
استقبل وزير اخلارجية ووزير الدفاع 
باإلنابة الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد 
ف��ي دي���وان ع��ام وزارة اخل��ارج��ي��ة أمس 
ال��ث��اث��اء سفير مملكة هولندا الصديقة 
فرانس بوتايت مبناسبة انتهاء فترة عمله 

سفيرا لباده لدى دولة الكويت.
وأش���اد وزي��ر اخل��ارج��ي��ة خ��ال اللقاء 
بجهود السفير خال فترة عمله في الباد 
وإسهاماته التي قدمها ف��ي إط��ار تعزيز 
أواصر العاقات الوثيقة التي تربط البلدين 

والشعبني الصديقني.
كما استقبل وزي��ر اخلارجية ووزي��ر 
الدفاع باإلنابة الشيخ الدكتور أحمد ناصر 
احملمد ف��ي دي���وان ع��ام وزارة اخلارجية 
سفير جمهورية النمسا الصديقة زيغورد 
باخر وذل��ك مبناسبة انتهاء فترة عمله 

سفيرا لباده لدى دولة الكويت.
وأش���اد وزي��ر اخل��ارج��ي��ة خ��ال اللقاء 
بجهود السفير خال فترة عمله في الباد 
وإسهاماته التي قدمها ف��ي إط��ار تعزيز 
أواصر العاقات الوثيقة التي تربط البلدين 
والشعبني الصديقني. وحضر اللقائني 
مساعد وزير اخلارجية لشؤون مكتب وزير 

اخلارجية السفير صالح اللوغاني.

alwasat.com.kw

»اجليش« يؤكد سالمة واستقرار احلدود الكويتية الشمالية
أك���دت رئ��اس��ة األرك���ان العامة للجيش 
الكويتي أم��س سامة واس��ت��ق��رار احل��دود 

الكويتية الشمالية.

وأوضحت الرئاسة في بيان لها: »تنفي 
رئاسة األركان العامة للجيش مايتم تداوله 
عبر وسائل اإلع��ام املختلفة حول تعرض 

أح��د امل��راك��ز لهجوم تخريبي على احل��دود 
الكويتية الشمالية وت��ؤك��د ب��أن احل��دود 

مستقرة وآمنة«.

2

الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد يستقبل سفير هولندا فرانس بوتايت

سموه هنأ رئيس تشاد بالعيد الوطني لبالده

 نائب األمير يستقبل احملمد واخلالد ومحافظ »العاصمة«

استقبل سمو نائب األمير وول��ي العهد 
الشيخ نواف األحمد بقصر بيان صباح أمس 
سمو الشيخ ناصر احملمد. كما استقبل سمو 

نائب األمير وولي العهد سمو الشيخ صباح 
اخلالد رئيس مجلس الوزراء. واستقبل سمو 
نائب األمير وول��ي العهد محافظ العاصمة 

الشيخ طال اخلالد.
من جهة أخرى فقد بعث سمو نائب األمير 
وولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية إلى 

الرئيس إدريس ديبي إتنو رئيس جمهورية 
تشاد الصديقة، عبر فيها سموه عن تهاني 
صاحب السمو أمير ال��ب��اد الشيخ صباح 

األحمد وتهاني سموه مبناسبة ذكرى العيد 
الوطني لباده، متمنيا سموه لفخامته موفور 
الصحة والعافية وللبلد الصديق املزيد من 

التقدم واالزدهار.
كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس 

مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

.. وسموه يستقبل سمو الشيخ صباح اخلالد

وزير »اخلارجية« يستقبل سفيري هولندا 
والنمسا مبناسبة انتهاء فترة عملها

العتيبي: الكويت ثابتة في التزامها 
وتضامنها بدعم لبنان 

أك��دت دول��ة الكويت أنها ستظل ثابتة في 
التزامها وتضامنها بدعم لبنان وشعبه خال 
هذا الوقت الصعب الذي يكافح فيه للتعافي من 
هذا احلادث املدمر ويواجه بنفس الوقت جائحة 
فيروس )كورونا املستجد - كوفيد 19( والعديد 
من التحديات االقتصادية واالجتماعية األخرى.   

