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الدبلوماسية  اجلهود  دعم  في  اإلعالم  دور  تعزيز  تنزانيا  لدى  الكويت  سفير  مع  بحث  الدعيج 
استقبل رئيس مجلس االدارة واملدير العام لوكالة 
األنباء الكويتية )كونا( الشيخ مبارك الدعيج مبكتبه 
أمس سفير الكويت لدى جمهورية تنزانيا االحتادية 
واحملال الى جمهورية مدغشقر وجزر سيشل مبارك 

السهيجان.
وتركز احلديث خالل اللقاء حول دور االعالم في 

دعم اجلهود الدبلوماسية التي تقوم بها سفارات 
الكويت في اخل��ارج وتأثيره في تعزيز العالقات 

الثنائية بني الكويت ومختلف دول العالم.
واش��اد السفير السهيجان خالل اللقاء باجلهود 
التي تبذلها وكالة االنباء الكويتية في هذا املجال 
وحرصها الدائم على التعاون مع السفارات الكويتية 

في العالم.
ومن جانبه قال الشيخ مبارك الدعيج ان )كونا( 
ال تدخر جهدا في سبيل دع��م جهود الدبلوماسية 
الكويتية في اخل��ارج معربا عن االع��ت��زاز الكبير 
بالنجاحات التي حتققها السياسة الكويتية ودورها 

البارز في اعالء مكانة الكويت في العالم.
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سموه  استقبل اخلالد ووزير خارجية أملانيا والبشر و سلطان بن سعد

أمير البالد تسلم دعوة خادم احلرمني  حلضور سباق الهجن في »اجلنادرية«

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد بقصر بيان صباح أمس نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
صباح اخلالد ووزي��ر اخلارجية بجمهورية 
أملانيا االحتادية الصديقة هايكو ماس وذلك 

مبناسبة زيارته للبالد.
من جهة أخرى احتفل في قصر بيان صباح 
أمس بتسلم صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد أوراق اعتماد كل من السفير 
ح��اج��ا ايشاتا ط��وم��اس سفيرة جلمهورية 
سيراليون والسفير سارمني باغداساريان 
سفيرا جلمهورية أرمينيا، والسفير محمد محمد 
أكبر محمد حسني إيراني سفيرا للجمهورية 
اإلسالمية اإليرانية، وذل��ك كسفراء لبالدهم 

لدى دول��ة الكويت. وحضر مراسم االحتفال 
وزي��ر ش��ؤون ال��دي��وان األم��ي��ري الشيخ علي 
اجلراح ونائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد ونائب وزير 
شؤون الديوان األميري الشيخ محمد العبدالله 
ووكيل الديوان األميري ومدير مكتب صاحب 
السمو أمير البالد أحمد الفهد واملستشار في 
ال��دي��وان األميري محمد أب��و احلسن ورئيس 
املراسم والتشريفات األميرية الشيخ خالد 
العبدالله ومساعد وزي��ر اخلارجية لشؤون 

املراسم السفير ضاري العجران ورئيس هيئة 
احلرس األميري اللواء ركن فهد الزيد.

كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس 
ال����وزراء ووزي���ر اخل��ارج��ي��ة الشيخ صباح 
اخلالد حيث ق��دم لسموه عبدالعزيز البشر 
وذلك مبناسبة تعيينه سفيرا لدولة الكويت 
لدى جمهورية نيجيريا االحتادية حيث أدى 
اليمني الدستورية أمام سموه مبناسبة تسلمه 

منصبه اجلديد.
وقد زوده سموه بتوجيهاته السامية وحثه 

على خدمة املصالح العليا لوطننا العزيز 
والعمل على تقوية الروابط بني دولة الكويت 
والدولة الصديقة املعتمد فيها ومتثيل بلده 
خير متثيل في شتى احملافل اإلقليمية والدولية 
مبا يتماشى مع مصالح وسياسات الكويت 
الداعية إلى نهج التفاهم والتعاون واحلوار 
وإرس��اء قواعد السلم واألمن الدوليني متمنيا 

سموه له دوام التوفيق والسداد.
وم��ن جانبه أع���رب ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية عن شكره وتقديره 

لتوجيهات سموه السامية وال��ت��ي ستكون 
عونا ونبراسا لكافة أبنائه الدبلوماسيني في 
أداء واجباتهم خلدمة الكويت ورف��ع رايتها 
واحلفاظ على مصاحلها. وحضر مراسم أداء 
القسم وزير شؤون الديوان األميري الشيخ 
علي اجل��راح و نائب وزي��ر ش��ؤون الديوان 
األميري الشيخ محمد العبدالله ووكيل الديوان 
األم��ي��ري وم��دي��ر مكتب صاحب السمو أمير 
البالد أحمد الفهد ورئيس املراسم والتشريفات 
األميرية الشيخ خالد العبدالله ومساعد وزير 

اخلارجية لشؤون امل��راس��م السفير ضاري 
العجران.

