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ولي العهد استقبل ممثلي احتادات الطلبة:
مزيد من اجلهد في مسيرتكم العلمية خلدمة وطنكم

األمير معزيًا خادم احلرمني بشهيد هجوم القطيف: 
الكويت تؤيد إجراءات اململكة ملواجهة اإلرهاب

بعث صاحب الســمو األمير الشــيخ صباح 
األحمــد ببرقية تعزية إلى أخيه خادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز، عبر فيها 
ســموه عن خالــص تعازيه وصادق مواســاته 
باستشــهاد رجل أمن وإصابــة عدد من زمالئه، 
جراء الهجــوم اإلرهابي الذي اســتهدف دورية 
أمــن خالل القيام مبهامها في حي املســورة في 
محافظــة القطيف باململكة العربية الســعودية 
الشــقيقة، معربا سموه عن اســتنكار الكويت 
وإدانتها الشــديدة لهذا العمل اإلرهابي الشنيع 
الذي اســتهدف أرواح األبرياء اآلمنني وزعزعة 

األمن واالستقرار في البلد الشقيق.
وأكد ســموه وقــوف وتعاطــف الكويت مع 
اململكة العربية الســعودية الشقيقة وتأييدها 
لــكل ما تتخذه مــن إجــراءات ملواجهة اإلرهاب 

وحفــظ أمنها ومجددا موقــف الكويت الرافض 
لإلرهاب بكافة أشــكاله وصوره، سائال سموه 
املولى تعالى أن يتغمد الشــهيد بواسع رحمته 
ومغفرته ويلهم ذويه جميل الصبر ومين على 
املصابني بســرعة الشــفاء والعافية وأن يحفظ 
اململكة العربية السعودية وشعبها الشقيق من 
كل مكروه. وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمــد ببرقية تعزية إلى أخيه خادم احلرمني 
الشريفني امللك ســلمان بن عبدالعزيز، ضمنها 
سموه خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد 
رجل األمن وإصابة عدد من زمالئه، مبتهال سموه 
إلى الباري جل وعال أن يتغمد الشــهيد بواسع 
رحمته ومغفرته وأن مين على املصابني بسرعة 
الشفاء والعافية. كما بعث رئيس مجلس الوزراء 
سمو الشيخ جابر املبارك ببرقية تعزية مماثلة.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
بقصر بيان صباح امس محافظ حولي الفريق اول 
متقاعد الشــيخ أحمد النواف ومحافظ العاصمة 
الفريق متقاعد ثابت املهنا. كما استقبل سمو ولي 
العهد بقصر بيان صباح امس رئيس اللجنة العليا 
للعمل على استكمال تطبيق الشريعة اإلسالمية 
د. محمد الطبطبائي حيث أهدى ســموه إجنازات 
اللجنة االستشارية العليا باإلضافة إلى مجموعة 

من اإلصدارات اإلسالمية اخلاصة باللجنة.
واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
بقصــر بيان صباح امس رؤســاء وأعضاء فروع 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت في كل من: اململكة 
املتحدة وجمهورية ايرلندا وجمهورية مصر العربية 
وكندا وأستراليا. وقد حث سموه أبناءه الطلبة على 
املزيد من اجلهد في مسيرتهم العلمية مبا يحقق 

لهم ما يصبون إليه من تفوق ومتيز علمي خلدمة 
وطنهم واملساهمة في نهضته العصرية وتنميته 
وبأنهم حاضر الدولة ومستقبلها وعلى أن يكونوا 
خير ســفراء لبلدهم في نقل الصورة املشرفة في 
كافة احملافــل العلمية الدوليــة وأن يكونوا على 
قدر املسؤولية وأن يتحلوا باألخالق العالية وأن 
يكونوا عند حسن ظن وطنهم وأهليهم. مؤكدا سموه 
ألبنائه الطلبة أنهم محل اهتمام وحرص القيادة 
السياســية التي ال تتوانى في توفير كافة السبل 
والوسائل التي تساعدهم في مواصلة حتصيلهم 
العلمي متمنيا لهــم املزيد من التفوق والوصول 
إلى أعلى الدرجات العلمية خلدمة وطنهم الغالي. 
وقد قدموا لســموه هدايا تذكارية بهذه املناسبة. 
حضر املقابلة وكيل ديوان سمو ولي العهد للشؤون 

احمللية الشيخ أحمد اجلابر العبداهلل.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال رؤساء وأعضاء فروع االحتاد الوطني لطلبة الكويت

سموه التقى النواف واملهنا والطبطبائي

صاحب السمو أكد استنكار الكويت لهذا العمل الشنيع

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد بقصر 
بيــان صباح امس وبحضور ســمو ولي العهد الشــيخ نواف 
األحمد، النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد والوزير املسؤول عن الشؤون اخلارجية 
بســلطنة عمان الشقيقة يوسف بن علوي بن عبداهلل والوفد 
املرافق وذلك مبناسبة زيارته للبالد. حضر املقابلة نائب وزير 

