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الكويت ترحب بقرارات العاهل السعودي في قضية جمال خاشقجي
قال مصدر مسؤول بوزارة اخلارجية 
بأن دولة الكويت وقد تابعت باهتمام 
قضية مقتل املواطن السعودي جمال 

خاشقجي )رح��م��ه ال��ل��ه( لتعرب عن 
ترحيبها بالقرارات التي أصدرها خادم 
احل��رم��ني الشريفني امل��ل��ك سلمان بن 

عبدالعزيز بشأن ه��ذه القضية والتي 
ت��ع��ك��س ح���رص امل��م��ل��ك��ة وال��ت��زام��ه��ا 
ب��ال��وص��ول ال��ى احلقيقة واحترامها 

ملبادئ القانون مبحاسبة الذين يقفون 
وراء هذا احلدث املؤسف وتقدميهم إلى 

العدالة.

سموه يعزي رئيس أفغانستان 

أمير البالد يستقبل ولي العهد واملبارك ورئيسة وزراء رومانيا والغامن وأعضاء 
الشعبة البرملانية في مؤمتر االحتاد البرملاني الدولي

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد بقصر السيف صباح أمس سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد. كما استقبل سموه بقصر السيف 
وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد، سمو 
الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس ال��وزراء ورئيسة 
وزراء رومانيا فيوريكا دانشيال والوفد املرافق وذلك 
مبناسبة زيارتها الرسمية للبالد. وحضر املقابلة 

وزير شؤون الديوان األميري الشيخ علي اجلراح.
واستقبل سموه رئيس مجلس األمة مرزوق علي 
الغامن. كما استقبل سموه رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن وأعضاء الشعبة البرملانية املشاركني في أعمال 
مؤمتر االحت��اد البرملاني الدولي ال139 وال��ذي عقد 
في مدينة جنيف. واستقبل سموه سمو الشيخ جابر 

املبارك رئيس مجلس الوزراء.
من جهة أخ��رى بعث صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس محمد 
أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان اإلسالمية 
الصديقة أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق 
مواساته بضحايا الهجمات املسلحة والتفجيرات 
التي استهدفت عددا من مراكز اإلقتراع لالنتخابات 
البرملانية مبناطق مختلفة في أفغانستان والتي 
أسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا واملصابني، 
سائال سموه املولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع 
رحمته ومغفرته وأن مي��ن على املصابني بسرعة 
الشفاء والعافية، مؤكدا سموه استنكار دولة الكويت 
وإدانتها الشديدة لهذه األعمال اإلجرامية اآلثمة التي 
استهدفت أرواح األبرياء اآلمنني وتتنافى مع كافة 
الشرائع والقيم اإلنسانية. وبعث سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس محمد 
أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان اإلسالمية 
الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وص��ادق 
مواساته بضحايا الهجمات املسلحة والتفجيرات 
التي استهدفت عددا من مراكز اإلقتراع لالنتخابات 
البرملانية مبناطق مختلفة في أفغانستان سائال سموه 
املولى جل وعال أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته 
ويسكنهم فسيح جناته ومين على املصابني بالشفاء 
العاجل. كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 

مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

سمو األمير يستقبل رئيسة وزراء رومانيا فيوريكا دانشيال بحضور سمو ولي العهد

.. وسموه يستقبل الغامن وأعضاء الشعبة البرملانية املشاركني في مؤمتر االحتاد البرملاني الدولي 

ولي العهد يستقبل الغامن واملشاركني في االجتماع الثالث لرؤساء 
البرملانات األوروبية-اآلسيوية واملبارك واجلراح والصالح 

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد بقصر السيف صباح أمس رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن رئيس مجلس 
األمة مرزوق الغامن و األعضاء املشاركني 
في االجتماع الثالث لرؤساء البرملانات 
األوروبية - االسيوية )انطاليا - تركيا( 
وال��وف��د امل��ش��ارك ف��ي اج��ت��م��اع اللجنة 
التنفيذية ل��الحت��اد البرملاني الدولي 

