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ترأس وفد البالد إلى املؤمتر الوزاري ملنظمة التعاون اإلسالمي

وزير اخلارجية :الكويت لن تألوا جهد ًا لدعم أي جهود عربية وإسالمية
أو دولية حتقق األمل املنشود بإقامة دولة فلسطينية مستقلة
ت��رأس وزي��ر اخلارجية الكويتي
وزي����ر اإلع��ل�ام ب��ال��وك��ال��ة الشيخ
الدكتور أحمد ناصر احملمد وفد البالد
إل��ى أعمال ال���دورة ال��ـ  47الجتماع
مجلس منظمة التعاون اإلسالمي
ع��ل��ى م��س��ت��وى وزراء اخل��ارج��ي��ة،
الذي انعقدت أعماله يومي  27و 28
نوفمبر اجل���اري ف��ي مدينة نيامي
بجمهورية النيجر الصديقة ،حتت
شعار (متحدون ض��د اإلره���اب من
أجل السالم والتنمية).
وق��د ألقى الشيخ الدكتور أحمد
ناصر احملمد أول أم��س ،كلمة دولة
الكويت خالل أعمال هذا االجتماع جاء
فيها“ :يطيب لي في مستهل كلمتي أن
أجدد شكري وعميق تقديري لألخوة
في جمهورية النيجر ملا حظينا به من
طيب اإلقامة وكرم الضيافة وحفاوة
االستقبال وأن أشيد بكافة اجلهود
املبذولة في إطار اإلع��داد والتجهيز
لعقد أعمال اجتماعنا.
وال يفوتني أن أع���رب ع��ن بالغ
ال��ش��ك��ر ل��ه��ذه ال���دع���وة املستحقة
الجتماعنا ه��ذا ف��ي ظ��ل التطورات
والظروف العاصفة التي نشهدها في
عاملنا اإلسالمي وفي العالم أجمع.
وأن��ت��ه��ز ه���ذه امل��ن��اس��ب��ة لتهنئة
ج��م��ه��وري��ة النيجر ال��ص��دي��ق��ة في
رئاستها ألع��م��ال مجلسنا املوقر
ومتمنياً لها وافر النجاح والتوفيق،
مشيدا ً باجلهود احلثيثة واإلجنازات
الهامة خالل ت��رؤس دول��ة األم��ارات
العربية الشقيقة أعمال ال��دورة الـ
 46بكل كفاءة واحترافية والشكر
موصول ل�لأخ الدكتور يوسف بن
أحمد العثيمني األم�ين العام ملنظمة
التعاون اإلسالمي ولكافة أعضاء
األمانة العامة على جهودهم البارزة.
واسمحوا لي أن أتقدم لكم بوافر
التقدير وعظيم االمتنان ملا ملسته
من صدق املشاعر وعظيم املواساة
في تقدمي التعازي بوفاة قائد العمل
اإلنساني املغفور له بإذن الله تعالى
سمو األمير ال��راح��ل الشيخ صباح
األحمد -طيب الله ثراه وجعل اجلنة
مستقره وم��ث��واه .-وال يفوتنا أن
نتقدم ببالغ العزاء وصادق املواساة
للرئيس إيسوفو محمدو وحلكومة
وش��ع��ب ال��ن��ي��ج��ر ب��وف��اة ال��رئ��ي��س
األسبق جلمهورية النيجر الصديقة
ممادو تنجا سائلني املولى عز وجل
أن يتغمد الفقيد ب��واس��ع رحمته
ومغفرته.

الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد ووزير خارجية “كوت ديفوار” علي كوليبالي

الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد يترأس وفد الكويت

احتفلنا العام املاضي بالذكرى
اخلمسني على تأسيس منظمتنا
ال��ع��ت��ي��دة م��ق��دري��ن م���ا حت��ق��ق من
إجن����ازات ل��دع��م أواص���ر العالقات
ب�ين ال���دول األع��ض��اء إال أننا م��ازال
أم��ام��ن��ا مسيرة مستحقة لتحقيق
األهداف والتطلعات الرامية لتعزيز
العمل اإلسالمي املشترك ،ولألسف
تعيش أمتنا اإلسالمية اليوم أوضاعا ً
صعبة تشكل مصدر قلق ،فالكثير من
سكان العالم اإلسالمي يعانون من
الفقر والتهميش واللجوء والنزوح
والبطالة األمر الذي يدعونا جميعا
للعمل ب��ج��د لتحقيق ط��م��وح��ات
وتطلعات أبناء أمتنا اإلسالمية.
يعقد اجتماع مجلسنا املوقر اليوم
ف��ي دورت���ه الـ 47ف��ي ظ��ل ظ��روف
استثنائية ودقيقة للغاية قاسى منها
العالم برمته جراء تفشي فايروس
كورونا املستجد وال تظل البشرية
حتى اآلن تكابد األلم واملعاناة جتاه
انتشار هذا الوباء الذي أودى بحياة
األبرياء وخلف العديد من املتضررين
وانعكست آث��اره على شتى مناحي
احلياة املختلفة.
وف���ي ه���ذا ال��ص��دد نشيد عاليا
ب��ال��دور ال��ذي اضطلعت به األمانة
ال��ع��ام��ة وأج��ه��زت��ه��ا املختلفة في
املواجهة والتصدي لهذه اجلائحة
من خالل االجتماعات الهامة ودعمها
ومساندتها للدول في تعزيز قدراتها
ملواجهة ه��ذا الوباء سائلني املولى

ال� � �ت� � �ط � ��ورات ال � �ت� ��ي ت� �ش� �ه ��ده ��ا األم � ��ة
ال�ع��رب�ي��ة واإلس�ل�ام �ي��ة ت��دع��ون��ا للعمل
والتعاضد ملواجهة االنتهاكات املستمرة
ال ��دي ��ن اإلس�ل�ام ��ي دي ��ن م �ح �ب��ة وس�ل�ام
وت�س��ام��ح واإلره ��اب ال دي��ن ل��ه وال ملة
عز وج��ل أن يرفع البالء عن كاهل
البشرية جمعاء وأن يتغمد برحمته
أرواح املتوفني وأن يعجل بشفاء
املصابني بإذنه تعالى عز وجل.
إن منطقتنا متر بظروف عصيبة
وحت��دي��ات جمة تأتي ف��ي مقدمتها
ال��ق��ض��ي��ة الفلسطينية القضية
احمل��وري��ة وامل��رك��زي��ة والتاريخية
ملنظمتنا العتيدة ،فالتطورات التي
تشهدها األم��ة العربية واإلسالمية
تدعونا جميعا للعمل والتعاضد
ملواجهة االنتهاكات املستمرة وال
يسعني من هذا املنبر إال أن أدعو لبذل
مزيد من اجلهود لتحقيق ما نصبوا
إليه جميعا من حل عادل وشامل.
لقد وقفت ب�لادي على مر الزمان
إلى جانب احلق الفلسطيني ولم ولن
تألوا جهدا لدعم أي جهود عربية

وإسالمية أو دولية حتقق لنا جميعا
األمل املنشود بإقامة دولة فلسطينية
مستقلة عاصمتها القدس الشرقية
على ح��دود ال��راب��ع من يونيو لعام
 1967ووف��ق��ا للشرعية الدولية
وق���رارات مجلس األم��ن ذات الصلة
وامل��ب��ادرة العربية للسالم للعام
 2002مؤكدين على موقفنا املبدئي
والثابت في دع��م خ��ي��ارات الشعب
الفلسطيني لنيل حقوقه املشروعة
وعلى أهمية مواصلة بذل اجلهود من
أجل إع��ادة إطالق املفاوضات ضمن
ج���دول زم��ن��ي م��ح��دد للوصول إلى
السالم العادل والشامل.
ت��ع��د أزم���ة مسلمي الروهينغا
واحدة من أبرز األزمات والتحديات
اإلنسانية باعتبارها أنها األزم��ة
اإلنسانية األس��رع من��وا في العالم

