
أش���اد السكرتير ال��ع��ام ل��أمم امل��ت��ح��دة انطونيو 
غوتيرس ب��دور الكويت في املجال اإلنساني واصفا 

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد بأنه »رمز حي 
للحكمة والرحمة«.

جاء ذلك في كلمة ألقاها غوتيرس خالل مشاركته 
في حفل سنوي أقامته املؤسسة الكويتية - األمريكية 
مبقر سفارة الكويت بواشنطن بحضور نائب الرئيس 
األمريكي مايك بنس وقرينته كارين بنس باإلضافة 

إلى كبار مسؤولي اإلدارة األمريكية واألمم املتحدة.
وحتدث األمني العام لأمم املتحدة في كلمته خالل 
احلفل السنوي للمؤسسة عن جهود الكويت ملد يد 

العون للمحتاجني والعطاء اإلنساني الذي تقدمه لهم.
وأع��رب عن إعجابه بالكويت مشيرا إلى أن سمو 
األمير »رمز حي للحكمة والرحمة.. كونه الشخصية 
الوحيدة في العالم التي اعترفت بها األمم املتحدة 
كزعيم إنساني عاملي«.وكانت االمم املتحدة سمت 
الكويت مركزا للعمل اإلنساني وأطلقت على سمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد لقب )قائد للعمل 
اإلنساني( في عام 2014.  وشهد احلفل تسلم وزير 
اخلارجية األمريكي مايك بومبيو جائزة إنسانية 
من املؤسسة الكويتية - األمريكية تقديرا اللتزامه 

»بحماية وتعزيز السالم في جميع أنحاء العالم«.
وح��ض��ر احل��ف��ل امل��ف��وض السامي ل��أمم املتحدة 
لشؤون الالجئني فيليبو غراندي ووزي��ر اخلزانة 
ستيفن منوشني ووزير الداخلية ديفيد برنارد ووزير 
التجارة ويلبر روس ووزي���ر الصحة واخل��دم��ات 
اإلنسانية أليكس آزار ووزي���ر النقل إيلني تشاو 
ومستشار الرئيس كيليان كونواي ومستشار األمن 

القومي روبرت أوبراين.
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البدر يقدم أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لدى ليتوانيا
قدم سفير الكويت لدى جمهورية أملانيا االحتادية 
جنيب البدر أوراق اعتماده لرئيس جمهورية ليتوانيا 
غيتاناس نوسيدا سفيرا غير مقيم للكويت في العاصمة 

فيلينيوس.
وذكر السفير البدر في تصريح ل� )كونا( أن ذلك جاء 

عندما استقبله الرئيس الليتواني في القصر الرئاسي 
مساء األحد.

وأع��رب البدر عن تطلع الكويت الى تعزيز التعاون 
الثنائي بني البلدين الصديقني ونقله إلى أعلى مستوياته.
وأش���اد ال��ب��در ب��ال��ق��درات واإلم��ك��ان��ات التي متتلكها 

جمهورية ليتوانيا في مجال احلكومة الرقمية واالقتصاد 
الرقمي معربا عن التطلع ال��ى االستفادة من خبرات 
الشركات واملؤسسات في ليتوانيا في مجاالت متعددة 
منها التكنولوجيا واالقتصاد الرقمي وال��ى وجودها 

ضمن رؤية الكويت لعام 2035.
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نائب الرئيس األمريكي و السكرتير العام لأمم املتحدة و سفير الكويت لدى الواليات املتحدة

سموه تسلم أوراق اعتماد خمسة سفراء لدى الكويت 

األمير يتلقى رسالة شفوية من رئيس موريتانيا

استقبل ص��اح��ب السمو أم��ي��ر البالد 
الشيخ صباح األحمد بقصر بيان صباح 
أم���س ن��ائ��ب رئ��ي��س م��ج��ل��س ال�����وزراء 
ووزي��ر اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
ووزي���ر ال��ش��ؤون اخل��ارج��ي��ة والتعاون 
واملوريتانيني ب��اخل��ارج في اجلمهورية 