وتسلم صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد رسالة خطية من أخيه خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 
ملك اململكة العربية السعودية الشقيقة، 
تضمنت دع���وة س��م��وه حل��ض��ور امل��ه��رج��ان 
السنوي لسباق الهجن ضمن نشاط املهرجان 
الوطني للتراث والثقافة )اجلنادرية 33( 
وال���ذي سيقام بالعاصمة ال��ري��اض الشهر 

اجلاري.
وقد قام بتسليم الرسالة لسموه سفير خادم 
احلرمني الشريفني ل��دى دول��ة الكويت سمو 

األمير سلطان بن سعد بن خالد.

.. وسموه يستقبل سفير خادم احلرمني الشريفني األمير سلطان بن سعد 

سمو ولي العهد مستقبال سفير اإلمارات

أمير البالد يستقبل سفير الكويت لدى نيجيريا عبدالعزيز البشر سمو األمير يستقبل وزير خارجية أملانيا هايكو ماس

ن ا ي������ر إ و م����ي����ن����ي����ا  ر أ و ن  ل����ي����و ا س����ي����ر ء  ا س�����ف�����ر د  ع����ت����م����ا ا ق  ا ر و أ ت����س����ل����م  م�����ي�����ر  أل ا س����م����و 

ولي العهد يستقبل صباح اخلالد 
والبشر وسفير اإلمارات

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر 
بيان صباح أمس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد حيث ق��دم لسموه 
سفير دولة الكويت لدى جمهورية نيجيريا االحتادية 
الصديقة السفير عبدالعزيز محمد البشر وذل��ك 

مبناسبة تسلمه منصبه اجلديد.
وق��د متنى له سموه التوفيق والنجاح في مهام 
عمله والعمل على خدمة الوطن واملواطن وتعزيز 

وتوطيد العالقات الثنائية بني البلدين الصديقني 
مبا يحقق مصالح الدولة العليا ومكانتها املتميزة 
واحمل��اف��ظ��ة على سمعة الكويت ف��ي ك��اف��ة احملافل 

اإلقليمية والدولية.
واستقبل سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف األحمد 
سفير دولة اإلم��ارات العربية املتحدة الشقيقة لدى 
دول��ة الكويت السفير ارحمه حسني الزعابي وذلك 

مبناسبة انتهاء مهام عمله سفيرا لبالده.

خالل مقابلة مع فريق برنامج »حديث مع قادة العالم« على قناة »فينيكس« الصينية 

ناصر الصباح: الشراكة االستراتيجية بني الكويت 
والصني حجر األساس لتحقيق التنمية املستدامة 

أك��د مبعوث صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد النائب األول لرئيس 
مجلس ال��وزراء وزي��ر الدفاع الشيخ ناصر 
ص��ب��اح األح��م��د أه��م��ي��ة ت��ع��زي��ر ال��ش��راك��ة 
االستراتيجية القائمة بني الكويت والصني مبا 

يسهم في حتقيق أهداف التنمية املستدامة.
جاء ذلك في مقابلة مطولة أجراها الشيخ 
ناصر صباح األحمد مع فريق برنامج )حديث 
مع قادة العالم( على قناة )فينيكس( الصينية 
خ��الل زيارته الرسمية إل��ى الصني »ستبث 

الحقا« وفقا لبيان صادر عن سفارة البالد.
وق���ال إن ه���ذه ال��ش��راك��ة مب��ن��زل��ة حجر 
األساس في سبيل حتقيق التنمية املستدامة 
وتعميق التكامل بني رؤي��ة )كويت 2035( 

ومبادرة )احلزام والطريق( الصينية.
وأوض���ح أن تطوير الشراكة والتعاون 
الثنائي مع الصني يقوم على أس��اس املنفعة 
املتبادلة والتعاون االقتصادي والتجاري 
امل��ش��ت��رك مب��ا يسهم ف��ي االرت��ق��اء مبستوى 
العالقات الثنائية إلى آفاق أرحب في املجاالت 

