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األمير: املجد والسؤدد للكويت وشعبها والعزة والرفعة لألمتني العربية واإلسالمية
تلقى صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمــد برقيات 
تهــان بحلــول عيــد األضحــى 
املبــارك من إخوانه ســمو ولي 
العهد الشــيخ مشــعل األحمد، 
ورئيــس مجلــس األمة مرزوق 
الغامن، وســمو رئيس احلرس 
الوطني الشــيخ ســالم العلي، 
وســمو الشــيخ ناصر احملمد، 
وســمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ صباح اخلالد، ورئيس 
املجلــس األعلى للقضاء رئيس 
محكمة التمييز املستشار أحمد 
العجيل، ونائب رئيس احلرس 
الوطني الفريق أول م.الشــيخ 
أحمد النواف، حيث أعربوا فيها 
عــن خالــص تهانيهم لســموه 
مبناسبة عيد األضحى املبارك، 
كما عبــروا عن مشــاعر الوالء 
للوطن العزيز والوفاء للشعب 
الكويتي الكرمي وخالص الدعوات 
لصاحب السمو األمير، رعاه اهللا، 
بدوام الصحة والعافية، وأن تنعم 
الكويــت وأهلها فــي ظل قيادة 
سموه احلكيمة باملزيد من التقدم 
والرخاء. هذا، وقد بادلهم سموه 
التهاني بالعيد السعيد، مقدرا لهم 
ما أعربوا عنه من كرمي املشاعر 
نحــو الوطن العزيز والشــعب 
الوفي مع الدعاء للكويت وشعبها 
الكرمي بــدوام املجد والســؤدد 
العربية واإلســالمية  ولألمتني 

بالعزة والرفعة.
كمــا تبادل صاحب الســمو 
األميــر الشــيخ نــواف األحمد 
برقيات التهاني والتبريكات مع 
أشقائه وإخوانه ملوك ورؤساء 
الدول العربية الشقيقة والدول 
اإلســالمية الصديقــة، وذلــك 
مبناســبة حلول عيد األضحى 
املبارك. هذا، وقد ضّمن ســموه 
فــي برقياته حتياتــه األخوية 
وصادق تهانيه وطيب متنياته 
املقرونة بخالص الدعاء للمولى 
سبحانه وتعالى بأن يعيد هذه 
املباركة على األمتني  املناســبة 
العربيــة واإلســالمية جمعــاء 
باخلير واليمــن والبركات وأن 
يفيء عليها بفضله نعمتي األمن 

واالستقرار واالزدهار.
وتلقى صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد اتصاال هاتفيا 
مــن أخيه صاحب اجلاللة امللك 
حمد بن عيســى آل خليفة ملك 
مملكة البحرين الشقيقة اطمأن 
خالله على صحة صاحب السمو 
األمير، ســائال املولى تعالى أن 
يدمي على سموه موفور الصحة 
والعافية ويحقــق للكويت كل 
التقدم واالزدهار في ظل القيادة 
احلكيمة لسموه، كما أعرب عن 
خالص تهانيه وصادق متنياته 

مبــادًال التهاني بهذه املناســبة 
الفضيلة ومتمنياً لفخامته موفور 
الصحة والعافيــة وجلمهورية 
مصر العربية الشقيقة وشعبها 
الكرمي كل التقدم واالزدهار في 

ظل القيادة احلكيمة له.
كما تلقــى صاحب الســمو 
األميــر الشــيخ نــواف األحمد 
اتصاال هاتفيا من أخيه الرئيس 
قيس سعيد رئيس اجلمهورية 
التونسية الشقيقة اطمأن خالله 
علــى صحــة صاحــب الســمو 
األمير، ســائال املولى تعالى أن 
يدمي على سموه موفور الصحة 
والعافية ويحقــق للكويت كل 
التقدم واالزدهار في ظل القيادة 
احلكيمة لسموه. كما أعرب عن 
خالص تهانيه وصادق متنياته 
لسموه مبناسبة قرب حلول عيد 
األضحى املبارك ســائال املولى 
تعالى أن يعيــده على البلدين 
والشــعبني الشــقيقني واألمــة 
العربية واإلسالمية بوافر اخلير 

واليمن والبركات.
كما عبر باسمه وباسم الشعب 
التونسي عن شــكره وامتنانه 
للدور اإلنساني املعهود للكويت 
ومبادرتهــا الســباقة في تقدمي 
العون واملســاندة بوقوفها إلى 
جانب األشقاء بإرسال املساعدات 
واملعدات الطبية الالزمة ملواجهة 

