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ولي العهد: ندعم مساعي السعودية لتحقيقق استقرار اليمن

استقبل سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد، بقصر 
بيان صباح أمس، وبحضور 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد، رئيس 
مجلس القيادة الرئاسي في 
اجلمهورية اليمنية الشقيقة 
د.رشاد محمد العليمي والوفد 
املرافــق، وذلــك مبناســبة 

زيارته الرسمية للبالد.
هــذا، وألقى ســمو ولي 
العهد كلمــة ترحيبية بهذه 

املناسبة هذا نصها:
القيادة  رئيس مجلــس 
الرئاســي فــي اجلمهورية 
اليمنية الشــقيقة د.رشــاد 
العليمي الوفد املرافق، السالم 
عليكم ورحمة اهللا وبركاته.
في البداية، يســرني أن 
أنقــل لكم حتيــات صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، حفظه اهللا ورعاه، 
وأرحب بكم في بلدكم الثاني 
الكويت، مهنئا أخي رئيس 
مجلس القيادة الرئاسي في 
اجلمهورية اليمنية الشقيقة 
مبنصبــه معتــزا بنشــأته 
الكويــت  العســكرية فــي 

وحتديات وصوال إلى حتقيق 
األمــن الدائــم واالســتقرار 

الشامل في ربوعها.
الكويــــت، قيــــادة  إن 
وشــعبا، تدعــم اجلهــود 
املستحقة للتحالف العربي 
لدعم الشرعية فــي اليمــن، 
وتعرب عن تقديرها ودعمها 
الكامل ملســاعي الشــقيقة 
العربية  اململكــة  الكبــرى 
السعودية واجلهود الكبيرة 
التــي تقوم بها في ســبيل 
حتقيق االستقرار والصالح 

العامة والســكان د.قاســم 
محمــد بحيبــح، وعدد من 
كبار املســؤولني وســفير 
اجلمهوريــة اليمنيــة لدى 
الكويت علــي منصور بن 

سفاع.
املقابلــة وزيــر  حضــر 
شــؤون الديــوان األميــري 
الشــيخ محمــد العبــداهللا، 
ووزيــر اخلارجية الشــيخ 
احملمــد،  ناصــر  د.أحمــد 
ورئيــس بعثــة الشــرف 
املرافقة املستشــار بديوان 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ د.باســل الصباح، 
وكبار املسؤولني في ديوان 

سمو ولي العهد.
رئيــس  وغــادر  هــذا، 
مجلس القيادة الرئاسي في 
اجلمهورية اليمنية الشقيقة 
د.رشــاد العليمــي والوفــد 
الرســمي املرافق له، وذلك 

بعد زيارة رسمية للبالد.
وكان فــي وداعه رئيس 
املرافقــة  الشــرف  بعثــة 
املستشــار بديــوان ســمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

د.باسل الصباح.

اليمني، كما تدعم الكويت 
اجلهود األممية الرامية حلل 
اليمنية سياســيا  األزمــة 
وســلميا ولرفــع املعانــاة 
اليمنيــني. إنســانيا  عــن 
واقتصاديا، وستظل الكويت 
على عهدهــا بالوقوف الى 
جانب أشقائها السيما اليمن 
الشقيق وســتظل قيادتها 
السياسية حاضنة ملساعي 
السلم والســالم للشعوب 

الشقيقة والصديقة.
األخ الرئيــس.. اإلخوة 
احلضــور: حللتم أهال في 
بلدكم الشقيق ونزلتم سهال 
بني شعبه الوفي.. والسالم 
عليكم ورحمة اهللا وبركاته.
هذا، ورافق د. العليمي 
وفد رســمي يضــم كال من 
نائب رئيس مجلس القيادة 
الرئاسي اللواء الركن فرج 
محمــد البحســني، ووزير 
اخلارجية وشؤون املغتربني 
د.أحمــد بن مبارك، ووزير 
التخطيط والتعاون الدولي 
د.واعــد عبــداهللا باذيــب، 
ووزير النقل د. عبدالسالم 
حميــد، ووزيــر الصحــة 

سموه أكد خالل استقباله رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن عمق العالقات األخوية والتاريخية بني البلدين

الشيخ د.باسل الصباح مصافحا د.رشاد العليمي لدى مغادرته البالد

التــي  العمليــة  وخبرتــه 
ستمكنه، بإذن اهللا تعالى، 
من النهوض بالبلد الشقيق 
حتى يعود «اليمن السعيد» 

