«الداخلية» :ضبط مقيم بصورة غير قانونية لتضخم ثروته ووجود شبهة غسل أموال
أعلنت وزارة الداخلية أن جهاز أمن الدولة قام بعد
التحريات وأخذ اإلذن القانوني بضبط أحد األشخاص
من املقيمني بصورة غير قانونية في منطقة جنوب
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السرة (السالم) بعد أن أثبتت التحريات تضخم ثروته
ووجود شبهة غسل أموال.
وقالت ال���وزارة في بيان صحفي ل�ل�إدارة العامة

للعالقات واإلعالم األمني أول أمس :إن التحقيق جار
م��ع الشخص امل��ذك��ور وم��ن ث��م حتويله إل��ى النيابة
العامة.
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نائب األمير يعزي ترامب بوفاة مستشار
األمن القومي األميركي األسبق و الرئيس أمني الغرف اإليطالية يؤكد
الهندي بضحايا إنشطار طائرة هندية أهمية التعاون مع القطاع اخلاص
خالل لقائه السفير عزام الصباح

ب��ع��ث س��م��و ن��ائ��ب األم��ي��ر
وول���ي العهد الشيخ ن��واف
األح����م����د ب��ب��رق��ي��ة ت��ع��زي��ة
ال��ى الرئيس دون��ال��د ترامب
رئ��ي��س ال���والي���ات امل��ت��ح��دة
األمريكية الصديقة ،ضمنها
تعازي صاحب السمو امير
البالد الشيخ صباح األحمد،
وتعازي سموه بوفاة برينت
سكوركروفت مستشار األمن
ال��ق��وم��ي األس��ب��ق ،مستذكرا ً
سموه الدور املشرف الذي قام
ب��ه اب���ان ح��رب حت��ري��ر دول��ة
الكويت ع��ام  ،1991راجياً
س��م��وه ل��ه ال��رح��م��ة ول��ذوي��ه
جميل الصبر .وبعث سموه
ببرقية تعزية مماثلة ألسرة
الفقيد.
ك��م��ا ب��ع��ث س��م��و الشيخ
صباح اخلالد رئيس مجلس
ال�����وزراء ببرقيتي تعزية
مماثلتني.
وبعث سمو نائب األمير
وول���ي العهد الشيخ ن��واف
األح��م��د ببرقية ت��ع��زي��ة إل��ى
الرئيس دام نات كوفند رئيس
اجلمهورية الهندية الصديقة،
أعرب فيها عن خالص تعازيه

الكويتي لتحقيق رؤية 2035

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد

وص���ادق م��واس��ات��ه بضحايا
إن��ش��ط��ار إح����دى ال��ط��ائ��رات
ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��خ��ط��وط اجل��وي��ة
الهندية ،ال��ذي أسفر عن وفاة
ع����دد م���ن رك��اب��ه��ا وإص��اب��ة

آخرون ،راجيا ً سموه للضحايا
سرعة الشفاء والعافية.
كما بعث سمو الشيخ صباح
اخلالد رئيس مجلس ال��وزراء
ببرقية تعزية مماثلة.

