أج��ل جناح 
جهود املنظمة وبرامجها 

املتخصصة ووكاالتها.
وحضر املقابلة مساعد 
وزي��ر اخلارجية لشؤون 
مكتب نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية 
ال��ش��ي��خ ال��دك��ت��ور أحمد 
ن��اص��ر احمل��م��د ومساعد 
وزي��ر اخلارجية لشؤون 
املنظمات الدولية ناصر 
ال��ه��ن وع����دد م���ن ك��ب��ار 

املسؤولن.

انطالق أولى جوالت املشاورات السياسية بني الكويت وكندا
عقد في مقر وزارة اخلارجية الكويتية أم��س اجلولة 
األول��ى للمشاورات السياسية بن دول��ة الكويت وكندا.
ترأس اجلانب الكويتي في املباحثات نائب مساعد وزير 
اخلارجية لشؤون األمريكيتن املستشار صاح احلداد 
في ما ترأس اجلانب الكندي مساعد نائب وزير اخلارجية 

الكندية لشؤون أوروبا والقطب الشمالي والشرق األوسط 
وامل��غ��رب العربي بيتر م��اك��دوغ��ال لبحث القضايا ذات 

االهتمام املشترك.
ومت خ��ال امل��ش��اورات بحث سبل تعزيز العاقات 
الثنائية وتطويرها في مختلف املجاالت السيما االقتصادية 

واالستثمارية والتعليمية فضا عن بحث القضايا االقليمية 
ذات االهتمام املشترك بن البلدين.

وجتدر اإلشارة بأن هذه املشاورات تأتي تفعيا ملذكرة 
التفاهم املوقعة بن البلدين في شهر أغسطس 2018 بشأن 

إقامة مشاورات كبار املسؤولن بن دولة الكويت وكندا.
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سمو الشيخ صباح اخلالد يستقبل عبدالرحمن النمش

.. وسموه يستقبل البروفيسور تيجاني محمد باندي

املتحدة لألمم  العامة  واجلمعية  الفساد  ملكافحة  العامة  الهيئة  رئيسي  استقبل 

اخلالد: جتسيد دور »مكافحة الفساد« في حماية 
املبلغني وتشجيعهم على ممارسة دورهم املسؤول 

لبالده الوطني  بالعيد  كينيا  رئيس  هنأ  سموه  

األمير يعبر عن أسفه ملا 
تعرض له رئيس مجلس األمة 

في مقبرة الصليبخات
بعث صاحب السمو أمير 
ال��ب��اد الشيخ صباح األحمد 
ببرقية إلى رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن عبر فيها سموه 
عن أسفه وتأثره ملا تعرض له 
معاليه في مقبرة الصليبخات 
من محاولة اعتداء باليد خال 
تأديته واجب العزاء لعدد من 
األسر الكويتية الكرمية، مشيرا 
سموه إلى أن هذا التصرف ال 
ميثل القيم اإلسامية وعادات 
وأخ�����اق أه����ل ال��ك��وي��ت وال 
يعكس ما جبلوا عليه من تواد 
وت��ع��اط��ف وت��راح��م وتكاتف 
ف��ي ال��س��راء وال��ض��راء سائا 
سموه املولى تعالى أن يدمي 
على معاليه م��وف��ور الصحة 

والعافية.
وب��ع��ث س��م��و ول���ي العهد 
الشيخ ن��واف األحمد ببرقية 
إلى رئيس مجلس األمة مرزوق 
علي الغامن ضمنها سموه أسفه 
وتأثره ملا تعرض له معاليه 
ف��ي م��ق��ب��رة الصليبخات من 
م��ح��اول��ة اع��ت��داء باليد خال 
تأديته واجب العزاء لعدد من 
األسر الكويتية الكرمية سائا 
س��م��وه أن ي��دمي عليه موفور 

الصحة والعافية.
كما بعث سمو الشيخ صباح 
اخلالد رئيس مجلس ال��وزراء 

ببرقية مماثلة.
م��ن جهة أخ���رى فقد بعث 
ص��اح��ب ال��س��م��و أم��ي��ر ال��ب��اد 

الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تهنئة إل���ى ال��رئ��ي��س أه���ورو 
كکي��ن��ي��ات��ا رئ��ي��س جمهورية 
كينيا الصديقة عبر فيها سموه 
ع��ن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لباده، متمنيا 
سموه لفخامته موفور الصحة 
والعافية وللبلد الصديق دوام 

التقدم واالزدهار.
وب��ع��ث س��م��و ول���ي العهد 

الشيخ ن��واف األحمد ببرقية 
تهنئة إل���ى ال��رئ��ي��س أه���ورو 
كينياتا رئيس جمهورية كينيا 
الصديقة ضمنها سموه خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لباده راجيا لفخامته موفور 

الصحة والعافية.
كما بعث سمو الشيخ صباح 
اخلالد رئيس مجلس ال��وزراء 

ببرقية تهنئة مماثلة.

