الكويت تهنئ حاكم عام جامايكا بالعيد الوطني لبالده
بعث سمو نائب األمير وول��ي العهد الشيخ
ن��واف األحمد ببرقية إل��ى باتريك لينتون ألن
حاكم عام جامايكا الصديقة ،عبّر فيها سموه عن
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خالل اتصال هاتفي مع الرئيس اللبناني

نائب األمير يعزي بضحايا
انفجار مرفأ «بيروت
أج��رى سمو نائب األمير
وول��ي العهد الشيخ ن��واف
األحمد اتصاالً هاتفياً مساء
أم��س األول بأخيه الرئيس
العماد ميشال ع��ون رئيس
اجل���م���ه���وري���ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة
الشقيقة ،أع��رب خالله عن
تعاطف دولة الكويت للبنان
الشقيق في مواجهة حادث
االنفجار الكبير الذي وقع في
مرفأ بيروت وأودى بحياة
ال��ع��ش��رات وإص��اب��ة املئات
ودعمها له في مواجهة آثاره
ووقوفها إلى جانبه.
كما عبّر سموه عن خالص
ت��ع��ازي��ه وت��ع��ازي الشعب
الكويتي لفخامته وللشعب
اللبناني الشقيق وألس��ر
ال��ض��ح��اي��ا ،متمنياً سموه
للضحايا الرحمة واملغفرة
وللمصابني سرعة الشفاء
وال��ع��اف��ي��ة ،س��ائ�لاً سموه
امل���ول���ى ت��ع��ال��ى أن يحفظ
لبنان وشعبه الشقيق من
كل مكروه.
وقد أعرب فخامته عن بالغ
تقديره لسمو نائب األمير
وولي العهد على هذه املبادرة
ال��ك��رمي��ة وه����ذا ال��ت��واص��ل

تهاني صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح
األح��م��د وتهاني سموه مبناسبة ذك��رى العيد
الوطني لبالده ،متمنياً سموه لفخامته موفور

الصحة والعافية وللبلد الصديق املزيد من الرقي
واالزده��ار .كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد
رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

alwasat.com.kw

ضمن جسر املساعدات اإلنسانية والطبية الذي أمر به نائب األمير

«الهالل األحمر الكويتي» :تسيير طائرة
مساعدات طبية وإغاثية للشعب اللبناني

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد

املجسد ألواص���ر العالقات
التاريخية والوطيدة التي
ت��رب��ط البلدين والشعبني
الشقيقني ،متمنياً لسموه
م��وف��ور الصحة والعافية

ول��دول��ة ال��ك��وي��ت وشعبها
ك��ل ال��ت��ق��دم واالزده�����ار في
ظل القيادة احلكيمة ألخيه
صاحب السمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد.

نائب وزير «اخلارجية» يلتقي سفيري
«هولندا» و «غايانا التعاونية»

خالد اجلار الله يلتقي السفير الهولندي

اج��ت��م��ع ن��ائ��ب وزي����ر اخل��ارج��ي��ة خالد
اجلارالله أمس مع سفير مملكة هولندا لدى
دولة الكويت فرانس بوتايت وذلك مبناسبة
انتهاء مهام عمله حيث عبر اجلارالله عن
متنياته للسفير بالتوفيق وال��س��داد في
مهامه املستقبلية .كما اجتمع نائب وزير
اخلارجية الكويتي خالد اجلارالله أمس مع

سفير جمهورية غايانا التعاونية لدى دولة
الكويت الدكتور شمير علي ،وذلك مبناسبة
انتهاء مهام عمله حيث عبر اجلارالله عن
متنياته للسفير بالتوفيق والسداد في مهامه
املستقبلية .وحضر اللقائني مساعد وزير
اخلارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير
أيهم العمر.

