وزير الداخلية :تكرمي البنك الدولي لسمو األمير محل فخر واعتزاز
رف��ع نائب رئيس مجلس ال���وزراء وزي��ر الداخلية
الشيخ خالد اجل��راح برقية تهنئة إلى صاحب السمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد مبناسبة تكرمي سموه
من قبل مجموعة البنك الدولي.
وقال اجل��راح في البرقية إنه «باإلصالة عن نفسي
ونيابة عن جميع منتسبي وزارة الداخلية يطيب لي أن
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أرفع ملقام سموكم الكرمي أسمى آيات التهاني وأصدق
التبريكات مبناسبة تكرمي سموكم رعاكم الله من
قبل مجموعة البنك الدولي ل��دور سموكم املثالي في
دعم التنمية االجتماعية واالقتصادية على املستوى
العاملي».
وأض���اف أن «م��ا حصل عليه سموكم ال��ك��رمي من

تكرمي لهو محل فخر واعتزاز جميع أبناء الوطن وهو
ثمرة للعطاء اإلنساني الكبير واملستمر ال��ذي يبذله
سموكم طيلة مسيرتكم املباركة واعترافا للدور الكبير
ال��ذي يقوم به سموكم على املستوى العاملي وإق��رارا
مبساهمتكم البارزة التي كان لها أطيب األثر في تخفيف
املعاناة اإلنسانية في شتى بقاع األرض».
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سموه استقبل اجلبري والهويدي

أمير البالد يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى الكويت

أمير البالد يتسلم أوراق اعتماد سفير نيبال دورجا براسا بهانداري

سمو األمير يستقبل الوزير محمد اجلبري ومنيرة الهويدي

احتفل في قصر بيان صباح أمس بتسلم
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد أوراق اعتماد كل من السفير دورجا
براسا بهانداري سفيرا لنيبال والسفير
سيد ج��اوي��د هاشمي سفيرا جلمهورية
أفغانستان اإلسالمية والسفير الكسندر
باالنوستا سفيرا ألوك��ران��ي��ا والسفير
ب��وم��و ف��ران��ك س��وف��ون��ي��ا س��ف��ي��را ململكة

ليسوتو والسفير محمدن ولد داداه سفيرا
للجمهورية اإلسالمية املوريتانية وذلك
كسفراء لبالدهم لدى دولة الكويت.
وحضر مراسم االحتفال وزي��ر شؤون
ال��دي��وان األم��ي��ري الشيخ علي اجل��راح
ون��ائ��ب رئ��ي��س مجلس ال����وزراء ووزي��ر
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد ونائب
وزير شؤون الديوان األميري الشيخ محمد

العبدالله ووكيل الديوان األميري ومدير
مكتب صاحب السمو أمير البالد أحمد الفهد
ورئيس امل��راس��م والتشريفات األميرية
الشيخ خالد العبدالله.
كما استقبل سموه وزير اإلعالم ووزير
ال��دول��ة ل��ش��ؤون الشباب محمد اجلبري
حيث ق��دم لسموه منيرة الهويدي وذلك
مبناسبة تعيينها وكيال لوزارة اإلعالم.