وزير «اخلارجية» يعزي نظيره األميركي
بوفاة مستشار األمن القومي األسبق
بعث وزير اخلارجية الشيخ الدكتور أحمد
ناصر احملمد أمس السبت ببرقية تعزية إلى
وزي��ر خارجية ال��والي��ات املتحدة األمريكية
الصديقة مايك بومبيو بوفاة مستشار األمن
القومي األسبق والسياسي األميركي البارز
برنت سكوكرفت.
وأشاد الشيخ أحمد ناصر احملمد في البرقية
مب��واق��ف ال��راح��ل سكوكرفت املشهودة جتاه
رفض واستنكار الغزو العراقي الغاشم لدولة
الكويت  1991-1990والوقوف بصالبة الى
جانب احلق الكويتي في موقف مشرف سجله
التاريخ.
وق��ال :إن هذا املوقف يظل محفورا بأذهان
الشعب الكويتي إج�لاال وتقديرا لهذا الرجل
وإسهاماته البارزة في تلك األي��ام احلالكة من
تاريخ دولة الكويت واملنطقة.
وأض���اف« :وإذ نعزيكم وأس��رت��ه ومحبيه
نعزي كذلك أنفسنا بهذا املصاب اجللل سائلني
الله العلي القدير له باملغفرة واملسكنة وان يلهم
أهله وذويه جميل الصبر والسلوان».
وأك��د الشيخ أحمد ناصر احملمد على عمق
العالقات التاريخية بني دولة الكويت والواليات
املتحدة األمريكية والقائمة على أسس ومبادئ
استراتيجية صلبة عززتها وتعززها محطات
وجت��ارب ب��ارزة عبر مسيرة طويلة من العمل
والتعاون املشترك.

الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد

ولفت إلى أنه يتوجب عند احلديث عن تلك
العالقات استذكار رجاالتها ومساهمي مجد
تاريخها الوثيق بكل فخر واعتزاز ومن أبرزهم
الراحل سكوكرفت ال��ذي خدم ب�لاده عبر عقود
أبرزها عمله مع رئيسني أميركيني شهد العالم
خاللهما ،وحت��دي��دا إب��ان عمله رفقة الرئيس
الراحل جورج بوش األب أحداثا جساما تصدر
مشهدها الغزو العراقي الدولة الكويت.

أك��د أم�ين ع��ام احت���اد الغرف
اإليطالية جوزيبي تريبولي
أم��س السبت أهمية التعاون
م��ع ال��ق��ط��اع اخل���اص الكويتي
للمساهمة ال��ف��اع��ل��ة لتحقيق
رؤية (كويت  )2035التنموية
الطموحة.
جاء ذلك خالل اجتماع األمني
ال��ع��ام ل�لاحت��اد م��ع سفير دول��ة
ال��ك��وي��ت ب��روم��ا ال��ش��ي��خ ع��زام
الصباح مبقر الهيئة الرسمية
ال���ت���ي مت��ث��ل ج��م��ي��ع ال��غ��رف
التجارية والصناعية واحلرفية
وال��زراع��ي��ة ف��ي إيطاليا وتضم
 600ألف شركة.
وقالت سفارة دول��ة الكويت
في بيان لـ (كونا) :إن تريبولي
عبر عن تطلعه لتشجيع وتعزيز
ال��ت��ع��اون امل��ت��ب��ادل م��ع دول��ة
الكويت في االقتصاد والتجارة
والسياحة وتوطيد الشراكات
بني شركات القطاع اخلاص.
وأض��اف البيان أن تريبولي
سلم السفير دع��وة رسمية من

رئيس االحتاد الغرف اإليطالية
كارلو سانغاللي إلى رئيس غرفة
جت��ارة وصناعة الكويت محمد
الصقر ل��زي��ارة إيطاليا لبحث
«ال��ف��رص امل��ت��اح��ة ضمن خطة
رؤية  2035جلعل دولة الكويت
مركزا ماليا وجت��اري��ا محوريا
على املستويني اإلقليمي والعاملي
وأكثر جاذبية لالستثمار».
من جانبه قال السفير الشيخ
ع��زام الصباح بحسب البيان:
إن زي���ارة رئيس غرفة جت��ارة
وصناعة الكويت ال��ى ايطاليا
«ستضيف لبنة قيمة في صرح
التعاون االقتصادي والتجاري
ف��ي إط��ار العالقات املميزة مع
إي��ط��ال��ي��ا ال��ت��ي ت���رى ف��ي دول��ة
الكويت ركيزة رئيسية الستقرار
وأمن املنطقة ومنوها».
وأهدى أمني عام احتاد الغرف
(قالدة االحتاد الفخرية) للشيخ
عزام الصباح عن تقديره جلهوده
في تقوية عالقات التعاون بني
البلدين.