وجتاوز جائحة كورونا.
وقد أعرب ســموه عن بالغ 
شكره له على هذه املبادرة الكرمية 
وهذا التواصل األخوي املجسد 
التاريخية  العالقــات  ألواصــر 
والوطيدة التــي تربط البلدين 
الشــقيقني مبــادال  والشــعبني 
فخامته التهاني بهذه املناســبة 
الفضيلــة ومتمنيا لــه موفور 
الصحة والعافية وللجمهورية 
الشــقيقة وشعبها  التونســية 

الكرمي كل التقدم واالزدهار في 
ظل القيادة احلكيمة له.

كما تلقــى صاحب الســمو 
األميــر الشــيخ نــواف األحمد 
اتصاال هاتفيا من أخيه صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهــد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات املســلحة 
بدولة اإلمارات العربية املتحدة 
الشقيقة اطمأن خالله على صحة 
صاحب الســمو األمير، ســائال 
املولى تعالى أن يدمي على سموه 
موفور الصحة والعافية ويحقق 
للكويت كل التقدم واالزدهار في 

ظل القيادة احلكيمة لسموه.
كما أعرب خالل االتصال عن 
خالص تهانيه وصادق متنياته 
لسموه مبناسبة قرب حلول عيد 
األضحى املبارك، ســائال املولى 
تعالى أن يعيــده على البلدين 
والشــعبني الشــقيقني واألمــة 
العربية واإلسالمية بوافر اخلير 

واليمن والبركات.
وقد أعرب ســموه عن بالغ 
شكره لسموه على هذه املبادرة 
الكرمية وهذا التواصل األخوي 
العالقــات  ألواصــر  املجســد 
التاريخية والوطيدة التي تربط 
البلدين والشــعبني الشــقيقني 
مبــادال ســموه التهانــي بهــذه 
املناســبة الفضيلــة، ومتمنيــا 
لسموه موفور الصحة والعافية 
ولدولة اإلمارات العربية املتحدة 
الكرمي كل  الشــقيقة وشــعبها 
التقدم واالزدهار في ظل القيادة 
احلكيمة ألخيه صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس دولة اإلمــارات العربية 
املتحدة الشقيقة وأن مين على 
سموه مبوفور الصحة والعافية.

كما تلقى صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا 
ورعاه، اتصاال هاتفيا عصر أمس 
من أميــر منطقة تبوك باململكة 
العربية السعودية الشقيقة أخيه 
صاحب السمو امللكي األمير فهد 
بن سلطان بن عبدالعزيز اطمأن 
خالله على صحة صاحب السمو 
األمير، ســائال املولى تعالى ان 
يدمي على سموه موفور الصحة 
والعافية ويحقــق للكويت كل 
التقدم واالزدهار في ظل القيادة 
احلكيمة لسموه، كما أعرب عن 
خالص تهانيه وصادق متنياته 
لسموه مبناسبة قرب حلول عيد 
االضحى املبارك، ســائال املولى 
تعالى أن يعيــده على البلدين 
والشــعبني الشــقيقني واألمــة 
العربية واإلسالمية بوافر اخلير 

واليمن والبركات.
وقد شكره سموه حفظه اهللا 

على هذه البادرة الكرمية.

صاحب السمو تلقى برقيات تهنئة مبناسبة عيد األضحى املبارك من ولي العهد وكبار الشخصيات في الدولة وإخوانه ملوك ورؤساء الدول العربية واإلسالمية

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

لسموه مبناسبة قرب حلول عيد 
األضحى املبارك، ســائال املولى 
تعالى أن يعيــده على البلدين 
الشــقيقني واألمتني  والشعبني 
العربية واإلسالمية بوافر اخلير 

واليمن والبركات.
وقد أعرب ســموه عن بالغ 
شكره له على هذه املبادرة الكرمية 
وهذا التواصل األخوي املجسد 
التاريخية  العالقــات  ألواصــر 
والوطيدة التــي تربط البلدين 
الشــقيقني مبــادًال  والشــعبني 
جاللته التهاني بهذه املناســبة 
الفضيلــة ومتمنيــا جلاللتــه 
موفور الصحة والعافية وململكة 
البحرين الشقيقة وشعبها الكرمي 
كل التقــدم واالزدهــار فــي ظل 

