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الكويت جتدد موقفها مبواصلة دعم وكالة »أونروا«
ج��ددت الكويت موقفها الداعي ال��ى مواصلة دع��م وكالة 
غوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني )أونروا( والذي جتسد 
خالل العام املاضي بتقدميها ملبلغ 50 مليون دوالر كمساهمة 
واستجابة للنقص احلاد الذي عانت منه الوكالة. جاء ذلك 
خالل كلمة الكويت باللجنة الرابعة للجمعية العامة لألمم 

املتحدة التي القاها مساء االثنني امللحق الدبلوماسي أحمد 
الدويش في بند وكالة األمم املتحدة الغاثة وتشغيل الالجئني 

الفلسطينيني في الشرق األدنى )أونروا(.
وأشار الدويش إلى أن الكويت قدمت لوكالة )أونروا( أيضا 
تبرعا إضافيا قيمته خمس ماليني دوالر خالل العام احلالي 

دفعت بالكامل خالل األسابيع املاضية.
وأعرب عن بالغ تقديره لكافة منتسبي وكالة األمم املتحدة 
إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني في الشرق األدنى ملا 
يبذلونه من جهود مضنية بالرغم من الظروف االستثنائية 

التي متر بها الوكالة.
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سمو ولي العهد يستقبل سمو الشيخ ناصر احملمد

منصبه بتوليه  احملاسبة  ديوان  رئيس  هنأ  سموه 

األمير  يستقبل الغامن والشايع واحملمد وسفيري ُعمان واليابان

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد بقصر بيان صباح أم��س رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن، حيث قدم لسموه فيصل الشايع وذلك 
مبناسبة تعيينه رئيسا لديوان احملاسبة. كما استقبل 

سموه سمو الشيخ ناصر احملمد.
واستقبل سموه سفير سلطنة عمان الشقيقة لدى 

دولة الكويت الدكتور عدنان األنصاري وذلك مبناسبة 
انتهاء فترة مهام عمله سفيرا لبالده.

كما استقبل سموه سفير اليابان الصديقة لدى دولة 
الكويت تاكاشي أشيكي وذل��ك مبناسبة انتهاء فترة 
مهام عمله سفيرا لبالده. وحضر املقابالت وزير شؤون 

الديوان األميري الشيخ علي اجلراح.

وقد بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تهنئة إلى فيصل الشايع رئيس ديوان 
احملاسبة أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بتوليه 
مسؤولية رئاسة دي��وان احملاسبة، متمنيا سموه له 
كل التوفيق والسداد لالسهام في خدمة الوطن العزيز 

ورفعة رايته.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئة إلى فيصل الشايع رئيس ديوان احملاسبة، ضمنها 
سموه خالص تهانيه بتوليه مسؤولية رئاسة ديوان 

احملاسبة متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس 

الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

.. وسموه يستقبل سموه سفير سلطنة عمان د. عدنان األنصاري

.. وسموه يستقبل عبد الله املخيال

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر بيان 
صباح أمس رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن، حيث قدم 
لسموه فيصل الشايع وذلك مبناسبة تعيينه رئيسا لديوان 

احملاسبة. واستقبل سمو ول��ي العهد سمو الشيخ ناصر 
احملمد. كما استقبل سمو ولي العهد عبدالله املخيال، حيث 
أهدى سموه النسخة األولى من الفيلمني الوثائقيني بعنوان 

»ديار التركمان وعني على األردن« واللذين يتضمنان جوانب 
كثيرة في التراث والثقافة واآلثار حيث أنتجا وفقا ألحدث 

أساليب اإلنتاج واإلخراج املعاصر.

واملخيال واحملمد  والشايع  الغامن  يستقبل  العهد  الكويت: خلو الشرق األوسط من أسلحة ولي 
الدمار الشامل يضمن استقرار املنطقة 

ويحفظ األمن والسلم الدوليني

أك��دت الكويت متسكها بأهمية إقامة منطقة 
خالية م��ن األسلحة ال��ن��ووي��ة وأسلحة الدمار 
الشامل في الشرق األوسط وذلك لضمان استقرار 

