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السعيدي يقدم نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة ومفوضا لدى إسبانيا
قدم السفير عياده السعيدي نسخة من أوراق اعتماده الى مديرة 
إدارة املراسم بوزارة اخلارجية االسبانية السفيرة كاريداد خونكو 

االثنني كسفير فوق العادة ومفوضا لدى مملكة اسبانيا.
وقالت السفارة الكويتية ل��دى إسبانيا في بيان أن السفير 

السعيدي التقى مديرة ادارة املراسم بوزارة اخلارجية لتقدمي نسخة 
من أوراق اعتماده كسفير فوق العادة ومفوضا لدى إسبانيا. 

أمير البالد يستقبل احملمد والروضان وعبد الكرمي والزمامي
اس��ت��ق��ب��ل ص��اح��ب 
ال��س��م��و أم��ي��ر ال��ب��اد 
الشيخ صباح األحمد 
ب��ق��ص��ر ب��ي��ان صباح 
أم����س س��م��و ال��ش��ي��خ 

ناصر احملمد. 
 ك����م����ا اس��ت��ق��ب��ل 
سموه وزي��ر التجارة 
والصناعة خالد ناصر 
ال����روض����ان وم��دي��ر 
ع���ام ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 
للصناعة عبدالكرمي 
تقي عبدالكرمي ونائب 
امل��دي��ر ال��ع��ام لقطاع 
التنمية والتراخيص 
ال��ص��ن��اع��ي��ة عبدالله 

الزمامي.
وح���ض���ر امل��ق��اب��ل��ة 
وزي��ر ش��ؤون الديوان 
األم��ي��ري الشيخ علي 

اجلراح.

ولي العهد يستقبل ناصر احملمد

 استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر احملمد.
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.. وسموه يستقبل الروضان أمير الباد يستقبل سمو الشيخ ناصر احملمد

سمو ولي العهد يستقبل احملمد

ممثل سمو أمير البالد وصل إلى نيويورك لترؤس وفد الكويت 

املبارك: األمم املتحدة املظلة الشرعية الوحيدة حلفظ السالم في العالم
طالب ممثل صاحب السمو 
أمير الباد الشيخ صباح األحمد 
س��م��و ال��ش��ي��خ ج��اب��ر امل��ب��ارك 
رئيس مجلس الوزراء املجتمع 
الدولي مبساندة األمم املتحدة 
باعتبارها املظلة الشرعية 
ال��وح��ي��دة حل��ف��ظ ال��س��ام في 

العالم.
جاء ذلك في تصريح صحفي 
أدل���ى ب��ه س��م��و ال��ش��ي��خ جابر 
امل��ب��ارك ل��دى وص��ول��ه والوفد 
املرافق له إلى نيويورك أمس 
ل��ت��رؤس وف���د دول���ة الكويت 
املشارك في اجتماعات الدورة 
ال73 للجمعية العامة لألمم 

املتحدة.
كما طالب سمو الشيخ جابر 
املبارك املجتمع الدولي بدعم 

جهود األمم املتحدة في مجاالت 
ت��ع��زي��ز ال��ت��ن��م��ي��ة وم��ح��ارب��ة 
اإلرهاب الى جانب “وقف نزيف 
الدماء الذي تشهده الكثير من 
امل��ن��اط��ق وخ��اص��ة ف��ي منطقة 
الشرق األوسط بسبب احلروب 
واالض���ط���راب���ات السياسية 

والعمليات اإلرهابية”.
وش��دد سموه على ض��رورة 
تكاتف دول ال��ع��ال��م ملكافحة 
اإلره��اب “الذي تصاعد بشكل 
غ��ي��ر م��س��ب��وق ف��ي ال��س��ن��وات 
األخيرة وأصبح يهدد استقرار 
العالم ومقدرات الدول وحياة 

شعوبها”.
وأك���د س��م��وه اع��ت��زاز دول��ة 
الكويت بالدور الهام الذي تقوم 
ب��ه األمم املتحدة حلفظ األم��ن 
وال��س��ام ودع���م االس��ت��ق��رار 
في العالم ومساعدة مختلف 
الدول لتوفير احلياة الكرمية 

لشعوبها.
وأش����اد س��م��وه باجلهود 
التي يبذلها األمني العام لألمم 
املتحدة أنطونيو غوتيريس 
م���ن أج����ل إن���ه���اء األزم�����ات 
التي تشهدها بعض ال��دول 
وحرصه على تعزيز جهود 
التنمية في العديد من دول 

العالم.
وأك��د سموه ح��رص دول��ة 
الكويت على تعزيز التعاون 
م��ع األمم املتحدة ومساندة 
ك��اف��ة اجل��ه��ود ال��ت��ي تبذلها 
لتحقيق ال��س��ام ف��ي العالم 
مشيدا بالتعاون الفعال بني 
الكويت واملنظمة الدولية في 