القيادة احلكيمة جلاللته.
وتلقى صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد اتصاالً هاتفيًا 
من أخيــه الرئيــس عبدالفتاح 
السيســي رئيــس جمهوريــة 
مصر العربية الشقيقة، اطمأن 
خالله على صحة صاحب السمو 
األمير، ســائال املولى تعالى أن 
يدمي على سموه موفور الصحة 
والعافية ويحقــق للكويت كل 
التقدم واالزدهار في ظل القيادة 
احلكيمة لسموه، كما أعرب عن 
خالص تهانيه وصادق متنياته 
لسموه مبناسبة قرب حلول عيد 
األضحى املبارك، ســائال املولى 
تعالى أن يعيــده على البلدين 
والشــعبني الشــقيقني واألمــة 
العربية واإلسالمية بوافر اخلير 

واليمن والبركات.
وقد أعرب ســموه عن بالغ 
شــكره له علــى هــذه املبادرة 
الكرمية وهذا التواصل األخوي 
العالقــات  ألواصــر  املجســد 
التاريخية والوطيدة التي تربط 
البلدين والشــعبني الشقيقني، 

سالم العلي وصباح اخلالد هنآ صاحب السمو  
بعودته إلى أرض الوطن بعد جناح الفحوصات الطبية

األمير هنأ رئيس كولومبيا بالعيد الوطني
بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
إيفان دوكي رئيس جمهورية كولومبيا 
الصديقة عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناســبة العيد الوطني لبالده، 

متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية 
التقدم  املزيد مــن  الصديــق  وللبلد 
واالزدهار. وبعث سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
إيفان دوكي رئيس جمهورية كولومبيا 

الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه 
لبالده، متمنيا  الوطني  العيد  مبناسبة 
سموه له موفور الصحة والعافية. كما 
بعث سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس 

مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

تلقى صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد برقية 
تهنئة من أخيه سمو الشيخ 
الصباح رئيس  العلي  سالم 
الوطني مبناســبة  احلرس 
عودة سموه إلى أرض الوطن، 
وذلك بعد إجراء الفحوصات 
الطبية املعتادة والتي تكللت 
بفضل من اهللا تعالى ومنته 
بالنجــاح وقضــاء إجازة 

خاصة.. هذا نصها:
الســمو األمير  صاحب 

الشيخ نواف األحمد
إن احلرس الوطني - قادة 
وقــوات - إذ تغمره البهجة 
والســرور بعودة سموكم 
امليمونة إلــى أرض الوطن 
وإلى مواطنيكم ساملني غامنني 
بعد رحلة الفحوصات الطبية 
والتي كللهــا اهللا عز وجل 
بالتوفيق والنجاح مما بعث 
الطمأنينة والفرحة في قلوب 
محبيكم، سائلني املولى جلت 
قدرته أن يتم نعماءه ويدمي 
على سموكم أثواب الصحة 
والعافية وأن يحفظكم قائدا 
مظفرا وربانا موفقا ملسيرة 

تقدم البالد ونهضتها.
واهللا نسأل أن يحفظكم 

ويرعاكم ذخرا للبالد،
هذا وقــد بعث صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد ببرقية شكر جوابية 
ألخيه ســمو الشيخ سالم 
العلي رئيس احلرس الوطني 
بالغ شكره  ضمنها سموه 
على ما عبر عنه سموه من 
تهنئة بعودة سموه إلى أرض 
الوطن وعلــى ما أبداه من 
طيب املشاعر ومن صادق 
الدعاء بهذه املناسبة، سائال 
سموه اهللا عز وجل أن يحفظ 
العزيز ويدمي عليه  الوطن 

املعتادة  الطبية  الفحوصات 
التي أجريتموهــا وتكللت 
بفضــل اهللا تعالى وتوفيقه 

بالنجاح.
املولى  إلــى  وإذ نتوجه 
القدير بخالص الثناء وعظيم 
الشكر على ما أنعم به على 
سموكم من موفور الصحة 
ومتام العافيــة فإننا نبتهل 
إليه عز وجل في هذه األيام 
املباركة التي فضلها على سائر 
األيام وأقســم بفضلها في 
القرآن أن يبارك في عمركم 
وأن يزيدكم من خير نعمه 
وفيض آالئه وأن يحفظكم لنا 
أبا وقائدا ملواصلة مسيرتكم 
اخليــرة في خدمــة وطننا 
ودعم نهضته وحتقيق آمال 

