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األمير هّنأ ملك األردن بالعيد الوطني: املزيد من التقدم واالزدهار للمملكة وشعبها
اســتقبل صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
بقصر بيان صباح أمس سمو 

الشيخ ناصر احملمد.
إلــى ذلــك، بعــث صاحب 
الســمو األمير الشــيخ نواف 
األحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه 
صاحب اجلاللة الهاشمية امللك 
عبداهللا الثاني ابن احلســني 
ملك اململكة األردنية الهاشمية 
الشقيقة عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة ذكرى 
العيد الوطني لبالده، متمنيا 
سموه له دوام الصحة والعافية 
الهاشمية  وللمملكة األردنية 
الشقيقة وشعبها الكرمي املزيد 
مــن التقدم واالزدهار في ظل 

القيادة احلكيمة جلاللته.
وبعث ســمو ولــي العهد 
الشيخ مشعل األحمد ببرقية 
تهنئة إلى أخيه صاحب اجلاللة 
الهاشمية امللك عبداهللا الثاني 
ابــن احلســني ملــك اململكــة 
األردنية الهاشــمية الشقيقة 
ضمنها سموه خالص تهانيه 
مبناسبة ذكرى العيد الوطني 

اململكــة العربية الســعودية 
الشــقيقة عبــر فيها ســموه 
عن خالــص تعازيه وصادق 
مواســاته بوفــاة املغفور لها 
بــإذن اهللا تعالــى صاحبــة 
السمو امللكي األميرة اجلوهرة 
بنــت محمــد بــن عبدالعزيز 
بــن عبدالرحمن آل ســعود، 
ســائال ســموه املولى تعالى 
أن يتغمدهــا بواســع رحمته 
ويســكنها فسيح جناته وأن 

تعالى صاحبة السمو امللكي 
األميرة اجلوهرة بنت محمد 
بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
آل سعود، مبتهال سموه إلى 
املولــى تعالــى أن يتغمدهــا 
بواسع رحمته ويسكنها فسيح 

جناته.
كمــا بعــث ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد ببرقية تعزية مماثلة. 
كما بعث صاحب الســمو 

مــن مناطقهم راجيا ســموه 
لذوي الضحايا جميل الصبر 
وحسن العزاء، آمال سموه أن 
يتمكن املســؤولون في البلد 
الصديق من جتاوز آثار هذه 

الكارثة الطبيعية.
وبعث ســمو ولــي العهد 
الشيخ مشعل األحمد ببرقية 
تعزية إلــى الرئيس فليكس 
تشيسكيدي رئيس جمهورية 
الدميوقراطيــة  الكونغــو 

يلهم األســرة املالكة الكرمية 
جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث ســمو ولــي العهد 
الشيخ مشعل األحمد ببرقية 
تعزية إلى أخيه خادم احلرمني 
الشــريفني امللك ســلمان بن 
عبدالعزيــز آل ســعود ملــك 
اململكــة العربية الســعودية 
الشقيقة ضمنها سموه خالص 
تعازيــه وصــادق مواســاته 
بوفاة املغفــور لها بإذن اهللا 

األمير الشــيخ نواف األحمد 
ببرقيــة تعزية إلــى الرئيس 
فلــيكـــــس تشيـــــسكيدي 
رئيــس جمهوريــة الكونغو 
الدميوقراطية الصديقة عبر 
فيها سموه عن خالص تعازيه 
وصــادق مواســاته بضحايا 
ثوران البركان في مدينة غوما 
الذي اسفر عن سقوط عدد من 
الضحايا وتدمير للممتلكات 
واملرافق العامة ونزوح اآلالف 

الصديقة ضمنها سموه خالص 
تعازيــه وصــادق مواســاته 
بضحايا ثــوران البركان في 
مدينة غوما، متمنيا ســموه 
لذوي الضحايا جميل الصبر 
وأن يتمكن املسؤولون في البلد 
الصديق من جتاوز آثار هذه 

الكارثة الطبيعية.
كمــا بعــث ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد ببرقية تعزية مماثلة.

صاحب السمو استقبل احملمد وعّزى خادم احلرمني الشريفني بوفاة األميرة اجلوهرة بنت محمد ورئيس الكونغو الدميوقراطية بضحايا بركان مدينة غوما

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد مستقبال سمو الشيخ ناصر احملمد

الهاشــمية  للمملكة األردنية 
الشــقيقة، متمنيــا جلاللتــه 
موفور الصحة ودوام العافية.
كمــا بعــث ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد ببرقية تهنئة مماثلة.