الذي عهدناه.
وفي هذا الصــدد، نؤكد 
العالقات األخويــــة  عمــق 
والتاريخيــة التــي تربــط 
الكويت واجلمهورية اليمنية 
الشقيقة املمتدة رسميا ألكثر 
من أربعة عقود، داعني اهللا 
تعالــى أن تعبــر بســالم 
وأمان ما تواجهه من أزمات 

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن د.رشاد العليمي والوفد املرافق له

رئيس الوزراء يشيد بنجاح «األلعاب اخلليجية»
استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد، 
وبحضور وزير الدولة لشــؤون مجلس األمة ووزير الدولة 
لشــؤون الشــباب محمد الراجحي في قصر بيان، أمس مدير 
عام الهيئــة العامة للرياضة حمود فليطــح ورئيس اللجنة 

األوملبية الشيخ فهد الناصر.
وأشاد ســمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحافي 
بالنجــاح الكبير واملشــرف الذي حققتــه الرياضة الكويتية 
بــدورة األلعاب الرياضية اخلليجيــة الثالثة تنظيميا وفنيا 
وجماهيريا، مثمنا دور جميع اجلهات واالحتادات املعنية التي 

ساهمت في تنظيم الدورة وظهورها بأفضل صورة ممكنة.
وأعرب سموه عن تهنئته وسعادته البالغة ملا حققه رياضيو 
الكويت األبطال من انتصارات متتالية في هذه الدورة اخلليجية 
وتصدرهــم جدول ترتيب امليداليات، ما يؤكد قدرة الشــباب 
الكويتي على متثيــل البالد بأزهى صورة وحتقيق تطلعات 

سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد خالل استقباله الوزير محمد الراجحي وحمود فليطح والشيخ فهد الناصروآمال الشارع الرياضي واحملافظة على مكانتها الرياضية.

أمير قطر مينح سفيرنا بالدوحة «وسام الوجبة»
تقديرًا جلهوده في تعزيز عالقات البلدين

محافظو الكويت ناقشوا املوضوعات املشتركة
واعتماد احللول املناسبة ملواجهة التحديات

الدوحة - كونا: منح أمير قطر صاحب 
السمو الشيخ متيم بن حمد أمس سفيرنا 
لدى الدوحة حفيظ العجمي «وسام الوجبة» 
تقديرا للجهود التي بذلها في تعزيز وتطوير 

عالقات التعاون بني البلدين.
جاء ذلك خالل استقبال أمير دولة قطر 
للسفير العجمي مبناسبة انتهاء فترة عمله 

في قطر، متمنيا له التوفيق فيما سيوكل 
إليه من مهام في املستقبل وللعالقات بني 
قطر والكويت مزيدا من التقدم واالزدهار.

من جهتــه، أعرب العجمي عن شــكره 
وتقديره ألمير قطر وللمسؤولني في الدولة 
على ما لقيه من تعاون أثناء عمله بالبالد 

ساهم في تعزيز العالقات بني البلدين.

استقبل محافظ الفروانية الشيخ مشعل 
اجلابر العبداهللا بديوان عام احملافظة أمس 
محافظ األحمدي الشيخ فواز اخلالد ومحافظ 
مبارك الكبيــر اللواء م.محمود بوشــهري، 
ومحافظ اجلهراء ناصر احلجرف، ومحافظ 
حولي علي األصفر، وذلك لالجتماع ومناقشة 
املوضوعــات ذات االرتبــاط املشــترك بــني 
احملافظــات واعتمــاد احللول املناســبة لها 

ورفعهــا الــى اجلهــات املعنيــة إلقرارها ملا 
تقتضيه األهمية والضرورة في ذلك بهدف 
التغلب على التحديات التي تواجها احملافظات 

بشكل عام في تسيير أعمالها.
وفي نهاية االجتماع تقدم الشيخ مشعل 
اجلابر بشكره اجلزيل للمحافظني على قبول 
دعــوة االجتماع وما انتهــى إليه من نتائج 
تصب في مصلحة سكان احملافظات بالكويت.