وطموحات أبنائه األبرار.
خالص تهانينا ومتنياتنا 
الدائمة لسموكم رعاكم اهللا 
بأن يلبسكم العلي الكبير ثوب 
الصحة والعافية وأن يسدد 
على طريــق اخلير خطاكم 
لكل ما فيه االزدهار والتقدم 
والرفعة واألمن واالستقرار 
لوطننا العزيز في ظل القيادة 

احلكيمة والرعاية الكرمية 
لســموكم، حفظكم اهللا 

ورعاكم.
ودمتم ســموكم في 

حفظه اهللا ورعايته.
هذا، وقد بعث صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد برســالة شــكر 
جوابية ألخيه سمو الشيخ 
صبــاح اخلالــد رئيس 
الوزراء ضمنها  مجلس 
سموه خالص شكره على 
ما عبر عنه سموه وإخوانه 
الوزراء من تهان بعودة 
الوطن  إلى أرض  سموه 
وعلى ما أبدوه من فيض 
املشاعر الطيبة ومن صادق 
الدعاء بهذه املناسبة، سائال 
سموه الباري جل وعال أن 
يوفق أبناء الوطن خلدمته 
ورفعة شأنه ويبارك بكافة 
اجلهود لالرتقاء مبساره 
احلضاري وحتقيق املزيد 
التنموية  من اإلجنازات 
املنشودة وأن يدمي على 
اجلميع وافــر الصحة 

ومتام العافية.

سمو الشيخ صباح اخلالدسمو الشيخ سالم العلي

نعمة األمن واألمان والرخاء 
ويوفق أبناء الوطن خلدمته 
ورفعة شأنه ويسدد اخلطى 
لتحقيق كل ما ينشده من 
تقدم ورقــي وازدهار وأن 
ينعم على ســموه مبوفور 

الصحة والعافية.
كما تلقى صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
اجلابر رسالة تهنئة من أخيه 
سمو الشــيخ صباح اخلالد 
الــوزراء  رئيــس مجلس 
مبناســبة عودة سموه إلى 
أرض الوطن، وذلك بعد إجراء 
املعتادة  الطبية  الفحوصات 
والتي تكللت بفضل من اهللا 
تعالى ومنته بالنجاح وقضاء 
إجــازة خاصة.. هذا نصها: 
صاحب السمو األمير الشيخ 

نواف األحمد
يطيب لــي أن أبعث إلى 
سموكم حفظكم اهللا باسمي 
الوزراء  وباســم إخوانــي 
بأصدق آيات التهاني وأخلص 
التبريكات مبناســبة عودة 
إلى أرض  امليمونة  سموكم 
الوطن ساملا معافي بعد جناح 

القمص بيجول: عيد األضحى عنوان للتضحية والفداء

«مناء» تثّمن تبرعات أهل اخلير ملشروع األضاحي

الكنيســة  هّنــأ راعــي 
األرثوذكســية  القبطيــة 
القمص  املصرية بالكويت، 
بيجول األنبا بيشوي الكويت 
قيــادة وحكومــة وشــعبا 
بحلول عيد األضحى املبارك، 
متمنيا للكويت العزيزة كل 
تقدم ورخاء وأن يحفظ لها 
نعمة األمن واالستقرار ويدمي 
عليها حكمة قيادتها ويوفقها 
في قيادة سفينة الكويت إلى 
بحار النهضة والتقدم، كما 
متنى لشعوب العالم أن تنعم 
دوما باخلير والســالم وأن 
تتعافى جميعها من الوباء.
القمــص بيجول  وقــال 
نتقــدم  بيشــوي:  األنبــا 
بخالص التهانــي إلى مقام 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد شاكرين اهللا 

تقدم الرئيــس التنفيذي 
لنمــاء اخليريــة بجمعيــة 
اإلصــالح االجتماعي، ســعد 
مــرزوق العتيبــي، بخالص 
التهنئة إلى صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
وإلى سمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد، وإلى جموع 
الكويتي واملقيمني  الشــعب 
على أرض الكويت، مبناسبة 
حلول عيد األضحى املبارك، 
متمنيــا أن يعيــد اهللا هــذه 
األيام املباركــة على الكويت 
وأهلها باخلير. وقال العتيبي 
في تصريح صحافي: إن عيد 

وهــي مناســبات للتعبيــر 
عن روح التآخي والتسامح 
وجتديد أواصر احملبة، وفي 
عيد األضحى بالذات تتجلى 
فضيلة اإلخالص وقيم الفداء 
والعطــاء والــوالء، وهــي 
خصائص وسمات نستلهمها 

