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األمير: االرتقاء بأطر التعاون مع بوتان مبا يخدم مصالح البلدين
استقبل صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
بقصر السيف سمو الشيخ 

جابر املبارك.
كما استقبل سموه ممثل 
جاللة امللك جيغمي كيزار 
نامجيل وانغتشــوك ملك 
مملكــة بوتــان الصديقــة 
صاحب السمو امللكي األمير 
جيغل اوغني وانغتشوك، 
حيث سلم ســموه رسالة 
خطية من ملك مملكة بوتان 
الصديقة تضمنت خالص 
املواساة  التعازي وصادق 
لسموه رعاه اهللا وللشعب 
الكويتــي بوفــاة صاحــب 
السمو األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمــد، طيب اهللا 
ثراه. كمــا تضمنت تهاني 
جاللته لســموه مبناسبة 
توليه مقاليد احلكم، متمنيا 
لسموه كل التوفيق والسداد 
وموفــور الصحــة ومتــام 

العافية.
ســموه  اشــاد  وقــد 
بالعالقــات املتميــزة التي 
جتمع بني الكويت ومملكة 
بوتــان الصديقــة، مؤكــدا 
حرص البلدين على االرتقاء 
بأطــر التعاون مبــا يخدم 
املصالح املشتركة للبلدين 
الصديقني، متمنيا ســموه 
جلاللته مـوفــور الـصـحــة 
والعــافـــــية ولــلــبلــــد 
الصديق املزيــد من الرقي 

والتقدم.
حضــر املقابلــة وزيــر 
شــؤون الديــوان األميري 
الشيخ علي اجلراح ورئيس 
الديــوان األميري الشــيخ 
الفيصــل ونائــب  مبــارك 
الديــوان  وزيــر شــؤون 
الشــيخ محمــد  األميــري 
العبــداهللا ووكيل الديوان 
األميــري ومديــر مكتــب 
صاحب السمو األمير أحمد 
فهد الفهد ورئيس املراسم 
األميريــة  والتشــريفات 

الشيخ خالد العبداهللا.
كمــا اســتقبل صاحــب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد بقصر السيف محافظ 
بنك الكويت املركزي د.محمد 

الهاشل.
الى ذلك يتفضل صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد بافتتاح دور االنعقاد 
التكميلي  العادي اخلامس 
للفصل التشريعي اخلامس 
عشــر ملجلــس األمة وذلك 
في متام الســاعة العاشرة 
والنصف من صباح الثالثاء 

مببنى مجلس األمة.
وتلقى صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
رســالة تعزية مــن جاللة 
امللك جيغمي كيزار نامجيل 
وانغتشــوك ملــك مملكــة 
بوتــان الصديقــة، أعــرب 
فيها جاللته باســمه واسم 
شــعب بوتان عــن خالص 
تعازيه وصادق مواســاته 
لسموه، حفظه اهللا، بوفاة 
سمو األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمــد، طيب اهللا 
ثراه، مشيدا جاللته مبناقب 
ومآثــر ســموه رحمه اهللا 
وحرصــه علــى حتقيــق 
االزدهار للكويت وإسهاماته 
في تعزيز األمن والســـلم 
علــى املســتويني اإلقليمي 

والدولي.
كما تلقى سموه رسالة 
تهنئة من جاللتــه، أعرب 

جلاللتــه أعــرب فيهما عن 
بالغ شكره وتقديره على ما 
عبر عنه جاللته من صادق 
التعاطف واملواساة بوفاة 
سمو األمير الراحل الشيخ 
صباح األحمــد، طيب اهللا 
ثراه، وعلــى ما أعرب عنه 
جاللته من تهنئة مبناسبة 
تولي سموه مقاليد احلكم، 
مشــيدا ســموه بالعالقات 
الطيبة التي تربط البلدين 
إلى  الصديقــني والتطلــع 
تعزيزها وتطويرها، متمنيا 
ســموه رعاه اهللا جلاللته 

موفور الصحــة والعافية 
وللبلد الصديق كل التقدم 

واالزدهار.
هــذا، وتلقــى صاحــب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد رســالة تهنئة من 
انطونيــو غوتيرس األمني 
العام لألمم املتحدة، أعرب 
فيهــا عن خالــص التهنئة 
لســموه مبناســبة توليه 
مقاليــد احلكم، مؤكدا فيها 
احلــرص علــى اســتمرار 
تطويــر وتعزيز العالقات 
بني الكويت ومنظمة األمم 

املتحدة، كما ضمنها خالص 
متنياته لسموه كل التوفيق 
والســداد لقيادة مســيرة 
اخلير والنماء في الكويت.