السفارة املصرية في الكويت أنهت
استعداداتها النتخابات مجلس الشيوخ

د .هالل الساير وبعض املسؤولني أمام طائرة اإلغاثة من قاعدة عبدالله املبارك اجلوية

أع��ل��ن��ت ج��م��ع��ي��ة ال���ه�ل�ال األح��م��ر
الكويتي إق�لاع ط��ائ��رة اإلغ��اث��ة أمس
اخلميس من قاعدة عبدالله املبارك
اجل��وي��ة إل��ى لبنان وعلى متنها 36
طناً من األدوي��ة والكراسي املتحركة
وحليب األطفال وأكياس الدم إليصالها
للشعب اللبناني الشقيق الذي تعرض
النفجار كبير في مرفأ بيروت.
وقال رئيس مجلس ادارة اجلمعية
الدكتور ه�لال الساير في تصريح لـ
(كونا) :إن هذه الطائرة تندرج ضمن
جسر املساعدات اإلنسانية والطبية
ال��ذي أمر به سمو نائب األمير وولي
العهد الشيخ نواف األحمد بتخصيص
مساعدات عاجلة لالشقاء في لبنان
بعد تعرضه لهذا االنفجار الذي أحلق
أضرارا ً مادية جسيمة.
وأض��اف الساير أن فريق اجلمعية
سيعزز وج���وده امل��ي��دان��ي ف��ي لبنان
ل�لاش��راف على توزيع امل��واد الطبية
واالغاثية بالتعاون مع سفارة الكويت
في لبنان والصليب األحمر اللبناني
ول��ت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات امل��ت��ض��رري��ن
وتعزيز جهود السلطات اللبنانية في
ظل الظروف القائمة.
وأوض��ح أن اجلمعية ستنسق مع
الصليب االح��م��ر اللبناني إليصال
األدوية إلى املستشفيات بشكل عاجل
واالط�لاع على االحتياجات لتوفيرها
خالل االي��ام املقبلة مشيرا إلى وجود
متطوعني م��ن اجلمعية ف��ي لبنان
لتوزيع امل��واد الطبية واالغاثية على
املتضررين.
وأعرب عن الشكر والتقدير لوزارة

رياض عواد

أعلن سفير مصر لدى الكويت ط��ارق القوني،
انتهاء السفارة من جميع االستعدادات اخلاصة
بانتخابات مجلس الشيوخ ،والتي سيتم اجرائها
للمصريني في اخلارج خالل يومي  9و 10أغسطس
اجل��اري للجولة األول���ى ،ويومي  6و 7سبتمبر
املقبل في حالة اإلعادة.
ودعا السفير القوني جميع املصريني املقيمني في
الكويت للمشاركة ،موضحاً أنه لكل مصري مقيم
باخلارج احلق ب��اإلدالء بصوته ،متى كان اسمه
مقيدا بقاعدة بيانات الناخبني ،ويحمل بطاقة رقم
قومي ،أو جواز سفر ساري الصالحية ،متضمنا
الرقم القومي.
وفيما يتعلق بطريقة التصويت ،أوض��ح أنه
بسبب جائحة فيروس كورونا املستجد (كوفيد
 ،)19سيكون االدالء ب��األص��وات في انتخابات
مجلس الشيوخ ،وفقا ملا أعلنته الهيئة الوطنية
لالنتخابات ،من خالل البريد املستعجل لكل ناخب
على ح��ده؛ وذل��ك في إط��ار االج���راءات االحترازية
ملواجهة الفيروس ،ومنعا لالختالط خالل عملية
التصويت.
وأض���اف أن��ه سيتم استقبال أوراق االق��ت��راع
بلجنة االنتخاب بالسفارة على العنوان التالي:،
منطقة الصديق ،قطعة  ،7ش��ارع  ،702فيال رقم
 ،100مؤكدا ض��رورة أن تصل في موعد أقصاه
نهاية يوم األربعاء املوافق  12أغسطس اجلاري
للجولة األول��ى ،ويوم األربعاء املوافق  9سبتمبر
املقبل جلولة اإلع��ادة؛ وذل��ك إلتاحة فرصة أطول
لتلقي البريد.
وتابع أنه عقب وصول املظاريف إلى السفارة
عبر البريد املستعجل ،سيتم تعقيمها في البداية ،ثم
تسجيلها في الكشوف املخصصة لذلك ،ومراجعة
اخلتم املوجود على املظروف؛ للتأكد من أن التاريخ
املثبت به هو  9أو  10أغسطس ،الفتا الى أن عملية