املنطقة وحفظ األمن والسلم الدوليني.
جاء ذلك خالل كلمة الكويت في اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة التي ألقتها السكرتير األول جواهر 
الصباح خالل مناقشة بند تقرير الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية مساء االثنني.
وشددت الصباح على أهمية انضمام إسرائيل 
إلى معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية السيما 
وأنها ال��دول��ة الوحيدة غير الطرف في املنطقة 
وإخ��ض��اع كافة منشأتها إل��ى نظام الضمانات 

الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وق��ال��ت: »ي��ص��ادف ه��ذا ال��ع��ام م��رور 55 عام 
على انضمام الكويت إلى الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية، حيث تستمر في حرصها على التعاون 
الوثيق مع اإلدارات املختلفة في الوكالة بهدف 
االستفادة من برامج الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية«.
وأش���ارت الصباح إل��ى سعي الكويت لبناء 
مؤسساتها وقدراتها الوطنية املطلوبة لتنفيذ 
مشاريع حيوية للتنمية االجتماعية واالقتصادية، 
حيث تتطلع على ال���دوام لتعزيز ذل��ك التعاون 

لتحقيق أهدافها املرجوة.
وأضافت »تتزامن ذكرى انضمامنا للوكالة ال� 
55 مع فوز الكويت وللمرة اخلامسة في عضوية 
مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
للفترة 2019 - 2021 والتي تؤكد من جديد على 

ثقة املجتمع الدولي في سياسة الكويت املتزنة«.
وذكرت أن العضوية تأتي تقديرا لدور الكويت 
ومشاركتها الفاعلة في مختلف أنشطة الوكالة منذ 
العام 1964 متعهدة مبواصلة املشاركة الفاعلة 
في أعمال املجلس وتعزيز العمل الفني واملهني 

بغية الوصول إلى تطلعات الدول األعضاء.
وأك����دت ال��ص��ب��اح دع���م ال��ك��وي��ت لتطلعات 
ال��دول األعضاء وبخاصة مبا يتعلق بالترويج 
لالستخدامات السلمية للطاقة الذرية من أجل 

السالم والصحة واالزدهار في العالم أجمع.
وأش���ارت إل��ى تعيني مركز الكويت ملكافحة 
ال��س��رط��ان كأحد أول مركزين اقليميني مل��وارد 
»اتفاقية التعاون بني ال��دول العربية في آسيا 
للبحث والتطوير والتدريب في مجال العلوم 
والتكنولوجيا النووية » في نوفمبر من العام 

املاضي.

وأشارت الصباح إلى استضافة الكويت إلحدى 
البعثات االس��ت��ش��اري��ة ب��ش��أن البنية التحتية 
التنظيمية للسالمة اإلش��ع��اع��ي��ة إل���ى جانب 
استضافتها إلحدى الدورات اإلقليمية الستة التي 
نظمتها الوكالة حول أمن املصادر املشعة ملنطقة 
آسيا واحمليط الهادي في نوفمبر من العام املاضي.

ولفتت إل��ى التوقيع على اتفاقية الترتيبات 
العملية لدعم التعاون في مجال رصد وحماية 
البيئة البحرية من خالل تعزيز القدرات املؤسسية 

والتقنية في البالد.
وأش���ارت الصباح إل��ى التوقيع على اتفاقية 
لتعيني مركز أبحاث البيئة وعلوم احلياة التابع 
ملعهد الكويت لألبحاث العلمية كمركز متعاون 
مع الوكالة في مجال استخدام التقنيات النووية 
وال��ن��ظ��ائ��ر ل��دراس��ة ودف���ع ال��ع��ل��وم الساحلية 

والبحرية.
وأك���دت أن الكويت تدين بشدة القيام بأي 
جت���ارب ن��ووي��ة تساهم ف��ي تقويض السالمة 
البشرية وأي استفزاز أو تصرف من شأنه أن يضر 

باألمن والسلم الدوليني.
ودع��ت الصباح جمهورية ك��وري��ا الشعبية 
الدميقراطية ال��ى االل��ت��زام باملعاهدات الدولية 
وقرارات مجلس األمن ذات الصلة مرحبة بخطوات 
احل��وار التي اتخذت مؤخرا على أن ت��ؤدي هذه 
املبادرات إلى حتقيق االستقرار في شبه اجلزيرة 
ال��ك��وري��ة. وبينت أن الكويت تتابع التقارير 
الدورية الصادرة من مدير عام الوكالة بشأن حالة 
تنفيذ قرار مجلس األمن 2231 املعني ببرنامج 
إي��ران النووي. وأك��دت الصباح أهمية استمرار 
إيران في اإليفاء بالتزاماتها النووية املنصوص 
عليها في خطة العمل املشتركة، معربة عن تطلعها 
إل��ى مصادقة إي��ران على البروتوكول اإلضافي 