وأن أقلية الروهينغا ه��ي األكثر
اضطهادا مقدرين عاليا دور حكومة
بنغالديش في دعمها واستضافة
ال��ن��ازح�ين وال�لاج��ئ�ين م��ن األقلية
وكافة ال��دول الداعمة لهذه األزم��ة
كما ونشيد عاليا باحلكم التاريخي
الصادر عن محكمة العدل الدولية
لصالح الروهينغا بشأن التدابير
املؤقتة مبنع أعمال اإلبادة اجلماعية
حلكومة ماينمار ف��ي ب��داي��ة العام
اجلاري مشيدين بهذا السياق بدور
حكومة غامبيا برفع الدعوى نيابة
عن دول منظمة التعاون اإلسالمي.
وف��ي ه��ذا اإلط��ار نعلن عن تبرع
دولة الكويت في الصندوق اخلاص
لدعم القضية املرفوعة في محكمة
العدل الدولية مببلغ  150000ألف
دوالر أمريكي.
م��ن ه���ذا امل��وق��ع ي��س��اورن��ا بالغ
القلق ملا تشهده دول منطقة الساحل
وح��وض بحيرة تشاد م��ن ظ��روف
أمنية وإنسانية متدهورة وحالة
م��ن ال�لا اس��ت��ق��رار ج���راء الهجمات
اإلرهابية للجماعات املسلحة التي
أضحت مأساتها اإلنسانية تثقل
كاهل األب��ري��اء م��ن املدنيني مخلفة
ورائها اجلوع والفقر وارتفاع أعداد
النازحني والالجئني داع�ين ال��دول
األع��ض��اء وامل��ج��ت��م��ع ال��دول��ي إل��ى
ض���رورة التكاتف وال��ت��ع��اض��د من
أجل تعزيز األم��ن واالستقرار وإلى
ال��ت��ع��اون ب�ين احل��ك��وم��ات لتعزيز

ق���درات ه��ذه ال���دول مل��واج��ه��ة خطر
وتهديد ه��ذه اجلماعات داعمني في
هذا اإلط��ار كافة املبادرات اإلقليمية
والدولية التي تسهم في إضفاء األمن
واالستقرار واالزدهار في املنطقة.
كما وإذ يعترينا بالغ القلق جتاه
تصاعد وت��ن��ام��ي ظ��اه��رة ال��ره��اب
أو اخل��وف م��ن اإلس�ل�ام مب��ا يعرف
مبصطلح (إسالموفوبيا) في اآلونة
األخيرة في الغرب اجتاها تصاعديا
خطيرا مؤكدين في هذا السياق على
أن ال��دي��ن اإلس�لام��ي ه��و دي��ن محبة
وسالم وتسامح وأن اإلرهاب ال دين
له وال ملة.
آسفني ملا آلت إليه األمور من نشر
ل��ل��رس��وم املسيئة خل��امت األنبياء
واملرسلني سيدنا محمد صلى الله
عليه وسلم محذرين من مغبة دعم
تلك السياسات واستمراراها سواء
لكل األديان السماوية أو الرسل عليهم
ال��س�لام م��ن قبل بعض اخلطابات
السياسية الرسمية التي تشعل روح
الكراهية والعداء والعنف وتقوض
اجلهود التي يبذلها املجتمع الدولي
ل��وأده��ا مل��ا متثله م��ن إس���اءة بالغة
ملشاعر املسلمني حول العالم.
مجددين تأييدنا لبيان منظمة
التعاون اإلس�لام��ي ال��ذي يعبر مبا
ج���اء ب��ه م��ن م��ض��ام�ين ع��ل��ى األم��ة
اإلسالمية جمعاء داعني إلى إشاعة
ثقافة الوسطية واالعتدال ونبذ كافة
مظاهر العنف وال��ت��ط��رف والغلو

