
البالد لدى  األميركية  السفيرة  مع  املرئي  االتصال  عبر  يجتمع  اخلارجية  وزير  نائب 
اجتمع نائب وزير اخلارجية خالد اجلارالله أمس 
األربعاء مع سفيرة الواليات املتحدة األمريكية لدى 
دولة الكويت إلينا رامانويسكي عبر تقنية االتصال 

املرئي.

ومت خ��الل اللقاء بحث ع��دد من أوج��ه العالقات 
الثنائية بني البلدين إضافة إلى تطورات األوضاع 
على الساحتني اإلقليمية والدولية في ضوء اجلهود 

املبذولة في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وحضر اللقاء مساعد وزي��ر اخلارجية لشؤون 
مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر ونائب مساعد 
وزير اخلارجية لشؤون مكتب نائب الوزير املستشار 

طالل الشطي.
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أنس الصالح وباسل الصباح خالل اجلولة التفقدية إلى احملجر الصحي في نادي ضباط الشرطة

خالل لقائه مع رؤساء التحرير الصحف احمللية

بالعمالة واملتاجرة  القوانني  ملخالفتها  العامة  النيابة  إلى  شركة   224 إحالة  اخلالد: 

أكد سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس 
ال���وزراء أم��س اإلمي��ان مببدأ الثواب والعقاب 
في التعامل مع قضايا جت��ار اإلق��ام��ات، التي 
حملت الدولة أعباء كبيرة مما نتج عنه خلل في 

التركيبة السكانية.
وأضاف سمو الشيخ صباح اخلالد في اللقاء 
الصحفي م��ع رؤس���اء التحرير ف��ي الصحف 
احمللية: »نحن مسؤولون عن كل من يتواجد 
على هذه األرض بالتالي ما حصل إرهاق للدولة 
واخلدمات وإرهاق لكل املؤسسات التي تتعامل 
مع هذا الوضع«، مبيناً أن »الوضع لو مت عالجه 
منذ فترات سابقة ملا زاد تعقيدا فكل دول العالم 

واجهت تعقيدات لكننا واجهنا تعقيدا أكبر«.
وأوض���ح أن��ه مت��ت إح��ال��ة 224 شركة إلى 
النيابة العامة بناء على معلومات مبخالفتها 
القوانني واملتاجرة بعمالة استفادت منها مادياً 
وحملت الدولة أعباء كبيرة وأحدثت خلال في 
التركيبة السكانية، مشيراً إلى »أنه على الرغم 
من أنها مشاكل قدمية لكنها طفت على السطح 

خالل األزمة التي زادتها تعقيدا«.
وأع��رب عن فخره بتعاون الشعب وتفهمه 
وتقديره جلهود احلكومة بتعاملها مع أزمة 
كورونا بالقول »أفخر بأن أك��ون مواطنا وأن 
يكون مواطنونا على هذا املستوى من الوطنية 
بتقدمي مخاطر على حياتهم خلدمة بلدهم وهذا 
ما نبني عليه لتكون األمور أفضل وأفضل بكثير 

مما هي عليه اآلن«.
وأضاف سموه أنه ما رأيته على أرض الواقع 
وامليدان بهذا التحدي الكبير يدل على وجود 
إص��رار وع��زم كبيرين لدى املواطنني ملواجهة 

هذا اخلطر.
كما أك��د سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس 
مجلس ال���وزراء اهتمام صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد باالستمرار في 
السعي ل��رأب الصدع وإيجاد األرضية للبناء 
عليها لعودة اللحمة اخلليجية، وأن تكون 
الكويت دائما هي من جتمع األط��راف املختلفة 

على أسس حتقق كل الطمأنينة ألي اتفاق مقبل.

وق��ال سمو الشيخ صباح اخلالد في اللقاء 
الصحفي مع رؤساء التحرير للصحف احمللية 
الذي عقد أمس في قصر السيف: »عملت كوزير 
خارجية قبل أن أك��ون رئيساً ملجلس ال��وزراء 
وكنت قريبا ومرافقا لصاحب السمو أمير البالد 
في اهتمامه ووضعه أولوية شعار ال بديل له 
وهو االستمرار في مسعى رأب الصدع وإيجاد 
األرضية للبناء عليها لعودة اللحمة اخلليجية«. 
وأضاف: »متأكد بأن جميع دول اخلليج ترى أن 
مسيرة دول مجلس التعاون مهمة لها وللمنطقة 
والعالم، وذلك ما يجب أن نبني عليه وأن نأخذ 

األرضية املشتركة لالنطالق لسد الفجوة«.
وتابع سموه: »لألسف نحن اآلن في السنة 
الرابعة من اخل��الف اخلليجي لكن احمل��اوالت 
ما زالت مستمرة واآلم��ال أكبر مما كانت عليه 
فقد كنا نتقدم خطوة ونعود خطوتني واآلن إن 
شاء الله إذا تقدمنا خطوة يليها خطوة أخرى 
مبا يحقق املصلحة لكل دول مجلس التعاون 

اخلليجي«.

