
أع���رب ن��ائ��ب وزي���ر اخل��ارج��ي��ة خالد 
اجلارالله أول أمس، عن استنكار واستياء 
ورف��ض دول��ة الكويت الشديد لإلساءات 
الصادرة من معاون وزيرة القوى العاملة 
املصرية واستهدفت ال��دول��ة ورم��وزه��ا، 
م��ع��ت��ب��راً إي���اه���ا »مم���ارس���ات مشينة« 
تستوجب من السطات املصرية اتخاذ 
إج����راءات قانونية بحق ه��ذا امل��س��ؤول 
الرسمي. وقال اجلارالله في بيان صادر 
عن وزارة اخلارجية: إنه مت ظهر أول أمس 
استدعاء سفير جمهورية مصر العربية 
لدى البالد طارق القوني، وذلك في أعقاب 
اإلس���اءات التي ص��درت مساء اخلميس 
املاضي، عبر وسائل التواصل االجتماعي 
على لسان معاون وزيرة القوى العاملة 

املصرية.
وذكر اجلارالله أنه نقل للسفير املصري 
»استنكار واستياء ورفض دولة الكويت« 
لصدور مثل هذه اإلس��اءات ومن مسؤول 
رسمي في الدولة، التي »استهدفت الكويت 

ورموزها«.
وأوضح أن وزارة اخلارجية الكويتية 
طلبت رسمياً من السلطات املصرية بأن 
ت��ب��ادر وعلى ال��ف��ور باتخاذ اإلج���راءات 
القانونية جت��اه م��ا ص��در م��ن إس���اءات 
وإحالة من ورائها للتحقيق وذلك للوقوف 
على املالبسات واألسباب وراء إصدارها، 
مت��ه��ي��داً الت��خ��اذ اإلج�����راءات القانونية 
املناسبة الكفيلة ب��ردع ه��ذه املمارسات 

املشينة و«إع����ادة االع��ت��ب��ار للعالقات 
األخوية بني البلدين« بعد ما تعرضت له 

من مساس.
وأض���اف أن��ه أبلغ السفير كذلك بأن 
وزارة اخلارجية الكويتية ستتابع ما 
ستتخذه السلطات املصرية من إجراءات 

والتي على ضوئها »ستحتفظ بحقها في 
اتخاذ ما يلزم من إج���راءات« ل��ردع هذه 
اإلس����اءات للكويت ورم��وزه��ا و«إع���ادة 
االعتبار للعالقة األخوية بني البلدين« 

وضمان عدم املساس بها.
من جانبه أع��رب السفير املصري عن 

رفضه واستنكاره لهذه اإلس����اءات في 
حق دول��ة الكويت ورم��وزه��ا، مؤكداً أنه 
قد تلقى اتصاالً من املسؤولني في وزارة 
اخل��ارج��ي��ة املصرية أك���دوا خ��الل��ه عزم 
السلطات املصرية اتخاذ اإلج��راء الالزم 

بحق املسؤول عن هذه اإلساءات.
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الكويت تؤكد أهمية تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي
أكدت دولة الكويت اهمية تعزيز سيادة القانون على 
الصعيدين الوطني والدولي وتطبيق ميثاق األمم املتحدة 
ومبادئه والقانون الدولي باعتبارهما ركيزتني أساسيتني 
في التصدي للتحديات والتهديدات التي يواجهها املجتمع 

الدولي.

جاء ذلك خالل كلمة دولة الكويت التي ألقاها السكرتير 
الثاني بشار املويزري أم��ام اللجنة السادسة للجمعية 
العامة لألمم املتحدة أول أمس، خالل مناقشة بند سيادة 

القانون على الصعيدين الوطني والدولي.
وقال املويزري: إن “تعزيز سيادة القانون ميكن من 

خالله حتقيق العدالة واحترام االلتزامات الناشئة عن 
املعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي في مجال 
السلم واألمن وحقوق اإلنسان واحلريات األساسية للفرد 
واملساواة بني اجلميع دون متييز وخصوصا في مناطق 

