
قال سفير دولة الكويت لدى الصني سميح جوهر حيات أمس 
األربعاء إن طائرة عسكرية تابعة اجليش الكويتي محملة ب 55 
طنا من املستلزمات الطبية والوقائية غادرت الصني في طريقها 
الى البالد وذلك لتعزيز املخزون االستراتيجي في وزارة الصحة 

العامة في البالد.
وأض���اف السفير ح��ي��ات ف��ي تصريح ل��� )ك��ون��ا( أن��ه يقوم 
باإلشراف على إجراءات تسيير الرحالت بني الكويت والصني عبر 
جسر جوي قائم بني البلدين وذلك لتدعيم املخزون االستراتيجي 

في مختلف قطاعات الدولة املختلفة.
وأعرب عن الشكر والتقدير للتعاون البناء الذي يبديه كبار 

املسؤولني الصينني السيما في إجراءات تسهيل عمليات اإلمدادات 
الطبية والوقائية التي تطلبها الكويت. 

وأثنى على اجلهود املتواصلة ألبناء الوطن املخلصني في 
اجليش الكويتي مشيدا بطاقم الطائرة العسكرية.

وذك��ر أن طاقم الطائرة العسكرية التي غ��ادرت من مدينة 
)كوانزو( الصينية في وقت سابق أمس عمل بفترات قياسية على 
توفير اإلم��دادات الطبية والوقائية والعودة بها إلى البالد على 
وجه السرعة.وأعرب السفير حيات عن الشكر والتقدير ملجلس 
الوزراء الكويتي وكبار املسؤولني في وزارات اخلارجية والدفاع 

والصحة. 

أيام خالل  الوافدة  للعمالة  إيواء  ومراكز  صحية  محاجر  جتهيز  الفارسي: 
أعلنت وزيرة األشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون 
اإلس��ك��ان الكويتية الدكتورة رن��ا ال��ف��ارس عن العمل 
على توفير وجتهيز احملاجر الصحية ومراكز اإلي��واء 
مخصصة للعمالة الوافدة املقيمة بالبالد خالل األيام 

ال��ق��ادم��ة وذل���ك الح��ت��واء وم��واج��ه��ة ف��ي��روس ك��ورون��ا 
املستجد )كوفيد - 19(.

وقالت الفارس في بيان صحفي: إن احملاجر ستكون 
في اجلهراء وجنوب الصباحية والعبدلي وستتضمن 

مهاجع مخصصة ملبيت ال��ع��م��ال وف��ق االش��ت��راط��ات 
الصحية والوقائية باالضافة الى جتهيز منطقة لعمليات 
الفحص والكشف الطبي لالطالع على حالتهم الصحية 

ومتابعتهم.
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السفير سميح جوهر حيات

الضباط  من  جديدة  كوكبة  بتخريج  قام 

وزير الداخلية: نحرص على استكمال وتعزيز مسيرة التعاون األمني اخلليجي

أك��د نائب رئيس مجلس ال���وزراء وزير 
الداخلية وزي���ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون مجلس 
الوزراء أنس الصالح أول أمس حرص دولة 
الكويت وبتوجيهات أميرية سامية على 
استكمال وتعزيز مسيرة التعاون األمني 
اخلليجي حفاظا على أمن واستقرار )مجلس 
ال��ت��ع��اون( وحماية مكتسباته ومصالح 

مواطنيه.
ج��اء ذل��ك ف��ي ب��ي��ان ص���ادر ع��ن اإلدارة 
العامة للعالقات واإلعالم األمني في وزارة 
الداخلية عقب ح��ض��ور ال��وزي��ر الصالح 
اجتماعا مرئيا لوزراء الداخلية اخلليجيني 
ب��ح��ث م��وض��وع��ات أم��ن��ي��ة مهمة متعلقة 
بهذه اجلائحة وسبل مواجهتها واحلد من 