استقبل حفيظ العجمي مبناسبة انتهاء فترة عمله في قطر

اجتمعوا بدعوة من محافظ الفروانية

أمير قطر صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد مينح سفيرنا لدى الدوحة حفيظ العجمي «وسام الوجبة»

١الشيخ مشعل اجلابر واللواء م.محمود بوشهري والشيخ فواز اخلالد وناصر احلجرف وعلي األصفر خالل اللقاء

األمير هنأ رئيس «البلدي» ونائبه: كل التوفيق 
لإلسهام في خدمة الوطن ورفعة شأنه

«وسام الفخر» لسفيرنا في روسيا

بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد ببرقيــة تهنئة إلى رئيس املجلس 
البلدي عبداهللا احملري أعرب فيها ســموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة تزكيته رئيسا 
للمجلس البلدي، متمنيا سموه له وألخواته 
وإخوانه أعضاء املجلس البلدي كل التوفيق 
والسداد لإلسهام في خدمة الوطن العزيز 
ورفعة شأنه، كما بعث سموه ببرقية تهنئة 
مماثلة إلى خالد املطيري مبناسبة تزكيته 

نائبا لرئيس املجلس البلدي.
وبعث ســمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد ببرقيــة تهنئة إلى رئيس املجلس 
البلدي عبداهللا احملري ضمنها سموه خالص 
تهانيه مبناسبة تزكيته رئيسا للمجلس، 
متمنيا سموه له دوام التوفيق والسداد. كما 
بعث ببرقية تهنئة مماثلة إلى خالد املطيري 

مبناسبة تزكيته نائبا لرئيس املجلس.
كما بعث ســمو رئيس الوزراء الشيخ 

صباح اخلالد ببرقيتي تهنئة مماثلتني.
كما بعث صاحب السمو األمير ببرقية 
تعزية إلى الرئيس آية اهللا د.سيد إبراهيم 
رئيســي رئيــس اجلمهوريــة اإلســالمية 

اإليرانيــة الصديقة، عبر فيها ســموه عن 
خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا 
انحراف قطار عن مساره قرب مدينة «طبس» 
وســط اجلمهوريــة اإلســالمية اإليرانية 
الصديقة، والذي أسفر عن سقوط العديد 
من الضحايا واملصابني، سائال سموه املولى 
تعالى أن يتغمد ضحايا هذا احلادث األليم 
بواســع رحمته ومغفرتــه، وأن مين على 

املصابني بسرعة الشفاء والعافية.
وبعث ســمو ولي العهد ببرقية تعزية 
إلى الرئيس آية اهللا د.سيد إبراهيم رئيسي 
رئيــس اجلمهوريــة اإلســالمية اإليرانية 
الصديقة، ضمنها ســموه خالص تعازيه 
وصادق مواســاته بضحايا انحراف قطار 
عن مســاره قــرب مدينة «طبس» وســط 
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية الصديقة، 
والــذي أودى بحياة العديــد من الضحايا 
وإصابة آخرين، مبتهال ســموه إلى املولى 
تعالى أن يتغمد الضحايا برحمته ومغفرته 

ومين على املصابني بالشفاء العاجل.
كما بعث ســمو رئيس الوزراء الشيخ 

صباح اخلالد ببرقية تعزية مماثلة.

موســكو ـ كونا: قلــد رئيس مجلس 
املفتني الروسي راويل عني الدين سفيرنا 
لدى روســيا عبدالعزيز العدواني وسام 
الفخــر تقديرا جلهوده في دعم وتطوير 
الروابط بني الهيئات الدينية في الكويت 

وروسيا.
ونقل املوقع االلكتروني لإلدارة الدينية 
ملسلمي روسيا عن عني الدين خالل لقائه 
مع ســفيرنا إشــادته بالدور الذي لعبه 
الســفير العدواني في توســيع وتعزيز 
عالقات الشراكة والتعاون بني املؤسسات 
والهيئات الدينية الكويتية والدولية وكذلك 
املشاركة في البرامج التنويرية واالنسانية 
والتعليمية والثقافية التي أشرفت على 
تنظيمها االدارة الدينية ملسلمي روسيا.
ولفت عني الديــن إلى تطور الصالت 

الثقافية واخليرية مع املنظمات والهيئات 
الدينيــة في الكويت بفضل اجلهود التي 

بذلها السفير العدواني.
من جهته، أكد السفير العدواني مواصلة 
جهوده من أجل تعزيز التعاون بني الكويت 
وروسيا في املجاالت الدينية واالنسانية 
واالجتماعية حتى بعد انتهاء مهام عمله 
كسفير للكويت في موسكو، مشددا على أن 
الكويت تعتز بالروابط االخوية مع مجلس 
املفتني واالدارة الدينية ملســلمي روسيا 
وتعمــل على تطويرهــا. وكان املبعوث 
اخلاص للرئيس الروسي للشرق األوسط 
وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف قلد 
في وقت سابق السفير العدواني «وسام 
التعــاون» تقديــرا جلهوده فــي تطوير 

العالقات الكويتية الروسية.

