
اس��ت��ق��ب��ل س��م��و ول���ي العهد 
الشيخ نواف األحمد بقصر بيان 
صباح أمس رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن، حيث قدم لسموه 
كال من النائب بدر املال والنائب 
عبدالله الكندري، وذلك مبناسبة 
فوزهما في االنتخابات التكميلية 
ف��ي ال��دائ��رة الثانية والثالثة. 
وق��د هنأهم سموه بفوزهم في 
االنتخابات التكميلية معربا عن 
متنياته لهم بالتوفيق والسداد 
ف��ي أداء مهامهم التشريعية 
والرقابية مع زمالئهم في املجلس 
واالرتقاء باملمارسة البرملانية 
مبا يحقق التقدم والنماء لوطننا 
العزيز وحتقيق تطلعات شعبنا 

الكرمي.
واستقبل سمو ول��ي العهد 
سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 

مجلس الوزراء.
واستقبل سمو ول��ي العهد 
ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس ال���وزراء 
ووزي���ر الداخلية الشيخ خالد 

اجلراح.

واستقبل سمو ول��ي العهد 
الشيخ نواف األحمد نائب رئيس 
مجلس ال���وزراء ووزي��ر الدولة 
ل��ش��ؤون مجلس ال����وزراء أنس 
ال��ص��ال��ح، ح��ي��ث ق���دم لسموه 
ال��ف��ري��ق أول م. ال��ش��ي��خ أحمد 
النواف محافظ حولي، والشيخ 
ف��واز اخلالد محافظ األحمدي، 
و الشيخ ط��الل اخلالد محافظ 
ال��ع��اص��م��ة، و ال��ش��ي��خ فيصل 
احل��م��ود محافظ ال��ف��روان��ي��ة، و 
ناصر احلجرف محافظ اجلهراء، 
و م��ح��م��ود ب��وش��ه��ري محافظ 
مبارك الكبير، وذل��ك مبناسبة 

تعيينهم في مناصبهم اجلديدة.
وق��د هنأهم سموه على هذه 
الثقة التي أوكلت إليهم معربا 
ع���ن مت��ن��ي��ات��ه ل��ه��م بالتوفيق 
والنجاح في أداء مهامهم والعمل 
على ض��رورة تلمس احتياجات 
امل��واط��ن��ن وال��ت��واص��ل املستمر 
معهم واملساهمة في دفع عجلة 
التنمية وال��ب��ن��اء ف��ي وطننا 

الغالي.

alwasat.com.kw

الكويت تهنىء الرئيس التونسي بالعيد الوطني لبالده
بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئة إلى أخيه الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس 
اجلمهورية التونسية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني للجمهورية التونسية 

الشقيقة متمنيا سموه لفخامته دوام الصحة والعافية 
وللبلد الشقيق كل التقدم واالزدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة 
إلى أخيه الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس اجلمهورية 

التونسية الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني للجمهورية التونسية الشقيقة، متمنيا سموه 
لفخامته موفور الصحة والعافية.  كما بعث سمو الشيخ 

جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.
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استقبل صاحب السمو أمير 
ال��ب��الد الشيخ صباح األحمد 
بقصر بيان صباح أمس سمو 
ول���ي ال��ع��ه��د ال��ش��ي��خ ن���واف 
األح��م��د. كما استقبل سموه 
وب��ح��ض��ور سمو ول��ي العهد 
ال��ش��ي��خ ن���واف األح��م��د نائب 
رئيس مجلس ال��وزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
ووزي����ر خ��ارج��ي��ة ال��والي��ات 
امل��ت��ح��دة األم��ري��ك��ي��ة مايكل 
بومبيو والوفد املرافق وذلك 
مبناسبة زيارته للبالد، حيث 
نقل حتيات وتقدير الرئيس 
دونالد ترامب رئيس الواليات 
املتحدة األمريكية الصديقة 
ومتنياته لصاحب السمو أمير 
ال��ب��الد الشيخ صباح األحمد 
مب��وف��ور ال��ص��ح��ة وال��ع��اف��ي��ة 
ولشعب دول��ة الكويت دوام 

التقدم والتطور. 
وح��م��ل��ه س���م���وه حت��ي��ات��ه 
وت��ق��دي��ره ل��ل��رئ��ي��س دون��ال��د 
ترامب رئيس الواليات املتحدة 

األمريكية الصديقة ومتنياته له 
بدوام الصحة والعافية ولشعب 
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة األمريكية 
ال��ص��دي��ق��ة امل��زي��د م��ن ال��ت��ق��دم 

واالزدهار.

