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العطية يستقبل رواد ديوانية
 سفارة قطر كل ثالثاء

أعلنت سفارة قطر في الكويت أن  السفير بندر بن 
محمد العطية سفير دولة قطر لدى الكويت سيقوم 

كل يوم ثالثاء  اعتباراً من تاريخ 25 سبتمبر اجلاري 
باستقبال رواد الديوانية بعد صالة العشاء.

سموه تسلم رسالة خطية من حفتر

أمير البالد يستقبل هدية وباديان واجلابر
استقبل صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد بقصر السيف 
صباح أمس األمني العام للقيادة العامة 
الليبية اللواء عبدالكرمي هدية، حيث 
سلم سموه رس��ال��ة خطية م��ن القائد 
العام للجيش الوطني الليبي خليفة 
حفتر تضمنت العالقات الثنائية بني 
البلدين والشعبني الشقيقني وآخ��ر 
املستجدات على الساحتني اإلقليمية 

والدولية.
وحضر املقابلة وزير شؤون الديوان 
األم��ي��ري الشيخ علي اجل��راح ونائب 
وزي��ر اخلارجية خالد اجلارالله. كما 
استقبل سموه سفير جمهورية أرمينيا 
لدى دولة الكويت مانفيل باديان وذلك 
مبناسبة انتهاء فترة مهام عمله سفيرا 
لبالده. واستقبل سموه الشيخ جابر 
اخلالد والشيخة الدكتورة ندى اجلابر، 
حيث أه��دوا سموه رسالة الدكتوراه 
وال��ت��ي حملت ع��ن��وان )دور وسائل 
االع���الم الكويتية ف��ي ت��زوي��د النخب 
الكويتية باملعلومات ع��ن القضايا 

السياسية الداخلية واخلارجية(.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر السيف 
صباح أمس سفير دولة الكويت لدى جمهورية التشيك الدكتور 

راشد الهاجري.
واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد سفير سويسرا 

ل��دى دول��ة الكويت الدكتور بينيديكت غوبلر وذل��ك مبناسبة 
توليه مهام منصبه اجلديد سفيرا لبالده. واستقبل سمو ولي 
العهد سفير جمهورية التشيك لدى دولة الكويت السفير مارتن 
دفوراك وذلك مبناسبة توليه مهام منصبه اجلديد سفيرا لبالده. 

كما استقبل سمو ولي العهد سفير جمهورية كوريا اجلنوبية لدى 
دولة الكويت الدكتور هونغ يونغ غي وذلك مبناسبة توليه مهام 
منصبه اجلديد سفيرا لبالده. وحضر املقابالت رئيس املراسم 
والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك صباح السالم.

ولي العهد يستقبل الهاجري وسفراء سويسرا والتشيك وكوريا اجلنوبية 
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.. وسموه يستقبل الشيخ جابر اخلالد والشيخة الدكتورة ندى اجلابر  سمو األمير يستقبل اللواء عبدالكرمي هدية

سمواألمير 
تسلم رسالة 

خطية من 
الرئيس املصري
تسلم صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد 
رسالة خطية من أخيه الرئيس 
عبدالفتاح السيسي رئيس 
ج��م��ه��وري��ة م��ص��ر العربية 
الشقيقة تضمنت دعوة سموة 
للمشاركة في منتدى شباب 
العالم في نسخته الثانية في 
شهر نوفمبر املقبل مبدينة 
شرم الشيخ. وقد قام بتسليم 
ال���رس���ال���ة ل���وزي���ر ش���ؤون 
الديوان األميري الشيخ علي 
اجل�����راح س��ف��ي��ر ج��م��ه��وري��ة 
مصر العربية الشقيقة لدى 
دول��ة الكويت ط��ارق محمود 

مصطفى القوني.

رئيس مجلس األمة يستقبل سفير 
قطر لدى البالد

استقبل رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغامن في 
مكتبه أم��س االث��ن��ني سفير دول��ة قطر ل��دى دول��ة 
الكويت بندر العطية وذلك مبناسبة استالمه مهام 

عمله سفيرا لقطر لدى البالد.وحضر اللقاء النائبان 
محمد الدالل وصفاء الهاشم.