صاحب السمو عّزى الرئيس اإليراني بضحايا انحراف قطار عن مساره

جلهوده في دعم الروابط بني الهيئات الدينية في البلدين

الكويت ستظل على عهدها بالوقوف إلى جانب أشقائها وستبقى قيادتها السياسية حاضنة ملساعي السلم والسالم
أهنئ العليمي مبنصبه معتزًا بنشأته العسكرية في الكويت وخبرته للنهوض بالبلد الشقيق حتى يعود «اليمن السعيد»

الفارس استمع ملطالب رؤساء احتادات «األمن الغذائي»
محمد راتب

اســتقبل نائب رئيس الوزراء وزير النفط 
ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.محمد 
الفارس رؤساء االحتادات املعنية باألمن الغذائي، 
حيث اســتمع ملطالب القطاعــات والتحديات 
التي تواجههم ووعد بحلها ورفعها إلى جلنة 
األمن الغذائي املشكلة من قبل مجلس الوزراء.

وفي هذا السياق، قال رئيس االحتاد الكويتي 
لصيادي األسماك ظاهر الصويان في تصريح 
له: تشرفنا مع رئيس احتاد منتجي األلبان عبد 
احلكيم األحمد ورئيس مربي الثروة احليوانية 
محمد البغيلي بلقاء الوزير د.محمد الفارس، 

حيث مت طــرح بعض املعوقــات التي تواجه 
القطاعات املنتجة.

وأضاف الصويان: عرضنا على الوزير بعض 
مطالب القطاعات بخصوص قلة الدعم املادي 
في ظل ارتفاع األسعار العاملية باإلضافة إلى 
عدد من املطالب األخرى ووعد بدراســتها من 
قبل اللجنة الدائمة ملتابعة كل اجلهات املعنية 
باألمن الغذائي بعد النتائج السلبية التي أملت 

بتلك القطاعات أثناء فترة كورونا.
وثمن جهود وزير النفط ومتابعاته قطاعات 
األمن الغذائي وتذليل التحديات التي تواجهها، 
معربا عن طموحات جميع الصيادين بتحقيق 
املطالب املستحقة وفي مقدمتها قرية الصيادين.

الصويان: طالبنا بزيادة دعم القطاعات املنتجة في ظل ارتفاع األسعار العاملية

د.محمد الفارس مستقبالً رؤساء االحتادات املعنية باألمن الغذائي

أمني املركز اإلسالمي بروما: دور الكويت ريادي في نشر الوسطية
خالل استقباله سفيرنا لدى إيطاليا في مسجد روما الكبير

روما - (كونا): أشــاد األمــني العام للمركز اإلســالمي بروما د.عبداهللا 
رضوان أمس بدور الكويت احليوي والريادي في العمل اإلنساني واخليري 
على مستوى العالم وكونها في طالئع الدول الداعمة للمركز ودوره الكبير 

في نشر االعتدال والتسامح.
وذكــرت ســفارتنا في بيان لـ «كونــا»، ان األمني العام خالل اســتقباله 
ســفيرنا لدى إيطاليا الشــيخ عزام الصباح في مسجد روما الكبير قال ان 
«للكويت جميل األثر بإســهامها الواضح في إذكاء خطاب اإلسالم الوسطي 

واملعتدل وترسيخ قيم احلوار والعيش املشترك».
من جهته، أكد الســفير الشيخ عزام الصباح أهمية دور املركز اإلسالمي 
في روما ورسالته املستنيرة في إبراز الوجه احلضاري لإلسالم واملسلمني، 
مســتذكرا في هذا الصدد الداعية الشــيخ عبدالرحمن السميط، رحمه اهللا، 

د.عبداهللا رضوان مستقبال السفير الشيخ عزام الصباح مبسجد روما الكبيرودوره الفريد في نشر سماحة اإلسالم ووسطيته.