وهــي أفضل األيام عند اهللا، 
ويكثــر فيها التقرب إليه عز 

الفداء واإلخالص واالنتماء 
والتماســك واالنسجام بني 
شعبها وقياداته، وقد شكل 
اســتقاللها فرصة ألن تبدأ 
مــن خــالل التضامــن مــع 
الدول العربية الشقيقة في 
مســاهمات تعــود باخليــر 
الشــعوب  والتقــدم علــى 
العربيــة، وقد نســجت في 
ذلك عالقة متينة بني مصر 
والكويــت علــى مســتوى 
واحلكومــات  القيــادات 
الشــقيقني، بل  والشــعبني 
وفــي مختلــف املجــاالت 
الفكرية والثقافية وغيرها، 
وقد عرفنا الكويت خالل تلك 
املسيرة بلدا حضاريا يعمل 
بقيم الوسطية وقبول اآلخر 
الدينية  ويوفــر احلريــات 
ويؤمن بالعدالة اإلنسانية.

أطلقتهــا منــاء اخليرية من 
املشروعات التنموية وسقيا 
املاء وعمليات العيون وغيرها 
من املشروعات التي أطلقتها 
«مناء اخليرية» في العشــر 
األوائل من ذي احلجة والتي 
تستهدف األشد حاجة، مؤكدا 
أن شعب الكويت محب للبذل 
والعطــاء، فعطــاؤه للعمــل 
اخليري ومساهماته محفورة 
بأحرف من نور في مساعدة 
اآلخريــن عبر تاريخ طويل، 
فاستحقت من خالله الكويت 
أن تكون مركزا للعمل اخليري 

واإلنساني.

ونطبقها في مسيرة العمل 
اإلنســاني والوطني حينما 
نؤكد على متاسك مجتمعاتنا 
ووحدتها ونعزز من إخالصنا 
في العمل وننهض بثماره.

وذكــر القمــص بيجول 
األنبا بيشــوي: إن الكويت 
وهي حتتفل بعيد األضحى 
هذا العام فإنها حتتفي أيضا 
مبرور ٦٠ عاما على انضمامها 
إلى جامعة الــدول العربية 
والذي كان بالتحديد في ٢٠ 
يوليو ١٩٦١ بعد أسابيع قليلة 
من إلغاء اتفاقية احلماية مع 
بريطانيا، وإننا نالحظ هنا 
أن املعاني التي يحملها عيد 
األضحى تتجلى في مسيرتها 
منذ ذلــك الوقت حتى اآلن، 
حيث إنها اعتمدت في بناء 
نهضتها احلديثة على قاعدة 

وجل بالعمل الصالح واإلنفاق 
فــي أوجــه اخليــر وتقــدمي 
األضاحي، داعيا إلى ضرورة 
االستفادة من هذه املناسبات 
في تقوية العالقات واألواصر 
بني املسلمني واحلرص على 
صلة الرحم، مبينا أن األعياد 
في اإلسالم شــرعت لتقوية 
روح الود واحملبة والتراحم 
بــني الناس وزيــادة اللحمة 

الوطنية.
العتيبــي تبرعات  وثمن 
أهل اخليــر الذين ســاهموا 
األضاحــي  مشــروع  فــي 
التي  واملشروعات املوسمية 

هنَّأ صاحب السمو وولي العهد بعيد األضحى املبارك

العتيبي أشار إلى أن األعياد شرعت لتقوية روح الود واحملبة والتراحم بني الناس

القمص بيجول األنبا بيشوي

سعد العتيبي

عودة ســموه امليمونة إلى 
أرض الوطــن محموال على 
جناحي الســالمة والبركة، 
رافقت سموه السالمة دوما 
فــي احلــل والترحــال، كما 
نتقدم إلى سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد بهذه 
الفضيلــة، وإلى  املناســبة 
رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن، وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح اخلالد 
وأعضاء حكومته الرشيدة، 
وإلى نــواب مجلــس األمة 
وكل أجهــزة الدولــة، وكل 
أهل الكويت واملقيمني على 

أرضها الطيبة.
وأضــاف: كما أن األعياد 
مناســبات  مــن  تنطلــق 
ومواقف دينية فإن لها بعدا 
اجتماعيا وإنســانيا مهما، 