)جنيف - سويسرا(.
كما استقبل سمو ول��ي العهد سمو 
الشيخ ج��اب��ر امل��ب��ارك رئ��ي��س مجلس 

الوزراء.
كما استقبل سمو ول��ي العهد سمو 
الشيخ ج��اب��ر امل��ب��ارك رئ��ي��س مجلس 

الوزراء.
واستقبل سمو ول��ي العهد الشيخ 
نواف األحمد نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزي��ر الداخلية الشيخ خالد اجل��راح. 
كما استقبل سمو ولي العهد نائب رئيس 

سمو ولي العهد يستقبل الغامن واملشاركني في االجتماع الثالث لرؤساء البرملانات األوروبية

.. وسموه يستقبل الشيخ خالد اجلراح
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رئيس مجلس األمة يعزي نظيريه في أفغانستان 
بضحايا تفجيرات مراكز االقتراع 

بعث رئيس مجلس األمة الكويتي مرزوق 
الغامن أم��س ببرقيتني إل��ى رئيس مجلس 
الشيوخ األفغاني فضل ه��ادي مسلميار 
ورئ��ي��س ال��ب��رمل��ان األف��غ��ان��ي ع��ب��دال��روؤف 
إب��راه��ي��م عبر فيهما ع��ن خ��ال��ص ال��ع��زاء 

وص���ادق امل��واس��اة بضحايا التفجيرات 
التي استهدفت ع��ددا م��ن م��راك��ز االق��ت��راع 
لالنتخابات البرملانية في مناطق عدة في 
أفغانسان وأسفرت عن وقوع العشرات من 

الضحايا واجلرحى.

 وعبر الغامن عن استنكاره الشديد ملثل 
تلك األعمال “اإلرهابية” مؤكدا التضامن 
ال��ت��ام م��ع الشعب األف��غ��ان��ي الصديق في 
مواجهة مثل تلك األعمال التي تستهدف أمن 

واستقرار أفغانستان. 

توقيع مذكرتي تفاهم بني اجلانبني 

املبارك بحث مع رئيسة وزراء رومانيا العالقات الثنائية
عقد سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس 
الوزراء جلسة مباحثات رسمية في قصر السيف 
أم��س م��ع  رئ��ي��س وزراء جمهورية رومانيا 
الصديقة فيوريكا دانشيال. وج��رت املباحثات 
في أجواء ودية عكست عمق العالقات الوطيدة 
بني البلدين الصديقني حيث استعرض اجلانبان 
مسيرة التعاون الثنائي في املجاالت االقتصادية 
والتجارية إض��اف��ة إل��ى تعزيز آف��اق التعاون 
في مختلف املجاالت مبا يخدم مصالح البلدين 

والشعبني الصديقني.
كما بحث اجلانبان القضايا اإلقليمية والدولية 
ذات االهتمام املشترك ومواقف البلدين جتاهها.
حضر املباحثات ع��ن اجل��ان��ب الكويتي  نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
صباح اخلالد و وزي��ر الصحة الشيخ الدكتور 
باسل الصباح ووزير التجارة والصناعة خالد 
الروضان ومعالي نائب وزي��ر اخلارجية خالد 

اجلارالله و املستشار في دي��وان رئيس مجلس 
الوزراء رئيس بعثة الشرف املرافقة الشيخ سالم 
جابر األح��م��د الصباح و رئيس دي���وان رئيس 
مجلس ال��وزراء الشيخة اعتماد اخلالد وعدد من 
كبار املسؤولني في وزارة اخلارجية ودي��وان 

رئيس مجلس الوزراء.
وعقب املباحثات وبحضور سمو رئيس مجلس 
الوزراء ورئيس وزراء رومانيا وقع اجلانبان على 

مذكرتي تفاهم األول��ى في شأن اقامة املشاورات 
الثنائية بني وزارة اخلارجية في دول��ة الكويت 
ووزارة اخلارجية في جمهورية رومانيا والثانية 
في شأن التعاون في مجال السياحة بني وزارة 
االعالم - قطاع السياحة في دولة الكويت ووزارة 
السياحة في جمهورية رومانيا. وق��ع مذكرتي 
التفاهم عن اجلانب الكويتي نائب رئيس مجلس 
ال��وزراء ووزي��ر اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
وعن اجلانب الروماني معالي وزي��ر اخلارجية 

