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نائب وزير اخلارجية يجتمع مع السفيرين التونسي واإلسباني
اجتمع نائب وزيــر اخلارجية الكويتي 
ــه أمــس األحـــد مــع سفير  ــل خــالــد اجلــارال
اجلمهورية التونسية لدى دولة الكويت 
أحمد بــن صغير ومت خــال اللقاء بحث 

عــدد مــن أوجـــه الــعــاقــات الثنائية بني 
البلدين إضافة إلى تطورات األوضاع على 

الساحتني اإلقليمية والدولية.
كما اجتمع اجلارالله في وقت الحق مع 

سفير مملكة اسبانيا لــدى دولــة الكويت 
ألفارو رودريغيث ألفاريث ومت خال اللقاء 
بحث عدد من أوجه العاقات الثنائية بني 
البلدين إضافة إلى تطورات األوضاع على 

الساحتني اإلقليمية والدولية.
وحضر اللقاءين مساعد وزير اخلارجية 
لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم 

عبداللطيف العمر.

سمو أمير الباد الشيخ صباح األحمد

أمير البالد يهنئ قابوس بن سعيد بالعيد الوطني 
لسلطنة عمان و محمد السادس بعيد استقالل 

املغرب و رئيس التفيا بالعيد الوطني لبالده
بعث صاحب السمو أمير الباد الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب اجلالة السلطان قابوس 
بن سعيد املعظم سلطان عمان الشقيقة، عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه وأطيب متنياته مبناسبة الذكرى الثامنة 

واألربعني للعيد الوطني املجيد لسلطنة عمان الشقيقة.
مشيدا سموه باإلجنازات الشاملة والنهضة املباركة التي 
تشهدها سلطنة عمان الشقيقة، متمنيا سموه جلالته موفور 
الصحة والعافية ولسلطنة عمان الشقيقة وشعبها الكرمي 

املزيد من التقدم واالزدهار في ظل القيادة احلكيمة جلالته.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة 
إلى أخيه صاحب اجلالة السلطان قابوس بن سعيد املعظم 
سلطان عمان الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه وأطيب 
متنياته مبناسبة الذكرى الثامنة واألربعني للعيد الوطني 

املجيد لسلطنة عمان الشقيقة متمنيا جلالته موفور الصحة 
والعافية ولسلطنة عمان الشقيقة كل التقدم واالزدهار.

كما بعث صاحب السمو أمير الباد الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب اجلالة امللك محمد السادس 
ملك اململكة املغربية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة ذكــرى عيد االستقال للمملكة املغربية 
الشقيقة، مشيدا سموه مبا حققه البلد الشقيق من نهضة 
تنموية بارزة شملت مختلف املجاالت وبالعاقات التاريخية 
والوطيدة التي تربط البلدين والشعبني الشقيقني، متمنيا 
سموه جلالته موفور الصحة والعافية وللمملكة املغربية 

الشقيقة وشعبها الكرمي كل الرقي واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة 
إلى أخيه صاحب اجلالة امللك محمد السادس ملك اململكة 

املغربية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة 
ذكرى عيد االستقال متمنيا جلالته موفور الصحة ودوام 
العافية. وبعث صاحب السمو أمير الباد الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تهنئة إلــى الرئيس رميوندس فيجونيس 
رئيس جمهورية التفيا الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني لباده متمنيا لفخامته موفور 

الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم واالزدهار.
ــواف األحــمــد ببرقية  وبعث سمو ولــي العهد الشيخ ن
تهنئة إلى الرئيس رميوندس فيجونيس رئيس جمهورية 
التفيا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد 

الوطني لباده راجيا لفخامته موفور الصحة والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء 

ببرقيات تهنئة مماثلة.

25 سموه يشمل برعايته اليوم امللتقى الوقفي الـ 

ولي العهد يستقبل الغامن واملبارك وبعض الوزراء

استقبل سمو ولــي العهد الشيخ نــواف 
األحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس 
ــة مـــرزوق الــغــامن. واستقبل سمو ولي  األم
العهد سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس 

الوزراء.
واستقبل سمو ولــي العهد الشيخ نواف 

األحمد النائب األول لرئيس مجلس الــوزراء 
ووزيــر الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد. 
واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الــــوزراء ووزيـــر اخلــارجــيــة الشيخ صباح 
اخلالد. واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد 

ــراح. كما استقبل سمو ولي العهد نائب  اجل
رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون 

مجلس الوزراء أنس الصالح.
ــي العهد  مــن جهة أخــرى يشمل سمو ول
الشيخ نواف األحمد برعايته امللتقى الوقفي 
اخلــامــس والعشرين الـــذي تنظمه األمــانــة 

العامة لألوقاف حتت شعار )ربــع قــرن في 
خدمة الوقف( وقد أنــاب سموه وزيــر العدل 
ووزير األوقاف والشؤون اإلسامية املستشار 
الدكتور فهد العفاسي حلضور حفل االفتتاح 
الساعة التاسعة والنصف صباح اليوم االثنني 

في فندق الريجنسي.