جوزيبي تريبولي يسلم الشيخ عزام الصباح دعوة إلى رئيس غرفة التجارة والصناعة

ضمن اجلسر اجلوي الذي أقامته الكويت لدعم لبنان

املساعدات الكويتية تتدفق لليوم الرابع على التوالي
واصلت املساعدات الكويتية إلى لبنان
تدفقها لليوم الرابع على التوالي ضمن
اجلسر اجلوي الذي أقامته الكويت لدعم
لبنان.
واس��ت��ق��ب��ل م��ط��ار رف��ي��ق احل��ري��ري
الدولي أمس السبت طائرتني إضافيتني
تابعتني للقوة اجلوية الكويتية محملتني
بعشرات االطنان من املساعدات الطبية
والغذائية.
وتسلم امل��س��اع��دات أرك���ان السفارة
الكويتية ل��دى لبنان بحضور ممثل
قائد اجليش اللبناني والهالل األحمر
الكويتي.
وق���ال امل��س��ت��ش��ار ف��ي س��ف��ارة دول��ة
الكويت ل��دى لبنان عبد الله الشاهني
ل��ـ (ك��ون��ا)« :مت استقبال طائرتني من
ط��ائ��رات ال��ق��وة اجل��وي��ة الكويتية في
إطار اجلسر اجلوي اإلغاثي واإلنساني
املستمر بتوجيهات سامية من سمو نائب
األمير ولي العهد الشيخ ن��واف األحمد
ومبتابعة دقيقة من سمو رئيس مجلس
الوزراء و وزير اخلارجية».
وأض�������اف« :ه�����ذا اجل���س���ر اجل���وي
يتضمن إهداءات من الكويت للبنان دعما
ومساندة في هذا الظرف الدقيق وتشمل
معونات طبية واستشفائية ،باإلضافة

طائرة املساعدات الكويتية

إلى شحنات غذائية مقدمة وفقا لقوائم
زودنا بها اجلانب اللبناني».
وأش��ار إل��ى أن��ه من املتوقع أن تصل
اليوم األحد طائرتان أخريان لتنضمان
إلى الطائرات اخلمس التي وصلت الى

بيروت حتى أمس .بدوره قال ممثل قائد
اجليش اللبناني لـ (كونا)« :نشكر دولة
الكويت التي تقف دائما إلى جانب لبنان
في كل الظروف والسيما في احملن».
وش���ارك م��ن ال��س��ف��ارة الكويتية في

تسلم املساعدات الى جانب الشاهني كل
من السكرتير األول عبد العزيز العومي
وامللحق الدبلوماسي سيحان السيحان
والعقيد الركن سرور املطيري والعقيد
سعود السبتي من املكتب العسكري.

مساعدات
توزع
الكويتي
األحمر
الهالل
تضامن ًا مع األشقاء أثناء احملن ..الكويت تواصل مبادرتها اإلنسانية
غذائية على األسر املتضررة من انفجار بيروت

جانب من املساعدات الغذائية

وزع��ت جمعية الهالل األحمر الكويتي أمس
السبت م��واد غذائية وصحية على األس��ر التي
تضررت جراء االنفجار الضخم الذي وقع في مرفأ
بيروت.
وق��ال رئيس وف��د الهالل األحمر الكويتي في
لبنان الدكتور مساعد العنزي ف��ي تصريح لـ
(كونا) :إن الهالل األحمر الكويتي في امليدان بكافة
امكانياته لتقدمي العون واملساعدة س��واء كانت
طبية وصحية وغذائية وم��د يعد العون لكافة
اللبنانيني للخروج من هذه الكارثة.
وذكر أن الوفد امليداني للجمعية جال في عدد من
املناطق املتضررة وعدد من املستشفيات لالطالع

على االحتياجات الطبية والصحية ،مشيرا إلى أنه
قام بتوزيع املواد االغاثية واملستلزمات الصحية
على املتضررين بالتعاون مع الصليب األحمر
اللبناني وبالتنسيق مع سفارة دول��ة الكويت
في لبنان .وأكد العنزي استعداد اجلمعية الدائم
لتقدمي كافة إمكانياتها للمستشفيات التي بحاجة
ماسة للدعم ،مؤكدا أنها ستتابع جهودها االغاثية
في االيام املقبلة.
وكانت جمعية الهالل األحمر الكويتي قد نقلت
األطنان من املساعدات الطبية والغذائية املتنوعة
على منت اجلسر اجلوي الذي أقامته الكويت لدعم
لبنان.