 جاء ذلك خال الكلمة التي ألقاها مندوب دولة 
الكويت الدائم لدى األمم املتحدة السفير منصور 
العتيبي في االجتماع االفتراضي ال��ذي نظمه 
مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية 
حول الوضع اإلنساني في لبنان بعد االنفجار 

الذي وقع في بيروت.
وق��ال العتيبي: »عقب التفجيرات املأساوية 
التي وقعت يوم الثاثاء قبل املاضي، أصدر سمو 

نائب األمير وولي عهد الكويت الشيخ نواف األحمد 
تعليمات فورية على مستوى الدولة لتقدمي العون 
واملساعدة اإلنسانية إلخواننا وأخواتنا في لبنان«.   
وأض��اف أن سمو رئيس مجلس ال���وزراء الشيخ 
صباح اخلالد جدد خال مؤمتر املساعدات الدولية 
لدعم لبنان الذي نظمته فرنسا واألمم املتحدة األحد 
املاضي استعداد الكويت لدعم لبنان من خال 30 
مليون دوالر من املساعدات التي سبق االلتزام بها 
عبر إعادة تخصيص الصندوق الكويتي للتنمية 

االقتصادية العربية لألمن الغذائي.  
وأشار العتيبي إلى أن الكويت أعلنت أيضاً عن 
مساعدات طبية وغذائية عاجلة مببلغ 11 مليون 
دوالر إلى جانب تبرعات من اجلمعيات اخليرية 

الكويتية احمللية.   
 وأوضح أن جمعية الهال األحمر الكويتي تقوم 
منذ التعليمات التي أصدرها سمو نائب األمير 
وولي العهد بإرسال مساعدات مستمرة وإمدادات 
طبية وم��س��اع��دات غذائية إل��ى الصليب األحمر 
اللبناني عبر جسر جوي بالتعاون مع اجلهات 

احلكومية مبا في ذلك الوزارات الكويتية.  
ول��ف��ت العتيبي إل��ى أن وزارات اخلارجية 
والصحة وال��ت��ج��ارة وبالتنسيق م��ع السفارة 
الكويتية في بيروت تعمل من أج��ل دع��م جهود 

اإلغاثة اللبنانية احمللية.   
 وأعرب عن شكره ملكتب األمم املتحدة لتنسيق 
الشؤون اإلنسانية )أوتشا( على تقريره األخير عن 

الوضع في لبنان والذي يوفر تفاصيل االستجابة 
اإلنسانية بعد التفجيرات.    

 وأكد العتيبي أهمية ماحظة أن التقرير يسلط 
الضوء أيضاً على االحتياجات احلالية للصحة 
وامل��أوى واللوجستيات واحلماية املطلوبة بناء 
على تقييمات األض��رار األولية التي أجرتها األمم 

املتحدة.   
 وتابع قائًا: »نقدر املساعدات واملساهمات 
التي تقدمها الدول واملنظمات األخرى ونحث بقية 
أعضاء املجتمع الدولي على تعزيز ودع��م شعب 
لبنان خال هذه األوقات الصعبة ونعلم أن شعب 
لبنان قوي وصامد وسوف يجتمعون إلعادة البناء 
والتغلب على هذه املأساة كما فعلوا مرات عديدة 
من قبل«.   وقال العتيبي: »مع األخذ في االعتبار 
حجم الدمار الذي شهدناه نتيجة هذه االنفجارات 
والتحديات احلالية الناجمة عن الوباء احلالي 
ال ميكنهم وال ينبغي عليهم القيام بذلك مبفردهم 
فمع مقتل مئات األشخاص وإصابة أكثر من 5 آالف 
شخص وفقدان 150 يعد التضامن والدعم الدوليني 
أم��را ض��روري��ا«. وت��اب��ع: » إل��ى لبنان ل��دى األمم 
املتحدة وإلى جميع إخوتنا وأخواتنا اللبنانيني في 
لبنان والكويت وحول العالم كما تعلمون لطاملا 
كان لبلدينا وشعبينا عاقات عميقة وطويلة األمد 
وغير قابلة للكسر ولطاملا كانت دول��ة الكويت 
موطنا آلالف املواطنني اللبنانيني الذين ساهموا 

بشكل كبير في منو وثقافة وازدهار الكويت«.  