السفير املصري طارق القوني

ف��رز األص���وات ستكون ف��ي نهاية ال��ي��وم ال��راب��ع،
وستتم لكل صندوق على حدة ،بعد تقسيم بطاقات
االقتراع إلى فردى وقوائم ،ثم استيفاء احملاضر
وارسال أوراق االقتراع إلى وزارة اخلارجية.
وأك��د القوني أهمية قيام الناخبني بإرسال
مظاريف االقتراع بالبريد يومي  9و 10أغسطس
اجل��اري وليس بعدها ،وك��ذا استيفاء مستندات
االقتراع املطلوبة بالطريقة التي وضحتها الهيئة
الوطنية لالنتخابات؛ وذلك تفاديا لبطالن األصوات
أو استبعادها.
وأعرب سفير مصر لدى الكويت في هذا اإلطار،
عن خالص شكره ألبناء اجلالية املصرية بالكويت،
على مشاركتهم االيجابية في جميع االستحقاقات
االنتخابية السابقة ،وانخراطهم في الدفاع عن
قضايا الوطن وهمومه ،انطالقا من حسهم الوطني
املتميز ،ال��ذي جسده تبوء تلك اجلالية للمرتبة
األول����ى ،كأعلى اجل��ال��ي��ات تصويتاً ف��ي جميع
االستحقاقات االنتخابية التي عقدت خارج مصر،
سواء في االنتخابات الرئاسية النتخاب الرئيس
عبد الفتاح السيسي لوالية ثانية في مارس ،2018
أو االستفتاء على التعديالت الدستورية في أبريل
.2019

طائرة محملة باملساعدات الطبية

الدفاع الكويتية لتسخير الطائرات
االغاثية ولوزارة اخلارجية الكويتية
على املساهمة في إجن��اح ه��ذه املهمة
اإلنسانية.
وأكد حرص اجلمعية على املشاركة
في اجلهود اإلنسانية التي تقوم بها
ال��ك��وي��ت ف��ي ض��وء توجيهات سمو
نائب األمير وولي العهد بتقدمي الدعم
واملساندة الالزمني للمتضررين من
جراء االنفجار في مرفأ بيروت.
وأش����ار ال���ى أن ج��ه��ود اجلمعية
االغاثية ف��ي لبنان ه��ي واج��ب جتاه
أب��ن��اء الشعب اللبناني معربا عن
أمنياته بأن تسهم هذه املساعدات في
التخفيف من معاناة املتضررين جراء
حادثة املرفأ األليمة.
وأع��رب الساير عن أح��ر التعازي
ألهالي ضحايا االنفجار ،داعيا ً الله ان
مين على املصابني بالشفاء العاجل.
وف��ي سياق متصل قدمت جمعية
الهالل األحمر الكويتي أمس  36طنا من
املواد الطبية للصليب األحمر اللبناني
دعما جلهوده في اإلغاثة اثر االنفجار
الضخم الذي وقع مبرفأ بيروت.
وق���ام بتسليم امل��س��اع��دات التي
نقلت عبر طائرة تابعة للقوة اجلوية
الكويتية رئيس مجلس إدارة جمعية
الهالل األحمر الكويتي الدكتور هالل
الساير على رأس وف��د من اجلمعية
إلى رئيس الصليب األحمر اللبناني
أنطوان الزغبي بحضور سفير دولة
الكويت لدى لبنان عبد العال القناعي
على راس وفد من أعضاء السفارة.
وق��ال السفير القناعي في تصريح