اإلسالمية املوريتانية الشقيقة إسماعيل 
ولد الشيخ أحمد، حيث نقل لسموه رسالة 
شفوية من أخيه الرئيس محمد ولد الشيخ 
الغزواني رئيس اجلمهورية اإلسالمية 
املوريتانية الشقيقة تتعلق بالعالقات 
الثنائية التي جتمع البلدين والشعبني 

الشقيقني وسبل تعزيزها وتنميتها في 
املجاالت كافة. وحضر املقابلة وزير شؤون 

الديوان األميري الشيخ علي اجلراح.
من جهة أخ��رى احتفل في قصر بيان 
صباح أمس بتسلم صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد أوراق اعتماد 

كل من السفير دولت تازابيك ميبردييف 
سفيرا جلمهورية كازاخستان والسفير 
ستيفن موبس سفيرا جلمهورية أملانيا 
االحتادية والسفير كريسنب توغا مافودزا 
سفيرا جلمهورية زميبابوي والسفير 
ك��ارل��و ب��ال��دوت��ش��ي سفيرا جلمهورية 

إيطاليا والسفير كونستانتني جغينطي 
سفيرا جلورجيا وذل��ك كسفراء لبالدهم 
ل���دى دول����ة ال��ك��وي��ت. وح��ض��ر م��راس��م 
االحتفال وزي��ر ش��ؤون الديوان األميري 
الشيخ علي اجلراح ونائب رئيس مجلس 
ال��وزراء ووزير اخلارجية الشيخ صباح 

اخل��ال��د ون��ائ��ب وزي���ر ش���ؤون ال��دي��وان 
األميري الشيخ محمد العبدالله ووكيل 
ال��دي��وان األم��ي��ري ومدير مكتب صاحب 
السمو أمير البالد أحمد الفهد ورئيس 
املراسم والتشريفات األميرية الشيخ خالد 

العبدالله. 

أمير البالد يتسلم أوراق اعتماد سفير أملانيا

سموه يشمل برعايته اليوم املؤمتر الدولي السابع ألبحاث الطاقة غوتيرس: سمو أمير البالد رمز حي للحكمة والرحمة

ولي العهد يستقبل احملمد و الدعيج

استقبل سمو ولي العهد الشيخ ن��واف األحمد 
بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر احملمد. 
كما استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ الدكتور 
إبراهيم الدعيج. من جهة أخرى يشمل سمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد برعايته املؤمتر الدولي 
السابع ألبحاث وتطوير الطاقة الذي تنظمه كلية 

الهندسة والبترول بجامعة الكويت خالل الفترة 
من 19 إل��ى 21 نوفمبر 2019 وق��د أن��اب سموه 
وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور حامد 
العازمي حلضور االفتتاح الساعة التاسعة صباح 
اليوم الثالثاء في قاعة املؤمترات مبركز الشيخ 

جابر األحمد الثقافي.

سمو ولي العهد يستقبل الشيخ الدكتور إبراهيم الدعيج

سمو األمير يستقبل وزير الشؤون اخلارجية والتعاون في موريتانيا إسماعيل ولد الشيخ أحمد

بعث صاحب السمو أمير ال��ب��الد الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب 
اجل��الل��ة امل��ل��ك محمد ال��س��ادس ملك اململكة 
املغربية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة ذكرى عيد االستقالل للمملكة 
املغربية الشقيقة، مشيدا سموه مبا حققه البلد 
الشقيق من نهضة تنموية بارزة شملت مختلف 
املجاالت وبالعالقات التاريخية والوطيدة 
التي تربط البلدين والشعبني الشقيقني، 
متمنيا سموه جلاللته موفور الصحة والعافية 
وللمملكة املغربية الشقيقة وشعبها الكرمي كل 

الرقي واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب اجلاللة امللك 
محمد السادس ملك اململكة املغربية الشقيقة 
ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة ذكرى 
عيد االستقالل للمملكة املغربية الشقيقة متمنيا 

سموه جلاللته موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى صاحب السمو 
األمير ألبرت الثاني أمير موناكو الصديقة 
عبر فيها سموه رعاه الله عن خالص تهانيه 