منصور العتيبي

أك��د محافظ م��ب��ارك الكبير اللواء 
م محمود بوشهري، أن األم��ن ركيزة 
اساسية م��ن رك��ائ��ز احل��ي��اة ودعامة 

رئيسية للتنمية، في شتى املجاالت، 
م��ؤك��داً أن اجل��ه��ود األم��ن��ي��ة ف��ي هذه 
املرحلة موضع تقدير، الف��ت��اً إل��ى أن 

رج��ال األم��ن س��ط��روا ملحمة وطنية 
في ترجمة تعليمات مجلس ال��وزراء 
امل��وق��ر ب��ش��أن ف���رض ح��ظ��ر التجول 

للحد م��ن ان��ت��ش��ار ف��ي��روس ك��وورن��ا 
امل��س��ت��ج��د، م��ع��رب��اً ع��ن ت��ق��ري��ره في 
ال��وق��ت ذات��ه جلهود رج��ال األم��ن في 
حفظ االس��ت��ق��رار ال��داخ��ل��ي، م��ن خال 
أدائ��ه��م للمهام املنوطة بهم. وج��اءت 
تصريحات بوشهري خ��ال تكرميه 
لقيادات أمنية كان لها إسهاماتها في 
حفظ األمن واالستقرار داخل احملافظة 
وه��م مدير ع��ام مديرية أم��ن محافظة 
الفروانية احلالي ومدير أم��ن مبارك 
الكبير السابق العميد عبد الله سفاح 
املا ومساعد مدير األمن السابق العميد 
نافع العنزي ومدير مباحث مبارك 
الكبير السابق مدير إدارة اجلرائم 
اإللكتروتية احلالي العقيد عبد العزيز 
امل��ط��وع وبحضور م��دي��ر أم��ن مبارك 

الكبير العميد خالد الكندي. 
وث��م��ن ب��وش��ه��ري جت����اوب أب��ن��اء 
محافظة مبارك الكبير مع التعليمات 
ال���ص���ادرة ع��ن ال��س��ل��ط��ات الصحية 
واالل��ت��زام بحظر التجول، معرباً عن 
متنياته لصاحب السمو أمير الباد 
الشيخ صباح األحمد مبوفور الصحة 
والعافية، وأن يعيده الله إلى أرض 

الوطن ساملاً معافى.

خالل حفل تكرمي قيادات أمنية

 محافظ »مبارك الكبير«: تقدير كبير جلهود رجال األمن في 
حفظ االستقرار الداخلي وتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء 

محافظ مبارك الكبير مع القيادات األمنية خال حفل التكرمي

سمو نائب األمير يستقبل سمو الشيخ ناصر احملمد

واصلت جمعية الهال األحمر الكويتي أمس 
ال��ث��اث��اء جهودها اإلغ��اث��ي��ة بتوزيع 500 سلة 
غذائية على األسر التي تضررت من جراء انفجار 
مرفأ بيروت الى جانب توزيع املعدات الطبية على 

املستشفيات.
وق��ال رئيس بعثة الهال ال��ى لبنان الدكتور 
مساعد العنزي ل� )ك��ون��ا(: إن »ه��ذه املساعدات 
محاولة للتخفيف من حجم األض��رار التي حلقت 
باألسر لذلك حرصنا على توزيعها يداً بيد بشكل 

مباشر«.
واعتبر أن تقدمي امل��ع��دات واالج��ه��زة الطبية 
للمستشفيات يساعدها في رفع جزء من األضرار 
التي حلقت بها وميكنها من متابعة خدمة املواطنني 

طبيا قدر املستطاع. وأشار إلى تعاون اجلمعية عبر 
فريقها امليداني الذي حضر في بيروت منذ األيام 
األول��ى مع الصليب األحمر اللبناني وبالتنسيق 
مع سفارة الكويت في لبنان. وأعرب عدد من األسر 
اللبنانية عن الشكر للكويت وشعبها على التلبية 
السريعة لإلغاثة مع اإلش��ارة ال��ى أهمية توزيع 

املساعدات بشكل مباشر ملن حلقهم ضرر االنفجار.
وكانت جمعية الهال األحمر الكويتي قدمت 
املعدات الطبية واملواد الصحية خلمسة مستشفيات 
م��ت��ض��ررة ه��ي )ال��ق��دي��س ج��اورج��ي��وس ل��ل��روم 
األرث��وذك��س واللبناني اجلعيتاوي وال��وردي��ة 
والكرنتينا وامل��ق��اص��د( لتمكينها م��ن مواصلة 

خدماتها الطبية.

»الهالل األحمر الكويتي« تواصل توزيع 
املساعدات على األسر املتضررة في لبنان
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