انتشارها.
وأش����ار ال���وزي���ر ال��ص��ال��ح إل���ى أهمية 
االجتماع ال��ذي عقد برئاسة نائب رئيس 
مجلس ال��وزراء وزير الداخلية اإلماراتية 
الفريق الشيخ سيف ب��ن زاي��د آل نهيان 
ومبشاركة األم��ني العام ملجلس التعاون 
الدكتور نايف احلجرف ال سيما أنه »يأتي 
في ض��وء ال��ظ��روف الراهنة التي مير بها 
العالم ج��راء تداعيات انتشار الفيروس 
املستجد وللوقوف على آخ��ر املستجدات 
األم��ن��ي��ة وال��وق��ائ��ي��ة امل��ب��ذول��ة مل��واج��ه��ة 

انتشاره«.
واتفق وزراء الداخلية على أن تتولى 
األمانة العامة ملجلس التعاون اخلليجي 
التنسيق لعقد اج��ت��م��اع ملمثلي وزارات 
الداخلية ب��ال��دول االع��ض��اء متى م��ا دعت 
احل��اج��ة )ع��ب��ر تقنية االت��ص��ال امل��رئ��ي( 
لتنسيق اجلهود األمنية للحد من انتشار 

الفيروس.
كما اتفقوا بحسب بيان صادر عن )األمانة 
العامة( على أن تتولى األمانة تزويد كل 

وزارات الداخلية للدول األعضاء باملعلومات 
التي ت��رد إليها من نظيراتها في أي دولة 
عضو حول اإلج��راءات االحترازية األمنية 

ذات الصلة.
وأكد ال��وزراء على ما سبق االتفاق عليه 

من عدم السماح بخروج أي مواطن الى أي 
دول��ة أخ��رى إال بنفس الوثيقة التي دخل 
بها إلى أي دولة مع دول املجلس »وحتديدا 

جواز السفر« عند استئناف الرحالت.
وث��ّم��ن وزراء ال��داخ��ل��ي��ة اجل��ه��ود التي 

تقوم بها دول املجلس في إطار التعامل مع 
)كورونا( من خالل اإلج��راءات االحترازية 
املتوازية مع اإلج��راءات الوقائية الصحية 
عبر املنافذ البرية واجل��وي��ة حفاظا على 
سالمة املواطنني واملقيمني واملتنقلني بني 

دول املجلس.
وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم للكوادر 
الطبية والفنية في دول املجلس وجميع 
دول العالم ملا يبذلونه من جهود كبيرة في 

مواجهة الفيروس والسعي إلنقاذ األرواح.

وأش���ادوا باجلهود احلثيثة التي يقوم 
بها منتسبو القطاعات األمنية والعسكرية 
ف��ي دول املجلس ومساهمتهم امللموسة 
ف��ي احل��د م��ن ان��ت��ش��ار ال��ف��ي��روس منوهني 
بتعاون املواطنني واملقيمني مع اإلج��راءات 

االحترازية والوقائية.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية ووزي��ر ال��دول��ة لشؤون مجلس 
ال��وزراء الكويتي أنس الصالح قد قام أول 
أمس بتخريج كوكبة جديدة من الضباط 
)خمسة برتبة م��الزم( حيث قاموا ب��أداء 

القسم أمامه.
وق��دم الصالح ف��ي تصريح نقله بيان 
صحفي صادر عن اإلدارة العامة للعالقات 
واإلعالم األمني بالوزارة التهنئة للضباط 
اجل��دد بشرف التخرج من كليات الشرطة 
واالنضمام إلى زمالئهم في ميدان العمل 
داعيا إياهم إلى التحلي بااللتزام واالنضباط 
وأن ي��ك��ون��وا ع��ل��ى م��س��ت��وى املسؤولية 
ومواصلة العلم واالستفادة من خبرات من 

سبقوهم في هذا املجال.
وشدد على أن انخراطهم في العمل األمني 
مع زمالئهم بوزارة الداخلية يعد مسؤولية 
كبيرة في ظل األزمة التي متر بها البالد في 
مواجهة فيروس كورونا املستجد )كوفيد 
- 19( مؤكداً أن عليهم بذل املزيد من اجلهود 

والعطاء ومضاعفة العمل.
وحضر مراسم أداء القسم كل من وكيل 
وزارة الداخلية الفريق عصام النهام ووكيل 
وزارة الداخلية املساعد لشؤون التعليم 
والتدريب اللواء الشيخ مازن اجلراح ومدير 
ع��ام أكادميية )سعد العبدالله( للعلوم 
األمنية بالتكليف اللواء ناصر بورسلي فيما 
تال قرار التعيني والقسم مدير كلية الشرطة 

العميد علي الوهيب.

