الكويت تدين وتستنكر استهداف امليليشيات احلوثية مدينة «الرياض»
أعربت وزارة اخلارجية الكويتية أمس ،عن
إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات
استهداف مدينة الرياض في اململكة العربية
السعودية الشقيقة من قبل امليلشيات احلوثية.
وقالت ال��وزارة في بيان صحفي :إن استمرار
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هذه اجلرائم النكراء يعد تهديدا ً مباشرا ً ألمن
اململكة العربية السعودية الشقيقة واستقرار
املنطقة وانتهاكاً صارخا ملبادئ القانون الدولي
واإلنساني باستهدافه للمناطق املدنية واملدنيني
األمر الذي يستوجب حتركاً سريعاً من املجتمع

الدولي للجم هذه االعتداءات ووضع حد لها.
وأك��دت وقوف دولة الكويت التام إلى جانب
اململكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها
في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها
واستقرارها.
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سموه هنأ حاكم عام أستراليا بالعيد الوطني لبالده

أمير البالد يستقبل الغامن ورئيس مجلس النواب العراقي واملبارك والروضان

سمو األمير يستقبل الغامن واحللبوسي

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ
نواف األحمد ،بقصر السيف صباح أمس،
رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ورئيس
مجلس النواب في جمهورية العراق الشقيق
محمد احللبوسي وال��وف��د امل��راف��ق ،وذل��ك
مبناسبة زيارته الرسمية للبالد .وحضر
املقابلة وزير شؤون الديوان األميري الشيخ

 ..وسموه يستقبل سمو الشيخ جابر املبارك

علي اجل���راح ورئ��ي��س ال��دي��وان األم��ي��ري
الشيخ مبارك الفيصل ونائب وزير شؤون
ال��دي��وان األميري الشيخ محمد العبدالله
ووك��ي��ل ال��دي��وان األم��ي��ري وم��دي��ر مكتب
ص��اح��ب السمو أم��ي��ر ال��ب�لاد أح��م��د الفهد
ورئ��ي��س امل��راس��م والتشريفات األميرية
الشيخ خالد العبدالله.

كما استقبل صاحب السمو أمير البالد،
سمو الشيخ جابر املبارك.
واستقبل ص��اح��ب السمو أم��ي��ر البالد
ال��ش��ي��خ ن���واف األح���م���د ،وزي���ر ال��ت��ج��ارة
والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب
بالوكالة السابق خالد الروضان.
وقد أشاد سموه ،بأدائه ملسؤولياته بكل

إخ�لاص وت��ف��ان ،معرباً سموه عن شكره
وتقديره له على ما بذله من جهد وعطاء
ملصلحة وط��ن��ه وذل���ك خ�لال ف��ت��رة توليه
منصبه ال���وزاري ،متمنياً سموه له دوام
التوفيق والسداد.
م��ن جهة أخ���رى ،بعث ص��اح��ب السمو
أمير البالد الشيخ ن��واف األحمد ،ببرقية

صباح اخلالد يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي
اس���ت���ق���ب���ل س��م��و
الشيخ صباح اخلالد
رئ�����ي�����س م��ج��ل��س
ال����وزراء ،وبحضور
نائب رئيس مجلس
ال���������وزراء ووزي�����ر
ال��دف��اع الشيخ حمد
جابر العلي في قصر
السيف أمس ،رئيس
مجلس ال��ن��واب في
ج��م��ه��وري��ة ال��ع��راق
ال���ش���ق���ي���ق م��ح��م��د
احللبوسي وال��وف��د
امل����راف����ق ل���ه وذل���ك
مب��ن��اس��ب��ة زي��ارت��ه
ل���ل���ب�ل�اد .وح��ض��ر
املقابلة رئيس بعثة
ال���ش���رف امل��راف��ق��ة
النائب أحمد احلمد.

األحمد ببرقية تهنئة إل��ى اجلنرال ديفيد
هيرلي حاكم عام أستراليا الصديقة ضمنها
س��م��وه خ��ال��ص تهانيه مبناسبة العيد
الوطني لبالده ،راجيا ً لفخامته وافر الصحة
والعافية.
كما بعث سمو الشيخ ص��ب��اح اخلالد
رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

تهنئة إل��ى اجل��ن��رال ديفيد هيرلي حاكم
ع��ام أستراليا الصديقة ،عبر فيها سموه
عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني
ل��ب�لاده ،متمنياً لفخامته موفور الصحة
والعافية وألستراليا وشعبها الصديق كل
التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ول��ي العهد الشيخ مشعل

ولي العهد يستقبل الغامن واحللبوسي واملبارك

سمو ولي العهد يستقبل مرزوق الغامن ومحمد احللبوسي

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد،
بقصر السيف ص��ب��اح أم���س ،رئ��ي��س مجلس
األم��ة م��رزوق الغامن ورئيس مجلس النواب
في جمهورية العراق الشقيق محمد احللبوسي
وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه ،وذل���ك مبناسبة زي��ارت��ه

الرسمية للبالد .وحضر املقابلة مدير مكتب سمو
ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب والوكيل
بديوان سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى.
واستقبل سمو ولي العهد ،سمو الشيخ جابر
املبارك.

وزير اخلارجية بحث مع رئيس مجلس النواب
نائب رئيس احلرس الوطني استقبل سفير الكويت لدى التشيك العراقي التعاون املشترك والتطورات اإلقليمية

استقبل الفريق أول
متقاعد الشيخ أحمد
ال��ن��واف ن��ائ��ب رئيس
احل���رس ال��وط��ن��ي في
دي����وان����ه ب��ال��رئ��اس��ة
ال����ع����ام����ة ل��ل��ح��رس
ال��وط��ن��ي ،سفير دول��ة
الكويت لدى جمهورية
التشيك راشد الهاجري،
ومت خالل اللقاء بحث
امل����وض����وع����ات ذات
االه���ت���م���ام امل��ش��ت��رك.
ورح���ب ن��ائ��ب رئيس
احل�������رس ال���وط���ن���ي
بالسفير ال��ه��اج��ري،
م���ؤك���دا ً ع��ل��ى تعزيز
العالقات مع جمهورية
التشيك الصديقة.

سمو الشيخ صباح اخلالد يستقبل محمد احللبوسي

ال��ت��ق��ى وزي����ر اخل��ارج��ي��ة
الشيخ الدكتور أحمد ناصر
احمل��م��د أم���س ،رئ��ي��س مجلس
ال��ن��واب بجمهورية ال��ع��راق
الشقيق محمد احللبوسي،
مبناسبة زي��ارت��ه الرسمية
وال���وف���د امل���راف���ق إل���ى دول���ة
ال��ك��وي��ت ،إذ مت خ�ل�ال اللقاء
استعراض أواص��ر العالقات
الوثيقة التي تربط البلدين
والشعبني الشقيقني وبحث
سبل تعزيز وتطوير التعاون
املشترك فيما بينهما على كافة
األص��ع��دة ،إضافة إل��ى مناقشة
آخر التطورات على الصعيدين
اإلقليمي والدولي .وحضر اللقاء
نائب وزي��ر اخلارجية السفير
خالد اجلارالله ومساعد وزير
اخل��ارج��ي��ة ل��ش��ؤون امل��راس��م

الشيخ أحمد النواف يستقبل السفير راشد الهاجري

جانب من اللقاء

ال��س��ف��ي��ر ض�����اري ال��ع��ج��ران
وم��س��اع��د وزي�����ر اخل��ارج��ي��ة
لشؤون الوطن العربي السفير
فهد ال��ع��وض��ي وم��س��اع��د وزي��ر
اخلارجية لشؤون مكتب نائب
وزي��ر اخل��ارج��ي��ة السفير أيهم
العمر ومساعد وزير اخلارجية
لشؤون مكتب وزي��ر اخلارجية

السفير صالح اللوغاني ونائب
مساعد وزير اخلارجية لشؤون
مكتب وزير اخلارجية املستشار
أح��م��د ال��ش��رمي ون��ائ��ب مساعد
وزير اخلارجية لشؤون املراسم
امل��س��ش��ت��ار ع��ب��داحمل��س��ن ال��زي��د
وع���دد م��ن ك��ب��ار امل��س��ؤول�ين في
وزارة اخلارجية.

سفير الهند :تربطنا مع الكويت عالقة تاريخية تعود إلى عدة قرون
أع��رب سفير جمهورية الهند لدى الكويت
سيبـي جـورج ،عن خالص امتنانه وشكره
لقيادة وحكومة وشعب دولة الكويت،اللتزامهم
ال��راس��خ ودعمهم لتعزيز العالقات الوثيقة
والودية القائمة بني الهند والكويت.
كما أعرب في كلمة مبناسبة يوم اجلمهورية
الـ 72للهنـد ،ع��ن ت��ق��دي��ره العميق جلميع
األص���دق���اء واحمل��ب�ين م��ن ال��ه��ن��د ف��ي الكويت
ملساهماتهم ال��ه��ائ��ل��ة ف��ي ت��ع��زي��ز ال��ع�لاق��ات
الثنائية بشكل أكبر وحتويلها إل��ى شراكة
نشطة ومتنامية من التقارب املتبادل .وأضاف،
أن اخلليج منطقة مهمة للغاية بالنسبة لنا،
ومع دولة الكويت لدينا عالقة تاريخية ميكن
إرجاعها إلى عدة ق��رون ،وأن تواصل القرب
اجلغرافي ،وال��رواب��ط التجارية التاريخية،
وال���ص�ل�ات ال��ث��ق��اف��ي��ة ،وال���ن���اس ب��ال��ت��واص��ل
والتعاون املتزايد في املجاالت الرئيسية ذات
االهتمام املشترك ،تعزيز وتوسيع شراكتنا.
وتكمن ج��ذور عالقاتنا ال��ودي��ة في التواصل
احل��ض��اري وال��رواب��ط النابضة باحلياة بني
ال��ن��اس وال��ت��ي توسعت وتعمقت م��ع م��رور
الوقت ،وأن حكومة الهند ملتزمة وحريصة

على زي���ادة تعزيز وتوسيع ه��ذه الشراكة
الديناميكية متعددة األوج��ه .وق��ال :نحتفل
اليوم بعيد اجلمهورية في الهند ،كان ذلك في
مثل هذا اليوم ،وهو اليوم السادس والعشرون
من شهر يناير عام  ،1950شهدت الهند واحدة
من أروع حلظات تاريخها .يوم أصبحت فيه
أمة شابة مستقلة “جمهورية” ،وتقف اليوم
كمنارة أمل للعالم بأسره.
ف��ي ه��ذا ال��ي��وم ،أع��ط��ى شعب ه��ذه األم��ة
ألنفسهم أثمن ما ميلكه اجلميع ،الدستور،
الذي يقوم على قيمنا وأخالقياتنا احلضارية،
وه���ب ألج��ي��ال��ه��ا ال��ق��ادم��ة “جمهورية ذات
سيادة واشتراكية وعلمانية ودميقراطية”
تضمن جلميع مواطنيها العدالة االجتماعية
واالق��ت��ص��ادي��ة وال��س��ي��اس��ي��ة ؛ ح��ري��ة الفكر
والتعبير واملعتقد واإلميان والعبادة ؛ املساواة
في املكانة والفرص؛ ولتعزيز بينهم جميعً ا ؛
األخوة وكرامة الفرد ووحدة الوطن وسالمته.
وهي اليوم مصدر أبدي لإلرشاد واإللهام لـ
 1.3مليار شخص في الهند .
نحتفل هذا العام بيوم اجلمهورية  72؛ إنها
ليست مجرد سنة أخ��رى أو رق��م من الناحية

سيبـي جـورج

اإلحصائية فقط  ،إنها معلم ه��ام في عمليتنا
املستمرة لبناء األم��ة والتقدم املجتمعي .هذا
العام على وجه اخلصوص هو عام مهم ألننا
نواجه واحدة من أصعب حتدياتنا على اإلطالق
ليس فقط كأمة ولكن كجنس بشري بسبب
تطور جائحة .Covid-19
وأش��ك��ر ق��ي��ادة وح��ك��وم��ة دول���ة الكويت
الصديقة على رعاية اجلالية الهندية الكبيرة
في الكويت خالل جائحة كوفيد .-19كما أشكر
أطبائنا األعزاء واملمرضات والعاملني الطبيني

اآلخ��ري��ن في الكويت الذين عملوا يومًا بعد
يوم إلنقاذ األرواح .وأشكر العديد من أعضاء
اجلالية واجلمعيات املختلفة التي اتخذت
بشكل ف��ردي وبالتنسيق م��ع مجموعة دعم
اجلالية الهندية ()ICSGعدة خطوات ملساعدة
إخواننا وأخواتنا احملتاجني خالل أصعب أيام
الوباء .مضيفاً أن األزمة لم تنته بعد ،ويجب
أن ننشر الرسالة للناس بعدم الذعر والهدوء
والثقة.
وأض����اف :اس��ت��م��رت ال��ع�لاق��ات ب�ين الهند
والكويت ف��ي التعزيـز والتقوية خ�لال عام
 ،2020فعلـى الرغـم من الوبـاء ،فقد استمرت
املشاركات املؤسسية خالل العام ،.بينما نعمل
نحو ش��راك��ة استراتيجية ،تستمر عالقاتنا
التجارية واالستثمارية الثنائية في احلفاظ
على قوتها على الرغم من ال��ري��اح املعاكسة
من اآلث��ار السلبية املتتالية للوباء والقيود
االحترازية  /عمليات اإلغالق املرتبطة بها.
لقد ق��ام��ت س��ف��ارة الهند ب��إط�لاق سلسلة
م��خ��ص��ص��ة م���ن األح�������داث حت���ت م��وض��وع
““ ”Aatmanirbhar Bharatتسهيل
الدول” ونظمت بنجاح عددا ً من فعاليات ترويج

التجارة واالستثمارات في صيغ مختلطة /
افتراضية ،وكانت االستجابة الساحقة من
مجتمعات األعمال في البلدين مشجعة لرؤيتها
وكانت إشارة إلى عزم أعمالنا على التغلب على
التحديات والعودة إلى احلياة الطبيعية.
ويصادف هذا العام  ،2021الذكرى الستني
لتأسيس العالقات الدبلوماسية ب�ين الهند
وال��ك��وي��ت ،وت��ه��دف ال��س��ف��ارة لالحتفال بهذا
اإلجن��از التاريخي بطريقة الئقة مع فعاليات
ت��ذك��اري��ة على م���دار ال��ع��ام ،كما نتطلع إلى
االحتفال بالذكرى  75الستقاللنا مبشاركة
جميع الهنود وأصدقاء الهند في الكويت .
وق��د أقامت السفارة في األسابيع األخيرة
أرب��ع منصات توعية  ICNو  IPNو IBN
و ( ISN. ICNالشبكة الثقافية الهندية)
كمنصة لتسليط الضوء على تنوعنا الثقافي
وأشكالنا الفنية وللتعرف على املهارات الفنية
وتعزيزها ب�ين مواطنينا املغتربني IPN.
(شبكة املهنيني الهنود) كمنصة للتعلم من
خبرات وجتارب املتخصصني املتميزين لدينا
هنا واستيعاب أفضل املمارسات(IBN.شبكة
األع��م��ال الهندية) كمنصة ل��ع��رض التحول

االقتصادي والعلمي للهند وتسليط الضوء على
مليار فرصة توفرها الهند للشراكة التجارية.
( ISNالشبكة الرياضية الهندية) كمنصة
جلميع املهتمني بالرياضة .وباملثل  ،ومن أجل
الترويج للثقافة الهندية وتراثنا األدبي الغني،
أطلقنا مشروع املكتبة املواضيعية  ،الذي يروج
للكتب عن الهند ويعززها.
لقد لعبت اجلالية الهندية في الكويت دورا ً
محمودا ً في بناء العالقات الثنائية بني البلدين،
يشكل البعد بني الناس حجر األس��اس لهذه
الشراكة الوثيقة واحليوية.
وه��ن��اك ت��ق��دي��ر ك��ب��ي��ر للجالية الهندية
ف��ي ال��ك��وي��ت ،وتقدير ملساهمتهم ف��ي التقدم
االقتصادي لدولة الكويت.
وإننا نولي أولوية قصوى لرفاهية ورعاية
اجلالية الهندية في الكويت .بالنسبة للسفارة ،
فإن أولئك الذين يحتاجون إلى املساعدة والدعم
ليسوا التزامات  ،فهم ليسوا غرباء؛ هم إخواننا
وأخواتنا ،هم ليسوا مشاكل ،هم أولوياتنا.
وخ�لال ال��ع��ام ،سعينا باستمرار إل��ى زي��ادة
حتسني جودة خدماتنا القنصلية وسنواصل
القيام بذلك في املستقبل.

