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• صاحب السمو والرئيس املوريتاني خالل جلسة املباحثات

األمير عقد جلسة مباحثات
مع الرئيس الموريتاني
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو �أمري البالد
ال�شيخ �صباح الأحمد ،بق�رص بيان
�أم�����س ،رئي�س موريتانيا حممد
ولد عبدالعزيز ،والوفد الر�سمي
املرافق له وذلك مبنا�سبة زيارته
الر�سمية للبالد.
وق��د عقدت املباحثات الر�سمية
بني اجلانبني حيث تر�أ�س اجلانب
الكويتي �صاحب ال�سمو �أمري البالد
ال�شيخ �صباح الأح��م��د ،وبح�ضور
رئي�س جمل�س ال����وزراء بالإنابة
وزير الدفاع ال�شيخ نا�رص ال�صباح،
وك��ب��ار امل�����س ��ؤول�ين ب��ال��دول��ة،
وعن اجلانب املوريتاين الرئي�س
حممد ولد عبدالعزيز ،وبح�ضور

ك��ب��ار امل�����س ��ؤول�ين يف احلكومة
املوريتانية.
وق��د ��صرح وزي��ر ���ش ��ؤون الديوان
الأم�يري ال�شيخ علي اجل��راح ،ب�أن
املباحثات ت��ن��اول��ت ا�ستعرا�ض
العالقات الثنائية ب�ين البلدين
وال�شعبني و�سبل تعزيزها وتنميتها
يف امل���ج���االت ك��اف��ة مب��ا يحقق
تطلعاتهم وتو�سيع �أط��ر التعاون
ب�ين الكويت وموريتانيا خلدمة
م�صاحلهما امل�شرتكة كما مت بحث
الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك.
و�ساد املباحثات جو ودي عك�س
روح االخوة التي تتميز بها العالقة
وال��رغ��ب��ة امل��ت��ب��ادل��ة يف املزيد

م��ن التعاون والتن�سيق يف كافة
الأ�صعدة.
وقد �أقام �صاحب ال�سمو ،بق�رص بيان
�أم�س ،م�أدبة غداء على �رشف الرئي�س
املوريتاين حممد ولد عبدالعزيز،
والوفد الر�سمي املرافق له وذلك
مبنا�سبة زيارته الر�سمية للبالد.
وكان الرئي�س حممد ولد عبدالعزيز،
والوفد الر�سمي املرافق له ،قد و�صل
�إلى البالد يف زيارة ر�سمية �صباح
�أم�س ،حيث كان على ر�أ�س م�ستقبليه
على �أر���ض املطار �صاحب ال�سمو
�أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد،
ورئي�س جمل�س الأمة بالإنابة عي�سى
الكندري ،ورئي�س جمل�س الوزراء

ب��الإن��اب��ة وزي���ر ال��دف��اع ال�شيخ
نا�رص ال�صباح ،وكبار امل�س�ؤولني
بالدولة.
وت�شكلت بعثة ال����شرف املرافقة
لل�ضيف من الديوان الأمريي برئا�سة
امل�ست�شار بالديوان الأمريي حممد
�ضيف الله �رشار.
ويرافق الرئي�س املوريتاين وفد
ر�سمي ي�ضم كال من وزير اخلارجية
وال��ت��ع��اون ال���دويل ا�سماعيل ولد
ال�شيخ �أح��م��د ووزي���ر االقت�صاد
وامل��ال��ي��ة املختار اج��اي ووزي��ر
البيئة والتنمية امل�ستدامة امدي
كمرا وعدد من كبار امل�س�ؤولني يف
حكومة موريتانيا.