تيودور فيوريل.
وك��ان��ت رئ��ي��س وزراء جمهورية رومانيا 
فيوريكا دانشيال قد وصلت إلى البالد اجلمعة في 

زيارة رسمية تستمر ثالثة أيام.
وق��د أق��ام سمو الشيخ جابر امل��ب��ارك رئيس 
مجلس الوزراء مأدبة غداء رسمية في مطعم أبراج 
الكويت أمس على شرف رئيس وزراء جمهورية 
رومانيا الصديقة فيوريكا دانشيال والوفد املرافق 

لها وذلك مبناسبة زيارتها للبالد.

سمو الشيخ جابر املبارك ورئيسة وزراء رومانيا في مقصورة الشرف

اجلار الله يستقبل رئيسة اجلمعية 
الكويتية حلماية البيئة

استقبل نائب وزير اخلارجية خالد 
اجلارالله أمس األحد رئيسة اجلمعية 
الكويتية حلماية البيئة وجدان العقاب 
ال��ت��ي ق��دم��ت ش��رح��ا آلخ���ر ن��ش��اط��ات 
اجل��م��ع��ي��ة واجل���ه���ود ال��ت��ي ت��ق��وم بها 
واقترحت العقاب التوقيع على مذكرة 
تفاهم للتعاون مع وزارة اخلارجية 
مبا ييسر عمل اجلمعية مع املنظمات 

الدولية املتخصصة ويدعم نشاطها.
وقد أشاد نائب وزير اخلارجية بالدور 
ال��ذي تقوم به اجلمعية لتعزيز العمل 
البيئي على املستويني احمللي والعاملي 
والنشاط البارز لها مؤكدا بأن مقترح 
توقيع مذكرة تفاهم مع اجلمعية سيتم 
احالته الى اجلهات املختصة في الوزارة 

خالد اجلارالله أثناء اسقباله وجدان العقابلدراسته وابداء الرأي حوله.

بيت الزكاة: تسعة مراكز إيرادية جديدة لتسهيل اخلدمات
أعلن بيت الزكاة الكويتي أمس األح��د االنتهاء من تنفيذ 
مشروع إنشاء تسعة مراكز إيرادية جديدة تسهم في تسهيل 

تقدمي اخلدمات للمتبرعني واملنتفعني.
وقال مدير إدارة اخلدمات في )بيت الزكاة( وليد الوشمي 
في تصريح صحفي إن املراكز التي مت االنتهاء منها رفعت عدد 

املراكز التابعة للبيت إلى 31 موزعة على جميع مناطق البالد.
وأوض��ح الوشمي أن سياسة )بيت ال��زك��اة( تهدف إلى 
حتقيق االنتشار اجلغرافي وتسهيل تقدمي اخلدمات وأعمال 
اخلير لتصبح في متناول احملتاجني أواملتبرعني في أسرع 

وقت ممكن.
وأض��اف أن )بيت الزكاة( يعمل على تطوير نظام العمل 

باملراكز االيرادية الدائمة اجلديدة من حيث ساعات العمل 
واخلدمات املقدمة ما يساهم في تعزيز صورة )البيت( كهيئة 

متميزة.
وأك��د أن إدارة اخل��دم��ات العامة في البيت بصدد انشاء 
العديد من الفروع اجلديدة وتنفيذ أعمال الصيانة االنشائية 
للفروع القائمة اضافة إلى الصيانة الوقائية لألنظمة واآلالت 

واألجهزة التي تقدم اخلدمات للجمهور.
وأش��ار إلى السعي لتهيئة الظروف املالئمة للموظفني ما 
ينعكس على اجن��از معامالت املراجعني وراحتهم حتقيقا 
لشهادة اجل��ودة احلاصل عليها البيت عبر أنظمته اآللية 

املتقدمة وموقعه االلكتروني.