هــذا، وقد بعث صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد برســالة جوابية، 
أعــرب فيهــا عــن خالص 
شــكره وتقديــره علــى ما 
عبر عنه من طيب املشاعر 
التمنيات، مشيدا  وصادق 
سموه بالشــراكة املتميزة 
بني الكويت ومنظمة األمم 
املتحدة، ومتمنيا سموه له 

موفور الصحة والعافية.
كما تلقى صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
برقية تهنئة من الرئيس كيم 
جونــغ وون رئيس جلنة 
شؤون الدولة في جمهورية 
الدميوقراطيــة  كوريــا 
الشــعبية الصديقة، أعرب 
فيها باسمه وباسم حكومة 
وشــعب جمهورية كوريا 
الشــعبية  الدميوقراطيــة 
الصديقة عن خالص التهاني 
لســموه مبناســبة توليه 
مقاليد احلكم، متمنيا لسموه 

دوام التوفيق والسداد.
هــذا، وقد بعث صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد ببرقيــة جوابية، 
أعرب فيها عن خالص شكره 
وتقديــره على ما عبر عنه 
من متنيات صادقة ومشاعر 
طيبة، ومتمنيا ســموه له 
موفور الصحــة والعافية 
وللبلد الصديق املزيد من 

التطور والنماء.
وتلقى صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
رســالة تهنئة من الرئيس 
داني فور رئيس جمهورية 
سيشل الصديقة، أعرب فيها 
عن خالص تهانيه وتهاني 
حكومة وشعب جمهورية 
سيشل لســموه مبناسبة 
احلكــم،  مقاليــد  توليــه 
مشيدا بالعالقات الوطيدة 
الكويــت وجمهورية  بــني 
سيشل الصديقة، كما ضمنها 
فخامتــه خالــص متنياته 
لســموه بــدوام التوفيــق 

والسداد.
هــذا، وقد بعث صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد برســالة جوابية، 
أعرب فيها عن بالغ شكره 
وتقديــره على ما عبر عنه 
من فيض املشاعر الطيبة، 
التطلــع  ســموه  مؤكــدا 
واحلــرص املشــترك على 
تعزيز العالقات بني البلدين 
الصديقني، ومتمنيا سموه 
له موفور الصحة والعافية 
وللبلد الصديق املزيد من 

التقدم واالزدهار.

صاحب السمو استقبل املبارك وممثل ملك مملكة بوتان والهاشل وتلقى التهنئة من األمني العام لألمم املتحدة ورئيس جلنة شؤون الدولة في كوريا ورئيس سيشل

سمو األمير الشيخ نواف األحمد مستقبال ممثل ملك مملكة بوتان

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد مستقبال محافظ بنك الكويت املركزي د.محمد الهاشل

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد خالل استقباله سمو الشيخ جابر املبارك

فيها جاللته باسمه وباسم 
شــعب بوتان عــن خالص 
تهانيــه لســموه، حفظــه 
توليــه  مبناســبة  اهللا، 
مقاليد احلكم، مؤكدا جاللته 
حرصه على استمرار تطوير 
وتعزيز أواصــر العالقات 
الطيبة التي جتمع البلدين 
الصديقني ومتمنيا لسموه 
رعــاه اهللا دوام التوفيــق 

والسداد.
هــذا، وقد بعث صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد برسالتني جوابيتني 

ملشاهدة الڤيديو

الساير: حتسني حياة املتضررين من النزاعات املسلحة
أكد رئيــس مجلس ادارة 
جمعية الهالل االحمر د.هالل 
الســاير اهميــة املواضيــع 
املتعلقــة بالعمل االنســاني 
كإغاثة احملتاجــني والتعليم 
ومتكني املرأة ومكافحة ڤيروس 
(كورونا املســتجد - كوفيد 
١٩) ملواجهــة آثارهــا ورصد 
تداعياتها في احلركة الدولية 
للصليــب االحمــر والهــالل 