األضحى املبارك يأتي تتويجا 
لعبادة عظيمة جعلها اهللا عز 
وجل أحد أركان اإلسالم، فعن 
أبــي عبدالرحمن عبداهللا بن 
عمر بن اخلطاب، رضي اهللا 
عنهما، قال: ســمعت رسول 
اهللا ژ يقول: «بني اإلسالم 
على خمس، شهادة أن ال إله إال 
اهللا، وأن محمدا رسول اهللا، 
وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، 
وحج البيت، وصوم رمضان» 

(رواه البخاري ومسلم).
وأضاف أن عيد األضحى 
املبارك يأتــي تتويجا لأليام 
العشرة األوائل من ذي احلجة 

السفير الصيني: الكويت ستنتصر 
على وباء «كورونا» في املستقبل القريب

وزير اخلارجية الصيني: الكويت والصني أقامتا 
«صداقة ال تنفصم عراها» خالل خمسني عامًا

أسامة دياب

قدم سفير جمهورية الصني 
الشعبية لدى البالد لي مينغ 
قانغ التهنئة لصاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد، 
وســمو ولــي العهد الشــيخ 
مشعل األحمد، وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد وكل الشــعب الكويتي 
مبناسبة عيد األضحى املبارك، 
بالنيابة عن السفارة الصينية 
بالكويــت، معربا عن متنياته 

الطيبة للشعب الكويتي الصديق بكل اخلير 
والتقدم واالزدهار.

وقال السفير الصيني: يسعدني أن أتقدم 
للشعب الكويتي بخالص التهاني، مبناسبة 
عيــد األضحى، وهو العيد الذي جتتمع فيه 
العائالت واألصدقاء واألحباء، متمنيا للشعب 

الكويتي الصديق عيدا مباركا كرميا.
وأشاد السفير الصيني مبتانة العالقات 
والصداقة التاريخية بني البلدين والشعبني، 
والتي تعززت أثناء املكافحة املشتركة لتفشي 

جائحة كوفيــد-١٩ بروح 
الفريق الواحد، مؤكدا ثقته 
بانتصار الكويت على هذا 
الوباء في املستقبل القريب 
حتت القيادة احلكيمة لسمو 
األمير وســمو ولــي العهد 
وبجهود مسؤوليها األكفاء 

وشعبها الكرمي.
الســفير  أشــار  كمــا 
العــام  أن  إلــى  الصينــي 
احلالــي يصــادف الذكرى 
الـ ٥٠ لتأســيس العالقات 
الديبلوماســية بني الصني 
والكويت، وكذلك الذكرى املئوية لتأســيس 
احلزب الشــيوعي الصيني والذكرى الـ ٦٠ 
الستقالل الكويت والذكرى الـ ٣٠ لتحريرها، 
متطلعا أن ينتهز البلدان الفرصة السانحة 
للمناسبات املذكورة سلفا ملواصلة تعميق 
عالقات الشراكة االستراتيجية الصينية - 
الكويتية وتعزيز التعاون العملي بينهما في 
كل املجاالت، خلدمة البلدين والشعبني على 
أفضــل وجه، وبناء عالم أكثر ســالما وأمنا 

وازدهارا بجهود مشتركة.

بكــني ـ كونــا: أشــاد عضو 
مجلــس الدولة وزير اخلارجية 
الصيني وانغ يي بالدور «الفريد 
والبناء» الذي تقوم به الكويت 
ازاء القضايا اإلقليمية والدولية، 
مؤكدا استعداد بالده للعمل مع 
الكويت لتعزيز التنمية املستمرة 

للعالقات الثنائية.
وذكرت وكالــة انباء الصني 
اجلديدة (شينخوا) ان ذلك جاء 
خالل اجتماع جمــع الوزير يي 
بوزير اخلارجيــة وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. 

أحمد ناصر احملمد في العاصمة األوزبكستانية 
طشقند يوم اجلمعة املاضي.

وقال الوزير يي ان الكويت 
كانت أول دولة خليجية عربية 
تقيم عالقات ديبلوماسية مع 
الصني، مضيفــا ان البلدين 
أقامــا «صداقــة ال تنفصــم 
عراها» خالل مسيرة عالقات 

امتدت خمسني عاما.
وشــدد على دعم الصني 
للكويت في حماية سيادتها 
وأمنها واستقرارها واستعداده 
للعمل معها لتعزيز التنمية 
املستمرة للعالقات الثنائية.

وأكــد الوزيــر الصينــي 
مواصلــة بــالده دعم الكويت فــي جهودها في 
مكافحة ڤيروس (كورونا املستجدـ  كوفيد ١٩)،

السفير لي مينغ قانغ

وانغ يي