.. وسموه يستقبل سمو الشيخ جابر املبارك سمو ولي العهد يستقبل مرزوق الغامن

الكويت والصني توقعان مذكرة تفاهم حول إنشاء آلية تنمية 
تعاونية ملدينة احلرير واجلزر الكويتية اخلمس

ــاح  أقيمت في مقر مجلس التنمية واإلص
التابع للرئاسة الصينية في العاصمة بكني 
أمس األحد مراسم التوقيع الرسمية على مذكرة 
تفاهم بني الكويت والصني تتعلق بإنشاء آلية 
تنمية تعاونية ملدينة احلرير واجلزر اخلمس 

الكويتية.
وقال سفير دولة الكويت لدى الصني سميح 
حيات في بيان تلقته )كونا( إن املذكرة وقعها 
مــن اجلــانــب الكويتي الرئيس التنفيذي في 
جهاز تطوير مدينة احلرير )الصبية( وجزيرة 
بوبيان فيصل املدلج ومن اجلانب الصيني نائب 

رئيس مجلس التنمية واإلصاح نينغ جزيه.
وأضـــاف حــيــات أن الــطــرفــني عــقــدا جلسة 
مباحثات رسمية قبل التوقيع اتسمت بأجواء 
الــصــداقــة والتفاهم الــتــام وتــطــابــق وجهات 
النظر في كل من شأنه توثيق عرى العاقات 
االقتصادية بني البلدين وسبل تطويرها وأكد 
اجلانبان أهمية مبادرة احلزام والطريق التي 
أطلقتها الصني خــال عــام 2013 فــي تعزيز 
االقتصاد بني البلدين وإحياء طريق احلرير 
ـــار االقتصاد  ــذي سيساهم فــي ازده الــقــدمي ال

العاملي.
وأوضـــح أن مشاركة الكويت فــي مشروع 
طريق احلرير تعكس الــرؤيــة االستراتيجية 
السامية لصاحب السمو أمير الــبــاد الشيخ 
صباح األحمد )كويت جديدة 2035( بتحويل 
الكويت إلى مركز مالي وجتاري وثقافي إقليمي 
ودولي الفتا إلى أن مشروع إحياء طريق احلرير 
سيعمل على استعادة الكويت لدورها التجاري 
واالقــتــصــادي فــي املنطقة السيما أنها تتمتع 

مبوقع جغرافي متميز.
وأشــار إلى وجود توافق كلي وجوهري بني 
رؤية )الكويت 2035( ومبادرة الصني )احلزام 

والطريق( إلحياء طريق احلرير وإنشاء منطقة 
آمنة حيوية جتارية تخدم دول العالم برا وبحرا 
وتساهم في ازدهار االقتصاد العاملي تكون منه 

الكويت منطلقا أساسيا.
وأكد حيات أن كبار املسؤولني الصينني أبدوا 
خــال االجتماع تعاونا عمليا كاما وواضحا 
حول كيفية االستفادة من مدينة احلرير واجلزر 
الكويتية جلدواها االقتصادية التي تعود على 
الكويت واملنطقة إذ إن قيادتي البلدين عبرتا 
ــا عــن دعمهما وتأييدهما لتاقي مبادرة  دوم
)احلزام والطريق( مع التصور االستراتيجي في 
جعل الكويت ملتقى جتاريا ضخما ونواة شبكة 

خطوط حديد عنكبوتية تبدأ من الصني مرورا 
بآسيا الوسطى ودولنا االستراتيجية.

