
استقبل سمو الشيخ صباح اخلالد 
رئ��ي��س مجلس ال����وزراء ف��ي قصر بيان 
أمس، وزير النفط ووزير الكهرباء واملاء 
بالوكالة الدكتور خالد الفاضل يرافقه 
ف��ري��ق حت��دي رج���ال إط��ف��اء ش��رك��ة نفط 

الكويت، وذلك مبناسبة حتقيقهم املركز 
الثاني في بطولة حت��دي رج��ال اإلطفاء 
العاملية، التي أقيمت في والي��ة تكساس 

بالواليات املتحدة األمريكية.
من جهة أخرى، فقد تلقى سمو الشيخ 

صباح اخل��ال��د رئيس مجلس ال���وزراء، 
اتصاالً هاتفياً أم��س، من رئيس املجلس 
األوروبي شارلز ميشيل جرى خالله بحث 
مجمل العالقات املتميزة بني دولة الكويت 

واالحتاد األوروبي.

كما مت اس��ت��ع��راض أوج���ه التعاون 
املتنامي بني اجلانبني في مختلف املجاالت 
وسبل التنسيق بشأنها إضافة إلى تبادل 
الرأي حيال القضايا والتطورات اإلقليمية 

والدولية الراهنة.
وق��د أع��رب رئيس املجلس األوروب��ي 
خ��الل االت��ص��ال ع��ن تقديره ل��دور دول��ة 
الكويت الفاعل في تعزيز أواصر التعاون 
مع االحت��اد األوروب��ي والسعي املشترك 

لتحقيق السالم في العالم.
م��ن جهته أش��اد سمو رئيس مجلس 
ال���وزراء مبستوى التعاون املتميز بني 
دول��ة الكويت واالحت���اد األوروب����ي في 
مختلف امل��ج��االت ال��ت��ي حتقق مصالح 
ال��ك��وي��ت ودول االحت����اد وخ��اص��ة في 

مواجهة فيروس كورونا املستجد.
وعّبر سموه عن تقديره البالغ للدور 
الذي يقوم به االحتاد االوروب��ي في دعم 
القضايا العربية العادلة واحلرص على 
تعزيز االس��ت��ق��رار ف��ي منطقة اخلليج 

العربي.
وأعرب سموه عن تضامن دولة الكويت 
مع دول االحت��اد األوروب���ي في مواجهة 
االعتداءات االرهابية التي تعرضت لها 
بعض ال��دول األوروبية مؤخراً ومؤكًدا 
على موقف الكويت الراسخ في مناهضة 
كافة أشكال التطرف واإلره��اب ودعمها 
ملختلف اجلهود الدولية من أجل القضاء 
على ه��ذه الظاهرة التي تهدد استقرار 

ومقدرات الشعوب.

بعث صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ نواف األحمد، ببرقية تهنئة 
إلى أخيه خادم احلرمني الشريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز، ملك 
اململكة العربية السعودية الشقيقة، 
أعرب فيها سموه عن خالص التهنئة 
ب��ن��ج��اح ق��م��ة ال��ري��اض ملجموعة 
العشرين برئاسة اململكة العربية 
السعودية الشقيقة، مشيداً سموه 
مب��ا حظيت ب��ه ه��ذه القمة الهامة 
م��ن تنظيم متقن وإدارة متميزة 

أسهمت في توصلها إل��ى ق��رارات 
بناءة وتوصيات مثمرة ال سيما 
في مجال تعزيز التعاون الدولي 
ملواجهة جائحة فيروس كورونا 
واحلد من تداعياتها السلبية على 
مختلف مناحي احلياة، باإلضافة 
إل����ى حت��ف��ي��ز اجل���ه���ود ل��إي��ف��اء 
باستحقاقات متطلبات التنمية 
املستدامة التي ينشدها اجلميع 
وم��واك��ب��ة ال��ت��ط��ورات املتالحقة 

وخاصة األوضاع الصحية.

وأك��د سموه في ه��ذا الصدد أن 
م��ا حققته ه��ذه القمة م��ن جناح 
من خ��الل ح��رص جميع أعضائها 
للمشاركة وبصورة فعالة بالرغم 
م��ن ال��ظ��روف االستثنائية التي 
مير بها العالم أجمع، إمنا يجسد 
جلياً ما حتظى به اململكة العربية 
ال��س��ع��ودي��ة الشقيقة م��ن تقدير 
وم��ك��ان��ة م��رم��وق��ة ل���دى املجتمع 
ال��دول��ي وال����ذي ه��و مبعث فخر 

واعتزاز اجلميع.

سائاًل سموه املولى تعالى أن 
ي��دمي على أخ��ي��ه خ���ادم احلرمني 
الشريفني موفور الصحة ودوام 
العافية وأن يحقق للمملكة العربية 
السعودية الشقيقة وشعبها الكرمي 
املزيد من التقدم واالزده��ار في ظل 

قيادته احلكيمة.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد، ببرقية تهنئة إلى 
أخ��ي��ه خ���ادم احل��رم��ني الشريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز، ملك 

اململكة العربية السعودية ضمنها 
س��م��وه خ��ال��ص التهنئة بنجاح 
قمة الرياض ملجموعة العشرين 

برئاسة اململكة العربية السعودية 
الشقيقة، متمنياً س��م��وه خل��ادم 
احلرمني الشريفني موفور الصحة 

ودوام العافية. كما بعث سمو 
الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس 

الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

واالتصاالت املعلومات  مؤشر  في  حتسنًا  األكثر  الدول  بقائمة  الكويت 
صنف االحت���اد ال��دول��ي ل��الت��ص��االت دول��ة الكويت 
ف��ي مؤشر أداة تتبع تنظيم تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت الصادر في سنة 2020 بقائمة أكثر الدول 
حتسناً على هذا الصعيد، حيث صعدت 27 درجة منذ 
عام 2016. وقالت هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات 

في بيان خصت به )كونا( أم��س: إن القطاع ذات��ه شهد 
تطوراً ملحوظاً ونتيجة لهذا التصنيف مت ترقية البالد 
من اجليل الثاني لتنظيم االتصاالت الى اجليل الثالث في 

قائمة الدول األكثر حتسنا.
وأف��ادت ب��أن نتيجة لهذا التصنيف تصنيف البالد 

ارتفع من 100/70 في سنة 2018 إلى 100/74 في 
سنة 2019، مبا يحقق للهيئة رؤيتها في توفير البيئة 
املثلى ملساعدة صانعي القرار واملنظمني لفهم التطور 
السريع لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، فضالً عن 

إجناز الهدف الشامل لقطاع التكنولوجيا.
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“نفط الكويت الفاضل وفريق حتدي رجال إطفاء  سمو الشيخ صباح اخلالد مستقبالً 

بحث هاتفيًا مع رئيس املجلس األوروبي العالقات املتميزة

صباح اخلالد يستقبل وزير النفط 
وفريق حتدي رجال إطفاء »نفط الكويت«

سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد و خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
ن��واف األحمد، بقصر بيان صباح أم��س، سمو 

الشيخ جابر املبارك. 

كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، بقصر بيان صباح أم��س، سمو الشيخ 

جابر املبارك.

األمير وولي العهد استقبال 
جابر املبارك

alwasat.com.kw

سموه هنأ خادم احلرمني الشريفني بنجاحها 

األمير: جناح قمة »الرياض« ملجموعة العشرين 
يجسد تقدير ومكانة السعودية لدى املجتمع الدولي
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سمو ولي العهد يستقبل سمو الشيخ جابر املبارك

بعث ص��اح��ب السمو أم��ي��ر ال��ب��الد الشيخ 
نواف األحمد، ببرقية تعزية إلى أخيه الرئيس 
محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس اجلمهورية 
اإلسالمية املوريتانية الشقيقة، عبر فيها سموه 
عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته 
وللشعب املوريتاني الشقيق ب��وف��اة رئيس 
اجلمهورية اإلس��الم��ي��ة املوريتانية األسبق 
سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله، سائالً سموه 
املولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه 
فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذوي��ه جميل 

الصبر وحسن العزاء.

وب��ع��ث س��م��و ول���ي ال��ع��ه��د ال��ش��ي��خ مشعل 
األح��م��د، ببرقية تعزية إل��ى الرئيس محمد 
ول��د الشيخ ال��غ��زوان��ي رئ��ي��س اجلمهورية 
اإلسالمية املوريتانية الشقيقة، ضمنها سموه 
خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة رئيس 
اجلمهورية اإلس��الم��ي��ة املوريتانية األسبق 
سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله، مبتهالً سموه 
إلى الباري جل وعال أن يتغمد الفقيد بواسع 

رحمته.
كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس 

مجلس وزراء ببرقية تعزية مماثلة.

الكويت تعزي رئيس »موريتانيا« 
بوفاة الرئيس األسبق

عقدت مجموعة التوجيه املشتركة 
الكويتية البريطانية اجتماعها في 
دورته ال� 16 بطريقة افتراضية أمس، 
إذ ترأس اجلانب الكويتي نائب وزير 
اخل��ارج��ي��ة خ��ال��د اجل��ارال��ل��ه وت��رأس 
اجلانب البريطاني وزير الدولة لشؤون 

الشرق األوسط جيمس كليفري.
وقد استهل االجتماع بكلمة للجارالله 
استعرض فيها نتائج االجتماعات التي 
عقدتها مجموعات العمل املشتركة بني 

البلدين الصديقني في إطار اللجنة.
وب���دوره أك��د كليفري ع��ن تعازيه 
بوفاة املغفور له صاحب السمو الشيخ 
صباح األحمد “طيب الله ثراه”، مشيداً 
مب��ا حتقق ع��ن طريق جلنة التوجيه 
املشتركة للعالقات الثنائية بني دولة 

الكويت واململكة املتحدة.
كما تناول اللقاء أيضاً استعراض 
ت��ط��ورات األوض����اع على الساحتني 

اإلقليمية والدولية.
يذكر أن جلنة التوجيه املشتركة 
مت انشاؤها خالل الزيارة التاريخية 
للمغفور ل��ه الشيخ ص��ب��اح األحمد 
“طيب الله ثراه” عام 2012. وشارك 
في االجتماع سفير دولة الكويت لدى 
اململكة املتحدة السفير خالد الدويسان 
وم��س��اع��د وزي���ر اخل��ارج��ي��ة لشؤون 
أوروبا السفير وليد اخلبيزي ومساعد 
وزي��ر اخلارجية لشؤون مكتب نائب 
ال��وزي��ر السفير أي��ه��م العمر وسفير 
اململكة امل��ت��ح��دة ل��دى دول���ة الكويت 

السفير مايكل دافنبورت.

خالد اجلارالله يترأس وفد الكويت

مجموعة التوجيه املشتركة الكويتية  البريطانية 
16 تعقد اجتماع دورتها الـ 

اجلانب البريطاني

كرم محافظ العاصمة الشيخ طالل اخلالد، 
امل��واط��ن أن���ور ال��ع��ي��اض��ي، م��ن س��ك��ان منطقة 
القادسية، وذل��ك جلهوده التطوعية املتميزة 
في خدمة املنطقة. وقد بادر العياضي بتنظيف 
وتشجير وإض���اءة وتزيني ممشى قطعة )7( 
في املنطقة، باإلضافة إلى التنسيق مع مجلس 

إدارة جمعية القادسية التعاونية لتنظيف 
وجتميل حديقة قطعة )7(. وأكد العياضي أنه 
سيحرص على النظافة ال��دوري��ة لهذه املواقع 
لتحظى باملظهر احلضاري املنشود”، الفتاً إلى 
أنه “سيستمر في خدمة وطنه الغالي الكويت 

ومنطقته التي تربى بني أهلها وربوعها.

محافظ »العاصمة« يكرم املواطن 
سالم العياضي جلهوده التطوعية 

في خدمة منطقة القادسية

الشيخ طالل اخلالد يكرم أنور العياضي