النزاع”.
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سموه تلقى رسالة تعزية من الرئيس األميركي

أمير البالد: نتطلع إلى تعزيز العالقات 
التاريخية مع الواليات املتحدة األميركية

تلقى صاحب السمو أمير ال��ب��الد الشيخ 
نواف األحمد، رسالة تعزية من الرئيس دونالد 
ت��رام��ب رئيس ال��والي��ات املتحدة األمريكية 
الصديقة، أع���رب فيها لسموه ع��ن خالص 
تعازيه وص��ادق مواساته بوفاة املغفور له 
ب��إذن الله تعالى صاحب السمو أمير البالد 
ال��راح��ل الشيخ ص��ب��اح األح��م��د »ط��ي��ب الله 
ث��راه«، مستذكراً مناقب ومآثر سموه »رحمه 
الله«، ومشيراً إلى أنه كان صديقاً شخصياً، 
وأن الشعب الكويتي فقد قائداً متفانياً، وفقد 
العالم دبلوماسياً ال يكل، كما أعرب فخامته 
عن سروره بتقليد سموه »رحمه الله« وسام 
االس��ت��ح��ق��اق العسكري ب��درج��ة ق��ائ��د أعلى 

تعبيراً عن االمتنان له جلهوده في تعزيز 
األمن في املنطقة، كما عبر عن ثقته بأن البلدين 
سيعمالن سوياً نحو مستقبل التعاون الذي 
ارتآه صاحب السمو أمير البالد الراحل الشيخ 
صباح األحمد »رحمه الله«، متمنياً لسموه 

دوام الصحة والعافية.
وقد بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
ن���واف األح��م��د، ب��رس��ال��ة شكر ج��واب��ي��ة الى 
الرئيس دونالد ترامب رئيس الواليات املتحدة 
األمريكية الصديقة، ضمنها سموه خالص 
شكره وتقديره على ما عبر عنه فخامته من 
ص��ادق التعازي وامل��واس��اة، وعلى استذكار 
فخامته ملناقب وم��آث��ر صاحب السمو أمير 

البالد ال��راح��ل الشيخ صباح األحمد »طيب 
الله ث���راه«، م��ج��دداً سموه شكره على منح 
فخامته وسام االستحقاق العسكري بدرجة 
قائد أعلى لسموه »رحمه الله«، مشيداً سموه 
بالعالقات التاريخية الراسخة التي جتمع 
دول��ة الكويت وال��والي��ات املتحدة األمريكية 
والشعبني الصديقني والتأكيد على التطلع 
املشترك لتعزيز أواصر هذه العالقات وتطوير 
التعاون املشترك بينهما في مختلف املجاالت 
واالرتقاء به إلى افاق أرحب خدمة ملصلحتهما، 
متمنياً لفخامته دوام الصحة والعافية 
وللواليات املتحدة األمريكية الصديقة كل 

رئيس الواليات املتحدة األمريكية دونالد ترامبالتقدم واالزدهار.

خالد اجلارالله خالل لقائه السفير املصري

اجلارالله: اإلساءات الصادرة من معاون وزيرة القوى 
العاملة املصرية »ممارسات مشينة«

أيدت بيان »التعاون اإلسالمي« الرافض لنشر الرسوم املسيئة

اخلارجية: اإلساءة لألديان 
السماوية تشعل روح الكراهية 

أعلنت وزارة اخلارجية الكويتية، أن 
دولة الكويت تابعت باستياء بالغ استمرار 
نشر ال��رس��وم املسيئة ل��ل��رس��ول )صلى 
الله عليه وسلم(، مؤكدة تأييدها لبيان 
منظمة التعاون اإلسالمي الذي »يعبر عن 
األم��ة االسالمية جمعاء وم��ا ج��اء ب��ه من 
مضامني شاملة راف��ض��ة  لتلك اإلس��اءات 

واملمارسات«.
وحذرت الوزارة في بيان لها أول أمس، 
من مغبة دعم تلك اإلس��اءات واستمرارها 
س��واء لألديان السماوية كافة أو الرسل 
عليهم السالم من قبل بعض اخلطابات 
السياسية الرسمية، التي تشعل روح 
الكراهية والعداء والعنف وتقوض اجلهود 
التي يبذلها املجتمع الدولي لوأدها وإشاعة 
ثقافة التسامح والسالم بني شعوب العالم.