• سمو الشيخ ناصر احملمد مصافحا ً الرئيس املوريتاني

في مجاالت اإلعالم والثقافة والفنون والشؤون الخارجية والبيئة

الكويت وموريتانيا وقعتا  3اتفاقيات تعاون ومذكرة تفاهم

صاحب السمو تلقى دعوة

من السبسي لزيارة تونس

• سمو أمير البالد مستقبالً السفير التونسي

• سمو األمير ورئيس موريتانيا خالل توقيع االتفاقيات

• مرمي العقيل وآمادي كمرا عقب توقيع اتفاقية التعاون البيئي

• الشيخ صباح اخلالد واسماعيل ولد الشيخ أحمد عقب توقيع االتفاقية

بح�ضور �صاحب ال�سمو �أم�ير البالد
ال�شيخ �صباح الأح��م��د ،والرئي�س
املوريتاين حممد ولد عبدالعزيز،
ورئي�س جمل�س ال���وزراء بالإنابة
وزير الدفاع ال�شيخ نا�رص ال�صباح،
مت بق�رص بيان �أم�س ،التوقيع على
اتفاقيات بني الكويت وموريتانيا
وهي كما يلي:
�أوال :اتفاقية التعاون الإعالمي بني
حكومة الكويت وحكومة موريتانيا،
وقعها ع��ن حكومة الكويت نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير اخلارجية
ال�شيخ �صباح اخلالد ،وعن حكومة
موريتانيا وزير ال�ش�ؤون اخلارجية
وال��ت��ع��اون �إ�سماعيل ول��د ال�شيخ
احمد.
ثانيا :اتفاقية التعاون يف جمال
الثقافة والفنون بني حكومة الكويت
وحكومة موريتانيا وقعها عن حكومة

فيصل النواف ينوب عن النهام

في اجتماع وكالء وزراء الداخلية الخليجي

كتب حم�سن الهيلم:

غادر وكيل وزارة الداخلية امل�ساعد ل�ش�ؤون الأمن العام اللواء ال�شيخ
في�صل النواف البالد نيابة عن وكيل وزارة الداخلية الفريق ع�صام
النهام على ر�أ�س وفد �أمني رفيع امل�ستوى �إلى �سلطنة عمان للم�شاركة يف
االجتماع العا�رش لوكالء وزارات الداخلية بدول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية.
وي�ضم الوفد وكيل وزارة الداخلية امل�ساعد ل�ش�ؤون الأمن اجلنائي اللواء
خالد الديني ووكيل وزارة الداخلية امل�ساعد ل�ش�ؤون �أمن املنافذ اللواء
من�صور العو�ضي ووكيل وزارة الداخلية امل�ساعد لل�ش�ؤون القانونية
والدرا�سات والبحوث اللواء حقوقي ماجد املاجد وعدد ًا من القيادات
الأمنية.
وك��ان يف وداع��ه على �أر���ض مطار الكويت ال��دويل عدد من القيادات
الأمنية.

• الشيخ فيصل النواف والوفد املرافق له

الكويت نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير اخلارجية ال�شيخ �صباح اخلالد،
وعن حكومة موريتانيا وزير ال�ش�ؤون
اخلارجية والتعاون �إ�سماعيل ولد
ال�شيخ �أحمد.ثالثا :مذكرة تفاهم
للتعاون امل�شرتك يف جمال االن�شطة
املتبادلة بني وزارة خارجية الكويت
ووزارة ال�ش�ؤون اخلارجية والتعاون
امل��وري��ت��ان��ي��ة وق��ع��ه��ا ع��ن حكومة
الكويت ال�شيخ �صباح اخلالد ،وعن
حكومة موريتانيا �إ�سماعيل ولد
ال�شيخ �أحمد.
راب��ع��ا :اتفاقية التعاون يف جمال
البيئة والتنمية امل�ستدامة بني حكومة
الكويت وحكومة موريتانيا وقعها
عن حكومة الكويت وزي��رة الدولة
لل�ش�ؤون االقت�صادية مرمي العقيل،
وعن حكومة موريتانيا وزير البيئة
والتنمية امل�ستدامة �آمادي كمرا.

