
اعتبر نائب وزير اخلارجية الكويتي 
خالد اجلارالله أن مشاركة املنتخبات 
اخلليجية ف��ي بطولة ك��أس اخلليج 
العربي لكرة القدم )خليجي 24( املقرر 
أن تستضيفها ال��ع��اص��م��ة القطرية 
ال��دوح��ة »م��ؤش��را على تقدم نحو حل 

األزمة بني األشقاء«.
وأض����اف اجل��ارال��ل��ه ف��ي تصريح 
للصحفيني على هامش حضوره احلفل 
ال���ذي أق��ام��ت��ه س��ف��ارة فلسطني ل��دى 
الكويت مبناسبة عيد بالدها الوطني 
أن »هناك خطوات أخرى ستعقب هذه 
اخلطوة تؤكد أننا نسير في االجت��اه 
ال��ص��ح��ي��ح ل��ل��وص��ول إل���ى ال��ن��ت��ائ��ج 
اإلي��ج��اب��ي��ة«. وأع���رب ع��ن تفاؤله في 
أن ت��ك��ون ه��ن��اك ات��ص��االت على كافة 
املستويات اخلليجية لبلورة نهاية 
سريعة لهذه األزم���ة. وح��ول حتديد 
م��وع��د للقمة اخلليجية املقبلة قال 
اجل��ارال��ل��ه: إن��ه »إل��ى اآلن ل��م يتحدد 
موعدها« مشيرا إلى أن هناك اجتماعات 
وزارية عقدت في إطار التحضير للقمة 
القادمة. وحول املنطقة املقسومة بني 
الكويت والسعودية أكد اجلارالله أن 
املباحثات اإليجابية مع األش��ق��اء في 
اململكة مستمرة ح��ول إع��ادة اإلنتاج 
في املنطقة معربا عن أمله في حسم 
هذا امللف قريبا جدا. وعن زيارة وزير 
اخلارجية اليوناني احلالية للبالد 
ق��ال اجلارالله إن العالقات الكويتية 
اليونانية متميزة وه��ن��اك تواصل 
مستمر مع األصدقاء في اليونان معربا 

عن تطلعه إلى أن تكون هناك مباحثات 
إيجابية بني الشيخ صباح اخلالد احلمد 

الصباح نائب رئيس مجلس ال��وزراء 
وزي��ر اخلارجية ونظيره اليوناني. 

وأش��ار إلى أن الزيارة ستشهد توقيع 
عدد من االتفاقيات الثنائية.

alwasat.com.kw

الكويت مع  العالقات  ومتانة  عمق  يؤكد  البحرين  وزراء  رئيس  نائب 
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني الشيخ محمد 
بن مبارك أم��س الثالثاء عمق ومتانة العالقات األخوية 
القائمة مع الكويت في ظل ما يربط شعبيهما وقيادتيهما 
الشقيقتني من وشائج وصالت وتنسيق وتشاور ومصير 

مشترك.

وقالت وكالة األنباء البحرينية )بنا( إن ذلك جاء خالل 
استقبال الشيخ محمد بن مبارك لسفير الكويت لدى البحرين 

الشيخ ثامر اجلابر.
وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني عن متنياته 
بالتوفيق والنجاح لسفير الكويت في أداء مهامه الدبلوماسية 

في ظل ما سيلقاه من تعاون على املستويات كافة.
ومن جانبه أعرب الشيخ ثامر اجلابر عن سعادته بالعمل 
سفيرا للكويت في البحرين والعمل في إطار عالقات البلدين 
الشقيقني والرعاية الكرمية للعاهل البحريني امللك حمد بن 

عيسى آل خليفة وسمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد.
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السفراء  بعض  اعتماد  أوراق  تسلم  سموه 

األمير يستقبل ولي العهد والغامن واحملمد واملبارك

اس��ت��ق��ب��ل ص��اح��ب السمو 
أم��ي��ر ال��ب��الد ال��ش��ي��خ صباح 
األح��م��د بقصر ب��ي��ان صباح 
أمس سمو ولي العهد الشيخ 
ن����واف األح���م���د. واس��ت��ق��ب��ل 
صاحب السمو أمير البالد على 
التوالي رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن وسمو الشيخ 
ناصر احملمد رئيس مجلس 
الوزراء السابق وسمو الشيخ 
جابر املبارك، وذلك في إطار 
املشاورات التقليدية اجلارية 

