
تسلم وزي��ر اخلارجية ووزي��ر الدولة 
لشؤون مجلس ال���وزراء الشيخ الدكتور 
أحمد ناصر احملمد، نسخة من أوراق اعتماد 
سفير اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى 
وإيرلندا الشمالية املعني لدى دولة الكويت، 
بيليندا لويس وذل��ك خ��ال اللقاء ال��ذي 
مت ص��ب��اح أم���س، ف��ي دي���وان ع��ام وزارة 
اخلارجية. ومتنى وزير اخلارجية للسفير 
اجلديد التوفيق في مهام عملها وللعاقات 
الثنائية الوثيقة ال��ت��ي جتمع البلدين 
الصديقني امل��زي��د م��ن التقدم واالزده���ار 
كما تسلم وزير اخلارجية ووزي��ر الدولة 
لشؤون مجلس ال���وزراء الشيخ الدكتور 
أح��م��د ن��اص��ر احمل��م��د، نسخة م��ن أوراق 
اعتماد سفير جمهورية نيجيريا االحتادية 
امل��ع��ني ل��دى دول���ة الكويت ج��زول��ي إم��ام 
جادنشي،وذلك خال اللقاء الذي مت صباح 

أمس، في ديوان عام وزارة اخلارجية.
ومتنى وزير اخلارجية للسفير اجلديد 
التوفيق في مهام عمله وللعاقات الثنائية 
الوثيقة التي جتمع البلدين الصديقني املزيد 
من التقدم واالزدهار. من جهة أخرى، أجرى 
الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد وزير 
اخلارجية ووزي��ر الدولة لشؤون مجلس 
ال��وزراء، مساء أمس األول، اتصاالً هاتفياً 

مع وزير خارجية تونس الشقيقة عثمان 
اجلرندي.

وقالت وزارة اخلارجية في بيان: إنه 
ج��رى خ��ال االت��ص��ال بحث التداعيات 

اخل��ط��ي��رة اجل���اري���ة ج����راء االع���ت���داءات 
اإلسرائيلية على غزة.

وأشار البيان إلى أن هذا االتصال يأتي 
باعتبار تونس تشغل حالياً العضوية غير 

الدائمة في مجلس األمن وممثل العرب في 
املجلس.
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األمير وولي العهد يشكران املواطنني 

واملقيمني على التهنئة بعيد الفطر السعيد

مسؤول أممي يشيد بالتزام الكويت 
بالسالم اإلقليمي والعاملي

أشاد ممثل األمني العام لألمم املتحدة املنسق 
املقيم لدى دولة الكويت، الدكتور طارق الشيخ، 
بحرص دول��ة الكويت منذ انضمامها إل��ى األمم 
املتحدة عام 1963 على التزامها التام بالسام 
اإلقليمي والعاملي وأهمية كرامة اإلنسان وتعزيز 

احلوار بني الدول ومحاربة اإلرهاب بكل أشكاله.
وق��ال الشيخ في تصريح صحفي، مبناسبة 
)اليوم العاملي للعيش معاً(، ال��ذي ص��ادف يوم 
أمس: إن دولة الكويت مازالت تؤكد حرصها على 
أهمية احلوار لتطبيق قيم املساواة وتقبل اآلخرين 
والتعايش بني مختلف احل��ض��ارات والثقافات 
واألدي���ان وجميع االختافات كي ينعم العالم 

بالعيش معا في سام ووئام.
وأض���اف أن��ه م��ن ه��ذا املنطلق ب���ادرت دول��ة 
الكويت بوضع رؤي��ة )ك��وي��ت ج��دي��دة 2035( 

وحرصت على أن تتواءم خطتها التنموية الوطنية 
مع الرؤية التنموية العاملية من خال تبني أجندة 

أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة 2030.
وذكر أن الكويت ومنذ استقالها أثبتت للعالم 

اجلانب السخي في سياستها فقد أنشأت حينها 
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 
وأعلنت للعالم استعدادها لدعم ال��دول النامية 
األخرى وأخذت هذا الدور اإلنساني احليوي املهم 

والنبيل لتعزيز السام والتنمية إقليمياً ودولياً.

د. طارق الشيخ

أجرى اتصااًل هاتفيًا مع نظيره التونسي لبحث االعتداءات على »غزة« 

وزير اخلارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيري اململكة املتحدة ونيجيريا

وزير الدفاع يشيد مبنتسبي »الصحة« على جهودهم اجلبارة خالل جائحة كورونا 

صباح اخلالد: الكويت لم ولن تدخر
أي جهد ملساعدة األشقاء في فلسطني

أكد سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس الوزراء، 
أول أمس، أن دولة الكويت لم ولن تدخر أي جهد ملساعدة 
األش��ق��اء ف��ي فلسطني وت��ق��دمي ك��ل م��ا تستطيع لدعمهم 

ومساندة قضيتهم العادلة.
وأضاف سموه في تصريحات للصحفيني على هامش 
زيارته لقاعدة محمد األحمد البحرية التابعة للجيش 
الكويتي، “أن دورنا ال يقتصر فقط على العمل السياسي 

وتكثيف اجلهود واالتصاالت واللقاءات لنصرة اخواننا 
الفلسطينيني ولكن نعمل أيضاً على تقدمي كل ما نستطيع 

من عون لتخفيف األعباء عنهم”.
وق��ال سموه: “إن املشاهد التي رأيناها في آخ��ر أيام 
شهر رمضان املبارك وأول أيام عيد الفطر ملا يتعرض له 
إخواننا في )فلسطني احملتلة( من مجازر ترتكب بحق 
األطفال والنساء واملدنيني من قبل ق��وات االحتال أمر 

مؤلم ومحزن”. وأش��ار سموه إل��ى أن مواصلة اجلهود 
واالتصاالت واللقاءات الدولية رسالة واضحة من اجلميع 
إلى مجلس األمن بأن يتحمل مسؤولياته في األمن والسلم 
الدوليني واحملافظة على حقوق األش��ق��اء ف��ي فلسطني 
احملتلة.  من جانبه، أش��اد نائب رئيس مجلس ال��وزراء 
ووزي��ر الدفاع ورئيس اللجنة العليا لطوارئ كورونا 
الشيخ حمد جابر العلي، مبنتسبي وزارة الصحة على 

جهودهم اجلبارة خال جائحة كورونا.
وقال الشيخ حمد اجلابر بتصريح صحفي على هامش 
زي��ارة سمو رئيس مجلس ال��وزراء لقاعدة محمد األحمد 
البحرية التابعة للجيش الكويتي “بفضل عملهم قدرنا ان 
نعبر مرحلة اخلطر التي كنا فيها في الفترة السابقة وكذلك 
بفضل شعب الكويت الوفي متكنا من تقليل عدد اإلصابات 

ودخول العناية املركزة باملستشفيات”.
ولفت إلى أنه مت تطعيم أكثر من مليون شخص، مبيناً 
“االنتهاء من احلظر إذا مت تطعيم حوالي 70 باملئة إلى 80 

باملئة من تعداد السكان”.
  وأفاد أن العودة للحياة الطبيعية ستتم تدريجياً في 

الباد، مؤكداً احلرص أوالً على صحة املواطنني واملقيمني.
وق��ال: “هناك ق��رارات أخ��رى سوف ترى النور قريباً 
من قبل اللجنة، إضافة إلى اجتماع في األسبوع القادم 
لوزير الصحة مع وزراء مجلس التعاون لعودة احلركة 
اجلوية عن قريب”. وأضاف: “هدفنا الوصول إلى مرحلة 
فتح املنافذ البرية وامل��ط��ارات، ولكن ذلك يحتاج لبعض 

الترتيبات واإلجراءات”.

سمو الشيخ صباح اخلالد متحدثاً
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سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد سمو أمير الباد الشيخ نواف األحمد

تقدم صاحب السمو أمير الباد الشيخ نواف 
األحمد بخالص الشكر والتقدير إلى كافة إخوانه 
وأبنائه املواطنني الكرام واملقيمني على أرض الوطن 
على ما أعربوا من تهان ومن طيب املشاعر مبناسبة 
عيد الفطر السعيد من خ��ال برقيات التهنئة أو 

االتصاالت الهاتفية أو وسائل التواصل.
مقدراً سموه، تلك املشاعر الطيبة التي جسدت 
روح األسرة الواحدة، سائاً سموه، املولى تعالى، 
أن يعيد هذه املناسبة العطرة على الوطن العزيز 
بوافر اخلير واليمن والبركات ويدمي على اجلميع 

موفور الصحة ومت��ام العافية، وأن يحقق للوطن 
الغالي كل ما ينشده من تقدم ورقي وازدهار.

كما أعرب سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، 
ع��ن خ��ال��ص الشكر وال��ت��ق��دي��ر إل��ى ك��اف��ة إخ��وان��ه 
املواطنني الكرام واملقيمني األوفياء على أرض دولة 
الكويت الغالية، الذين عبروا عن خالص تهانيهم 
الطيبة وصادق مشاعرهم الفياضة،والتي جسدت 
روح أسرة أهل الكويت الواحدة املترابطة مبناسبة 
حلول عيد الفطر السعيد من خال برقيات التهاني أو 
االتصاالت الهاتفية أو كافة أشكال التعبير األخرى، 

مقدراً سموه، تلك املشاعر الطيبة وما جتسده من 
تواد ومحبة، سائاً املولى العلي القدير أن يعيد هذه 
املناسبة السعيدة على الوطن الغالي وعلى املواطنني 
ال��ك��رام واملقيمني األوف��ي��اء ب��واف��ر اخلير واليمن 
والبركات، وأن يدمي على اجلميع موفور الصحة 
والعافية، وأن يسدد اخلطى لكل ما فيه خير ورفعة 
وازدهار كويتنا العزيزة حتت ظل القيادة احلكيمة 
لصاحب السمو أمير الباد الشيخ ن��واف األحمد، 
حفظه الله ورعاه ذخراً للباد وسدد بالتوفيق على 

دروب اخلير خطاه.

جانب من الزيارة

الشيخ حمد جابر العلي متحدثاً

.. ويتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير نيجيرياوزير اخلارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة اململكة املتحدة

انتهاء  اليعني  احلظر  انتهاء   : األحمدي  محافظ 
النجاة طوق  هما  وااللتزام  والتطعيم  اخلطر 

 مبناسبة انتهاء حظر التجول اجلزئي ورفع 
النقاط االمنية في الباد ، توجه محافظ االحمدي 
الشيخ ف��واز خالد احلمد الصباح باالصالة عن 
نفسه وباسم اهالي وقاطني محافظة االحمدي 
الكرام ، باصدق ايات الشكر والتقدير واالمتنان 
الى مسؤولي وزارة الداخلية اجماالً ومنتسبي 
قطاع االمن العام حتديدا علي جهودهم احلثيثة 
املخلصة علي ام��ت��داد فترة احلظر ال��ذي ب��دأ في 
7 م��ارس املاضي واستمرت 66 يوما ملواجهة 

تصاعد املؤشرات الوبائية جلائحة كورونا.
واض��اف اخلالد : الشكر موصول للمواطنني 
واملقيمني ال��ك��رام علي تعاونهم م��ع اصحاب 
ال��ع��ي��ون ال��س��اه��رة واجن�����اح خ��ط��ة احل��ظ��ر ، 
مهيبا باجلميع م��ج��دداً مواصلة االل��ت��زام التام 
باالشتراطات الصحية ، والتعجيل بتلقي اللقاح 

امل��ض��اد للفايروس ، ومم��ارس��ة اق��ص��ي درج��ات 
اليقظة واحلذر في ظل استمرار مخاطر وتداعيات 
كوفيد19 ، حلماية انفسهم وم��ن يعزون عليهم 
واملجتمع باكمله لننعم معا ب��اذن الله بتجاوز 
احملنة وال��ع��ودة للحياة الطبيعية بأقرب وق��ت ،  
مشددا علي ان انتهاء احلظر اليعني انتهاء خطر 

االصابة بالفايروس 
او انتشاره في ح��ال التراخي او التساهل في 

االخ��ذ باسباب ال��وق��اي��ة ، منوها ال��ي ان الوعي 
والتحلي ب��روح املسؤولية ركيزتان اساسيتان 
ملواجهة التحديات واحل��د م��ن آث��اره��ا السلبية 
وانعكاساتها االقتصادية واالجتماعية والنفسية  
احملتملة ، واصفا التطعيم وااللتزام التام بتعليمات 
السلطات املختصة بانهما هما طوق النجاة ، مهنئاً 
اجلميع بحلول عيد الفطر السعيد ، اعاده الله علي 
كويتنا احلبيبة قيادة وحكومة وشعبا وعلي العالم 

اجمع باخلير واالمن واالمان واالستقرار والرخاء .

الشيخ فواز خالد