مرزوق الغامن يستقبل السفير القطري
.. وسموه يستقبل سفير كوريا اجلنوبية سمو ولي العهد يستقبل د. راشد الهاجري

غ����ادر مم��ث��ل ص��اح��ب السمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 
مجلس ال����وزراء وال��وف��د املرافق 
لسموه ال��ب��الد أم��س متجها الى 
مدينة نيويورك بالواليات املتحدة 
األم��ري��ك��ي��ة ل��ت��رؤس وف���د دول��ة 
الكويت امل��ش��ارك ف��ي اجتماعات 
الدورة الثالثة والسبعني للجمعية 
العامة ل��أمم امل��ت��ح��دة.وك��ان في 
مقدمة مودعي سموه على أرض 
املطار نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة ال��ش��ي��خ خالد 
اجل����راح و ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 
ال���وزراء ووزي���ر ال��دول��ة لشؤون 
مجلس ال���وزراء أن��س الصالح و 
نائب وزير شؤون الديوان األميري 
ال��ش��ي��خ محمد ال��ع��ب��دال��ل��ه وع��دد 
من الشيوخ وكبار ق��ادة اجليش 
والشرطة واحلرس الوطني وكبار 
امل��س��ؤول��ني ف��ي ال��دول��ة ودي���وان 

رئيس مجلس الوزراء.
وي��ض��م ال��وف��د امل���راف���ق نائب 
رئ��ي��س مجلس ال����وزراء ووزي��ر 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
و وزي���ر ال���ش���ؤون االجتماعية 
والعمل ووزي��ر ال��دول��ة للشؤون 
االقتصادية هند الصبيح و وزير 
الصحة الشيخ ال��دك��ت��ور باسل 
الصباح و وزي��ر التربية ووزي��ر 
التعليم ال��ع��ال��ي ال��دك��ت��ور حامد 
العازمي وعدد من كبار املسؤولني 
ب��وزارة اخلارجية ودي��وان رئيس 

مجلس الوزراء.
من جهة أخرى فقد استقبل سمو 
الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس 
ال����وزراء رئ��ي��س الهيئة العامة 
ملكافحة الفساد عبدالرحمن النمش، 
حيث سلم سموه التقرير نصف 
ال��س��ن��وي ال��ث��ان��ي ألع��م��ال الهيئة 

ملكافحة الفساد.

“مكافحة الفساد” سموه تسلم التقرير نصف السنوي الثاني ألعمال 

املبارك يترأس وفد الكويت في اجتماعات 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة

سمو الشيخ جابر املبارك لدى مغادرته البالد

.. وسموه يتسلم من النمش التقرير نصف السنوي الثاني ألعمال الهيئة ملكافحة الفساد

ش���ارك الشيخ ص��ب��اح اخل��ال��د ن��ائ��ب رئيس 
مجلس ال��وزراء وزي��ر اخلارجية األح��د في حفل 
العشاء ال��وزاري السنوي ال13 حول السالم في 

الشرق األوسط.
وأقام احلفل رئيس معهد السالم الدولي تيري 
رود الرسن باالشتراك مع دولة االمارات العربية 
املتحدة ودوقية لكسمبورغ بالتعاون مع املنتدى 
االقتصادي العاملي وذلك على هامش أعمال الدورة 
ال73 الجتماعات اجلمعية العامة لأمم املتحدة في 
مدينة نيويورك. ومت خالل هذه املناسبة مناقشة 
أط��ر مواجهة التحديات اإلقليمية ف��ي الشرق 

األوسط والتحركات الدولية في هذا اإلطار.
وقد التقى الشيخ صباح اخلالد نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير اخلارجية في مقر بعثة دولة 
الكويت مبدينة نيويورك وزير خارجية جمهورية 
ال��ع��راق الدكتور إبراهيم اجلعفري. ومت خالل 
اللقاء الذي عقد على هامش أعمال ال��دورة ال 73 
للجمعية العامة لأمم املتحدة بحث سبل تعزيز 
العالقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين في 
كافة املجاالت وعلى مختلف األصعدة باإلضافة 
إل��ى مناقشة آخ��ر املستجدات على الساحتني 
اإلقليمية والدولية والتحديات التي تواجهها 