كعادتها واصلت دولة الكويت السبق في قيادة زمام
امل��ب��ادرات االنسانية للتضامن مع األشقاء واألصدقاء
السيما في أوقات احملن والشدائد نظرا للتبعات اجلسيمة
التي تخلفها على املجتمعات.
وفي جتسيد حلرص وتوجيهات صاحب السمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد وسمو نائب األمير وولي
العهد الشيخ نواف األحمد ،كانت الكويت أول دولة تقدم
مساعدات طبية للبنان في أعقاب االنفجار القوي الذي
وق��ع مبرفأ بيروت في مبادرة تضامن ومساندة نحو
جتاوز آثار وتداعيات تلك الفاجعة.
وف��ي ه��ذا ال��ص��دد تسلم لبنان أول��ى امل��س��اع��دات من
اخل��ارج وكانت عبارة عن شحنة من املساعدات الطبية
مقدمة من دولة الكويت والتي نقلت بواسطة طائرة تابعة
للقوة اجلوية الكويتية في اطار جسر جوي بدأت الكويت
تسييره إلغاثة لبنان.
وقال مستشار وزير الصحة اللبناني الدكتور حسني
محيدلي في تصريح لـ (كونا)« :باسم وزير الصحة اشكر
دولة الكويت حكومة وشعبا على االلتفاتة اإلنسانية وهذا
ليس بغريب على الكويت التي وقفت الى جانب لبنان في
كل احملن الذي تعرض له والكويت هي السباقة دائما».
وشدد على متانة ما يجمع الشعبني الكويتي واللبناني،
متمنيا أن حتمل األيام املقبلة كل اخلير للبلدين الشقيقني.
وم��ن جهته ق��ال مساعد آم��ر قاعدة عبد الله املبارك
اجلوية العقيد الركن طيار عبد العزيز اللوغاني :إن
املساعدات الكويتية تتضمن اسرة طبية وكراسي متحركة
وأجهزة تنفس وادوية وضمادات وكمامات.
وكانت وزارة اخلارجية الكويتية قد اكدت في بيان
«دعم الكويت للشقيقة لبنان في مواجهة اثار هذا احلادث
األليم وجتاوز تداعياته ووقوفها الى جانب األشقاء في
لبنان مبا يحفظ أمنهم واستقرارهم».
وأجرى وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل
الصباح اتصاال بنظيره اللبناني حسن حمد وأبلغه أنه
بناء على توجيهات سامية من سمو نائب األمير وولي