كما بعث صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
ببرقية تعزية إلى أخيه خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود ملك 

املطيري يعد بحل قضايا نادي الصم

الكويت تدعو لبحث حماية حقوق 
اإلنسان في القدس واألراضي احملتلة

استقبل وزير اإلعالم والثقافة ووزير الدولة 
لشــؤون الشباب د.عبدالرحمن املطيري في 
مكتبه بالوزارة وفد النادي الكويتي الرياضي 
للصم برئاسة رئيس مجلس اإلدارة وعضو 
املجلس األعلى للهيئة العامة لشــؤون ذوي 
اإلعاقة حمد املري، الذي عرض على الوزير 
قضايا النادي الهامة واملعوقات التي يواجهها 
فــي حتقيــق أهدافــه ومنها قضيــة تطبيق 
االحتراف اجلزئي لالعبني الصم أسوة باألندية 
الرياضية األخرى من أجل إنصاف هذه الفئة 
وحتقيق املساواة، كما تطرق لعدة مواضيع 
أخرى لرفع مســتوى النــادي رياضيا. وقد 
أشــاد الوزير بحرص مجلــس إدارة النادي 
والسعي والتصميم على حتقيق أهدافه، وأبدى 
استعداده التام لبذل اجلهد من أجل حل قضايا 

النادي من خــالل اتخاذ إجراءات جادة على 
أرض الواقع. وفي النهاية تقدم املري بالشكر 
إلــى الوزير على حفاوة اســتقبالهم ودعمه 
الكبير في مســاعدة أبنائه الصم وتذليل كل 
الصعوبات والعراقيل التــي تواجههم. وقد 
حضر االجتماع الرئيس الفخري للنادي فهد 
أبو شــيبة، وأمني السر العام أنور احلربي، 
ورئيــس اللجنة الرياضية خالــد املطيري، 
وبحضور رئيس اللجنــة الباراملبية ناصر 
العجمي، وأمني سر اللجنة الباراملبية شريفة 
الغامن، ونائب رئيس النادي الكويتي الرياضي 
للمعاقني وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة 
لشئون ذوي اإلعاقة منصور السراهيد، وعضو 
النادي الكويتي الرياضي للصم فالح الهبيدة، 

ومترجم لغة اإلشارة أحمد احلبيب.

القاهــرة ـ كونــا: دعــت 
الــى عقــد دورة  الكويــت 
اســتثنائية للجنة العربية 
الدائمــة حلقــوق االنســان 
الــدول  التابعــة جلامعــة 
العربيــة بعنــوان «حماية 
حقوق االنســان في القدس 
واألراضي العربية احملتلة» 
اليوم األربعاء. وقال مساعد 
وزيــر اخلارجية لشــؤون 
حقوق االنسان طالل املطيري 
فــي تصريح لـــ «كونا» انه 
بناء علــى توجيه من وزير 

اخلارجيــة وزيــر الدولــة لشــؤون مجلس 
الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر احملمد تقدمت 
الكويت بطلب لألمانة العامة جلامعة الدول 
العربية لعقد دورة استثنائية للجنة العربية 

الدائمــة حلقوق االنســان. 
وأوضح املطيري أن الدورة 
االستثنائية لبحث التصدي 
لالنتهاكات اجلسيمة حلقوق 
االنســان التي ترتكبها قوة 
االحتالل االســرائيلي جتاه 
الشعب الفلســطيني وعدم 
االيفــاء بالتزاماتها الدولية 
بحمايــة املدنيــني. وأكد أن 
التمييزيــة  «السياســات 
التي تنتهجها قوة االحتالل 
االسرائيلي من قمع وتهجير 
قسري للسكان الفلسطينيني 
تشــكل انتهــاكا صارخا وتكريســا للفصل 
العنصري»، داعيــا املجتمع الدولي واجهزة 
األمم املتحدة املعنية لالضطالع مبسؤوليتها 

في حماية الشعب الفلسطيني.