االحمر.
جــاء ذلــك فــي تصريح 
لـــ (كونــا) علــى  للســاير 
هامش ورشــة عمــل اللجنة 
الدائمــة لالعداد لالجتماعات 
الدولية  الدستورية للحركة 
للصليب والهالل االحمر عبر 

تقنية االتصال املرئي.
وقال الساير الذي يشغل 
ايضا منصــب عضو اللجنة 
الدائمة للحركــة الدولية في 

واضــاف ان الهــدف مــن 
الورشــة هو مناقشــة اعداد 
أجندة العمل اإلنساني لالعداد 
الدســتورية  لالجتماعــات 
للحركة الدولية للتباحث في 
األولويات االنسانية وكيفية 
حتسني حياة املتضررين من 

الكوارث وكفالة وجود بيئة 
مواتية للعمل التطوعي.

وتابع انه متت مناقشــة 
الــدور املهم في تعزيز الدور 
بــه  الــذي تقــوم  املســاعد 
اجلمعيات الوطنية للصليب 
األحمر والهــالل األحمر لدى 
الســلطات العامة في املجال 

اإلنساني في بلدانها.
واشار الى مناقشة قضايا 
النفســي  التعليــم والدعــم 
واالجتماعي والثقة في العمل 
االنساني والنزاهة واملساءلة 
والتنســيق والتعــاون فيما 

بينهم.
وأكد ان املسؤولية املشتركة 
واجلماعية تقع على عاتقهم 
للوصول إلى جميع احملتاجني، 
مبينا ان هذه االجتماعات تتيح 
فرصة التخاذ قرارات لصالح 

االنسانية جمعاء.

النزاعات املسلحة والكوارث 
وغيرها من حاالت الطوارئ.
وافاد بأن الورشة شهدت 
جلســات متنوعــة وبنــاءة 
بني املشــاركني، مشــيرا الى 
التــي تواجههــا  التحديــات 
املجتمعات احمللية والعاملون 
في احلقل اإلنساني في الوقت 

احلاضر.
وذكر ان الصليب األحمر 
والهالل األحمر هما في وضع 
فريد ميكنهما من مواجهة هذه 
التحديات بفضل ما لهما من 
تأثير ال نظير له في املجتمعات 
احمللية وقدرة مجتمعية بدعم 
من املوارد ومشاعر التضامن 

الدولية.
وأوضــح ان املجتمعــني 
ناقشوا تعزيز القانون الدولي 
االنســاني وتنفيذه وتعزيز 
القانونيــة ملواجهــة  األطــر 

على هامش ورشة عمل اللجنة الدائمة لإلعداد لالجتماعات الدستورية للحركة الدولية للصليب والهالل األحمر

د. هالل الساير خالل االجتماع

الصليب االحمر والهالل االحمر 
ان الورشــة بحثــت القضايا 
اإلنســانية احلاليــة األشــد 
إحلاحا مــن خالل اجتماعات 
ملكونات حركة الصليب األحمر 
والهالل األحمر وذلك حتقيقا 

لغرض اإلنسانية املشترك.

الصفدي: الكويت أكبر مستثمر عربي 
وثاني أكبر مستثمر دولي في اململكة

وزير اخلارجية زار سفارتنا في عّمان

جدد وزير اخلارجية األردني أمين الصفدي 
مشــاعر التعازي بوفاة سمو األمير الراحل 
الشيخ صباح األحمد، مستشهدا بتعزية العاهل 
األردنــي حني قال «كان ســمو األمير الراحل 
زعيما حكيما وقائدا استثنائيا محبا لألردن 
وأميرا لإلنسانية كرس حياته من اجل خدمة 

الكويت والقضايا العربية ورأب الصدع».
واعرب الصفدي عن متنياته للكويت باملزيد 
من األمن واالســتقرار في ظل قيادة صاحب 

السمو األمير الشيخ نواف األحمد.
وحول زيارة الشيخ أحمد الناصر لألردن 
الذي يزوره للمرة األولى كوزير للخارجية قال 
إنها تعكس متانة وصالبة العالقات األردنية  