املنطقة.
كما اجتمع الشيخ صباح اخلالد في مقر بعثة 
دول��ة الكويت مبدينة نيويورك وزي��ر خارجية 

دول��ة ليبيا محمد الطاهر سيالة. وج��دد الشيخ 
صباح اخلالد خالل اللقاء الذي عقد على هامش 
الدورة ال73 للجمعية العامة لأمم املتحدة موقف 
دولة الكويت ودعمها املطلق لكافة اجلهود الرامية 
الى اعادة االمن واالستقرار في ليبيا وحث جميع 
األط��راف إل��ى اإلل��ت��زام بإتفاق وق��ف إط��الق النار 
وإنهاء النزاع الدائر في العاصمة طرابلس بغية 
عودة األمن واالستقرار لكافة ربوع ليبيا الشقيقة، 
مشيدا في هذا اإلطار باجلهود واملساعي التي يقوم 
بها املبعوث اخل��اص لأمني العام ل��أمم املتحد 
إلى ليبيا غسان سالمة ودوره في تقريب وجهات 

النظر بني الفرقاء الليبيني.
م��ن جهته أع��رب وزي��ر خارجية دول��ة ليبيا 
الشقيقة عن شكره وتقديره للدعم ال��ذي تقدمه 
دول��ة الكويت مثمنا دوره��ا وجهودها في إطار 
مجلس األمن ووقوفها إلى جانب أشقائها الليبيني 
وحرصها على إستتباب األوض���اع السياسية 

واألمنية في دولة ليبيا.
واجتمع الشيخ صباح اخلالد في مقر بعثة 
دولة الكويت مبدينة نيويورك مع املمثل اخلاص 
لأمني العام ل��أمم املتحدة ورئيس بعثة األمم 
املتحدة للمساعدة ف��ي ال��ع��راق )ي��ون��ام��ي( يان 
كوبيتش. ومت خ��الل االجتماع ال��ذي عقد على 
هامش الدورة ال73 للجمعية العامة لأمم املتحدة 
استعراض اخر التطورات املتعلقة باجلهود التي 

تقوم بها بعثة األمم املتحدة في العراق خاصة 
فيما يتعلق مبلف البحث عن األسرى واملفقودين 
الكويتيني واملمتلكات الكويتية واألرشيف الوطني 
الكويتي واللقاءات التي تتم مع كافة املسؤولني في 

العراق في هذا االطار.
وجدد الشيخ صباح اخلالد التأكيد على األهمية 
التي توليها دولة الكويت لقيام بعثة األمم املتحدة 
للمساعدة في العراق كونها املسؤولة عن متابعة 
هذا امللف وإعداد التقارير الدورية حول ما يستجد 
فيه وح��ث احل��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي��ة على مضاعفة 

جهودها في هذا امللف اإلنساني الهام.
كما اجتمع الشيخ صباح اخلالد في مقر بعثة 
دولة الكويت مبدينة نيويورك مع وزير اخلارجية 
وال��ت��ع��اون ال��دول��ي بجمهورية غامبيا مامادو 
تنغارا.وتناول اجلانبان خ��الل االجتماع الذي 
عقد على هامش ال��دورة ال73 للجمعية العامة 
لأمم املتحدة سبل تعزيز لعالقات الثنائية بني 
البلدين الصديقني وأطر تنميتها في كافة املجاالت 
وعلى مختلف األصعدة اضافة الى مناقشة آخر 
املستجدات على الساحتني االقليمية والدولية 

والقضايا محل االهتمام املشترك.
واجتمع الشيخ صباح اخلالد نائب رئيس 
مجلس ال���وزراء وزي��ر اخلارجية األح��د في مقر 
بعثة دول��ة الكويت مبدينة نيويورك مع وزير 

خارجية مملكة النرويج إيني إيريكسن سوريدي.

التقى وزراء خارجية العراق وليبيا وغامبيا والنرويج و رئيس بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق

صباح اخلالد  يشارك في حفل العشاء الوزاري 
13 حول السالم في الشرق األوسط السنوي الـ 

اخلالد خالل لقائه وزير خارجية النرويج إيني إيريكسن سوريديالشيخ صباح اخلالد خالل مشاركته في حفل العشاء الوزاري السنوي

السفير بندر بن محمد العطية