أمير البالد يستقبل سفير أوكرانيا الكسندر باالنوستا

ناصر الصباح يستقبل اخلالد والراشد وبيك ورئيس األركان الباكستاني
استقبل رئيس مجلس الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع
الشيخ ناصر صباح األحمد ،في قصر بيان العامر صباح
أمس ،سفير دولة الكويت لدى اململكة العربية السعودية
الشيخ علي اخلالد.
حيث رحب معاليه بالضيف ،ومت مناقشة أهم األمور
واملواضيع ذات اإلهتمام املشترك ضمن محور الزيارة .
كما استقبل الشيخ ناصر صباح األحمد  ،عضو املجلس
األعلى للتخطيط والتنمية الدكتور فهد الراشد يرافقه
عضو منظمة التعاون االقتصادي والتنمية آالن بيك وذلك
مبناسبة زيارته للبالد .
حيث مت خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية ،ومناقشة
أهم األمور واملواضيع ذات االهتمام املشترك ضمن محور
الزيارة .وحضر اللقاء املستشار بالديوان األميري يوسف
اإلبراهيم ومدير إدارة التخطيط اإلستراتيجي والتقييم
ف��ي مؤسسة الكويت للتقدم العلمي السيد عبدالله
بوقماشة .
كما استقبل الشيخ ناصر صباح األحمد رئيس هيئة
األركان املشتركة بجمهورية باكستان اإلسالمية الصديقة
الفريق أول زبير محمود حيات وذلك مبناسبة زيارته
للبالد  ،يرافقه رئيس األرك��ان العامة للجيش الفريق
الركن محمد خالد اخلضر .
حيث مت خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية ومناقشة
أه��م األم��ور واملواضيع ذات اإلهتمام املشترك  ،مشيدا ً
معاليه بعمق العالقات بني البلدين الصديقني وحرص
الطرفني على تعزيزها وتطويرها وحضر اللقاء سفير

الشيخ صباح اخلالد يستقبل في تونس محمد الناصر

الشيخ ناصر صباح األحمد يستقبل الشيخ علي اخلالد

جمهورية باكستان اإلسالمية الصديقة ل��دى البالد
غالم دستجير وامللحق العسكري جلمهورية باكستان

االسالمية الصديقة واملقيم في الرياض باململكة العربية
السعودية الشقيقة العميد هارون اسحاق.

الصبيح« :اخلارجية» تدعم التعاون بني األمم املتحدة واملؤسسات اخليرية الكويتية
أكد مساعد وزير اخلارجية لشؤون التنمية والتعاون
الدولي السفير ناصر الصبيح أن العمل اإلنساني في
الكويت ميثل نهجا وجزءا من الشخصية الكويتية.جاء
ذلك في كلمة ألقاها السفير الصبيح خالل ورشة عمل
بعنوان (سبل التعاون بني املفوضية السامية لألمم
املتحدة لشؤون الالجئني واملؤسسات اخليرية الكويتية)
التي نظمتها املفوضية مساء األحد.
وق��ال الصبيح إن وزارة اخلارجية الكويتية تدعم
التعاون بني مكاتب منظمات األمم املتحدة املعنية بالعمل
اإلنساني واملؤسسات اخليرية الكويتية وذل��ك بغية
استدامة املشروعات والتوسع في العمل والعاملية في
األداء وشمولية املنفعة.
وأضاف أن هذا التعاون ال يقتصر فقط على اجلانب
احلكومي مع األمم املتحدة بل ميتد ويشمل الشراكة بني
األمم املتحدة واملؤسسات اخليرية الكويتية ونظرائها
احملليني في الدول املستفيدة.
ولفت إلى أن مثل هذا التعاون ميثل التكامل بأبهى
ص��وره م��ا ب�ين الكويت بذراعيها احلكومي واألهلي
واملنظمات الدولية مبختلف مسمياتها وطبيعة مهام
أعمالها.
وأشار إلى أن (اخلارجية) ممثلة بإدارة شؤون التنمية
والتعاون الدولي على أمت االستعداد لتوفير كامل الدعم
والتنسيق واملشورة لتهيئة فرص جناح أي تعاون بني
املنظمات الدولية واملؤسسات اخليرية الكويتية وذلك