لتشكيل احلكومة اجلديدة.
من جهة أخ��رى فقد احتفل 
ف��ي قصر ب��ي��ان ص��ب��اح أمس 
بتسلم صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد 
أوراق اعتماد كل من السفير 
ع��ث��م��ان ليبي محمد جوهر 
سفيرا جلمهورية سريالنكا 

ال���دمي���ق���راط���ي���ة ال��ش��ع��ب��ي��ة 
وال��س��ف��ي��ر ل��وي��س ال��ون��س��و 
جاليانو سفيرا جلمهورية 
هندوراس والسفير الدكتور 
كريستيان ت��ي��ودور سفيرا 
لالحتاد األوروب���ي والسفير 
كونستانتينوس بيبريجوس 
سفيرا جلمهورية اليونان، 
وذل��ك كسفراء لبالدهم لدى 
دولة الكويت. وحضر مراسم 
االح���ت���ف���ال وزي�����ر ش���ؤون 
الديوان األميري الشيخ علي 
اجلراح ونائب رئيس مجلس 
ال����وزراء ووزي���ر اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد ووكيل 
الديوان األميري ومدير مكتب 
ص��اح��ب السمو أم��ي��ر البالد 
أحمد الفهد ورئيس املراسم 
والتشريفات األميرية الشيخ 

خالد العبدالله.

.. وسموه يستقبل سفير االحتاد األوروبي الدكتور كريستيان تيودور 

خالد اجلارالله والسفير الفلسطيني خالل احلفل الذي أقامته سفارة فلسطني 

24« مؤشر على التقدم نحو حل األزمة  اجلار الله: »خليجي 

واحملمد الغامن  استقبل  سموه 

ولي العهد: مسيرة »املبارك« 
حققت املزيد من التقدم والنماء 
ودعمت اخلير في خدمة الوطن

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
بقصر بيان صباح أم��س رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن. واستقبل سمو ولي العهد سمو 

الشيخ ناصر احملمد.
م��ن جهة أخ��رى فقد بعث سمو ول��ي العهد 
الشيخ ن��واف األحمد برسالة الى سمو الشيخ 
ج��اب��ر امل��ب��ارك ه��ذا نصها: »س��م��واألخ الكرمي 
الشيخ جابر املبارك احلمد الصباح حفظه الله 
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته.. يطيب لنا 
أن نبعث لسموكم ببالغ الشكر واالمتنان على 
ما بذلتموه من جهود مضنية بكل إخالص وتفان 
ألجل خدمة وطننا الغالي الكويت ط��وال فترة 
رئاستكم ملجلس ال��وزراء مقدرين في هذا املقام 
حتملكم األمانة الكبيرة ومساعيكم احلميدة وما 

حققتموه من إجن��ازات طيبة حازت ثقة أميرنا 
املفدى واستحسان اجلميع.

وإذ يسرنا أن نتقدم لسموكم بوافر الثناء 
على مسيرتكم املشرفة التي حققت املزيد من 
التقدم والنماء ودعمت مسيرة اخلير في خدمة 
الوطن فإننا نسأل املولى تبارك وتعالى أن 
يجعل التوفيق وال��س��داد حليفكم وأن يدمي 
عليكم موفور الصحة ومتام العافية وأن يحفظ 
لكويتنا احلبيبة أمنها ورخ��اءه��ا وان تعتلي 
مكانة مرموقة جديرة مبا يستحقه أهلها األوفياء 
في ظل القيادة احلكيمة حلضرة صاحب السمو 
الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح أمير البالد 
املفدى حفظه الله وأبقاه راعيا ملسيرتنا ونهضتنا 

وقائدا للعمل اإلنساني.