العهد الشيخ ن��واف األحمد وانطالقا من ح��رص دولة
الكويت على الوقوف مع األشقاء في لبنان والتضامن
معهم فقد تقرر تقدمي مساعدات طبية عاجلة ملجابهة آثار
االنفجار الضخم وجتاوز تداعياته.
وفي وقت الحق قدمت جمعية الهالل األحمر الكويتي
 36طنا من املواد الطبية للصليب األحمر اللبناني دعما
جلهوده في اإلغاثة اثر االنفجار الضخم الذي وقع مبرفأ
بيروت.
وقام بتسليم املساعدات التي نقلت عبر طائرة ثانية
تابعة للقوة اجلوية الكويتية رئيس مجلس إدارة جمعية
الهالل األحمر الكويتي الدكتور الساير على رأس وفد
من اجلمعية إلى رئيس الصليب األحمر اللبناني أنطوان
الزغبي بحضور سفير دولة الكويت لدى لبنان عبد العال
القناعي على راس وفد من أعضاء السفارة.
وق��ال السفير القناعي ف��ي تصريح ل��ـ (ك��ون��ا) :إن
«التعليمات السامية من القيادة الكويتية ام��رت بنقل
املساعدات الطبية واالغاثية عبر جسر جوي ..ويستمر
اجلسر اجل��وي لنقل ما ميكن نقله من مساعدات طبية
وغذائية».
وأش��ار إل��ى أن «املسؤولني الكويتيني تواصلوا مع
اشقائهم ف��ي لبنان لتزويدهم بقائمة باالحتياجات
املطلوبة والس��ي��م��ا الطبية منها وق��د تسلمنا قائمة
باالحتياجات امللحة وسيتم تلبية ما ميكن تلبيته على منت
طائرات اجلسر اجلوي».
وب���دوره توجه الدكتور الساير بالعزاء للشعب
اللبناني على الفاجعة الفتا ال��ى ان��ه ب��ادر ف��ور وقوع
احلادثة بالتواصل مع الصليب األحمر اللبناني لتأكيد
استعداد الهالل األحمر للمساعدة.
وعلى صعيد متصل أعلن وزير العدل ووزير األوقاف
وال��ش��ؤون االسالمية الكويتي املستشار الدكتور فهد
العفاسي تبرع االمانة العامة لالوقاف الكويتية مبليون
دوالر لتقدمي أجهزة ومعدات ومواد طبية لدعم الشعب
اللبناني الشقيق وذل��ك بالتنسيق مع وزارة الصحة

الكويتية.
وقال العفاسي :إن هذا التبرع يأتي تنفيذا لتوجيهات
سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو
الشيخ صباح اخل��ال��د رئيس مجلس ال���وزراء بتقدمي
املساعدات اإلنسانية العاجلة للشعب اللبناني الشقيق
ملواجهة تداعيات الكارثة التي خلفها انفجار مرفأ بيروت.
وأوض��ح أن هذا التبرع يأتي كذلك ضمن املساعدات
التي تقدمها الكويت ال��ى لبنان منذ اللحظات األول��ى
لالنفجار انطالقا من الدور اإلنساني للكويت جتاه الدول
الشقيقة والصديقة عبر التضامن والدعم في أوقات احملن
واألزمات.
وأشار إلى أن التبرع يأتي أيضا استمرارا لنهج الكويت
في الوقوف إلى جانب لبنان في جميع الظروف وترجمة
لسياستها بأن تكون سباقة في دعم األشقاء اللبنانيني.
وذكر أن األمانة العامة لألوقاف تسعى دائما لتقدمي
ودعم جهود اإلغاثة للمنكوبني واملتضررين من الدول
واألفراد واملجتمعات اإلسالمية وتقدمي الغوث للمحتاجني
شعوبا حيثما وجدوا حني حتل بهم الكوارث واحملن.
وف��ي إط��ار املساعدات أيضاً أعلنت جمعية الهالل
األحمر الكويتي انطالق حملة تبرعات لصالح الشعب
اللبناني الشقيق وذلك عبر املوقع اإللكتروني للجمعية
اثر االنفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.
كما أعلنت جمعية الهالل األحمر الكويتي تبرعها بعشر
س��ي��ارات إسعاف مجهزة بالكامل منها ث�لاث مركبات
متنقلة متخصصة في سحب الدم لصالح الصليب األحمر
اللبناني.
وفي لبنان أيضاً قدمت جمعية الهالل االحمر الكويتي
مساعدات غذائية آلالف أسر الالجئني الفلسطينيني في
لبنان.
وق��ال السفير الفلسطيني ل��دى لبنان أش��رف دبور
في تصريح لـ (كونا) خالل تسلم املساعدات« :نتوجه
برسالة شكر وتقدير على الدعم املتواصل الذي تقدمه
الكويت البناء الشعب الفلسطيني».