وزير الداخلية خالل اجلولة التفقدية للمناطق املعزولة احترازياً

أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح 
ووزي��ر الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح 
أول أمس بدور وجهود منتسبي )الداخلية( في 

مجابهة جائحة فيروس كورونا )كوفيد 19(.
جاء ذلك خالل جولة تفقدية قام بها الصالح 
والصباح إلى احملجر الصحي اخلاص مبنتسبي 
املؤسسة األمنية ومقره ن��ادي ضباط الشرطة، 
اطلعا خاللها على اإلجراءات الصحية واالحترازية 
التي يتم تطبيقها في احملجر وذلك بحسب بيان 
صادر عن اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني.
ووفقاً للبيان أكد الصالح احلرص على تسخير 
كل اإلمكانات لرعاية منتسبي )الداخلية(، مشيداً 
ب��دور وجهود وإخ��الص املصابني الذين ضحوا 
بالغالي والنفيس في سبيل التصدي لهذه اجلائحة 

متمنيا لهم وجلميع املصابني سرعة الشفاء.
من جانبه ثمن الشيخ باسل الصباح املجهود 
الكبير لرجال األمن في مواجهة جائحة كورونا إذ 
بذلوا اجلهد وواصلوا العطاء ليؤكدوا أنهم »العني 
الساهرة« من خالل قيامهم بواجبهم الوطني بغية 

احلفاظ على صحة وأمن وأمان املواطن واملقيم.
وبحسب البيان استمع الصالح والصباح إلى 
شرح تفصيلي من الطاقم الطبي عما يتم اتخاذه 
م��ن رع��اي��ة طبية وإج����راءات وق��ائ��ي��ة وصحية 

وعالجية وفق اإلجراءات املتبعة.
كما تفقدا العيادات الطبية في احملجر واستمعا 
إل��ى اخل��دم��ات املقدمة ملنتسبي ال���وزارة وم��دى 
توافر األجهزة واإلمكانات الطبية والعالجية التي 
تسهم في تقدمي كل الرعاية الصحية الالزمة.
وأشار البيان إلى أن وزير الداخلية قام بزيارة إلى 
منطقتي الفروانية وحولي املعزولتني احترازيا 
إذ تفقد عددا من النقاط األمنية التي تشرف عليها 
وزارة الدفاع )قوة واجب سند( في تطبيق قرار 
العزل واستمع إلى شرح من آمر القوة اللواء ركن 
وليد ال��س��ردي عن اخلطط واآلل��ي��ات في تطبيق 
قرارات مجلس ال��وزراء والسلطات الصحية ذات 

الصلة.
كما تفقد الصالح النقاط األمنية التي يشرف 
عليها احلرس الوطني في منطقة خيطان املعزولة 
احترازيا واستمع إلى آلية العمل في تطبيق العزل 

الكلي فيها.
ونقل البيان عن وزير الداخلية إشادته بالدور 
»البارز« للجهات األمنية والعسكرية في التصدي 
جلائحة كورونا والتنسيق والتعاون املشترك مبا 

يحقق األهداف املنشودة.
راف���ق الصالح وال��ص��ب��اح ف��ي اجل��ول��ة وكيل 
)الداخلية( الفريق عصام النهام ووكيل )الصحة( 

الدكتور مصطفى رضا وعدد من القيادات األمنية.

اطلعا على اإلجراءات الصحية واالحترازية في احملجر الصحي بنادي ضباط الشرطة

»كورونا« مجابهة  في  األمن  رجال  بدور  يشيدان  و»الصحة«  »الداخلية«  وزيرا 

سمو الشيخ صباح اخلالد متحدثاً خالل اللقاء

تلقى وزير اخلارجية الشيخ الدكتور أحمد 
ناصر احملمد أمس األربعاء اتصاالً هاتفياً من 
وزي��ر خارجية جمهورية أي��رل��ن��دا الصديقة 
سيمون كوفيني ال��ذي قدم خالله شرحا آلخر 
التطورات املتعلقة بترشح بالده لعضوية غير 

دائمة في مجلس األمن لعامي 2022-2021.
وج��رى خ��الل االت��ص��ال بحث آخ��ر تطورات 
تفشي وان��ت��ش��ار ف��ي��روس )ك��ورون��ا املستجد 
- كوفيد 19( حول العالم وسبل تعزيز التعاون 
امل��ش��ت��رك ب��ني ال��ب��ل��دي��ن ال��ص��دي��ق��ني للتصدي 

لتداعياتها.
وش��دد اجلانبان خالل االتصال على أهمية 
تضافر اجلهود الدولية ملواجهة تبعات هذه 

اجلائحة واحل��د من انتشارها وض���رورة دعم 
أع��م��ال املنظمات الدولية املتخصصة ف��ي هذا 

املجال.
ومن ناحيته جدد الشيخ أحمد ناصر احملمد 
الشكر والثناء على كافة التسهيالت التي قدمتها 
السلطات األيرلندية بشأن إع���ادة املواطنني 
الكويتيني العالقني في أيرلندا وتيسير عمليات 

إعادتهم ساملني إلى أرض الوطن.
كما جدد تضامن دولة الكويت مع اإلجراءات 
ال��ت��ي تتخذها أي��رل��ن��دا ف��ي مواجهة تداعيات 
ف��ي��روس )ك��ورون��ا املستجد( متمنيا أليرلندا 

وشعبها الصديق السالمة وجتاوز هذه األزمة.
ومن جانبه أش��اد وزي��ر خارجية جمهورية 
أيرلندا خالل االتصال باإلجراءات التي تتخذها 
دولة الكويت جتاه التصدي لهذا الوباء متمنيا 

للجميع السالمة منه ومن تداعياته.
كما تناول االتصال أوجه العالقات الثنائية 
الوثيقة والوطيدة التي تربط البلدين الصديقني 
وأط��ر تعزيزها وتنميتها في مختلف املجاالت 
مبا يحقق املصالح املشتركة للبلدين وشعبيهما 
ال��ص��دي��ق��ني، إض��اف��ة إل��ى مناقشة مستجدات 
األوض��اع السياسية على الساحتني اإلقليمية 

والدولية.

وزير »اخلارجية« بحث هاتفيًا مع 
نظيره األيرلندي املواضيع املشتركة
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جانب من احلضور

جانب من اللقاء الصحفي مع رؤساء حترير الصحف احمللية

وإي������ج������اد  ال�������ص�������دع  رأب  ف�������ي  ب������االس������ت������م������رار  م����ه����ت����م  األم�������ي�������ر  س�����م�����و 
األرض������������ي������������ة ل������ل������ب������ن������اء ع�����ل�����ي�����ه�����ا ل����������ع����������ودة ال������ل������ح������م������ة اخل����ل����ي����ج����ي����ة

دول  م������������س������������ي������������رة  أن  ت�����������������������رى  اخل������������ل������������ي������������ج  دول  ج����������م����������ي����������ع 
م�������ج�������ل�������س ال�����������ت�����������ع�����������اون م�������ه�������م�������ة ل��������ه��������ا ول������ل������م������ن������ط������ق������ة وال��������ع��������ال��������م

الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد

خالل لقائه السفير الظفيري

وزير خارجية تونس يدعو
 إلى تعزيز العالقات مع الكويت

دعا وزير اخلارجية التونسي نور الدين الري 
أمس إلى تعزيز العالقات بني بالده ودولة الكويت 
السيما ف��ي املجالني ال��ت��ج��اري واالس��ت��ث��م��اري.   
وقالت وزارة اخلارجية التونسية في بيان لها: 
إن هذه الدعوة جاءت خالل اللقاء الذي جمع بني 
ال��وزي��ر ال��ري وسفير الكويت ل��دى تونس علي 

الظفيري.
وذكر البيان أن وزير اخلارجية التونسي أكد 
خ��الل اللقاء عمق ال��رواب��ط األخوية التي جتمع 
البلدين داعيا الى تعزيزها »واالرتقاء بها إلى أعلى 

املراتب«.   
وتوجه الوزير الري بالشكر  للكويت على ما 

قدمته من تسهيالت خالل عملية إجالء التونسيني 
العالقني جراء تفشي فيروس )كورونا املستجد - 
كوفيد 19(، موضحا »وهذا تأكيد متجدد على عمق 

عالقات األخوة والشراكة القائمة بني البلدين«. 
وتطرق إلى التعاون املالي املتميز بني بالده 
ودولة الكويت، مؤكدا أهمية »دفع نسق املبادالت 
التجارية ب��ني البلدين وزي���ادة حجم التعاون 

االستثماري بينهما«.  
 من جهته أكد السفير الظفيري حرص بالده 
من منطلق ما يجمعها مع تونس من عالقات أخوة 
وتعاون متينة »على توظيف كافة فرص الشراكة 

بني البلدين خلدمة املصلحة املشتركة للشعبني«.  

أكد سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس 
مجلس ال��وزراء أن الوضع املالي لدولة 
الكويت ممتاز إال أن الوضع االقتصادي 

يحتاج الى تغيير كبير في هيكلته.
وقال سمو الشيخ صباح اخلالد: »ال 

ميكن االعتماد على مورد واحد ناضب 
وهو النفط ألن هذا األمر صعب ويجب 
علينا أن ننوع مصادر الدخل في البالد«.

وأض���اف »واك���ب تداعيات فيروس 
كورونا انهيار في أسعار النفط من 65 

دوالرا إلى 11 دوالراً، كما أن الكويت 
تستثمر ك��ل أم��وال��ه��ا ومحافظها في 
األس���واق العاملية ول��ك��ن ك��ان��ت لدينا 
مصدات امتصت ذلك نتيجة التخطيط 

ملواجهة أي أزمة«.

وضعنا املالي ممتاز لكن الوضع 
االقتصادي يحتاج لتغيير كبير في هيكلته
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