كما حذرت من مغبة االستمرار في دعم 
ه��ذه االس����اءات وال��س��ي��اس��ات التمييزية 
التي تربط اإلس���الم ب��اإلره��اب مل��ا متثله 

من »تزييف للواقع وتطاول على تعاليم 
شريعتنا السمحاء الرافضة ل��إلره��اب، 
فضالً عما متثله من إس��اءة بالغة ملشاعر 

املسلمني حول العالم«.

وزارة اخلارجية

سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد

بعث صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ نواف األحمد، ببرقية تهنئة إلى 
إدغار شاغوا لونغو رئيس جمهورية 
زامبيا الصديقة، عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده، متمنياً لفخامته موفور الصحة 

والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم 
واالزدهار.

وب��ع��ث سمو ول��ي العهد الشيخ 
مشعل األح��م��د ببرقية تهنئة إلى 
الرئيس إدغ��ار شاغوا لونغو رئيس 
جمهورية زامبيا الصديقة، ضمنها 

سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، راجياً لفخامته موفور 

الصحة والعافية.
كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد 
رئيس مجلس ال��وزراء ببرقية تهنئة 

مماثلة.

أشاد وزير الداخلية األردني توفيق احلالملة، 
أمس السبت، بااللتزام الذي يظهره املواطنون 
الكويتيون امل��ت��واج��دون باململكة ف��ي تطبيق 
حظر التجول الشامل واجلزئي بجميع أنحاء 
البالد ملواجهة تفشي فيروس )كورونا املستجد 

- كوفيد 19(.
جاء ذلك خالل لقاء جمع سفير دولة الكويت 
لدى األردن عزيز الديحاني واحلالملة الذي تولى 
حقيبة )الداخلية( في احلكومة اجلديدة وبحث 
مجمل عالقات التعاون الثنائية وسبل تطويرها 

مبا يخدم املصلحة املشتركة للبلدين الشقيقني.
وق��ال الديحاني ل� )ك��ون��ا( عقب اللقاء: إن 
احلالملة أع��رب عن تقديره للجالية الكويتية 
تطبيقها أوام��ر )قانون الدفاع( املعمول به في 
اململكة وال���ذي تنفذه جميع األج��ه��زة األمنية 
والعسكرية في ظل الظروف االستثنائية الطارئة 

التي تعيشها البالد.

وذكر أنه أكد حرص األجهزة األمنية األردنية 
على متابعة أوضاع املواطنني الكويتيني املقيمني 
في اململكة باستمرار والتنسيق مع السفارة 
الكويتية ملعاجلة جميع املشاكل واملعوقات 
أمامهم السيما خ��الل أزم��ة )ك��ورون��ا(، حيث 
يتطلب من اجلميع التعاون والتقيد بالتعليمات 

الصادرة باستمرار.
وأش��ار الديحاني إلى أن اللقاء تخلله بحث 
ومناقشة ملفات تتعلق بتعزيز التعاون األمني 
وت��ب��ادل ال��زي��ارات واخل��ب��رات ب��ني املؤسسات 
األمنية والعسكرية والتدريبية وإي��ج��اد أطر 
أوسع للعمل األمني املشترك بناء على توجيهات 

القيادتني السياسيتني.
ويطبق األردن احلكومة األردنية حظر جتول 
شامل يوم اجلمعة من كل أسبوع، وحظر جتول 
جزئي وسط األسبوع مدته سبع ساعات حتى 

نهاية العام احلالي.