شؤون الديوان األميري الشيخ علي اجلراح.
هذا، وقد غادر البالد عصر امس الوزير املسؤول عن الشؤون 
اخلارجية بســلطنة عمان يوسف بن علوي والوفد املرافق له 
بعد زيــارة قصيرة. وكان في وداعه على أرض املطار النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ صباح 
اخلالد، ووزير الدولة لشــؤون مجلس الوزراء ووزير اإلعالم 
بالوكالــة الشــيخ محمد العبداهلل، ومســاعد وزير اخلارجية 
لشــؤون مكتب النائب األول لرئيس مجلــس الوزراء ووزير 
اخلارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر احملمد، ومساعد وزير 
اخلارجية لشؤون املراسم السفير ضاري العجران، وعدد من 

كبار املسؤولني في وزارة اخلارجية.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال يوسف بن علوي بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد والشيخ صباح اخلالد والشيخ علي اجلراح والسفير أحمد فهد الفهد 

أمير قطر تسلّم رسالة صاحب السمو
العبداهلل إلى جدة للقاء اجلبير

قام مبعوث صاحب الســمو األمير الشيخ 
صباح األحمد املستشار بالديوان األميري خالد 
الفليج عصر امس بتســليم رسالة جوابية من 
سموه إلى أخيه صاحب السمو الشيخ متيم بن 
حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.

وفي اإلطار ذاته، ذكرت وكالة أنباء »األناضول« 
أنها تلقت معلومات بأن وزير الدولة لشــؤون 
مجلس الوزراء ووزير اإلعالم بالوكالة الشيخ 
محمد العبداهلل، سيتوجه أيضا اليوم )أمس( إلى 
جدة للقاء وزير اخلارجية السعودي عادل اجلبير، 
وتسليمه الرد القطري على مطالب الدول األربع. 

محمد اجلبري 

فالح العجمي

روما - كونــا: أكد وزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
ووزير الدولة لشؤون البلدية 
محمد اجلبري دعم الكويت 
الثابت لدور منظمة األغذية 
لــأمم املتحــدة  والزراعــة 
التنموية  )فاو( وجهودهــا 
الســتئصال اجلــوع والفقر 
فــي العالــم. جــاء ذلــك في 
كلمــة ألقاهــا اجلبري خالل 
ترؤســه وفــد الكويــت في 
املؤمتــر العام الـ 4٠ ملنظمة 
)فاو( لتحديد االستراتيجية 
والعمل الدوليني للقضاء على 
اجلوع والتنمية املستدامة.

وجــدد ثقة الكويت بهذه 
املنظمــة الدوليــة الكبــرى 
ومشــاطرتها أهدافهــا فــي 
مكافحة الفقر واجلوع دعما 
لأمن الغذائي العاملي، مؤكدا 
دعمهــا لسياســات املنظمة 

نقابــة  رئيــس  أعــرب 
العاملني بشركة نفط اخلليج 
فالــح العجمي عن اســتيائه 
ملا وصلــت اليــه األمور من 
ظلم بحــق عمال الكويت في 
املنطقــة املقســومة مبنطقة 
عمليــات اخلفجي واجبارهم 
علــى التوقيــع علــى بصمة 
الدوام في حني ينتظرون على 
النويصيــب احلدودي  منفذ 
بالساعات للمرور ذهابا وايابا 
كل يوم بسبب عمليات صيانة 
املركــز وآخرها عندما تعطل 
سيستم املركز وانتظر العمال 
قرابة 4 ساعات للسماح لهم 

بالعبور الى مقر عملهم.
العجمــي فــي  وتســاءل 
تصريح صحافي: هل ما يحدث 
مع عمال الكويت في املنطقة 
املقسومة هو عدل بحق ابناء 
الكويت الذين يداومون خارج 
حــدود الوطن، وملن يشــكو 
هؤالء العمال اذا وقع عليهم 
خصم يومي بســبب دوامهم 
البعيد وحتملهم مشاق السفر 

نحو حتقيق أهداف األجندة 
العاملية لعام ٢٠3٠ للتنمية 

املستدامة.
وأشــار اجلبري في هذا 
السياق الى ما تقوم به )فاو( 
في ســبيل »تعزيز القدرات 
علــى الصمود فــي املناطق 
الريفية مبا يضمن احلماية 
االجتماعيــة لكال اجلنســني 
والتنمية الزراعية والغذائية 

املستدامة«.
وأعرب عن تطلع الكويت 
إلى تطوير عالقات التعاون 
التفاعلي مع )فاو( من خالل 
إبرام اتفاقية شراكة وشيكة 
للتنمية الزراعية، ما يسهم 
فــي تعزيــز أمــن الكويــت 
الغذائــي وتنميــة القــدرات 
الفنيــة للمــوارد البشــرية 