ومت خالل اللقاء استعراض 
ال��ع��الق��ات التاريخية املميزة 
ب��ن دول��ة الكويت وال��والي��ات 
املتحدة األمريكية الصديقة في 
جميع املجاالت مبا يعكس عمق 

العالقات الراسخة بن الشعبن 
الصديقن كما مت التطرق إلى 
القضايا ذات االهتمام املشترك 
وآخ��ر مستجدات األوض��اع في 

املنطقة.

كما استقبل س��م��وه رئيس 
مجلس األم��ة م���رزوق الغامن، 
حيث قدم لسموه األعضاء اجلدد 
النائب بدر املال والنائب عبدالله 
الكندري وذلك مبناسبة فوزهما 

ب��االن��ت��خ��اب��ات التكميلية في 
الدائرتن الثانية والثالثة.

 وقد هنأهم سموه مبناسبة 
فوزهما في االنتخابات التكميلية 
وحصولهم على ثقة املواطنن، 

كما زوده��م سموه بتوجيهاته 
السامية ببذل اجلهد والسعي 
ف��ي خ��دم��ة ال��وط��ن وامل��واط��ن��ن 
ووض��ع املصلحة العامة نصب 
أعينهم مل��ا يعود باخلير على 

اجلميع متمنيا سموه لهما كل 
التوفيق والسداد خلدمة الوطن 

العزيز واإلسهام في رفعته.
ك��م��ا اس��ت��ق��ب��ل س��م��وه سمو 
ال��ش��ي��خ ج��اب��ر امل��ب��ارك رئيس 

مجلس الوزراء. واستقبل سموه 
ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس ال���وزراء 
ووزي��ر الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء أنس الصالح، حيث قدم 
لسموه الفريق أول م. الشيخ 
أح��م��د ال��ن��واف محافظ حولي 
والشيخ ف��واز اخل��ال��د محافظ 
األحمدي والشيخ طالل اخلالد 
م��ح��اف��ظ ال��ع��اص��م��ة وال��ش��ي��خ 
فيصل احلمود محافظ الفروانية 
ون���اص���ر احل���ج���رف م��ح��اف��ظ 
اجل��ه��راء وم��ح��م��ود بوشهري 
محافظ م��ب��ارك الكبير، وذل��ك 
مبناسبة تعيينهم مبناصبهم 

اجلديدة.
وقد زودهم سموه بتوجيهاته 
السامية وحثهم على العمل 
املستمر وبذل املزيد من اجلهود 
ل��دع��م م��ا ف��ي��ه خ��ي��ر ومصلحة 

الوطن واملواطنن.
ك��م��ا استقبل س��م��وه وزي��ر 
النفط وزي���ر ال��ك��ه��رب��اء وامل��اء 
الدكتور خالد الفاضل ووزي��ر 
الكهرباء بجمهورية العراق 
الشقيق ل��ؤي اخلطيب والوفد 
املرافق وذل��ك مبناسبة زيارته 
للبالد. وحضر املقابالت وزير 
شؤون الديوان األميري الشيخ 

علي اجلراح.

سمو األمير سيتقبل بحضور سمو ولي العهد وزير خارجية الواليات املتحدة األمريكية مايكل بومبيو

أمير البالد يستقبل أنس الصالح واحملافظن

سمو ولي العهد يستقبل الغامن واملال والكندري

العهد ولي  املبارك  يستقبل الصالح استقباالت 
واحملافظني  ووزير الكهرباء العراقي

استقبل سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 
مجلس ال���وزراء ف��ي قصر بيان أم��س نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون 
مجلس ال����وزراء أن��س ال��ص��ال��ح، حيث قدم 
لسموه محافظ حولي الفريق أول متقاعد 
الشيخ أح��م��د ال��ن��واف، ومحافظ األح��م��دي 
الشيخ ف���واز اخل��ال��د، وم��ح��اف��ظ العاصمة 
الشيخ ط��الل اخل��ال��د، ومحافظ الفروانية 
الشيخ فيصل احل��م��ود، و محافظ اجلهراء 
ناصر احلجرف، ومحافظ مبارك الكبير اللواء 
متقاعد محمود بوشهري، وذل��ك مبناسبة 

