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االربعاء ٤ أكتوبر ٢٠١٧

صاحب السمو هنأ الرئيس األملاني بالعيد الوطني
بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس فرانك والتر 
شتاينماير رئيس جمهورية أملانيا االحتادية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم 
واالزدهار. وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس فرانك والتر 
شتاينماير رئيس جمهورية أملانيا االحتادية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده راجيا له موفور الصحة والعافية.كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 
مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

صاحب السمو استقبل المحمد ووزير التربية والحربي

األمير تسلم أوراق اعتماد 7 سفراء جدد

استقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
بقصــر بيان صبــاح امس 
سمو الشيخ ناصر احملمد.
كمــا اســتقبل صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمــد بقصر بيــان ظهر 
امس وزير التربية ووزير 

الكبيرة والتي متثل مصدر 
فخر واعتزاز للجميع مما 
يعكس الدور الرائد للكويت 
خاصة فــي املجال الثقافي 
والعلمي متمنيا سموه له 

دوام التوفيق والنجاح.
الى ذلك احتفل في قصر 
بيان صباح امس بتســلم 

التعليــم العالــي د. محمد 
الفارس ود. ســعود هالل 
احلربــي وذلك مبناســبة 
انتخابه مديرا عاما للمنظمة 
العربيــة للتربية والثقافة 

والعلوم.
هذا وقــد هنأه ســموه 
بحصوله علــى هذه الثقة 

االحتادية والســفير صقر 
متروك أبوشــتال ســفيرا 
للمملكة االردنية الهاشمية 
الشقيقة والسفير سليمان 
كوني سفيرا لبوركينا فاسو 
والســفير مارتــن دفوراك 
سفيرا جلمهورية التشيك 
والسفير مايكل دافنبورت 

الديــوان  وزيــر شــؤون 
األميري الشيخ علي اجلراح 
ووكيــل الديــوان األميري 
إبراهيــم الشــطي ومديــر 
مكتب صاحب السمو األمير 
أحمد فهد الفهد واملستشار 
في الديوان األميري محمد 
أبو احلسن ورئيس املراسم 

صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد أوراق اعتماد 
كل من السفير مامادي تراوي 
ســفيرا جلمهوريــة غينيا 
والســفير بيــت هيربوت 
ســفيرا ململكــة بلجيــكا 
والسفير غربا غاجام محمد 
سفيرا جلمهورية نيجيريا 

ســفيرا للمملكــة املتحدة 
لبريطانيا العظمى وشمال 
ايرلنــدا وذلــك كســفراء 

لبالدهم لدى الكويت.
حضر مراسم االحتفال 
رئيــس مجلــس الــوزراء 
باإلنابة ووزير اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد ونائب 

األميريــة  والتشــريفات 
الشــيخ خالــد العبــداهلل 
ومســاعد وزير اخلارجية 
لشــؤون املراســم السفير 
ضاري العجــران ورئيس 
هيئــة احلــرس األميــري 
العميد ركن فهد عبدالرحمن 

الزيد.

..وسموه مستقبال سفير بوركينا فاسوصاحب السمو مستقبال سفير بلجيكا  صاحب السمو مصافحا سفير التشيك صاحب السمو مصافحا سفير نيجيريا 

صاحب السمو األمير يتسلم أوراق اعتماد سفير بريطانيا صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال سمو الشيخ ناصر احملمد  صاحب السمو خالل لقائه السفير األردني

4 بدائل أمام الكويت الستيفاء تعويضاتها املتبقية على العراق
جنيــڤ ـ كونــا: طلبت 
الكويــت مــن جلنــة األمم 
املتحــدة للتعويضــات عن 
خسائر العدوان العراقي مهلة 
لتحديــد خيارات اســتيفاء 
التعويضات املالية املتبقية 
على العــراق والبالغة 6.٤ 