وزير الداخلية في لقطة جماعية مع كوكبة جديدة من الضباط

عسكرية  طائرة  مغادرة  الصني:  لدى  الكويت  سفير 
صينية طبية  مبستلزمات  محملة  كويتية 

وزير الداخلية خالل حضوره اجتماعاً مرئياً لوزراء الداخلية اخلليجيني
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جانب من حفل تكرمي الضباط

جانب من عملية حتميل املستلزمات الطبية والوقائية

  أش��اد سفير جمهورية أذربيجان ل��دى البالد 
إيلخان قهرمان باملجهودات اجلبارة التي قامت 
بها دولة الكويت في الوقاية من فايروس كورونا 
اجلديد واالحترازات الكبيرة ملكافحة هذا الفايروس 
وتامني جميع املستلزمات املعيشية لسكان دولة 
الكويت مواطنيها واملقيمني على أرضها الطيبة، 
وه��ذه املجهودات التي يشهد لها العالم أجمع قد 
فاقت كل التوقعات كما هو بالعادة  وه��ذا ليس 
بغريب على بلد قائدها أمير اإلنسانية صاحب 
السمو الشيخ صباح األحمد، وكدولة شعبها محب 
للعطاء والعمل اإلنساني، وكما نشرت منظمة 
الصحة العاملية بان دولة الكويت من أول الدول 
املتبرعة لها ، وان دولة الكويت تبرعت بأكبر مبلغ 
ملكافحة فايروس كورونا اجلديد  وذل��ك لتمويل 
برامج االستجابة للتصدي لهذا الفايروس ، وذلك 
دليل على أن حضرة صاحب السمو ال مثيل له في 
سرعة االستجابة للعمل اإلنساني جلميع دول 

العالم.
 وق��ال ق��ه��رم��ان: م��ن ه��ذا املنطلق ت��ود سفارة 
جمهورية أذربيجان بدولة الكويت الصديقة بان 
تساهم بجزء من راتب  اعضاء السفارة شهريا لدعم 

مكافحة فايروس كورونا.
وأض���اف: بشكل شخصي أود أن أنتهز هذه 
الفرصه بالتقدم بالشكر وعظيم اإلمتنان لدولة 
الكويت حكومة وشعبها متمثلة في حضرة صاحب 
السمو وسمو ول��ي العهد و سمو رئيس مجلس 
ال���وزراء  ووزي��ر اخلارجية ومدير إدارة املراسم 
وأع��ض��اء وزارة اخل��ارج��ي��ة على تسهيل جميع 
اإلجراءات املتعلقة بعودتي إلى بلدي الثاني دولة 
الكويت، وحسن اإلستقبال الذي حظيت به من قبل 

الطاقم األمني والطاقم الطبي عند وصولي إلى 
أرض املطار، وكانت جميع اإلج��راءات على اعلى 
مستوى، ومت نقلي إلى احلجر من قبل املسؤولني 
م��ن قبل وزارة الصحة وك��ان��وا ف��ي غاية الرقي 
بالتعامل، وعند وصولي إلى منطقة احلجر كان 
اإلستقبال من الطاقم االمني والطبي  بشكل رائع 
من الترحيب واإلستقبال الذي أسعدني وقد أثلج 
ص��دري، ومكان إقامتي غاية في الرقي والتعامل 
وجميع االحتياجات متوفرة، وأود أن أتقدم بجزيل 
الشكر إل��ى وزي��ر الصحة واملسؤولني في وزارة 
الصحة على الرعاية الصحية التي تقوم بها جميع 

الكوادر الطبية  في تعاملهم مع اجلميع في احلجر.

أشاد باجلهود الكبيرة التي تقوم بها الكويت 

قهرمان: سفارة أذربيجان تساهم 
بجزء من رواتب منتسبيها لدعم 

جهود مكافحة »كورونا«

السفير إيلخان قهرمان


