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الكويت لزيارة  الياباني  النواب  مجلس  رئيس  إلى  الغامن  دعوة  ينقل  الكويت  سفير 
التقى السفير حسن محمد زم��ان، سفير دولة 
الكويت لدى اليابان، بتاداموري أوشيما، رئيس 
مجلس النواب الياباني، أم��س، حيث نقل إلى 
له حتيات رئيس مجلس األمة م��رزوق الغامن ، 

مجدداً دعوة الغامن له بزيارة دولة الكويت.

من جانبه، عّبر تاداموري أوشيما عن ترحيبه 
بدعوة رئيس مجلس األمة، مبدياً رغبته بزيارة 
دول��ة الكويت ف��ي أق��رب ف��رص��ٍة ممكنة تلبيًة 
للدعوة. كما شدد على أهمية الزيارات املتبادلة 
ب��ن البلدين خصوصاً على مستوى اللجان 

البرملانية ف��ي تعزيز ال��ع��اق��ات الوثيقة بن 
البلدين.

ومت التطرق خال اللقاء الى العاقات الثنائية 
البرملانية، إضافًة الى ما يربط البلدين من صات 

وثيقة على مختلف األصعدة.
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سمو ولي العهد يستقبل مرزوق الغامن

سموه تسلم رسالة خطية من رئيس جيبوتي

األمير يستقبل ولي العهد واملبارك واملطاوعة واخلالد ويوسف والنمش

اس��ت��ق��ب��ل ص��اح��ب ال��س��م��و أمير 
الباد الشيخ صباح األحمد بقصر 
بيان صباح أمس سمو ولي العهد 
الشيخ ن��واف األحمد. كما استقبل 
سموه سمو الشيخ جابر املبارك 
رئيس مجلس ال���وزراء. واستقبل 
سموه رئيس املجلس األعلى للقضاء 
ورئ��ي��س محكمة التمييز ورئيس 
احمل��ك��م��ة ال��دس��ت��وري��ة املستشار 

يوسف املطاوعة.
كما استقبل سموه نائب رئيس 
مجلس ال���وزراء ووزي��ر اخلارجية 
ال��ش��ي��خ ص��ب��اح اخل���ال���د ووزي����ر 
الشؤون اخلارجية والتعاون الدولي 

الناطق الرسمي باسم احلكومة في 
جمهورية جيبوتي محمود علي 
ي��وس��ف حيث سلم س��م��وه رسالة 
خطية من الرئيس إسماعيل عمر 
جيله رئ��ي��س جمهورية جيبوتي 
الشقيقة تتعلق بالعاقات الثنائية 
الطيبة التي تربط البلدين والشعبن 
الشقيقن وسبل دعمها وتنميتها 
في شتى املجاالت. واستقبل سموه 
رئيس الهيئة العامة ملكافحة الفساد 
امل��س��ت��ش��ار ع��ب��دال��رح��م��ن النمش. 
وح��ض��ر املقابلتن وزي���ر ش��ؤون 
ال��دي��وان األم��ي��ري باإلنابة الشيخ 

محمد العبدالله.

.. وسموه يستقبل وزير خارجية جيبوتي

.. وسموه يستقبل الشيخ جابر املبارك

استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ نواف 
األح��م��د بقصر ب��ي��ان ص��ب��اح أم��س رئيس 
مجلس األم��ة م��رزوق الغامن. كما استقبل 

سمو ولي العهد سمو الشيخ جابر املبارك 
رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس 

مجلس ال���وزراء ووزي��ر اخلارجية الشيخ 
صباح اخلالد. كما استقبل سمو ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 

الشيخ خالد اجل��راح. واستقبل سمو ولي 
العهد رئيس الهيئة العامة ملكافحة الفساد 

املستشار عبدالرحمن النمش.

والنمش واجلراح  اخلالد  و  واملبارك  الغامن   يستقبل  العهد  ولي 

اعتبرت الكويت الثاثاء أن القضاء على 
كافة أشكال »االرهاب« ميثل مسؤولية دولية 
مؤكدة دعمها حلكومة العراق في حربها ضد 
»اإلرهاب« واشادتها بالتصميم والعزم الذي 
أظهرته في القضاء على التطرف والعنف 
و«اإلره�����اب« مب��س��اع��دة ودع���م االص��دق��اء 
والشركاء من املجتمع الدولي واألمم املتحدة.
جاء ذلك في كلمة مندوب الكويت الدائم 
لدى األمم املتحدة السفير منصور العتيبي 
أمام جلسة مجلس االمن الدولي حتت )بند 
تهديد السلم واألمن الدولين( حول إحاطة 
املستشار اخل��اص لألمن ال��ع��ام ورئيس 
فريق التحقيق في العراق حيث اعتبر أن 
اآللية التي أنشأها القرار 2379 لعام 2017 
تشكل إنتصارا للعدالة االنسانية وإنصافا 

للضحايا.
وأض��اف العتيبي أن تلك اآللية جاءت 
استجابة للطلب ال��ذي تقدمت به احلكومة 
العراقية لضمان عدم افات مرتكبي اجلرائم 
التي قد ترقى إل��ى مستوى جرائم احلرب 
واجلرائم ضد اإلنسانية واإلبادة اجلماعية 
م��ن ال��ع��دال��ة ف��ي إط���ار االح���ت���رام الكامل 
لسيادة ال��ع��راق ووالي��ت��ه القضائية على 
اجلرائم املرتكبة في إقليمه وفقا للقوانن 

والتشريعات العراقية.
وأع����رب ع��ن ال��ت��رح��ي��ب مل���دى ال��ت��ع��اون 
والتنسيق القائم بن احلكومة العراقية 
وفريق التحقيق وفقا لواليته األم��ر الذي 

ساهم باملضي قدما وبسرعة في مهام الفريق 
امليدانية فضا عن اجلهود الدولية املبذولة 
من قبل التحالف الدولي حملاربة ما يسمى 

تنظيم الدولة االسامية )داعش(.

لكن السفير العتيبي رأى ان��ه ال ي��زال 
هناك عمل كبير يتعن القيام به وبنفس 
الروح الدولية املوحدة »اذ ندرك ان هذا االمر 
يتطلب ان نطور ونكيف جهودنا حملاربة 

خايا )داعش( النائمة وإزالة االلغام فضا 
ع��ن بحث سبل معاجلة ظ��اه��رة املقاتلن 

االرهابين األجانب وإعادة اإلدماج«.
واعتبر انه »من املقلق أن تنظيم )داعش( 
ال يزال يشكل تهديدا ألمن واستقرار املنطقة 
ككل حيث تقع املسؤولية علينا جميعا 
للقضاء عليه بطرق فعالة تتميز باملرونة 
ق���ادرة على إح��ب��اط طموحاته وجتفيف 
منابع متويله وضمان ع��دم ع��ودة أفكاره 
وأفعاله مبعاجلة االسباب اجلذرية لارهاب 
والتطرف العنيف ومتهيد الطريق للتعافي 

وإعادة البناء واالستقرار«.
وأك��د أن »الكويت حرصت على مساندة 
ال��ع��راق ف��ي ظ��ل م��ا مي��ر ب��ه م��ن ظ��روف في 
اطار التحالف الدولي ملواجهة هذا التنظيم 
الضال وإدراكا لألعباء والتحديات اجلسام 
التي ت��واج��ه ال��ع��راق الشقيق بعد دح��ره 
مل��ا يسمى بتنظيم داع��ش اإلره��اب��ي حيث 
ب���ادر ص��اح��ب السمو أم��ي��ر ال��ب��اد الشيخ 
ص��ب��اح األح��م��د ب��ال��دع��وة إل��ى عقد مؤمتر 
الكويت ال��دول��ي إلع��ادة إعمار ال��ع��راق في 
فبراير من العام املاضي والذي جنح بجمع 
تعهدات بلغت ما يقارب ال30 مليار دوالر 
أمريكي والتي بحاجة إلى إنشاء آلية ملتابعة 

تنفيذ تلك التعهدات لضمان استدامة االمن 
واإلستقرار«.

 وجدد »تضامن الكويت مع العراق قيادة 
وحكومة وشعبا في أي��ة خطوة يخطوها 
لدحر اإلره��اب كما لن تألو بادي جهدا في 
الوقوف الى جانب العراق خال هذه املرحلة 
وذلك بدءا من حتجيم انشطتهم وممارستهم 
ووصوال إلى مساءلة مرتكبي تلك اجلرائم 
املروعة وتقدميهم للعدالة وإع��ادة اعمار 
املناطق املتضررة وترسيخ الوحدة الوطنية 
العراقية بن كافة مكونات الشعب العراقي 
حفاظا على وحدة وسيادة األراضي العراقية 

وسامتها اإلقليمية«.
وك���رر العتيبي ف��ي ال��ن��ه��اي��ة متنياته 
للمستشار اخل���اص ول��ف��ري��ق��ه ب��ك��وادره 
الدولية والوطنية كل التوفيق والنجاح في 
مهمتهم الصعبة واحلساسة »والتي نتطلع 
إل��ى جناحها متاشيا مع املعايير الدولية 
واستراتيجية التحقيق التي وضعها الفريق 
في اطار جمع وحفظ االدلة وحماية الشهود 
دعما للجهود احمللية وال��دول��ي��ة الرامية 
لتطبيق العدالة ألفظع اجلرائم املرتكبة بحق 
الشعب العراقي والتي متثل جزءا أساسيا 

من االطار الشمولي للقضاء على اإلرهاب«.

السفير منصور العتيبي

سمو األمير يستقبل املستشار عبدالرحمن النمش

اجتمع الشيخ صباح اخلالد نائب رئيس 
مجلس ال��وزراء وزي��ر اخلارجية الكويتي 
أمس األربعاء في ديوان عام الوزارة بوزير 
الشؤون اخلارجية والتعاون الدولي في 
جمهورية جيبوتي الشقيقة محمود علي 
يوسف مبناسبة زيارته الرسمية والوفد 

املرافق إلى دولة الكويت.
وتناول اإلجتماع مجمل العاقات الثنائية 
الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقن وسبل 
تعزيزها وتطويرها في كافة املجاالت كما 
مت استعراض أوج��ه التعاون القائمة بن 
البلدين على مختلف املستويات وبحث 
آخ��ر املستجدات على الساحتن اإلقليمية 
والدولية والتطورات التي تشهدها املنطقة 
باإلضافة إلى مناقشة القضايا محل اإلهتمام 

املشترك.
ومت عقب االجتماع عقد مراسم التوقيع 
ع��ل��ى إت��ف��اق��ي��ة اإلع���ف���اء م��ن ال��ت��أش��ي��رات 
حلملة اجل��وازات الدبلوماسية واخلاصة 
واملهمة ب��ن حكومتي البلدين الشقيقن 
وإتفاقية بشأن التعاون في مجال الثقافة 
والفنون ومذكرة تفاهم في مجال التدريب 

الدبلوماسي حيث الشيخ صباح اخلالد قام 
الشيخ صباح اخلالد مع ال��وزي��ر الضيف 
بالتوقيع على اإلتفاقيتن ومذكرة التفاهم 
جتسيدا لعزم البلدين الشقيقن على تطوير 
ال��ع��اق��ات الثنائية وتوطيدها ف��ي كافة 

املجاالت وعلى مختلف األصعدة.
وحضر االجتماع ومراسم التوقيع كل من 
نائب وزير اخلارجية السفير خالد اجلارالله 
ومساعد وزي��ر اخلارجية لشؤون مكتب 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير اخلارجية 
السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد 
وسفير دولة الكويت لدى جمهورية جيبوتي 
الشقيقة يوسف القبندي ومساعد وزير 
اخلارجية لشؤون املراسم السفير ضاري 
العجران ومساعد وزير اخلارجية لشؤون 
مكتب نائب وزي��ر اخلارجية السفير أيهم 
العمر ونائب مساعد وزير اخلارجية لشؤون 
مكتب نائب رئيس مجلس ال���وزراء وزير 
اخلارجية السفير صالح اللوغاني ونائب 
مساعد وزي��ر اخلارجية ل��ش��ؤون الوطن 
العربي املستشار مشعل الشمالي وعدد من 

كبار املسؤولن في وزارة اخلارجية.

وزير اخلارجية يوقع ونظيره اجليبوتي 
اتفاقيات تعاون في عدة مجاالت

ق��ال رئيس الهيئة العامة ملكافحة الفساد 
الكويتية )نزاهة( املستشار عبدالرحمن النمش 
إن املرحلة املقبلة للهيئة مهمة وتتمثل في 

تطبيق االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد.
جاء ذلك في تصريح صحفي للنمش أمس 
األربعاء عقب لقائه صاحب السمو أمير الباد 

الشيخ صباح األحمد. 
وأع��رب النمش عن تشرفه بلقاء سمو أمير 

ال��ب��اد حيث أط��ل��ع س��م��وه على خطة الهيئة 
ال��ق��ادم��ة ومشاريعها خ��ال السنة 2019 - 
2020 مضيفا »تلقينا كل الدعم من سموه في 
هذا اجلانب وتلقينا توجيهاته السامية في هذا 

املجال«.
وأوض��ح أن��ه أطلع سموه أيضا على خطة 
الهيئة في الباغات وإق���رارات الذمة املالية 
وسياسة الهيئة في التوعية وتثقيف املجتمع 

خال الفترة املقبلة معربا عن األمل في أن تتقدم 
الكويت في مكافحة الفساد في املرحلة القادمة.

ولفت إل��ى موافقة مجلس ال���وزراء االثنن 
املاضي على تشكيل اللجنة العليا لاستراتيجية 
مشيرا إلى أن هذه اللجنة ستقود ال��وزارات في 
تطبيق االستراتيجية العامة ملكافحة الفساد 

وأن يكون لها أثر كبير في هذا اجلانب.
وذكر أن هذا التطبيق سيستمر ملدة سنوات 

إذ ستدخل الهيئة في كل وزارة وتقوم بتبيان 
مواقع الفساد فيها والعمل على حلها مضيفا 
أنه أطله سموه كذلك على كل األم��ور املتعلقة 

بالقضايا التي حتقق فيها الهيئة.
وأفاد بأن اإلحاالت القادمة التي ستتم إحالة 
قضايا مهمة على الساحة إلى النيابة العامة 
وأهمها قضايا تطاير احلصى ومشكلة األمطار 

التي حصلت مؤخرا.

النمش: تلقينا دعم وتوجيه سمو األمير لتطبيق إستراتيجيتنا مبكافحة الفساد

الكويت: القضاء على »اإلرهاب« ميثل مسؤولية دولية