تعيينهم في مناصبهم اجلديدة.
وق��د هنأهم سموه على الثقة الغالية من 
صاحب السمو أمير البالد املفدى مؤكدا على 
أنها وسام شرف عظيم ودافع كبير ملزيد من 

العمل واالجتهاد.
وق��ال سموه إن للمحافظ دورا كبيرا في 
االشراف على تنفيذ سياسة الدولة ومتابعة 
مشروعات خطة التنمية في إطار محافظته 
مشيرا ال��ى ض���رورة التنسيق م��ع مختلف 
اجلهات احلكومية لتحقيق النهضة املنشودة 
والوقوف على حاجات املواطنن والتماس 
مطالبهم. وحضر املقابلة رئيس ديوان رئيس 

مجلس الوزراء الشيخة اعتماد اخلالد. 
واستقبل سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 
مجلس الوزراء وبحضور وزير النفط ووزير 
الكهرباء وامل��اء الدكتور خالد الفاضل وزير 
الكهرباء بجمهورية العراق الشقيق الدكتور 
لؤي حميد جواد اخلطيب والوفد املرافق له 

وذلك مبناسبة زيارته للبالد.

سمو الشيخ جابر املبارك يستقبل وزير الكهرباء العراقي الدكتور لؤي حميد جواد اخلطيب دع��ت الكويت إل��ى إخ��الء العالم من 
األسلحة النووية وغيرها من أسلحة 
ال��دم��ار الشامل م��ؤك��دة أن انتشار هذه 
االسلحة وزي��ادة خطر وقوعها في أيدي 
جهات فاعلة من غير الدول »مسائل تثير 
قلقا كبيرا«.جاء ذل��ك في كلمة الكويت 
التي ألقاها عضو وفدها الدائم لدى األمم 
املتحدة املستشار ن��واف األحمد مساء 
الثالثاء في جلسة مجلس األم��ن حول 
عمل جلنة مجلس األم��ن 1540 املعنية 
مبنع الفاعلن من غير الدول واجلماعات 
اإلرهابية من تطوير أو امتالك أو تصنيع 
أو ح��ي��ازة أو نقل أو استخدام أسلحة 

الدمار الشامل بكافة أنواعها.
وأك���د األح��م��د ح���رص ال��ك��وي��ت على 
تطوير عمل اللجنة وأدائها مشيرا إلى 
أنه يتم حاليا التحضير لزيارة سيقوم 
بها فريق خبراء اللجنة إلى الكويت خالل 

األش��ه��ر القليلة املقبلة لالستفادة من 
اخلبرات وأفضل املمارسات الي يقدمها 
فريق اخل��ب��راء وذل��ك لتقدمي تقريرها 

الطوعي اجلديد واحملدث.
ورح��ب باعتماد برنامج عمل جلنة 
1540 لعام 2019 ال��ذي يعد مبثابة 
خارطة طريق للدول االع��ض��اء لوضع 
استراتيجيات وتشريعات وطنية تصب 
في منع وصول أسلحة الدمار الشامل الى 
األط��راف الفاعلة من غير ال��دول من أجل 
حتقيق الغاية املتمثلة في مستقبل يخلو 
من تلك األسلحة الفتاكة.واعرب األحمد 
عن متنياته أن تفضي هذه اجللسة إلى 
ترسيخ قناعة الدول األعضاء بضرورة 
تعزيز املساعي الرامية إلى تطبيق القرار 
1540 بالطريقة املثلى بهدف الوصول 
الى التنفيذ الكامل ألحكام القرار وحتقيق 

عاملية هذا املسار الهام.

الكويت: إخالء العالم من األسلحة النووية

املستشار نواف األحمد

 .. وسموه يستقبل الغامن واملال والكندري

سموه بحث مع بومبيو العالقات التاريخية املميزة بني الكويت والواليات املتحدة األمريكية

استقباالت أمير البالد