وقال »إننا على ثقة كبيرة وتطلعات عميقة 
الستمرار املباحثات اجلارية مع اجلانب الصيني 
في الدفع باجتاه التعاون والتنسيق في إحياء 
طريق احلرير التاريخي الذي تبرز عظمته في 
ربطه مجتمعات مختلفة في أديانها وثقافتها 
تقبلت بعضها وفتحت كل منها مساحات لألخرى 
ضمن منظومة واضحة تقوم على التبادالت 

التجارية واالستثمارية«.
وأشــار في هذا الصدد إلى أن األيــام القليلة 
املقبلة ستشهد تفعيا متواصا وقيام زيارات 

وزارية عالية املستوى لتنفيذ ما اتفق علية بني 
صاحب السمو أمير الباد الشيخ صباح األحمد 
والرئيس الصيني شي جني بينغ خال زيارة 

الدولة األخيرة لسموه إلى الصني.
وذكر حيات أن توجيهات القيادة السياسية 
العليا تركز في مجملها على أهمية املساعي 
القائمة في العديد من مجاالت تعزيز الصداقة 

والتعاون بني البلدين الصديقني.
وأكد أن دولة الكويت تسير مع الصني في خط 
واضح املعالم يستند على تعهداتها والتزامها 
بالعمل املتواصل بني كبار املسؤولني في كا 
البلدين نظرا إلــى اقتناعهما وثقتهما التامة 

بعاقات الصداقة االستراتيجية التاريخية 
وبأهمية املشاريع الكويتية العماقة في حني 
تتطلع الصني إلــى املشاركة واملساهمة فيها 
بأقصى طاقاتها وخبراتها.وحضر مراسم 
التوقيع كل من عضو مجلس األمناء في جهاز 
تطوير مدينة احلــريــر )الــصــبــيــة( وجــزيــرة 
بوبيان بدر الهاجري واملستشار عادل الصلحات 

والسكرتير األول مساعد شريدة.
ومن اجلانب الصيني حضرها نائب مدير عام 
إدارة رأس املال األجنبي واالستثمار باخلارج 
زينغ شي بينغ ونائب مدير عام إدارة التعاون 
الدولي شيا تشينغ ورئيس قسم آسيا وإفريقيا 

بإدارة التعاون الدولي شني شواي ونائب رئيس 
قسم آسيا وإفريقيا بإدارة التعاون الدولي غاو 

هاي ران.
ــــإدارة رأس املــال  كــمــا حــضــرهــا مــســؤول ب
األجنبي واالستثمار باخلارج غيو شو تينغ 
ومسؤول بقسم آسيا وإفريقيا بــإدارة التعاون 
الــدولــي جــني زن هــاو ونــائــب مدير عــام إدارة 
التخطيط بالبنك الصيني للتنمية هو دونغ 
شينغ وورئيس القسم بإدارة التخطيط بالبنك 
الصيني للتنمية هو بياو ونائب مدير عام بإدارة 
الشؤون الدولية للمؤسسة الصينية للمواصات 

اإلنشائية كاي شوان شينغ.

جانب من االجتماع جانب من توقيع االتفاقية

سمو األمير يتلقى رسالة شفوية 
من خادم احلرمني الشريفني

استقبل النائب األول لرئيس 
ــــوزراء ووزيـــر الــدفــاع  مجلس ال
ــد  ــم ــخ نــاصــر صــبــاح األح ــي ــش ال
ــدار سلوى ظهر أمــس املستشار  ب
بالديوان امللكي باململكة العربية 
السعودية الشقيقة صاحب السمو 
امللكي األمير تركي بن محمد بن 
فهد بن عبدالعزيز حيث نقل رسالة 
شفوية لصاحب السمو أمير الباد 
الشيخ صباح األحمد من أخيه خادم 
احلــرمــني الشريفني امللك سلمان 

بن عبدالعزيز ملك اململكة العربية 
الــســعــوديــة الــشــقــيــقــة تضمنت 
حتيات خــادم احلرمني الشريفني 
إلى سموه، كما تضمنت العاقات 
األخوية الطيبة التي تربط البلدين 
والشعبني الشقيقني كما نقل تهنئة 
خــادم احلرمني الشريفني بسامة 

عودة معاليه من رحلة العاج.
وحــضــر صــاحــب الــســمــو أمير 
الباد الشيخ صباح األحمد بدار 
ــوى ظــهــر أمـــس مــأدبــة غــداء  ــل س

ــرف املستشار بــالــديــوان  على ش
امللكي باململكة العربية السعودية 
الشقيقة صــاحــب السمو امللكي 
األمير تركي بن محمد بن فهد بن 
عبدالعزيز وذلك مبناسبة زيارته 
للباد. وحضر مأدبة الغداء سفير 
دولة الكويت لدى اململكة العربية 
السعودية الشقيقة الشيخ ثامر 
جــابــر األحــمــد الــصــبــاح والشيخ 
ــاح األحــمــد  ــب ــر ص ــاص عــبــدالــلــه ن

الصباح.

الشيخ ناصر صباح األحمد مستقباً األمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز


