
أع��رب الرئيس اللبناني ميشال ع��ون، أم��س، عن 
تقديره حل��رص الكويت على مساعدة لبنان ووجه 
الشكر جلمعية ال��ه��ال األح��م��ر الكويتي على الدعم 

املستمر الذي تقدمه لباده.
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان: إن الرئيس عون، 
أش��اد في لقاء مع رئيس مجلس إدارة جمعية الهال 
األحمر الكويتي، الدكتور هال الساير والوفد املرافق 
له، بالعاقات التاريخية التي تربط بني لبنان والكويت 
ووقوفها أميراً وحكومة وشعباً إلى جانب لبنان في 

الظروف الصعبة التي مر بها.
وق��ال: إن “سمو أمير الكويت الشيخ ن��واف األحمد 
عّبر في أكثر من مناسبة عن محبته للبنان واللبنانيني 
وحرصه على توفير كل ما يساعد على تخطي احملنة 

التي يعيشها في مختلف املجاالت”.
واستذكر الرئيس اللبناني، الصداقة التي جمعته 
بسمو األمير الراحل الشيخ صباح األحمد، الذي وقف 
إلى جانب لبنان في احملافل اإلقليمية والدولية ومده 
بالدعم في كل الظروف، متمنياً للكويت دوام التقدم 

واالزدهار ولشعبها الصديق الرخاء والهناء.
ب��دوره قال الدكتور الساير في تصريح إثر اللقاء: 
“عرضنا مساهمات الكويت والهال األحمر عند وقوع 
انفجار مرفأ بيروت، حيث ب��ادرت الكويت في حينها 
بإنشاء جسر جوي نقلت عبره 18 طائرة أكثر من 820 

طناً من املعونات اإلغاثية واملستلزمات الصحية”.
وأش��ار إلى مبادرة الهال األحمر في تأهيل عدد من 
الشقق املتضررة من ج��راء انفجار املرفأ ال��ذي وقع في 
أغسطس م��ن ال��ع��ام 2020 واملساهمة بترميم مبنى 
العيادات اخلارجية في )مستشفى سرطان األطفال(، كما 
مت وبتبرع سخي من اللجنة الشعبية جلمع التبرعات 
في الكويت ترميم ثاثة أجنحة في مستشفى راهبات 

الوردية.
وق��ال: إن “اجلمعية ب��ادرت إل��ى توفير املساعدات 
اإلغاثية وقامت بشراء محاصيل زراعية من املزارعني 

اللبنانيني لتوزيعها على الاجئني السوريني”.
وأضاف: لقد كانت اجلمعية أول منظمة إنسانية تبادر 
بتوفير اللقاحات املضادة لفيروس )كورونا املستجد 
– كوفيد 19( وتنفيذ حملة تطعيم شملت اللبنانيني 
والاجئني السوريني والفلسطينيني، معرباً عن الشكر 

لوزارة الصحة اللبنانية على تعاونها في هذا املجال.
وأش��ار الساير إلى عزم اجلمعية إرس��ال شحنات من 
حليب لألطفال وأدوية ملعاجلة األمراض املزمنة، الفتاً إلى 
التنسيق القائم بني اجلمعية والصليب األحمر اللبناني 
وقد قدمت جمعية الهال األحمر الكويتي سيارات إسعاف 

وأخرى لنقل الدم للصليب األحمر اللبناني. 
وج��رى في ختام اللقاء تقدمي درع من الهال األحمر 
للرئيس اللبناني الذي قدم بدوره درعاً تكرمياً للجمعية 

على جهودها اإلنسانية.
والتقى الساير والوفد املرافق له بعد ذلك مع رئيس 
جمعية الصليب األحمر اللبناني أنطوان الزغبي وبحثا 

املواضيع املشتركة التي تتعاون فيها اجلمعيتان وجرى 
ع��رض مل��ب��ادرة يحضر لها الهال األحمر الكويتي في 
املرحلة املقبلة تتعلق بتوفير كميات من حليب األطفال 

التي يعاني لبنان من انقطاعها.
وتوجه الساير بالشكر للصليب األحمر اللبناني على 
تعاونه ومساعدته جلمعية الهال األحمر الكويتي في 

تنفيذ جهودها وأنشطتها اإلنسانية واإلغاثية في لبنان 
قائاً: “عاقتنا بالصليب األحمر اللبناني عاقة تاريخية 

نقدرها ونثمن هذه الشراكة بيننا”.
م��ن جهته أع��رب الزغبي ع��ن الشكر للهال األحمر 
الكويتي على جهوده السابقة واحلالية في لبنان وقال: إن 

“الهال شريك أساسي في جهودنا اإلنسانية”. 
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21 ألف قرص »ليريكا«  »مكافحة املخدرات« تضبط شخصني بـ 
قالت وزارة الداخلية الكويتية، أول أم��س: إن 
قطاع األمن اجلنائي ممثاً في اإلدارة العامة ملكافحة 
املخدرات متكن من ضبط شخصني بحوزتهما 21 ألف 
قرص من عقار )ليريكا( املؤثر عقلياً واملجرم أخيراً 

ومبلغ مالي حصيلة االجتار بها.
وذك��رت اإلدارة العامة للعاقات واإلع��ام األمني 

ب���وزارة الداخلية ف��ي بيان صحفي، أن معلومات 
وردت إلى اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات تفيد بأن 
شخصني يتاجران في األق��راص املؤثرة عقليا وبعد 
تكثيف التحريات والتأكد من املعلومات مت استصدار 
اإلذن القانوني الازم وضبطهما، إذ عثر بحوزتهما 
على 21 ألف قرص من العقار املشار إليه آنفاً ومبلغ 

مالي قدره 2340 ديناراً كويتياً )نحو 7ر7 ألف دوالر 
أمريكي(.

وأفادت بأنه مبواجهة املتهمني مبا مت ضبطه اعترفا 
بأن املضبوطات تخصهما بقصد االجتار والتعاطي 
ومت إحالتهما مع املضبوطات إلى اجلهة املختصة 

التخاذ اإلجراءات القانونية الازمة بحقهما.
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سموه قدم التعازي إلى رئيس »زامبيا« بوفاة الرئيس األسبق

 أمير البالد يتلقى رسالة تعزية 
من الرئيس اجلزائري بوفاة 

الشيخ منصور األحمد 
تلقى صاحب السمو أمير 
الباد الشيخ ن��واف األحمد، 
رس���ال���ة ت��ع��زي��ة م���ن أخ��ي��ه 
ال��رئ��ي��س ع��ب��دامل��ج��ي��د تبون 
رئيس اجلمهورية اجلزائرية 
ال���دمي���ق���راط���ي���ة ال��ش��ع��ب��ي��ة 
الشقيقة، أعرب فيها فخامته 
عن خالص تعازيه وص��ادق 
مواساته لسموه بوفاة الشيخ 
منصور األحمد )رحمه الله(، 
سائًا فخامته املولى تعالى 
أن ي��ت��غ��م��د ال��ف��ق��ي��د ب��واس��ع 
رحمته ومغفرته ويسكنه 
فسيح جناته، وأن يلهم سموه 
واألسرة الكرمية جميل الصبر 

وحسن العزاء.
 وق��د بعث صاحب السمو 
أم��ي��ر ال��ب��اد ال��ش��ي��خ ن��واف 
األحمد، برسالة جوابية إلى 
أخيه الرئيس عبداملجيد تبون 
رئيس اجلمهورية اجلزائرية 
ال���دمي���ق���راط���ي���ة ال��ش��ع��ب��ي��ة 
ال��ش��ق��ي��ق��ة، ضمنها س��م��وه، 
خالص شكره على ما عبر عنه 
من صادق التعازي واملواساة 
بهذا امل��ص��اب األل��ي��م، مبتهاً 
إلى املولى تعالى أن يدمي على 

فخامته موفور الصحة ومتام 
العافية، وأن ال يريه مكروها 

بعزيز.
م���ن ج��ه��ة أخ������رى، بعث 
ص��اح��ب ال��س��م��و أم��ي��ر ال��ب��اد 
ال���ش���ي���خ ن�������واف األح����م����د، 
ببرقية تعزية إل��ى الرئيس 
إدغ���ار ش��اغ��وا لونغو رئيس 
جمهورية زامبيا الصديقة، 

ع��ّب��ر فيها س��م��وه ع��ن خالص 
ت��ع��ازي��ه وص����ادق م��واس��ات��ه 
بوفاة رئيس جمهورية زامبيا 
األسبق كينيث كاوندا، راجياً 
سموه، ألسرته وذوي��ه جميل 
ال��ص��ب��ر. وب��ع��ث س��م��و ول��ي 
العهد الشيخ مشعل األحمد، 
ب��رق��ي��ة ت��ع��زي��ة إل���ى الرئيس 
إدغ���ار ش��اغ��وا لونغو رئيس 

جمهورية زامبيا الصديقة، 
ضمنها سموه خالص تعازيه 
وصادق مواساته بوفاة رئيس 
ج��م��ه��وري��ة زام��ب��ي��ا األس��ب��ق 
كينيث ك��اون��دا متمنيا ألسرة 
الفقيد وذوي��ه جميل الصبر. 
كما بعث سمو الشيخ صباح 
اخلالد رئيس مجلس ال��وزراء 

ببرقية تعزية مماثلة.

سمو أمير الباد الشيخ نواف األحمد

الرئيس اللبناني ميشال عون يتسلم درعاً من د. هال الساير

ولي العهد يستقبل بعض الوزراء

اس��ت��ق��ب��ل سمو 
ول��ي العهد الشيخ 
م��ش��ع��ل األح���م���د، 
بقصر بيان، صباح 
أمس، نائب رئيس 
م��ج��ل��س ال�����وزراء 
ووزي�������ر ال���دف���اع 
الشيخ حمد جابر 
ال���ع���ل���ي ووزي�����ر 
اخلارجية ووزي��ر 
ال���دول���ة ل��ش��ؤون 
م��ج��ل��س ال�����وزراء 
ال��ش��ي��خ ال��دك��ت��ور 
أحمد ناصر احملمد 
ووزي����ر الداخلية 
الشيخ ثامر العلي. 
كما استقبل سمو 
ول��ي العهد، نائب 
رئ����ي����س م��ج��ل��س 
ال������وزراء ووزي���ر 
ال����ع����دل ووزي�����ر 
ال���دول���ة ل��ش��ؤون 
ت��ع��زي��ز ال��ن��زاه��ة 

عبدالله الرومي.

سمو ولي العهد يستقبل وزراء الدفاع واخلارجية والداخلية
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.. وسموه يستقبل وزير العدل

أشاد بالعالقات التاريخية بني البلدين

الرئيس اللبناني يعرب عن تقديره للكويت 
ملساعدتها ودعمها املستمر لبالده

جانب من اللقاء

نائب وزير اخلارجية يبحث مع 
السفيرة األميركية العالقات 

الثنائية بني البلدين

التقى نائب وزي��ر اخلارجية السفير مجدي 
الظفيري أمس، سفيرة الواليات املتحدة األمريكية 
لدى دولة الكويت إلينا رامانويسكي، إذ مت خال 
اللقاء بحث ع��دد من أوج��ه العاقات الثنائية 

بني البلدين إضافة إلى تطورات األوض��اع على 
الساحتني اإلقليمية والدولية. وحضر اللقاء 
مساعد وزي��ر اخلارجية لشؤون مكتب نائب 

الوزير السفير أيهم العمر.

أك��دت دول��ة الكويت أم��س، مسؤولية النظام 
ال��دول��ي ع��ن إي��ج��اد التكافل والتعاضد ملواجهة 
اجل��ائ��ح��ة ال��ت��ي تسبب فيها ف��ي��روس )ك��ورون��ا 

املستجد – كوفيد 19(.
وقال مندوب الكويت الدائم لدى األمم املتحدة 
واملنظمات الدولية األخرى في جنيف، السفير جمال 
الغنيم، أم��ام ال��دورة ال� 47 ملجلس األمم املتحدة 
حلقوق اإلنسان التي انطلقت أمس: إن املسؤولية 
األولى تقع دائماً على عاتق كل دولة لتوفير جميع 
املرافق واملوارد الازمة لبلوغ املستوى املأمول من 

الرعاية الصحية ملواطنيها.
وأضاف أن الكويت وانطاقاً من هويتها العربية 
اإلسامية وسياستها القائمة على مبادئ التضامن 
الدولي كانت في طليعة الدول الداعمة للمنظومة 
األمم��ي��ة ف��ي مواجهة اجلائحة، إذ حرصت على 
التعاون مع العديد من الشركاء وساهمت بشكل 
فعال في عدد من املبادرات املهمة لتنسيق اجلهد 

الدولي ملواجهة اجلائحة.

وأوض��ح السفير الغنيم، أنه حرصاً على دعم 
اجلهود كافة لضمان توفير اللقاح بشكل عادل 
وسريع وآمن للدول كافة وبناء على توجيهات من 
صاحب السمو أمير الباد الشيخ نواف األحمد، فقد 
أعلنت الكويت أخيراً تعهدها بدعم حتالف )غافي( 
ومنظومة )كوفاكس( مببلغ 40 مليون دوالر ما 
يرفع إجمالي املساهمات الكويتية لدعم اجلهود 
الدولية للتصدي للجائحة إلى نحو 4ر327 مليون 
دوالر. وأكد الغنيم، اقتناع الكويت بأن احلق في 
الصحة هو حق جوهري من حقوق اإلنسان ويظهر 
ذلك بوضوح في الوثيقة احلقوقية العاملية األولى 
املتمثلة في اإلعان العاملي حلقوق اإلنسان وكذلك 
في العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية 

والثقافية.
وق��ال: إن امل��ادة ال� 12 من هذا العهد تشير إلى 
وج��وب الوقاية من األم��راض الوبائية وعاجها 
ومكافحتها وتأمني اخل��دم��ات والعناية الطبية 

للجميع في حالة املرض.

الكويت تؤكد مسؤولية النظام 
الدولي عن التكافل والتعاضد 

ملواجهة جائحة  »كورونا«