وفي مقدمتها قضية تطبيق االحتراف اجلزئي لالعبني الصم أسوة باألندية الرياضية

عبدالرحمن املطيري مستقبال حمد املري ووفد نادي الصم 

سفيرنا في الهند: جسر املساعدات البحري 
مستمر ملواجهة الساللة اجلديدة

نيودلهــي ـ كونــا: قــال 
ســفيرنا لدى الهند جاســم 
الناجم ان جسر املساعدات 
البحري بني الكويت والهند 
مســتمر ملواجهــة انتشــار 
الســاللة اجلديدة املتحورة 

من ڤيروس كورونا.
جاء ذلــك فــي تصريح 
الســفير الناجم لـــ «كونا» 
اثر وصول سفينة عسكرية 
تابعة للبحرية الهندية الى 
مينــاء مانغالــور في والية 
كارناتاكا محملة بـ ٢١٠ اطنان 

من األوكسجني الطبي السائل وعدد ١٢٠٠ من 
اسطوانات األوكسجني.

وأوضح ان وصول تلك السفينة يتم في 
اطار املرحلة الثانية من برنامج االغاثة الكويتي 
ملواجهة انتشار الڤيروس املتحور من كورونا.

وأكد حرص الكويت على «تخفيف املعاناة 
عن الشعب الهندي الصديق في االزمة الصحية 
التــي متر بها الهند لســد العجز في النقص 
الكبير في امدادات األوكسجني للمستشفيات 

مبختلف واليات الهند».

وأشــار الــى ان املرحلة 
األولى من برنامــج االغاثة 
شــهدت وصول ثالث سفن 
عسكرية وســفينة جتارية 
انطلقت من ميناءي الشويخ 
والشعيبة وحملت ٢١٥ طنا 
متريا من األوكسجني السائل 
و٢٦٠٠ اسطوانة أوكسجني.
أن  الناجــم  وأضــاف 
اجلسرين البحري واجلوي 
يستهدفان نقل نحو ١٤٠٠ طن 
متري من األوكسجني الطبي 
السائل لتكون الكويت بهذه 
الكمية واحدة من أكثر دول العالم التي تزود 
الهند بأوكسجني. وكانت طائرة تابعة للقوة 
اجلويــة الكويتية هبطت فــي مطار (انديرا 
غاندي) الدولي بالعاصمــة نيودلهي مطلع 
الشــهر اجلاري محملة بـــ ٤٠ طنا من املواد 
االغاثية من جمعية الهالل االحمر الكويتية 
تتضمن أجهزة تكثيف األوكسجني واجهزة 
التنفس االصطناعي واســطوانات اكسجني 
وادوية وغيرها من املستلزمات الطبية ومواد 

اغاثية متنوعة.

«الهالل األحمر» تساهم بتكاليف عمليات قلب لألطفال في لبنان
بيــروت ـ كونــا: أعلنــت 
جمعيــة الهــالل األحمــر عن 
املساهمة في تكاليف اجراء ١٤ 
عملية قلب مفتوح الطفال من 
اللبنانيني والالجئني السوريني.
وقال نائب رئيس مجلس 
إدارة اجلمعية انور احلساوي 
ان  فــي تصريــح لـ«كونــا» 
«مشروع دعم عمليات القلب 
املفتوح لالطفال هو جزء من 
املنظومة الصحية التي تقدمها 
اجلمعية للبنانيني والالجئني 
السوريني ملساعدتهم في هذه 
الظروف االقتصادية الصعبة».

واشار الى حرص اجلمعية 
علــى تقــدمي الدعــم للفئــات 
االجتماعية الضعيفة بتنويع 
التقدميات االنسانية من صحية 

وغذائية وعينية وغيرها.
بــدوره، أكــد رئيس بعثة 
الهــالل الى لبنان د. مســاعد 
العنزي في تصريح لـ«كونا» 
اهتمــام اجلمعيــة بتنفيــذ 

ان  الــى  وصعوبــة. واشــار 
العمليــات التي جترى تطول 
االطفال الذين تتراوح اعمارهم 
بني ستة أشهر و١٢ سنة وان 

ياسر عمار في تصريح مماثل 
املبادرة االنســانية  لـ«كونا» 
جلمعية الهالل االحمر الكويتي 
خصوصــا في ظــل االوضاع 
االقتصادية الصعبة وارتفاع 
كلفة عمليات القلب املفتوح.