صباح اخلالد يلتقي رئيس
مجلس النواب التونسي

تنفيذا لقرار مجلس الوزراء (رقم /867ثانيا) الصادر
في  7أكتوبر  2001والذي أناط بها مسؤولية اإلشراف
على العمل اإلنساني واخليري الكويتي.
وأوضح أن مسيرة النجاح وجودة املنتج ودوام األداء
وسعة رقعة االستفادة تفرض واقعا بأن (اخلارجية)
شريك أساسي في كل جوانب العمل اإلنساني ابتداء
من مرحلة التواصل بني املنظمات األممية واملؤسسات
اخليرية احمللية م��رورا بكل املشاريع املقترحة وصوال
إلى توقيع اتفاقيات التعاون وانتهاء مبتابعة تطور
املشاريع.
ولفت إلى أن ذلك يأتي دعما للمانح الكويتي بالوصول
بالعمل اإلنساني الكويتي إلى العاملية بالشراكة مع
نظيرة األمم��ي مؤكدا أن مشاريع العمل اإلنساني في
اجلانب اإلغاثي مهمة وضرورية.
وأفاد بأن تلك املشاريع «تظل وقتية ولذلك فمن املهم
توجيه املانحني إلى دعم املشاريع ذات الطابع التنموي
والتي تتسم بالدميومة ليتمتع املستفيد الى درجة من
االكتفاء الذاتي واالستغناء عن املعونات اخلارجية».
من جهته قال رئيس مكتب املفوضية السامية لألمم
املتحدة لشؤون الالجئني الدكتور سامر حدادين في كلمة
مماثلة إنه منذ إنشاء املفوضية استجابة ألزمة الالجئني
وه��ي تعمل على حماية حقوق الالجئني والنازحني
وإيجاد حلول دائمة لهم.
وأض��اف ح��دادي��ن أن على م��دى أكثر من ستة عقود

ساعدت املنظمة أكثر من  50مليون شخص على استئناف
حياتهم مبينا أنها دائما ما تواجدت في اخلطوط األمامية
لألزمات اإلنسانية الرئيسية في العالم وحاالت الطوارئ
األخرى التي ال حصر لها.
وذك��ر أن أكثر م��ن  70مليون شخص ح��ول العالم
أجبروا على الفرار من ديارهم «وه��و رقم لم يسبق له
مثيل ومن بني ه��ؤالء حوالي  25مليون الجئ أكثر من
نصفهم أطفال».
وأكد أن اللقاء أكثر أهمية من أي وقت مضى حيث تكمن
أهميته في وضع حجر األس��اس لتعاون املفوضية مع
اجلمعيات اخليرية الكويتية الرائدة في العمل اإلنساني
التي وصل أثرها الطيب لشتى أنحاء املعمورة.
وأش��ار حدادين إلى أن هذا األم��ر ليس مستغرب في
بلد هو مركز للعمل اإلنساني حتت قيادة حكيمة متمثلة
بسمو أمير ال��ب�لاد الشيخ صباح األح��م��د قائد العمل
اإلنساني.
وأشاد بدور الكويت الريادي في مجال العمل اإلنساني
ونهجها املعتدل ملنع النزاعات واخلالفات واستجابتها
اإلنسانية السريعة مل��د ي��د ال��ع��ون لضحايا ال��ك��وارث
واحل��روب.ون��وه مبساهمات الكويت منذ ان��دالع أزمة
الالجئني السوريني ع��ام  2013التي تعد أكبر أزم��ة
جلوء ونزوح منذ احلرب العاملية الثانية مبساعدة أكثر
من سبعة ماليني الجئ ون��ازح س��وري إلى جانب دعم
املجتمعات املستضيفة لهم.

استقبل الشيخ صباح اخلالد نائب رئيس
مجلس ال���وزراء وزي��ر اخلارجية الكويتي في
قصر بيان أم��س االث��ن�ين رئيس مجلس ن��واب
الشعب في جمهورية تونس الشقيقة محمد

الناصر مبناسبة زيارته إلى البالد.
وح��ض��ر اللقاء سفير الكويت ل��دى تونس
علي الظفيري وعدد من كبار املسؤولني بوزارة
اخلارجية.

اجلار الله بحث مع سفير اإلمارات
العالقات الثنائية

خالد اجلار الله يستقبل السفير اإلماراتي صقر الريسي

اج��ت��م��ع ن��ائ��ب وزي����ر اخل��ارج��ي��ة ي خالد
اجلارالله أمس االثنني وسفير دول��ة اإلم��ارات
العربية املتحدة الشقيقة ل��دى دول��ة الكويت
صقر الريسي ومت خ�لال اللقاء بحث ع��دد من

أوج��ه العالقات الثنائية بني البلدين إضافة
إلى تطورات األوضاع على الساحتني اإلقليمية
والدولية .وحضر اللقاء مساعد وزير اخلارجية
لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر.