لـ (كونا) :إن «التعليمات السامية من
القيادة الكويتية أمرت بنقل املساعدات
الطبية واالغاثية عبر جسر ج��وي..
وقد وصلت أول أمس طائرة كويتية
تنقل امل��س��اع��دات إل��ى لبنان واليوم
(أمس) طائرة أخرى ويستمر اجلسر
اجلوي لنقل ما ميكن نقله من مساعدات
طبية وغذائية».
وأش�������ار إل�����ى أن «امل���س���ؤول�ي�ن
الكويتيني تواصلوا مع أشقائهم في
لبنان لتزويدهم بقائمة باالحتياجات
املطلوبة والسيما الطبية منها وقد
تسلمنا قائمة باالحتياجات امللحة
وسيتم تلبية ما ميكن تلبيته على منت
طائرات اجلسر اجلوي».
وب��دوره توجه الدكتور الساير في
تصريح لـ (ك��ون��ا) بالعزاء للشعب
اللبناني على الفاجعة ،الفتا إلى أنه
ب��ادر ف��ور وق��وع احل��ادث��ة بالتواصل
مع الصليب األحمر اللبناني لتأكيد
استعداد الهالل األحمر للمساعدة.
وق����ال :إن «جت��ه��ي��ز ال��ط��ائ��رة مت
بوقت قياسي مع حمولة  35طنا من
امل��ع��دات الطبية الثقيلة وجتهيزات
للمستشفيات وم�����واد للعمليات
اجلراحية وادوي��ة وأكياس للدم إلى
جانب التجهيزات املخصصة جلائحة
(ك���ورون���ا امل��س��ت��ج��د  -ك��وف��ي��د )19
باإلضافة إلى حليب لألطفال».
وأك��د استمرار نقل املساعدات في
األيام املقبلة عبر اجلسر اجلوي القائم
بني لبنان والكويت متوجها بالشكر
ل��وزارة الدفاع الكويتية للدور الذي
تقوم به في نقل املعدات واملساعدات.

وأش���ار الساير إل��ى ت��واج��د فريق
دائم من اجلمعية في بيروت ملساعدة
الصليب األحمر اللبناني في جهوده
االغاثية والتنسيق مع اجلمعية في
الكويت الطالعها على االحتياجات
املطلوبة في لبنان.
من جهته ق��ال الزغبي لـ (كونا):
إنه «يجمع الصليب األحمر اللبناني
بالهالل األحمر الكويتي تعاون وثيق
وقدمي» ،الفتا ً إلى أن الهالل يقف دائما
إلى جانب لبنان في كل أزماته.
ولفت إلى وجود العديد من املشاريع
امل��ش��ت��رك��ة ب�ين اجل��م��ع��ي��ت�ين تغطي
مختلف مناطق لبنان قائالً :إن «الهالل
األحمر الكويتي كان عند وقوع الكارثة
ف��ي ب��ي��روت م��ن أوائ����ل املستجيبني
للمساعدة».
وتوجه بالشكر للكويت وشعبها
على االستجابة السريعة قائال «نحن
إزاء حجم الكارثة التي حصلت نعتمد
بشكل كبير على هذه املساعدات».
وضم وفد الهالل األحمر الكويتي
إل���ى ج��ان��ب ال��س��اي��ر ك�ل�ا م���ن م��دي��ر
ال��ش��ؤون القانونية وإدارة الشباب
املتطوعني الدكتور مساعد العنزي
ومدير العالقات العامة واالعالم خالد
الزيد ومدير إدارة الكوارث والطوارئ
يوسف املعراج ومدير إدارة املشتريات
عبد الرحمن الصالح.
وكان لبنان قد استقبل املساعدات
م��ن اخل����ارج ،ال��ت��ي قدمتها الكويت
تضمنت أسرة طبية وكراسي متحركة
وأج��ه��زة تنفس وأدوي���ة وض��م��ادات
وكمامات.