وقال ان «هذا املستشفى هو 
املستشفى احلكومي االول الذي 
يجري هذا النوع من العمليات 
وبسبب الدعم املقدم نتمكن من 
مســاعدة ما امكن من األطفال 
الذيــن يحتاجــون الــى هذه 
العمليات وال تسمح االمكانات 

املادية لذويهم بإجرائها».
الهالل  وأعلنــت جمعيــة 
االحمر الكويتــي امس تقدمي 
نصف مليــون دوالر أميركي 
اللبنانيــة  لــوزارة الصحــة 
اللقاحــات اخلاصة  لتوفيــر 
مبكافحــة ڤيــروس (كورونا 
املســتجد - كوفيــد ١٩) الــى 
اللبنانيني والالجئني السوريني 

والفلسطينيني.

املبالــغ التــي تتم املســاهمة 
بها هي من تبرعات الشــعب 
الكويتي. من جهته، ثمن مدير 
مستشفى (راشيا) احلكومي د. 

 أحد األطفال املستفيدين من مبادرة  «الهالل األحمر»

املشــاريع االنسانية التي من 
شأنها ان تدعم قدرة احملتاجني 
علــى حتمل تكاليف الظروف 
املعيشــية التــي تــزداد حدة 

الكويت وبريطانيا: التنسيق في كل ما من شأنه توطيد العالقات
اجتمــع نائب وزيــر اخلارجية الســفير مجدي الظفيري مــع وزير الدولة 
البريطاني لشؤون الشرق األوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي الذي يزور 

البالد والوفد املرافق له.
ومت خالل اللقاء اســتعراض عدد من أوجه عالقات الصداقة التاريخية بني 
البلدين وقد أشاد اجلانبان مبا حققته جلنة التوجيه املشتركة خالل مسيرتها 
والتي أنشــئت عام ٢٠١٢ في توطيــد العالقات بني البلدين في جميع املجاالت، 
مؤكدين على التطلع لالستمرار بالعمل من خالل هذه اآللية والتنسيق في كل 
ما من شــأنه توطيد هذه العالقة التاريخية كما مت خالل اللقاء بحث تطورات 

األوضاع على الساحتني اإلقليمية والدولية.
حضر اللقاء مساعد وزير اخلارجية لشؤون أوروبا السفير وليد اخلبيزي 
ومساعد وزير اخلارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر وسفير 
اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لدى الكويت بيليندا لويس.

نائب وزير اخلارجية الســفير مجدي الظفيري أثنــاء اجتماعه مع وزير الدولة البريطاني 
لشؤون الشرق األوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي

وزيراخلارجية بحث مع وزير الدولة البريطاني لشؤون 
الشرق األوسط املستجدات اإلقليمية والدولية

استقبل وزير اخلارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد 
ناصر احملمد في ديوان عام الوزارة ســفير جمهورية كوريا الصديقة الدكتور 
هونغ يونغ كي، وذلك مبناســبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبالده لدى الكويت. 
وأشاد الشيخ أحمد الناصر خالل اللقاء بجهود السفير وإسهاماته التي قدمها 
في إطار تعزيز أواصر العالقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقني.

كما اســتقبل وزير اخلارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ 
د.أحمد ناصر احملمد في ديوان عام الوزارة سفير مملكة بوتان الصديقة تسيرينج 
جلتشــن بنجور، وذلك مبناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبالده لدى الكويت. 
وأشاد الشيخ أحمد الناصر خالل اللقاء بجهود السفير وإسهاماته التي قدمها 
في إطار تعزيز أواصر العالقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقني. 
كما التقى وزير اخلارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ 
د. أحمد ناصر احملمد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا جيمس كليفرلي في مقر وزارة اخلارجية مبناسبة زيارته الرسمية 
للبالد. وتناول اللقاء مجمل العالقات الثنائية التاريخية الوثيقة التي تربط 
بني الكويت واململكة املتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الصديقة 
وســبل تعزيزهــا، كمــا مت خالل اللقاء بحــث أبرز املســتجدات في املنطقة 

والتطورات على الساحتني اإلقليمية والدولية.

استقبل سفيري كوريا وبوتان مبناسبة انتهاء فترة عملهما

وزير اخلارجية الشيخ د.أحمد ناصر احملمد مستقبال السفير الكوري

وزير اخلارجية الشيخ د. أحمد ناصر احملمد اثناء استقباله سفير مملكة بوتان

الشيخ د.احمد ناصر احملمد مستقبال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق االوسط وشمال افريقيا

ولي العهد استقبل 
ناصر احملمد

استقبل ســمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد بقصر بيان صباح أمس 

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبال سمو الشيخ ناصر احملمدسمو الشيخ ناصر احملمد.

السفير طالل املطيري

السفير جاسم الناجم