بحث مع السفير الديحاني تطوير العالقات الثنائية

وزير داخلية األردن يشيد بالتزام 
املواطنني الكويتيني بتطبيق حظر التجول

مسؤول أممي: شراكتنا مع الكويت أرست الدبلوماسية 
الوقائية ودعائم التنمية والسالم وحقوق اإلنسان

أش��اد ممثل األم��ني ال��ع��ام ل��ألمم املتحدة 
واملنسق املقيم لدى دولة الكويت الدكتور 
ط��ارق الشيخ، بالشراكة الطويلة األم��د 
وال��ع��الق��ات ب��ني دول����ة ال��ك��وي��ت واألمم 
املتحدة وتعاونهما حلل القضايا العربية 
واإلقليمية والعاملية مما أرسى أسس مفهوم 

الدبلوماسية الوقائية واالعتدال.
وق��ال الشيخ في بيان صحفي مبناسبة 
ال��ذك��رى ال75 لتأسيس األمم املتحدة 
وميثاقها التأسيسي ال��ذي ص��ادف أمس 
السبت وال��ذك��رى ال57 لعضوية دول��ة 
الكويت في املنظمة: إن هذه الشراكة أثمرت 
في أحلك الظروف دعم اإلص��الح ومحاربة 
الفساد وإرس��اء دعائم التنمية املستدامة 

والسالم وحقوق اإلنسان.
وأض�����اف »إن���ن���ا ع��ل��ى ث��ق��ة ت��ام��ة ب��أن 
الشراكة القوية بني األمم املتحدة ودول��ة 
الكويت ستبقى ثابتة ومنضي نحو أهدافنا 
االستراتيجية املشتركة لدعم أول��وي��ات 
وتطلعات الدولة بخطى ثابتة ونهج راسخ 
بقيادة صاحب السمو أمير دول��ة الكويت 
الشيخ نواف األحمد، ونحن على ثقة من أن 
سموه سيواصل دعم ال��دور املتكامل لألمم 
املتحدة كمدافع عاملي حيوي ع��ن السالم 

والتنمية املستدامة واحلقوق للجميع«.
واستطرد أن ذلك يأتي بناء على الدور 
الكرمي للقيادة الكويتية كرسل سالم وبناة 
جسور واالس��ت��م��رار ف��ي ال��دع��م اإلنساني 

املميز دائما في اخلطوط األمامية لتحفيز 
املجتمع الدولي على إظهار التضامن وتعزيز 
التعددية. وأفاد بأن الذكرى السنوية ال75 
لألمم املتحدة وميثاقها التأسيسي والذكرى 
ال57 لدولة الكويت عضوا في األمم املتحدة 
تأتيان في وق��ت يشهد العالم اضطرابات 
كبيرة تتفاقم بسبب األزمة الصحية العاملية 
غير املسبوقة جائحة )كوفيد 19( مع آثار 
اقتصادية واجتماعية شديدة لكنه أيضا 
تذكير بأن أوق��ات النضال ميكن أن تصبح 

فرصة للتغيير اإليجابي والتحول.
وبنينّ الشيخ أنه كجزء من االحتفال بهذا 
العام التاريخي وسلسلة الفعاليات للمنظمة 
الدولية فقد ركزت األنشطة املشتركة ملكتب 
املنسق املقيم لألمم املتحدة في دولة الكويت 

بشكل أساسي على لعب دور محوري في 
احل��وارات املفتوحة. وأش��ار في هذا الصدد 
إلى منصة »UN75Talk« الشهرية التي 
جتمع وك���االت األمم امل��ت��ح��دة وال��ش��رك��اء 
الوطنيني من شتى القطاعات في مناقشات 
مفتوحة من أجل حلول إيجابية كجزء من 
دع��وة األم��ني العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوتيريس في إجراء حوار دولي شامل عاملي 
ودور التعاون العاملي في بناء املستقبل 
الذي نريده ونصبو إليه. ونقل الشيخ عن 
األمني العام لألمم املتحدة قوله: إن الذكرى 
السنوية ال75 إلنشاء األمم املتحدة “تأتي 
في خضم جائحة عاملية ومهمتنا األساسية 
أكثر أهمية من أي وق��ت مضى هي تعزيز 
الكرامة اإلنسانية وحماية حقوق اإلنسان 
واحترام القانون الدولي وإنقاذ البشرية من 