ـ الكويتية.
وذكــر ان اجلانبني أجريا خــالل الزيارة 
مباحثات تعكس التعاون الثنائي في مختلف 
املجــاالت، خاصة ان البلدين يحتفالن العام 
املقبــل بالعــام الـــ ٦٠ على إقامــة العالقات 

الديبلوماسية.
واضاف ان العالقات األردنية ـ الكويتية 
عاشــت «ستة عقود من العمل املستمر على 
تعزيــز وتطوير التعاون، وهــو ما انعكس 

بشكل عملي على املجاالت كافة».
واكد ان الكويت هي اكبر مستثمر عربي 
وثاني اكبر مستثمر دولي في اململكة، الفتا 
إلى املشاريع التنموية التي مولها الصندوق 

الكويتــي للتنميــة االقتصادية فــي األردن 
بقيمة تتجاوز نصف مليار دوالر عالوة على 
الدعم الكويتي املستمر للمملكة في املجاالت 

والقطاعات االخرى.
وأعرب عن االمتنــان الحتضان الكويت 
نحــو ٦٠ الف اردني «يعيشــون وكأنهم في 
بلدهــم»، كما عبر عن اعتزاز األردن بوجود 
نحو ٤ آالف طالب كويتي يدرسون في جامعات 

وكليات اململكة.
وعــن نتائج االجتماع مع الشــيخ أحمد 
الناصر، قال الصفدي ان اجلانبني بحثا أهمية 
اجتماعات اللجنة العليا املشتركة التي ستعقد 
دورتها املقبلة في الكويت، موضحا ان اجلانبني 
سيعمالن على االعداد جيدا لالجتماع للخروج 
بنتائج ملموسة تقوي العالقات وتزيد التعاون 
بشكل ملموس وتدفعها نحو رحاب أوسع.

واضاف أنه تباحث والشيخ أحمد الناصر 
حول حتديات مواجهة تبعات جائحة كورونا 
التي تستدعي «تعاونا ثنائيا مثمرا» السيما 
في قضيتي األمن الغذائي والدوائي وغيرهما 

من القضايا التي يجب التعامل معهما.
وفيمــا يخــص التعــاون ازاء القضايــا 
االقليمية، قال ان العالقة «القوية» بني البلدين 
تتجلى في التنســيق املشترك وبذل اجلهود 
خلدمة القضايا العربية وحتقيق االستقرار 

في دول املنطقة.

هذا وزار وزير اخلارجية الشيخ د.أحمد 
ناصر احملمد مقر سفارتنا في عّمان وذلك على 
هامش زيارته الرسمية للعاصمة األردنية.
وقال السفير عزيز الديحاني لـ «كونا» 
ان الشيخ د.أحمد الناصر حرص على لقاء 
أعضاء السفارة الكويتية واالستماع إليهم 
وتقدمي التوجيهات والنصائح لهم، وحثهم 
على بذل أقصى اجلهود خلدمة البلد وخدمة 

املواطنــني املوجودين في اململكة والعناية 
بشؤونهم.

واضاف ان زيارة الشيخ د.أحمد الناصر 
إلى االردن تندرج ضمن زيارات التنســيق 
السياســي املتبادلة بني مسؤولي البلدين، 
مؤكدا اهتمام القيادة السياسية العليا في كل 
من الكويت واألردن باالرتقاء بـ «العالقات 

االخوية».

رئيس الوزراء استقبل 
ممثل ملك بوتان

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد ممثل جاللة امللك جيغمي كيزار نامجيل وانغتشوك 
ملك مملكة بوتان الصديقة صاحب السمو امللكي األمير 
جيغل أوجني وانغتشوك حيث نقل تعازي ملك مملكة 
بوتان لسموه والشعب الكويتي بوفاة املغفور له بإذن 
اهللا تعالى صاحب الســمو األمير الراحل الشيخ صباح 
األحمد طيب اهللا ثراه. حضر اللقاء املستشار بالديوان 
األميري محمد أبو احلســن ومساعد وزير اخلارجية 

لشؤون آسيا علي سليمان السعيد.