مليارات دوالر.
وقــال رئيــس مجلــس 
ادارة الهيئة العامة لتقدير 
التعويضــات عن خســائر 
العراقــي خالــد  العــدوان 
املضف في كلمة امام الدورة 
الـ83 للجنــة األمم املتحدة 
املنعقــدة  للتعويضــات 
بجنيــڤ ان الكويت عازمة 
على التوصل الى اتفاق مع 

احلكومــة العراقية بشــأن 
ســداد مبالــغ التعويضات 
املتبقية التي تصل الى 6.٤ 

مليارات دوالر.
وأضاف املضف ان قرار 
مجلس ادارة الهيئة العامة 
لتقدير التعويضات ٢٧٤ لعام 
٢٠١6 مدد تأجيل سداد مبالغ 
التعويضــات املترتبة على 

العراق حتى عام ٢٠١8.
وكشف املضف عن رسالة 
عراقية موجهة الى الكويت 
في أغسطس املاضي تضمنت 
اربعــة بدائــل للخيــارات 
املبلــغ  املســتقبلية لدفــع 

املتبقي.
ان  املضــف  وأوضــح 

مقترحــات البدائــل املقدمة 
من بغداد بينها شراء الغاز 
العراقي بالسعر املتفق عليه 
بني الطرفني والتفاوض بشأن 
تخفيض النسبة املئوية من 
واردات العــراق من النفط 

ومشتقاته.
الثالث  البديــل  وينص 
على تخفيض املبلغ املتبقي 
من التعويض وفقا لقواعد 
تفاهم باريس فيمت ينص 
البديل الرابع على حتويل 
املبلغ املتبقي من التعويض 
بــني  الــى ديــون ثنائيــة 

البلدين.
ولفت الى تشجيع األمم 
املتحــدة لــكل مــن الكويت 

التعــاون  والعــراق علــى 
مــن اجــل بحــث اخليارات 
املبالغ  املستقبلية لتسديد 
املتبقيــة مبا فــي ذلك عقد 
اجتماعات ثنائية وتشكيل 
جلــان فنيــة متخصصــة 
لبحــث املقترحــات املقدمة 

من الطرفني.
واكــد ان الكويت تعمل 
دوما علــى احاطــة األمانة 
العامة للجنة بكل املناقشات 
عمال مببدأ الشفافية، مشددا 
على أهمية اســتمرار الدور 
املنوط بلجنة األمم املتحدة 
التأكيد  للتعويضــات مــع 
على التعــاون معها إلجناز 

واجباتها الدولية.

خالد املضف 

العبداهلل بحث مع مسؤولني
أملانيني العالقات الثنائية

بحث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
ووزير اإلعالم بالوكالة الشيخ محمد العبداهلل 
مع سفير جمهورية أملانيا االحتادية لدى البالد 
كارلفريد بيرغذر ومدير الشرق األدنى واألوسط 
للخارجية األملانية د.فيليب اكرمان سبل دعم 
وتعزيز العالقات الثنائية بني البلدين، إضافة 
الى استعراض عدد من املوضوعات ذات االهتمام 

املشترك.
ورحب الشيخ محمد العبداهلل خالل اللقاء 
الذي عقد مبكتبه بقصر الســيف باملسؤولني 
األملانيني، معربا عن اعتزازه باملستوى املتميز 
الذي تشهده العالقات بني الكويت وجمهورية 
أملانيا االحتادية وتطلعه ملزيد من أوجه التعاون 

املثمر بينهما.

قنصلنا بالبصرة بحث تعزيز التعاون 
املشترك بني اجلانبني

بحث القنصل العام في البصرة يوسف 
الصباغ مع محافظ البصرة اسعد العيداني 

تعزيز التعاون املشترك بني اجلانبني.
ونقلت قنصليتنا بالبصرة في بيان تلقت 
»كونا« نسخة منه عن القنصل الصباغ القول 
إن اللقاء يأتي ضمن الزيارات الرسمية التي 
يقوم بها مع حكومة البصرة احمللية بشقيها 
التنفيذي والتشريعي من اجل دميومة العمل 
والتعاون املشترك بني الكويت والبصرة.