كافة.
وذك���ر الشيخ ن��اص��ر ص��ب��اح األح��م��د أن 
الكويت ترتبط بعالقات ص��داق��ة تاريخية 
وثيقة مع الصني ازدادت رسوخا مبرور الزمن 
في مختلف املجاالت السياسية واالقتصادية 
واالستثمارية والتجارية والثقافية إذ تعد 
الكويت أول دولة خليجية ارتبطت بعالقات 

دبلوماسية مع الصني.
وأض��اف أن زيارته الرسمية إل��ى الصني 
»تؤكد من جديد تعزيز هذه العالقة وتوطيد 
الشراكة االستراتيجية التي تأسست بني 

البلدين في املجاالت كافة« مشيرا إلى احلرص 
على وض��ع االت��ف��اق��ي��ات وم��ذك��رات التفاهم 
املوقعة بني حكومتي البلدين خ��الل زي��ارة 
ال��دول��ة التي ق��ام بها سمو أمير ال��ب��الد إلى 
الصني في شهر يوليو املاضي موضع التنفيذ 

واملتابعة الدقيقة.  
 ولفت إلى أهمية اآللية العليا املتبعة في 
التواصل والتعاون والتنسيق والتشاور 
رفيع املستوى م��ع الصني ف��ي رب��ط مبادرة 
)احل��زام والطريق( ورؤي��ة )كويت 2035( 
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ف��ي ج��ع��ل ال��ك��وي��ت م��رك��زا 
اقتصاديا وماليا عامليا عبر ربط مشروعي 
مدينة احلرير واجل��زر اخلمس في املنطقة 

الشمالية مع املبادرة الصينية.
وقال الشيخ ناصر صباح األحمد إنه »في 
إطار التحول إلى اقتصاد متنوع مستدام ارتكز 

استثمار الكويت إلى موقعها االستراتيجي في 
منطقة شمال اخلليج العربي كأولوية يكفل 
حتولها ألح��د أه��م املراكز املالية والتجارية 
العاملية ضمن ممر اقتصادي وجتاري حر آمن 

للمنطقة واإلقليم وربطه باملبادرة الصينية«.
وش��دد على أهمية إع��الء القيم اإلنسانية 
املشتركة التي جتمع الكويت والصني وتنشيط 
التبادل متعدد األوجه بني الشعبني الصديقني 
في املجاالت األكادميية والثقافية والرياضية 
للمساهمة بشكل مشترك في إغناء احلضارة 
اإلنسانية.ودعا املزيد من الصينيني مبختلف 
شرائحهم إل��ى القيام بزيارة الكويت وذلك 
لالطالع على معاملها احلضارية والتعرف على 

الكويتيني بشكل مباشر.
وأف��اد الشيخ ناصر صباح األحمد بأنه 
يحمل رس��ال��ة خطية م��ن سمو أم��ي��ر البالد 

إلى الرئيس الصيني شي جني بينغ تتعلق 
بتعزيز وتفعيل الشراكة االستراتيجية 

القائمة بني البلدين.
ب��دوره أوضح سفير الكويت لدى الصني 
سميح حيات في تصريح نقله البيان أن فريق 
قناة فينيكس أب��دى معرفة عميقة باملكانة 
التي حتظى بها الكويت إقليميا وعامليا إذ 
تطرقت األسئلة إلى ال��دور القيادي للكويت 
على صعيد العمل اإلن��س��ان��ي وامل��ب��ادرات 
السياسية اإليجابية الفعالة بقيادة سمو 
أمير البالد فضال عن املساهمة في حتقيق 
استقرار أس��واق النفط. وأك��د حيات أهمية 
ال��دور احمل��وري ال��ذي يضطلع به سمو أمير 
البالد في تقريب وجهات النظر بني األشقاء 
ف��ي منطقة اخلليج العربي وال���ذي يستند 
إل��ى املكانة اخلاصة التي يحظى بها سموه 
في املنطقة والعالم مبينا أن الكويت تعتمد 
احلياد واالعتدال والوسطية في دبلوماسيتها 
امل��ع��ه��ودة.    وت��ع��د ق��ن��اة فينيكس م��ن أكثر 
الوسائل اإلعالمية الصينية شعبية إذ يتابعها 
أكثر من 500 مليون مشاهد داخل الصني وعبر 
أذرعها في قارات آسيا وأمريكا وأوروب��ا كما 
يستخدم أكثر من 20 مليون مشترك تطبيق 

القناة على وسائل التواصل االجتماعي.
ويعد موقع القناة على شبكة اإلنترنت 
األكثر جذبا للزوار في الصني ويحظى برنامج 
)حديث مع ق��ادة العالم( باهتمام واس��ع من 
النخبة السياسة واالقتصادية هناك ويشكل 
منصة إليصال آراء كبار الشخصيات العاملية 
إل��ى شريحة واس��ع��ة م��ن صناع ال��ق��رار في 

الصني والعالم.