معاجلة االزمات الدولية.
وق����ال إن دول����ة ال��ك��وي��ت 
س��ت��واص��ل دوره����ا اإلن��س��ان��ي 
املتميز ف��ي معاجلة ال��ك��وارث 
واألزم��������ات ال���ت���ي ت��ت��ع��رض 
ل��ه��ا ب��ع��ض ال����دول الشقيقة 
والصديقة ودع��م برامج األمم 
املتحدة ملساعدة الدول املنكوبة 

وتقدمي العون لشعوبها.
وأض��اف سموه إن انتخاب 
دولة الكويت لعضوية مجلس 
األم���ن غ��ي��ر ال��دائ��م��ة للعامني 
2018 و2019 سيمكنها من 
تعزيز مكانتها الدولية وإظهار 
وجهها املشرق وإب���راز ال��دور 
اإلنساني الكبير التي تقوم به 
من سنوات طويلة والذي امتد 

إلى كثير من دول العالم.
وق���د وص���ل مم��ث��ل صاحب 
ال��س��م��و أم��ي��ر ال��ب��اد الشيخ 
ص��ب��اح األح��م��د س��م��و الشيخ 
ج��اب��ر امل��ب��ارك رئ��ي��س مجلس 
ال��وزراء والوفد املرافق له إلى 
مدينة ن��ي��وي��ورك ب��ال��والي��ات 
املتحدة أمس لترؤس وفد دولة 
الكويت املشارك في اجتماعات 
ال��دورة ال73 للجمعية العامة 

لألمم املتحدة.
وك���ان ف��ي استقبال سموه 
ل��دى وص��ول��ه إل��ى مطار )جي 
اف كندي( الدولي سفير دولة 
الكويت لدى الواليات املتحدث 
األمريكية الشيخ سالم الصباح 
وم��ن��دوب دول���ة الكويت لدى 
األمم امل��ت��ح��دة م��ن��ص��ور عياد 
العتيبي وأع��ض��اء ال��س��ف��ارة 

الكويتية واملندوبية الدائمة.

سمو الشيخ جابر املبارك لدى وصوله إلى نيويورك

املبارك يصافح مستقبليه

أنس الصالح بحث مع السفير األردني 
تعزيز العالقات الثنائية

بحث نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزي��ر الدولة 
لشؤون مجلس ال��وزراء ووزي��ر اخلارجية الكويتي 
بالوكالة أنس الصالح أمس الثاثاء مع سفير اململكة 
االردنية الهاشمية لدى الكويت صقر أبو شتال سبل 
تعزيز العاقات الثنائية “املتميزة” بني البلدين 

الشقيقني في كل املجاالت.
وق��ال بيان صحفي ص��ادر عن مكتب وزي��ر الدولة 

لشؤون مجلس الوزراء ان الوزير الصالح استعرض 
مع السفير أبو شتال خال استقباله له أمس الثاثاء 
في مكتبه في قصر السيف ع��ددا من املواضيع ذات 
االهتمام املشترك واملتعلقة بسبل تفعيل التعاون 
الثنائي بني الكويت واالردن.وأضاف البيان أن السفير 
األردن��ي أعرب عن خالص الشكر لدولة الكويت على 

دعمها املستمر للمملكة االردنية الهاشمية.

ترأس اجتماعًا لترويكا مجلس التعاون لدول اخلليج العربية

صباح اخلالد بحث مع الرئيس الفلسطيني ونظرائه في موريتانيا 
وباكستان و ألبانيا العالقات املشتركة

خالل مشاركته في االجتماع الوزاري ملنتدى حوار التعاون اآلسيوي

مساعد وزير اخلارجية: نولي أهمية 
لتعزيز التعاون بني دول احلوار اآلسيوي

أكد مساعد وزير اخلارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير اخلارجية الكويتي السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد أن 
الكويت تولي أهمية جتاه تعزيز التكامل والتعاون املشترك بني دول 

احلوار اآلسيوي في املجاالت االقتصادية والتنموية.
جاء ذلك في مداخلة للشيخ أحمد ناصر احملمد  خال مشاركته مساء 
االثنني في االجتماع الوزاري ملنتدى حوار التعاون اآلسيوي )ACD( على 

مستوى الترويكا.
ويأتي ه��ذا االجتماع الستعراض التحضيرات اجل��اري��ة لاجتماع 
الوزاري املوسع املقرر عقده بتاريخ 27 سبتمبر 2018 على هامش أعمال 

الدورة ال 73 للجمعية العامة لألمم املتحدة في نيويورك.

الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد

التقى الشيخ صباح اخلالد نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير اخلارجية بالرئيس 
الفلسطني محمود عباس مساء األثنني 
على هامش أعمال الدورة ال 73 للجمعية 

العامة لألمم املتحدة في نيويورك.
وأع����رب ال��رئ��ي��س ع��ب��اس ع��ن شكره 
وتقديره للدعم ال��ذي تقدمه الكويت إلى 
فلسطني في كل املجاالت وعلى مختلف 
الصعد مثمنا دوره��ا اإلقليمي والدولي 

الداعم للقضية الفلسطينية.
وأشاد بجهود الكويت في إطار مجلس 
األم���ن ودع��م��ه��ا ل��وك��االت األمم املتحدة 
املتخصصة ووقوفها إلى جانب أشقائها 

الفلسطينيني حول العالم.
وحضر اللقاء مساعد وزير اخلارجية 
لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير اخلارجية السفير الشيخ الدكتور 
أحمد ناصر احملمد الصباح ومساعد وزير 
اخلارجية لشؤون مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية السفير ن��اص��ر حجي 
املزين ، ومساعد وزير اخلارجية لشؤون 
املنظمات الدولية الوزير املفوض ناصر 

عبدالله الهني.
كما التقى الشيخ صباح اخلالد االثنني 
ف��ي م��ق��ر بعثة دول���ة ال��ك��وي��ت مبدينة 
نيويورك على هامش أعمال ال���دورة ال 
73 للجمعية العامة ل��ألمم املتحدة مع 
وزي��ر خارجية اجلمهورية اإلسامية 
املوريتانية الشقيقة إسماعيل ولد الشيخ 

أحمد.
وتناول اللقاء سبل تعزيز العاقات 
الثنائية ب��ني البلدين الشقيقني ف��ي كل 
امل��ج��االت ب��اإلض��اف��ة إل��ى مناقشة آخر 
املستجدات على الساحتني اإلقليمية 
وال��دول��ي��ة وال��ق��ض��اي��ا م��ح��ل االه��ت��م��ام 

املشترك.
كما التقى الشيخ صباح اخلالد نائب 
رئيس مجلس ال��وزراء وزي��ر اخلارجية 

االثنني في مقر بعثة دولة الكويت مبدينة 
نيويورك على هامش أعمال الدورة ال 73 
للجمعية العامة لألمم املتحدة مع وزير 
خارجية جمهورية باكستان اإلسامية 

الصديقة شاه محمود قريشي.
وتناول اللقاء سبل تعزيز العاقات 
الثنائية بني البلدين الصديقني في كل 
امل��ج��االت ب��اإلض��اف��ة إل��ى مناقشة آخر 
املستجدات على الساحتني اإلقليمية 

وال��دول��ي��ة وال��ق��ض��اي��ا م��ح��ل االه��ت��م��ام 
املشترك.

والتقى الشيخ صباح اخلالد االثنني في 
مقر بعثة دولة الكويت مبدينة نيويورك 
على هامش أعمال الدورة ال 73 للجمعية 
العامة لألمم املتحدة مع وزي��ر خارجية 
ج��م��ه��وري��ة أل��ب��ان��ي��ا ال��ص��دي��ق��ة ديتمير 

بوشاتي
.وتناول اللقاء سبل تعزيز العاقات 

الثنائية بني البلدين الصديقني في كل 
املجاالت ومناقشة القضايا محل االهتمام 

املشترك.
كما عقدت ترويكا مجلس التعاون 
ل��دول اخلليج العربية برئاسة الشيخ 
ص��ب��اح اخل��ال��د ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الكويتي رئيس 
الدورة احلالية للمجلس الوزاري جلسة 
مباحثات مشتركة في مدينة نيويورك 
االث��ن��ني م��ع اإلحت���اد األوروب���ي برئاسة 
املمثل األعلى لشؤون السياسة اخلارجية 
واألمنية في اإلحت��اد األوروب��ي فيدريكا 

موغيريني.
وت��ن��اول اجل��ان��ب��ان خ��ال املباحثات 
التي عقدت على هامش ال���دورة ال73 
للجمعية العامة لألمم املتحدة عاقات 
الصداقة والتعاون والتنسيق القائمة 
بني دول مجلس التعاون ودول اإلحتاد 
األوروب��ي وسبل تعزيزها وتنميتها في 
جميع املجاالت السياسية واالقتصادية 

واالستثمارية.
كما بحث اجلانبان تطورات األوضاع 
االقليمية والدولية والقضايا األخ��رى 
املطروحة على ج��دول أعمال اجلمعية 

العامة لألمم املتحدة.
 باإلضافة إل��ى تأكيد اجلانبان على 
كافة االل��ت��زام��ات وامل��ب��ادىء واأله���داف 
املشتركة على أس��س ال��ت��ع��اون البناء 

والشراكة االستراتيجية بني اجلانبني.

الشيخ صباح اخلالد رئيس الدورة احلالية للمجلس الوزاري خال االجتماع