ت�����س��ل��م ���ص��اح��ب ال�سمو
�أم�ير البالد ال�شيخ �صباح
الأحمد ،بق�رص بيان �أم�س،
ر�سالة خطية من الرئي�س
التون�سي ال��ب��اج��ي قايد
ال�سب�سي ،تتعلق بالعالقات
الأخوية الطيبة التي جتمع
البلدين وال�شعبني ،و�سبل
تنميتها وتطويرها ،كما
ت�ضمنت دعوة �سموه لزيارة

تون�س.
وقد �أعرب �سموه عن �سعادته
بتلبية دع����وة الرئي�س
التون�سي.
وقد قام بت�سليم الر�سالة
ل�سموه �سفري تون�س لدى
الكويت �أحمد بن ال�صغري.
وح����ضر امل��ق��اب��ل��ة وزي���ر
���ش ��ؤون ال��دي��وان الأم�ي�ري
ال�شيخ علي اجلراح.

هنأت رئيس أوكرانيا بفوزه في االنتخابات

القيادة السياسية عزت
كولومبيا والفاتيكان
بعث �صاحب ال�سمو �أمري
البالد ال�شيخ �صباح الأحمد،
بربقية تعزية �إل��ى رئي�س
كولومبيا �إي��ف��ان دوك��ي،
عرب فيها �سموه عن خال�ص
تعازيه و�صادق موا�ساته
ب�ضحايا االنهيار الأر�ضي
الذي جنم عن هطول امطار
غ��زي��رة يف �أقليم «كاوكا»
ج��ن��وب غ��رب��ي كولومبيا
و�أ�سفر عن �سقوط العديد
م��ن ال�ضحايا وامل�صابني
و�أحل��ق �أ��ضرارا يف املرافق
العامة واملمتلكات ،راجيا
�سموه لل�ضحايا الرحمة
وللم�صابني �رسعة ال�شفاء
و�أن يتمكن امل�س�ؤولون يف
البلد ال�صديق من جتاوز �آثار
هذه الكارثة الطبيعية.
كما بعث �سمو �أمري البالد،
بربقية تعزية �إل��ى قدا�سة
البابا فرن�سي�س رئي�س دولة
الفاتيكان عرب فيها �سموه
عن خال�ص تعازيه و�صادق
موا�ساته لقدا�سته ب�ضحايا
االنفجارات التي ا�ستهدفت
كنائ�س وفنادق ومرافق يف
عا�صمة �رسيالنكا كولومبو

و�أ�سفرت عن �سقوط املئات
م��ن ال�ضحايا وامل�صابني
م����ؤك���دا ���س��م��وه ا�ستنكار
ال��ك��وي��ت ل��ه��ذه الأع���م���ال
الإج��رام��ي��ة وال��ت��ي تتنافى
مع كافة ال�رشائع ال�سماوية
وامل����واث����ي����ق ال���دول���ي���ة
والقيم الإن�سانية راجيا
�سموه لل�ضحايا الرحمة
وللم�صابني �رسعة ال�شفاء
والعافية.
وب��ع��ث ���ص��اح��ب ال�سمو،
بربقية تهنئة �إلى فالدميري
زي��ل��ي��ن��ت�����س��ك��ي ال��رئ��ي�����س
املنتخب لأوك��ران��ي��ا ،عرب
فيها ���س��م��وه ع��ن خال�ص
تهانيه مبنا�سبة ف��وزه يف
االنتخابات الرئا�سية رئي�سا
لأوكرانيا متمنيا �سموه له
م��وف��ور ال�صحة والعافية
وك���ل ال��ت��وف��ي��ق وال�����س��داد
ول��ل��ع�لاق��ات ال��ط��ي��ب��ة بني
الكويت و�أوكرانيا املزيد
من التطور والنماء.
وبعث �سمو ويل العهد ال�شيخ
نواف الأحمد ،و�سمو ال�شيخ
جابر املبارك رئي�س جمل�س
الوزراء بربقيات مماثلة.