مبعوث األمير: تطابق الرؤى بني الكويت واألردن 
حيال قضايا األمتني العربية واإلسالمية

استقبل صاحب اجلاللة الهاشمية امللك 
عبداهللا الثاني بن احلســني ملــك اململكة 
األردنية الهاشمية الشقيقة مبعوث صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف األحمد، وزير 
اخلارجية الشــيخ د.أحمــد ناصر احملمد، 
في إطار الزيارة الرســمية التي يقوم بها 
والوفد املرافق الى العاصمة األردنية عمان، 
إذ ســلم معاليه جلاللته رسالة خطية من 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد 
تتصل بالعالقات األخويــة الوطيدة التي 
تربط البلديــن الشــقيقني والقضايا ذات 

االهتمام املشترك.
كما التقى مبعوث صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، وزير اخلارجية الشيخ 
د.أحمد ناصر احملمد، بدولة رئيس وزراء 
اململكة األردنية الهاشمية د.بشر اخلصاونة 
في إطار الزيارة الرســمية التي يقوم بها 
مبعوث ســمو األمير والوفــد املرافق إلى 
العاصمــة األردنية عمان، اذ نقل الشــيخ 
د.أحمد الناصر تهنئة صاحب السمو األمير 
الشــيخ نــواف األحمد وســمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد مبناسبة الثقة 
امللكية التي حظي بها بتعيينه رئيسا لوزراء 
اململكة األردنية الهاشــمية ومتنياتهم له 

بدوام التوفيق والسداد.
كما تناول اللقاء مجمل عالقات األخوة 
والتالحم بني البلدين الشــقيقني وســبل 
تنميتهــا وتقويتها فــي مختلف املجاالت، 
اضافة الى بحث املستجدات على الساحتني 
االقليمية والدولية والقضايا محل االهتمام 

املشترك.
هذا وأكد مبعوث صاحب السمو األمير 

الشيخ نواف األحمد وزير اخلارجية الشيخ 
د.حمد ناصر احملمد «خصوصية» العالقة 

الكويتية ـ األردنية.
وقال الشــيخ أحمد الناصر في مؤمتر 
صحافي مشترك مع وزير اخلارجية األردني 
امين الصفدي عقب اجتماعني ثنائي وموسع 
في العاصمة عمان ان زيارته الرسمية إلى 
األردن تأتي لنقل رسالة من صاحب السمو 
األمير الى العاهــل األردني تتضمن «أبلغ 
التقدير واالمتنان ملشاطرة الكويت العزاء 
بوفاة ســمو األمير الراحل الشيخ صباح 

األحمد، طيب اهللا ثراه».
وأضاف انه ينقل كذلك رســالة تقدير 
أخرى تتعلق باملوقف األردني الداعم للكويت 
فــي بداية جائحة كورونا حينما أرســلت 
اململكة طائرات مساعدات لدعم جهود مكافحة 
الڤيروس، مشددا على أن «هذا املوقف ليس 

بغريب على االشقاء في األردن».
وحول العالقات الديبلوماسية الكويتية 
ـ االردنيــة، أكد الشــيخ أحمد الناصر أنها 
ســتدخل العام املقبل عامهــا الـ ٦٠ والذي 
يتزامن مع احتفاالت األردن مبائة عام على 
قيام اململكة، معربا عن أصدق األماني لألردن 

بدوام األمن واالستقرار واالزدهار.
في هذا اإلطار، أكد أهمية اجتماع اللجنة 
املشتركة الكويتية - األردنية في دورتها 
اخلامسة الذي ســيعقد في الكويت العام 
املقبل مشدد على أهمية اللجنة في وضع 
اطــار مؤسســي لقياس مــدى التطور في 
العالقات املشتركة في مختلف القطاعات.

وأكــد فــي هذا الصــدد تطابــق الرؤى 
واملواقف بني الكويت واألردن حيال قضايا 

االمتني العربية واإلسالمية.

التقى العاهل األردني ورئيس الوزراء ووزير اخلارجية في اململكة

مبعوث صاحب السمو يسلم الرسالة إلى العاهل األردني امللك عبداهللا الثاني

سمو الشيخ صباح اخلالد خالل استقباله ممثل ملك بوتان