وأشــار إلــى أن اللقاء يهــدف كذلك إلى 
مناقشة اخلطط ووضع استراتيجيات من 
شأنها تعزيز واستمرار التعاون في مختلف 
املجاالت االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية 
وغيرها الكثير مما يخدم مصالح الشعبني 

ويسهم في النهضة االقتصادية واالستثمارية 
للمدينة اجلارة.

وقــّدم القنصل الصباغ التهاني حملافظ 
البصرة لتسلمه منصبه، مؤكدا أهمية دفع 

التعاون املشترك بني البلدين.
وأشار إلى أن محافظ البصرة أعرب خالل 
اللقاء عن اعتزازه مبواقف حكومة الكويت 
النبيلة جتاه الشعب العراقي املتمثل بتقدمي 
العون واملساعدة للنازحني واملتعففني في 

مختلف احملافظات العراقية.
وأضــاف أنه اثنــى كذلك علــى فاعلية 
قنصليــة الكويــت فــي البصــرة ودورها 
اإليجابي في مختلــف القضايا التي تخدم 

اجلانبني.

جانب من مباحثات القنصل يوسف الصباغ مع محافظ البصرة اسعد العيداني 

أشــاد ســفير جمهورية 
الفلبني لدى البالد ريناتوب 
فيلال بالدور األساســي الذي 
تؤديه الكويت في مســاعدة 
الدول املكنوبة وذلك من خالل 
جهود جمعية الهالل األحمر 
الكويتــي علــى الصعيدين 
العربــي والدولــي وتقــدمي 
مساعداتها اإلنسانية بصورة 

عاجلة للدول احملتاجة.
وأوضح فيلال في تصريح 
صحافــي عقب لقائــه نائب 
رئيس مجلس إدارة جمعية 
الهالل األحمر أنور احلساوي 
أمــس الثالثــاء ان الكويــت 
جسدت منوذجا متميزا للعمل 
اخليري، مشــيرا الى انها لم 
تتوان في تلبية نداء الواجب 

اإلنساني.
وأضاف ان تلبية الكويت 
للواجب اإلنساني يتجلى من 
خالل املساعدات السخية التي 
قدمتها للشعوب كافة، مؤكدا 
ان »الهالل األحمر الكويتي« 
تعد مثاال يحتذى في املساندة 

اإلنسانية.
وبني انــه مت خالل اللقاء 
بحــث العديد مــن املواضيع 
اخلاصــة بالعمل اإلنســاني 

والتطوعي وســبل تعزيزها 
البلديــن الصديقــني،  بــني 
الفتــا الــى انه تعــرف على 
نشاطات اجلمعية واألعمال 
التي تقوم بها على املستوى 
الدولي وتواصلها مع القضايا 

اإلنسانية.
وأثنى الســفير الفلبيني 
على جهود اجلمعية وأعمالها 

اإلنسانية في الفلبني السيما 
القرية التي ســتفتتح قريبا 
في مقاطعة »ســمار« شمال 
شرق البالد، معربا عن خالص 
شــكره للكويت ومبادراتها 

اخليرة.
من جانبه، قال احلساوي 
في تصريح مماثل ان زيارة 
الفلبيني للجمعية  الســفير 

تدعــم توجهاتها اإلنســانية 
املختلفة. وأكد احلساوي ان 
اجلمعية ســتظل عند حسن 
ظــن اجلميع من خــالل بذل 
املزيد من اجلهود التي ترتقي 
مبضامــني العمل اإلنســاني 
وحتقق تطلعاتها على الساحة 
اإلنسانية التي تواجه الكثير 

من التحديات.

السفير الفلبيني ريناتوب فيلال وأنور احلساوي وعدد من حضور اللقاء 

السفير الفلبيني: دور أساسي للكويت في مساعدة الدول املنكوبة