سمو ولي العهد يستقبل سمو الشيخ ناصر احملمد

املبارك يستقبل 
وزير اخلارجية 

اليوناني
استقبل سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 
مجلس ال���وزراء وبحضور نائب رئيس 
مجلس ال��وزراء ووزي��ر اخلارجية ووزير 
الدفاع بالوكالة الشيخ صباح اخلالد في 
قصر بيان أمس وزير خارجية جمهورية 
ال��ي��ون��ان الصديقة ن��ي��ك��والوس دندياس 
والوفد املرافق له وذل��ك مبناسبة زيارته 
للبالد. وحضر املقابلة سفير دولة الكويت 

لدى جمهورية اليونان سعود الدويش.

سمو األمير يستقبل مرزوق الغامن

 بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد برسالة إلى أخيه سمو الشيخ جابر املبارك 
رئيس مجلس ال��وزراء هذا نصها: األخ سمو الشيخ 
جابر مبارك احلمد الصباح رئيس مجلس ال��وزراء 
حفظه الله حتية طيبة وبعد ،،، يسرنا أن نعرب 
لسموكم ع��ن خالص متنياتنا لكم ب���دوام الصحة 
وموفور العافية وبعد. فلقد تسلمنا بكل التقدير 
رس��ال��ة سموكم الكرمية املتعلقة بأمرنا بتعيني 
سموكم مجددا رئيسا ملجلس ال���وزراء وبتكليفكم 
بترشيح أعضاء الوزارة اجلديدة واعتذاركم عن هذا 
التعيني بسبب حرصكم على تبرئة ذمتكم أمام القضاء 
وفق ما جاء في رسالة سموكم املؤرخة في 18 نوفمبر 

2019. ولقد كنا نتمنى قبول هذا التعيني واالستمرار 
برئاسة مجلس ال��وزراء غير أننا وأمام ما أبديتموه 

جتاه هذا األمر فإننا نقدر رغبة واعتذار سموكم.
إن مابذلتموه سموكم طوال فترة رئاستكم للوزارة 
من جهود مخلصة ومن حتمل ألعبائها وما أبديتموه 
من تفان وإخالص في خدمة الوطن العزيز ومن عمل 
دؤوب لرفع مكانته وشأنه لهو محل إشادة وتقدير 
وثناء اجلميع فلقد وفيتم وكفيتم سموكم وسيظل ذلك 

مسطرا في سجل وذاكرة الوطن وشاهدا على ذلك.
سائلني الباري جل وعال أن يوفق اجلميع ويسدد 
اخلطى لكل مافيه خير الوطن الغالي وعزته وحتقيق 

كل ماننشده له من منو وتقدم ونهضة وازدهار.

أمر أميري بتعيني صباح اخلالد 
رئيسًا ملجلس الوزراء 

بعد اإلط��الع على الدستور وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 17 ربيع األول 1441 ه 
املوافق 14 من نوفمبر 2019م بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراءوعلى أمرنا 
الصادر بتاريخ 21 ربيع األول 1441 ه املوافق 18 من نوفمبر 2019م بتعيني سمو 
الشيخ جابر مبارك احلمد الصباح رئيسا ملجلس الوزراء. وعلى كتاب االعتذار املرفوع 
من سمو الشيخ جابر مبارك احلمد الصباح عن قبول التعيني في منصب رئيس مجلس 
الوزراء وبعد املشاورات التقليدية. أمرنا باآلتي: مادة أولى: يلغى أمرنا الصادر بتاريخ 

21 ربيع األول 1441ه املوافق 18 من نوفمبر 2019م املشار إليه أعاله.
مادة ثانية: يعني الشيخ صباح خالد احلمد الصباح رئيسا ملجلس الوزراء ويكلف 

بترشيح أعضاء الوزارة اجلديدة وعرض اسمائهم علينا الصدار مرسوم تعيينهم.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس ال��وزراء تنفيذ أمرنا هذا وابالغه الى مجلس األمة 

ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في اجلريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح األحمد اجلابر الصباح.

سمو األمير لـ جابر املبارك: جهودكم املخلصة 
محل إشادة وتقدير وثناء اجلميع

سمو الشيخ جابر املبارك يستقبل وزير خارجية  اليونان نيكوالوس دندياس