مبناسبة العيد الوطني إلمارة موناكو متمنيا 
لسموه م��وف��ور الصحة وال��ع��اف��ي��ة وللبلد 

الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئة إل��ى ص��اح��ب السمو األمير 
ألبرت الثاني أمير موناكو الصديقة ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
إلم��ارة موناكو راجيا لسموه موفور الصحة 

والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 

مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

أمير البالد يهنئ ملك املغرب بذكرى 
عيد االستقالل.. و أمير موناكو بالعيد الوطني

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس غاوتابايا 
راج��اب��اكکس��ا رئ��ي��س ج��م��ه��وري��ة سريالنكا 
الدميقراطية االشتراكية الصديقة عبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة فوز فخامته 
في االنتخابات الرئاسية رئيسا جلمهورية 
سريالنكا الدميقراطية االشتراكية متمنيا 
سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة 
والعافية وللعالقات الطيبة بني دولة الكويت 
وجمهورية سريالنكا الدميقراطية االشتراكية 

الصديقة املزيد من التطور والنماء.

وب��ع��ث س��م��و ول���ي ال��ع��ه��د ال��ش��ي��خ ن��واف 
األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس غاوتابايا 
راج��اب��اكکس��ا رئ��ي��س ج��م��ه��وري��ة سريالنكا 
الدميقراطية االشتراكية الصديقة ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة ف��وز فخامته 
في االنتخابات الرئاسية رئيسا جلمهورية 
سريالنكا الدميقراطية االشتراكية الصديقة 
متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور 

الصحة والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 

مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

سمو األمير يهنئ رئيس سريالنكا 
بفوزه  في االنتخابات الرئاسية

بلدية الكويت توقع عقد واجهة اجلهراء البحرية 
وقعت بلدية الكويت أمس عقد مشروع تطوير الواجهة 
البحرية باجلهراء )كورنيش اجلهراء( مع مكتب أجنبي 
ومحلي بقيمة 880 ألف دينار كويتي )نحو 90ر2 مليون 

دوالر أمريكي(.
وقال املدير العام للبلدية أحمد املنفوحي: إن البلدية 
ماضية قدما في دعم رؤية )كويت 2035( من خالل تنفيذ 

العديد من املشروعات الداعمة خلطة الدولة التنموية.
وأوضح املنفوحي أن البلدية تأخذ بعني االعتبار تنفيذ 
التوجه السامي الرامي إلى ضرورة دعم الشباب سواء 
مبشروعات كاملة أو من خالل جزء من بقية املشروعات 

لهم. 
ولفت إل��ى ح��رص البلدية على ضمان سرعة طرح 
وإجن��از املشاريع من خالل ايجاد الية مرنة من شأنها 

احملافظة علي املال العام وعدم هدره بتجميد الدراسات.
من جانبها قالت نائبة املدير العام للبلدية نادية 
الشريدة إن البلدية تعمل جاهدة علي تعظيم دور القطاع 
اخلاص بإسناد مثل هذه املشاريع التنموية إليه ليكون له 

دور في نهضة البالد.
وأضافت الشريدة أن مشروع تطوير واجهة اجلهراء 
البحرية يستهدف حتسني مستوى اخلدمات السياحية 

وتوفير اخل��دم��ات الترفيهية والترويحية للمواطنني 
واملقيمني. 

وذك��رت أن العقد سوف يستغرق تنفيذه عاما واحدا 
ليكون وجهة بحرية سياحية ويستقطب حال تنفيذه 

سكان مدينة اجلهراء واملناطق احمليطة بها.
م��ن ناحيته أك��د رئيس مجلس ادارة مكتب خطيب 
وعلمي فيصل العلمي على مراعاة االعتبارات البيئية 
واالقتصادية واالجتماعية خالل تنفيذ املشروع.وأضاف 
علمي أن املكتب سيأخذ بعني االعتبار مراعاة عراقة منطقة 

اجلهراء وتخطيطها العمراني.