والطبيعية.
عــن  اجلبــري  وأعلــن 

يوميا خارج احلدود والعبور 
من املنفذ احلدودي والعودة 

منه كل يوم؟!
واكــد العجمــي ان ادارة 
الشــركة التــي طاملــا أعلنت 
تعهدها بعدم تطبيق البصمة 
على عمال شركة نفط اخلليج 
هي املسؤولة اوال وأخيرا اليوم 
عن احوال هؤالء العمال وما 
وصلوا اليه من حالة نفسية 
سيئة وهو ما يستدعي احترام 
املكتوبة  الشــركة لتعهداتها 
وااللتفات الى احوال عمالها 

التي بدأت تتفاقم.
وحــذر العجمــي مــن ان 
األمور اذا وصلت الى طريق 
مسدود فإن التصعيد لن يكون 
له ســقف الننا لــن نقبل ان 
يظلــم كل هــؤالء العمال من 
ابناء الكويت بسبب قرارات 
صــدرت دون مراعاة طبيعة 
عمل هــؤالء العمال الشــاقة 
يوميا . مطالبا رئيس مجلس 
التدخل فورا  ادارة الشــركة 

حلل هذه املشاكل. 

»ناقالت النفط«: 
متضامنون

مع مطالب نقابة 
نفط اخلليج

علــى  املبدئيــة  »املوافقــة 
مشروعني اثنني من مشروعات 
برنامج الشراكة بني الكويت 
واملنظمة هما مشروع احلمض 
النووي للزراعة ومشــروع 
الزراعية«.  تدوير املخلفات 
وأعرب اجلبري عن األمل في 
أن تساهم هذه املشروعات في 
اقتناء الكويت أحدث التقنيات 
واخلبرات العاملية في مجالي 

األغذية والزراعة.
وقال ان الشعار املرفوع في 
هذا املؤمتر حول »تغير املناخ 
الغذائي«  والزراعة واألمــن 
يالقي اهتماما كبيرا من قبل 
الكويت التي تتأثر وعلى نحو 
خطير بالتغيــرات املناخية 
والســيما الثروة الســمكية 
نتيجة ارتفاع درجات احلرارة 
ملياهها االقليمية اضافة الى 

التلوث البيئي.

وكان  منفــذ النويصيب 
شهد حالة شلل صباح امس  
مــا أدى الــى تكــدس أعــداد 
غفيرة من املسافرين وازدحام 
شديد أثر على حركة الدخول 
واخلروج ملركبــات العاملني 
بعمليات اخلفجي املشــتركة  
التــي اصطفت فــي طوابير 
طويلــة منذ الصبــاح الباكر 

إلنهاء إجراءاتهم.
مــن جانبه أعلــن رئيس 
نقابة العاملني بشركة ناقالت 
النفط الكويتية فايز املطيري 
تأييــد النقابــة ومشــاركتها 
وتضامنها مع نقابة العاملني 
بالشــركة الكويتيــة لنفــط 
اخلليج في جميع اإلجراءات 
التي تقوم بها النقابة، معبرا 
عن أسفه ملا آلت إليه األمور 
والتطــورات األخيرة في ظل 
وجود تعهدات رسمية مسبقة 
من الشركة بعدم تطبيق نظام 
البصمــة علــى العاملني في 
عمليات اخلفجي املشــتركة 

في املنطقة املقسومة.

اجلبري: الكويت تدعم جهود »فاو« التنموية الستئصال اجلوع في العالم

أكد أن تطبيق نظام البصمة عليهم يُعد ظلماً

مشروعان للحمض النووي للزراعة
وتدوير املخلفات بالشراكة مع »فاو«

العجمي إلنصاف عمال الكويت في عمليات اخلفجي

صاحب السمو هنأ الرئيس األميركي بذكرى 
االستقالل: عالقات تاريخية بني البلدين

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة 
إلى الرئيس دونالد ترامب رئيس الواليات املتحدة األميركية 
عبر فيها ســموه عن خالص تهانيه مبناسبة الذكرى املائتني 
واحلادية واألربعني إلعالن استقالل الواليات املتحدة األميركية 
مشيدا سموه بالعالقات التاريخية واالستراتيجية املتميزة التي 
تربط الكويت والواليات املتحدة األميركية وبســعي البلدين 
الصديقني املتواصل لالرتقاء بأطر التعاون املشترك بينهما في 
مختلف املجاالت إلى آفاق أرحب خدمة ملصلحتهما املشــتركة 
متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللعالقات الوطيدة 

بني البلدين الصديقني املزيد من التطور والنماء.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى 
الرئيس دونالد ترامب ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة 
الذكرى ٢4١ إلعالن استقالل الواليات املتحدة األميركية متمنيا 
لــه موفور الصحــة والعافية. كما بعث ســمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ جابر املبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

األمير استقبل وزير الشؤون اخلارجية بسلطنة عمان

صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد يتسلم رسالة صاحب السمو من املستشار بالديوان األميري خالد الفليج 

الشيخ محمد العبداهلل