وتنفيذه.
كما أك���دت أي��ض��ا ح��ق جميع ال���دول بإنتاج 
وتطوير واستخدام الطاقة النووية لألغراض 
السلمية ف��ي إط��ار م��ا نصت عليه معاهدة عدم 

انتشار األسلحة النووية.
وج��ددت ال��ت��زام الكويت في استمرار دعمها 
للوكالة ملساهماتها الفعالة من خالل بناء القدرات 
مبا يسهم في حتقيق أه��داف التنمية املستدامة 
2030 والتصدي لألزمات االقتصادية واملالية 
وال��غ��ذائ��ي��ة وتعزيز منظومات األم���ن واألم���ان 
ال��ن��ووي مب��ا يحقق ال��س��الم واالس��ت��ق��رار للعالم 

اجمع.

جواهر الصباح

املبارك بحث مع رئيس وزراء طاجيكستان تعزيز آفاق التعاون

سمو الشيخ جابر املبارك ورئيس وزراء طاجيكستان خالل جلسة املباحثات الرسمية

سمو األمير مستقبالً مرزوق الغامن وفيصل الشايع

عقد سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء 
جلسة مباحثات رسمية في قصر بيان مساء االثنني 
مع رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان الصديقة 
قاهر رس��ول زاده. ومت خ��الل املباحثات بحث سبل 
تعزيز آف��اق التعاون في مختلف املجاالت مبا يخدم 
مصالح البلدين والشعبني الصديقني كما مت استعراض 
القضايا االقليمية والدولية ذات االهتمام املشترك 
ومواقف البلدين جتاهها. وحضر املباحثات عن اجلانب 
الكويتي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد ووزي��ر اإلع��الم ووزي��ر الدولة 

لشؤون الشباب محمد اجلبري و وزير الدولة للشؤون 
االقتصادية ووزي��ر املالية بالوكالة م��رمي العقيل و 
املستشار في ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس بعثة 
الشرف املرافقة الشيخ الدكتور سالم جابر األحمد و 
نائب وزير اخلارجية خالد اجلارالله و محافظ مبارك 
الكبير اللواء متقاعد محمود بوشهري وعدد من كبار 
املسؤولني في دي��وان رئيس مجلس ال��وزراء ووزارة 

اخلارجية والهيئة العامة لالستثمار.
وحضرها عن اجلانب الطاجيكي الوفد املرافق لرئيس 
وزراء جمهورية طاجيكستان. وعقب املباحثات احتفل 

اجلانبان بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء و رئيس 
وزراء طاجيكستان بالتوقيع على البرنامج التنفيذي 
التفاقية التعاون في املجال السياحي وقعه عن اجلانب 
الكويتي وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب 
محمد اجلبري ووقعه عن اجلانب الطاجيكي معالي 

رئيس هيئة التنمية السياحية نعمان عبدالغفار زاده.
وقد أق��ام سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس 
الوزراء مأدبة عشاء على شرف رئيس وزراء جمهورية 
طاجيكستان الصديقة قاهر رسول زاده والوفد املرافق 

له. 

أمير البالد يعزي رئيس 
بنغالديش بضحايا تصادم 

قطارين شرقي البالد
بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تعزية إل��ى ة الرئيس محمد عبد احلميد رئيس 
جمهورية بنغالديش الشعبية الصديقة، عبر فيها سموه عن 
خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث تصادم 
قطارين شرقي البالد ال��ذي أسفر عن وق��وع العشرات من 
الضحايا واملصابني، سائال سموه املولى تعالى أن يتغمد 
الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته 
ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن مين على 

املصابني بسرعة الشفاء والعافية.
وبعث سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف األحمد ببرقية 
تعزية إل��ى الرئيس محمد عبداحلميد رئيس جمهورية 
بنغالديش الشعبية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه 
وص��ادق مواساته بضحايا حادث تصادم قطارين شرقي 
البالد، مبتهال سموه إلى الباري جل وعال أن يتغمد الضحايا 
بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن 

العزاء وأن مين على املصابني بسرعة الشفاء والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء 

ببرقية تعزية مماثلة.