ال���ص���ي���ن���ي���ة وال�����ط�����ري�����ق«  »احل����������زام  وم������ب������ادرة   »2035 »ك�����وي�����ت  رؤي�������ة  ب�����ني  ال����ت����ك����ام����ل  ت���ع���م���ي���ق 

الشيخ ناصر صباح االحمد خالل املقابلة التلفزيونية

وزير بريطاني يشيد بدور الكويت في إحالل عملية السالم بالشرق األوسط
أشاد وزير الدولة لشؤون الشرق األوسط وإفريقيا البريطاني 
اليستر بيرت أمس االثنني بالدور الكبير الذي تؤديه الكويت من 
أجل إحالل عملية السالم في منطقة الشرق األوسط.جاء ذلك 
في لقاء مع )كونا( مبناسبة زيارته احلالية للكويت للمشاركة 
في أعمال االجتماع ال13 ملجموعة التوجيه املشتركة الكويتية 
البريطانية الذي عقد أول أمس برئاسة نائب وزير اخلارجية 
الكويتي خالد اجلارالله والوزير بيرت وبحضور وفدي البلدين. 
وثمن الوزير البريطاني اجلهود التي تؤديها الكويت بقيادة 
سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد والرامية إلى إنهاء األزمة 
اخلليجية واحل��ف��اظ على وح��دة كيان مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية.واشاد مبوقف الكويت ودور سمو االمير في 

الوساطة حلل االزمة بني األشقاء مشددا على ان بالده تدعم حل 
هذه االزمة و«نحن اصدقاء جلميع االطراف في مجلس التعاون 

اخلليجي وندعم املجلس على ان يبقى ككيان قائم«. 
  واعرب عن امله في أن يشهد عام 2019 حال ينهي هذه االزمة 
قائال »نحن ندعم هذا احلل وكلما كان احلل اسرع كان افضل«. 
ومن جانب اخر اكد ان الكويت أدت دورا كبيرا في بناء السالم 
والوساطة فيما يخص امللف اليمني منوها باملساعادات الكويتية 
»احليوية جدا« وجهود الكويت »الكبيرة« في نقل الوفد احلوثي 
للمشاركة في مؤمتر ستوكهولم. وذكر ان بريطانيا تدعم جهود 
ممثل االمم املتحده للسالم في اليمن مارتن جرفيث والتي ادت 
الى محادثات السالم في ستوكهولم مشيرا الى ان هذه احملادثات 

»منحتنا األمل في املستقبل«.
كما اشاد بيرت بجهود الكويت »االستثنائية« في مجلس االمن 
و«املهمة جدا« فيما يخص امللف السوري مبينا ان التصويت على 
قرار مجلس االمن يعتبر اساسيا لدعم سوريا حيث »سيكون 
التصويت في نهاية هذا االسبوع«. وحول رؤية بالده ملباحثات 
السالم في سوريا قال بيرت »نأمل في نهاية العام احلالي ان 
يتمكن مبعوث االمم املتحده لسوريا ستيفان دميستورا ان يعمل 
على تشكيل جلنة دستورية للقائمة الثالثة ونحن ندعم رؤيته 
في ذلك«.   واضاف »نأمل في العام املقبل ان تكون هناك مناقشات 
دستورية جادة تؤدي الى تغير سلوك النظام السوري« مبينا 
انه من دون تغير هذا السلوك وتوقف القتال فانه ال ميكن البدء 

في اعادة االعمار.    واكد احلاجة الى دعم سياسي للحل حاثا 
االطراف التي لديها نفوذ على النظام السوري على املساعدة لكي 
»ال يعود الى طريقة حكمه السابقة والتي تسببت في احلرب 
االهليه ومقتل اكثر من نصف مليون س��وري«. واشار الى انه 
وقع مع نائب وزير اخلارجية الكويتي خالد اجلارالله خطة 
عمل رسمية بني البلدين مبينا ان اللجنة الكويتية البريطانية 
املشتركة تغطي مجاالت عديدة منها الدفاع واالمن والتجارة 
واالستثمار والتعليم والصحة.   وق��ال ان اللجنة املشتركة 
احرزت تقدما في مجال العلوم والبحث مؤكدا ان كل هذا التقدم 
الذي مت احرازه حتقق ضمن جلنة التوجيه املشتركة الكويتية 

اليستر بيرتالبريطانية. 