سمو أمير الباد الشيخ صباح األحمد

السفير جنيب البدر مع رئيس برملان استونيا هن بلواس

سلم سفير الكويت غير املقيم لدى استونيا 
جنيب البدر رسالة خطية من رئيس مجلس األمة 
الكويتي مرزوق الغامن لرئيس برملان إستونيا 

هن بلواس تتضمن دعوته إلى زيارة الباد.
جاء ذلك خال اجتماع عقده السفير البدر وهو 
سفير الكويت لدى أملانيا وسفيرها غير املقيم 
لدى استونيا مع بلواس مبقر البرملان االستوني 

في العاصمة تالن.
وقال السفير البدر في تصريح ل� )كونا( عقب 
اللقاء إن الرسالة تتضمن دع��وة رئيس برملان 
إستونيا لزيارة الكويت على رأس وفد برملاني 

لبحث عدد من املسائل ذات االهتمام املشترك.
وأضاف أنه نقل خال االجتماع تطلع رئيس 
مجلس األم��ة الكويتي لتنمية وتوطيد اواصر 
الصداقة البرملانية وتشجيع التعاون املثمر 

وحتقيق املصلحة املشتركة.
وأكد البدر أن العاقات الكويتية � االستونية 
تشهد نقلة نوعية وخاصة بعد الزيارة الرسمية 
الناجحة التي قامت بها رئيسة استونيا كريستي 
كاليواليد للكويت خال نوفمبر املاضي، مشددا 
على الرغبة املشتركة لقيادة كا البلدين في 
تشجيع ال��ت��ع��اون املثمر وحتقيق املصلحة 

املشتركة.
من جانبه أكد رئيس برملان استونيا تطلعه 
ال��ى زي��ارة الكويت ومناقشة ع��دد من املسائل 
ذات االهتمام املتبادل وبشكل يسهم في تنمية 

التعاون املشترك.
وأعرب بلواس عن سعادته بتطور العاقات 
الثنائية ب��ن البلدين م��ؤك��دا مواصلة العمل 

لتطوير العاقات البرملانية بن البلدين.

برملان  رئيس  يسلم  الكويت  سفير 
البالد لزيارة  دعوة  إستونيا 

alwasat.com.kw

  تسلم نائب وزي��ر 
اخل����ارج����ي����ة خ���ال���د 
اجلارالله أمس اخلميس 
نسخة من أوراق اعتماد 
ع��دد م��ن السفراء لدى 
دول����ة ال��ك��وي��ت: وه��م 
سفير اليابان ماساتو 
ت����اك����اأوك����ا وس��ف��ي��ر 
ج��م��ه��وري��ة باكستان 
اإلسامية سيد سجاد 

حيدر.
 وح���ض���ر م���راس���م 
التسليم كل من مساعد 
وزير اخلارجية لشؤون 
املراسم السفير ضاري 
العجران ومساعد وزير 
اخل���ارج���ي���ة ل��ش��ؤون 
م��ك��ت��ب ن��ائ��ب ال��وزي��ر 

السفير أيهم العمر.

خالد اجلار الله يستقبل السفير الباكستاني

.. ويستقبل وزير اخلارجية يستقبل السفير الياباني

وباكستان اليابان  سفيري  اعتماد  أوراق  يتسلم  اخلارجية  وزير  نائب 

أك��دت الكويت أهمية حماية حقوق الضحايا 
ال��ذي��ن ع��ان��وا ج��رائ��م احل��رب واإلب���ادة اجلماعية 

والتطهير العرقي بهدف ترسيخ مبادئ العدالة.
ج���اء ذل���ك خ���ال كلمة ال��ك��وي��ت ال��ت��ي ألقتها 
املستشارة بوفدها الدائم لدى األمم املتحدة تهاني 
الناصر مساء األربعاء في جلسة ملجلس األمن حول 
اآللية الدولية لتصريف األعمال املتبقية حملكمتن 
جنائيتن. وقالت الناصر »أت��ت االلية الدولية 
املعنية مبتابعة إنهاء األعمال املتبقية من محكمتي 
يوغسافيا السابقة وروان��دا التي أنشأها مجلس 
األمن مبوجب القرار 1966)2010( ترسيخا ملبادئ 
العدالة وعدم اإلفات من العقاب وسيادة القانون«.

ورحبت باجلهود التي يقوم بها رئيس اآللية 
والتي من شأنها أن ت��ؤدي إل��ى حتسن أداء عمل 
اآللية وضمان متام اإلجراءات القضائية املتبقية مع 

مراعاة عامل الوقت والكفاءة وتعزيز التعاون بن 
فرعي اآللية الدولية وذلك دون اإلخ��ال بالوالية 

املنصوص عليها في القرار 1966.
وأث��ن��ت الناصر على وت��ي��رة اإلج����راءات التي 
يقوم بها القائمون على اآللية ومن شأنها تسريع 
ص��دور األحكام بحق املتهمن معربة عن تطلعها 
لانتهاء من أعمال احملكمتن ضمن النطاق الزمني 
احمل��دد لهما. وأعربت عن تقدير الكويت للجهود 
التي يبذلها املدعي العام لآللية بغية االستدالل 
إل��ى املعلومات التي قد تفضي ال��ى حتديد أماكن 
ثمانية هاربن وإلقاء القبض عليهم مجددة الدعوة 
للمنظمات الدولية األخ��رى ذات الصلة وال��دول 
األعضاء للمساعدة في تعزيز اجلهود املبذولة من 
قبل اآللية. وأشارت الناصر الى انه مازالت هناك 

حتديات كبيرة تواجه اآللية الدولية.

الكويت حماية ضحايا جرائم 
احلرب لترسيخ مبادئ العدالة