وال يفوتنا في ه��ذا الصدد اإلش��ادة
باجلهود القيمة التي تقوم بها املنظمة
حمل��ارب��ة ه��ذه الظاهرة منذ أح��داث
احلادي عشر من سبتمبر  2001إلى
وقتنا احلالي مرحبني مببادرة رئيس
وزراء جمهورية باكستان اإلسالمية
واملتعلقة مبوضوع اإلسالموفوبيا.
وف���ي اخل��ت��ام ال يسعني إال أن
أعرب لكم عن خالص التقدير جلهود
ال���دول األع��ض��اء احلثيثة والعمل
ال���دؤوب في إط��ار العمل اإلسالمي
املشترك مؤكدا على أهمية استمرار
التنسيق مبا يصب في رفعة شعوب
دول العالم اإلسالمي أجمع متقدما
بالشكر اجلزيل على اجلهود املبذولة
من األمانة العامة للمنظمة حلسن
التنظيم واإلع����داد ووف��ق��ن��ا والله
وإي��اك��م ملا فيه خير وص�لاح ألمتنا
اإلسالمية ،متمنياً الجتماعنا هذا كل
النجاح والتوفيق.
وقد ضم وفد دولة الكويت مساعد
وزي��ر اخلارجية لشؤون املنظمات
ال��دول��ي��ة ال��وزي��ر امل��ف��وض ناصر
الهني وقنصل عام دولة الكويت في
جدة املندوب الدائم لدولة الكويت
ل���دى منظمة ال��ت��ع��اون اإلس�لام��ي
وائل العنزي ،ونائب مساعد وزير
اخل��ارج��ي��ة ل��ش��ؤون مكتب وزي��ر
اخلارجية املستشار أحمد الشرمي،
والقائم باألعمال باإلنابة لدى سفارة
دول��ة الكويت ف��ي بنني السكرتير
األول فيصل احلبشي.

وزير اخلارجية بحث العالقات الثنائية مع مجموعة من نظرائه على هامش اجتماع «التعاون اإلسالمي»
التقى وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ووزي��ر
اإلع�ل�ام بالوكالة الشيخ الدكتور
أحمد ناصر احملمد ،بوزير الشؤون
اخلارجية في اجلمهورية اجلزائرية
الدميقراطية الشعبية الشقيقة صبري
ب��وق��دوم وذل���ك على ه��ام��ش أعمال
الدورة ال 47الجتماع مجلس منظمة
ال��ت��ع��اون اإلس�لام��ي ع��ل��ى مستوى
وزراء اخلارجية املنعقدة في مدينة
نيامي بجمهورية النيجر اجلمعة و
السبت.
ومت خالل اللقاء استعراض مجمل
العالقات الثنائية التي تربط البلدين
الشقيقني ومناقشة آخر املستجدات
على الساحتني اإلقليمية والدولية.
وحضر اللقاء نائب مساعد وزي��ر
اخل��ارج��ي��ة ل��ش��ؤون م��ك��ت��ب وزي��ر
اخلارجية املستشار أحمد الشرمي.
كما التقى وزير اخلارجية ووزير
اإلع�ل�ام بالوكالة الشيخ الدكتور
أحمد ناصر احملمد ،بوزير خارجية
ج��م��ه��وري��ة ب��اك��س��ت��ان اإلس�لام��ي��ة
ال��ص��دي��ق��ة م��خ��دوم ش���اه ق��ري��ش��ي.
ومت خ�لال اللقاء استعراض مجمل
العالقات الثنائية التي تربط البلدين
الصديقني ومناقشة آخر املستجدات
على الساحتني اإلقليمية والدولية.
وحضر اللقاء نائب مساعد وزي��ر
اخل��ارج��ي��ة ل��ش��ؤون م��ك��ت��ب وزي��ر
اخلارجية املستشار أحمد الشرمي
والقائم باألعمال باإلنابة لدى سفارة
دولة الكويت في بنني السكرتير األول
فيصل احلبشي.
والتقى وزي��ر اخلارجية ووزي��ر
اإلع�ل�ام بالوكالة الشيخ الدكتور
أحمد ناصر احملمد ،بوزيرة خارجية
جمهورية السنغال الصديقة آيشاتا
تال سال .ومت خالل اللقاء استعراض
مجمل العالقات الثنائية التي تربط
البلدين الصديقني ومناقشة آخر
املستجدات على الساحتني اإلقليمية
والدولية .وحضر اللقاء نائب مساعد
وزير اخلارجية لشؤون مكتب وزير
اخلارجية املستشار أحمد الشرمي
والقائم باألعمال باإلنابة لدى سفارة
دولة الكويت في بنني السكرتير األول
فيصل احلبشي.
والتقى وزي��ر اخلارجية ووزي��ر
اإلع�ل�ام بالوكالة الشيخ الدكتور

الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد يلتقي وزير اخلارجية اجلزائري صبري بوقدوم

 ..ويلتقي نظيره التركي مولود أوغلو

الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد ا خالل لقائه وزيرة خارجية السنغال آيشاتا تال سال

وزير اخلارجية يلتقي في النيجر نظيره التونسي

أحمد ناصر احملمد ،بوزير خارجية
جمهورية كوت ديفوار الصديقة علي
كوليبالي.
ومت خالل اللقاء استعراض مجمل
العالقات الثنائية التي تربط البلدين
الصديقني ومناقشة آخر املستجدات
على الساحتني اإلقليمية والدولية.
وال��ت��ق��ى وزي���ر اخل��ارج��ي��ة وزي��ر
اإلع�ل�ام بالوكالة الشيخ الدكتور
أحمد ناصر احملمد ،وزي��ر خارجية

اجلمهورية التركية الصديقة مولود
أوغلو .ومت خالل اللقاء استعراض
مجمل العالقات الثنائية التي تربط
البلدين الصديقني ومناقشة آخر
املستجدات على الساحتني اإلقليمية
والدولية.
والتقى وزي��ر اخلارجية ووزي��ر
اإلع�ل�ام بالوكالة الشيخ الدكتور
أحمد ناصر احملمد ،وزير اخلارجية
وال��ت��ك��ام��ل اإلف��ري��ق��ي وال��ت��ش��ادي�ين

باخلارج بجمهورية تشاد الصديقة
أمني أبا صديق.
ومت خالل اللقاء استعراض مجمل
العالقات الثنائية التي تربط البلدين
الصديقني ومناقشة آخر املستجدات
على الساحتني اإلقليمية والدولية.
وحضر اللقاء نائب مساعد وزي��ر
اخل��ارج��ي��ة ل��ش��ؤون م��ك��ت��ب وزي��ر
اخلارجية املستشار أحمد الشرمي.
والتقى وزي��ر اخلارجية ووزي��ر

اإلع�ل�ام بالوكالة الشيخ الدكتور
أحمد ناصر احملمد ،وزي��ر الشؤون
اخل��ارج��ي��ة وال��ه��ج��رة والتونسيني
ب��اخل��ارج باجلمهورية التونسية
الشقيقة عثمان اجلرندي .ومت خالل
اللقاء استعراض مجمل العالقات
الثنائية التي تربط البلدين الشقيقني
وم��ن��اق��ش��ة آخ���ر امل��س��ت��ج��دات على
الساحتني اإلقليمية والدولية.
والتقى وزي��ر اخلارجية ووزي��ر

اإلع�ل�ام بالوكالة الشيخ الدكتور
أحمد ناصر احملمد ،وزي��ر خارجية
اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية
الشقيقة إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
ومت خالل اللقاء استعراض مجمل
العالقات الثنائية التي تربط البلدين
الشقيقني ومناقشة آخر املستجدات
على الساحتني اإلقليمية والدولية.
والتقى وزي��ر اخلارجية ووزي��ر
اإلع�ل�ام بالوكالة الشيخ الدكتور

أحمد ناصر احملمد ،وزي��ر خارجية
جمهورية أفغانستان اإلسالمية
الصديقة محمد حنيف أمتار.
ومت خالل اللقاء استعراض مجمل
العالقات الثنائية التي تربط البلدين
الصديقني ومناقشة آخر املستجدات
على الساحتني اإلقليمية والدولية.
وحضر اللقاء نائب مساعد وزي��ر
اخل��ارج��ي��ة ل��ش��ؤون م��ك��ت��ب وزي��ر
اخلارجية املستشار أحمد الشرمي.