ويالت احلرب”.
ولفت إلى دعوة غوتيريس عندما بدأت 
اجل��ائ��ح��ة إل���ى وق���ف إلط���الق ال��ن��ار على 
الصعيد العاملي “ففي عاملنا اليوم نواجه 
ع��دوا مشتركا واح��دا هو كوفيد19- وقد 
ح��ان الوقت اآلن ل��زي��ادة اجلهود من أجل 
ال��س��الم لتحقيق وق��ف إلط��الق ال��ن��ار على 
الصعيد العاملي وعلينا أيضا أن نتصالح 
م��ع ك��وك��ب��ن��ا ف��ح��ال��ة ال���ط���وارئ املناخية 
تهدد احل��ي��اة نفسها”. وأش���ار إل��ى تركيز 
غوتيريس على وجوب احتاد العالم بأسره 
للوصول إلى احلياد الكربوني أي الوصول 

بانبعاثات غ���ازات الدفيئة الصافية إلى 
مستوى الصفر بحلول ع��ام 2050. وذكر 
أنه احتفاال باليوم العاملي لألمم املتحدة فقد 
أطلقت املنظمة الدولية املعرض االفتراضي 
TheWorldWeWant )ال��ع��ال��م ال��ذي 
نريده( وهو مجموعة خاصة من 75 صورة 
منتقاة من أكثر من 50 ألف صورة من أكثر 
من 130 دولة وهو استجابة إبداعية لنداء 
األمني العام لألمم املتحدة لالستماع مباشرة 

من الشعوب حول رؤيتهم للمستقبل.
وب��نينّ الشيخ أن املعرض بضم الصور 
الفائزة على املستوى احمللي لتسليط الضوء 
على ي��وم األمم املتحدة وس��ط القيود التي 
تفرضها تدابير الصحة العامة املعمول.
وعلى الصعيد احمللي أفاد بإطالق مسابقة 
للتصوير الفوتوغرافي “تطمح إلى إبراز 
مختلف املعالم وجوانب التنمية البشرية 
في )كويت جديدة( مستدامة يسلط النشاط 
الضوء على التعاون املثمر بني دولة الكويت 
واألمم امل��ت��ح��دة ف��ي تنفيذ أج��ن��دة 2030 
للتنمية املستدامة العاملية وانعكاس اخلطط 

اجلارية واملستقبلية”.
وأشار إلى أنه احتفاال مبرور 75 عاما على 
إنشاء األمم املتحدة عقدت الدول األعضاء من 
بينها دولة الكويت فعالية رفيعة املستوى 
في 21 سبتمبر 2020 أع��ادت فيها تأكيد 
حتدياتنا املترابطة التي ال ميكن معاجلتها إال 

من خالل تنشيط تعددية األطراف.
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سمو األمير يهنئ رئيس زامبيا بالعيد الوطني لبالده
تلقى صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
ن��واف األحمد، برقية تهنئة من فخامة 
الرئيس مارسيلو ريبيلو س��وزا رئيس 
جمهورية ال��ب��رت��غ��ال، أع���رب فيها عن 
خالص تهنئته لسموه، مبناسبة توليه 
مقاليد احل��ك��م، متمنياً لسموه موفور 

الصحة والعافية والتوفيق وال��س��داد 
وللعالقات الوطيدة بني البلدين الصديقني 

املزيد من التطور والنماء.
وقد بعث صاحب السمو أمير البالد 
ال��ش��ي��خ ن���واف األح���م���د،  ببرقية شكر 
جوابية ضمنها خالص شكره على ما 

عبر عنه فخامته من طيب املشاعر، مشيداً 
سموه بالعالقات الوطيدةالتي تربط 
البلدين والتطلع املشترك لتعزيزها 
واالرت��ق��اء بها إل��ى اف��اق أرح��ب متمنيا 
لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد 

الصديق كل التقدم واالزدهار.

.. ويتلقى برقية تهنئة من رئيس جمهورية البرتغال

وزير الداخلية األردني توفيق احلالملة خالل لثائه السفير عزيز الديحاني

د. طارق الشيخ


