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خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

األمير تلقى رسالة خطية من خادم احلرمني تتعلق بتوطيد 
وتعزيز العالقات األخوية املتينة بني البلدين الشقيقني

الســمو  صاحــب  تلقــى 
األمير الشــيخ نــواف األحمد 
رســالة خطية من أخيه خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز آل ســعود ملك 
اململكــة العربيــة الســعودية 
الشــقيقة تتعلــق بتوطيــد 
وتعزيــز العالقــات األخويــة 
املتينة بني البلدين الشقيقني.

الرســالة وزيــر  وتســلم 
اخلارجية الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمد خالل استقباله صباح 
أمــس ســفير خــادم احلرمني 
الشــريفني املعتمد لدى البالد 
ســمو األمير سلطان بن سعد 

بن خالد آل سعود.
إلــى ذلــك، بعــث صاحب 
الســمو األمير الشــيخ نواف 
األحمد ببرقية تعزية إلى أخيه 
خادم احلرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
ملك اململكة العربية السعودية 
الشــقيقة عبــر فيهــا ســموه 
عــن خالص تعازيــه وصادق 
مواساته بوفاة املغفور له بإذن 
اهللا تعالى صاحب السمو امللكي 

الشــيخ مشعل األحمد ببرقية 
تعزية إلى أخيه خادم احلرمني 
الشــريفني امللــك ســلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة 
الشقيقة  الســعودية  العربية 
ضمنها سموه خالص تعازيه 
وصادق مواساته بوفاة املغفور 
له بــإذن اهللا تعالــى صاحب 

السمو امللكي األمير سعود بن 
محمد بن تركي بن عبدالعزيز 
آل ســعود مبتهال ســموه إلى 
املولى تعالى أن يتغمده بواسع 
رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كمــا بعــث ســمو رئيــس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد ببرقية تعزية مماثلة.

صاحب السمو بعث ببرقية تعزية إلى امللك سلمان بوفاة األمير سعود بن محمد آل سعود

الشيخ د. أحمد ناصر احملمد مستقبال سفير خادم احلرمني سمو األمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود

األمير سعود بن محمد بن تركي 
بن عبدالعزيز آل سعود، سائال 
سموه املولى تعالى أن يتغمده 
بواسع رحمته ويسكنه فسيح 
جناته وأن يلهم األسرة املالكة 
الكرمية جميل الصبر وحسن 

العزاء.
كذلك بعث سمو ولي العهد 

سياسيون بريطانيون: السفير الدويسان شخصية 
«أسطورية» صنعت لنفسها تاريخًا ديبلوماسيًا مشرقًا

لندن - (كونا): أعرب عدد 
مــن السياســيني والبرملانيني 
البريطانيــني عــن اعتزازهــم 
وتقديرهم للــدور الذي لعبه 
الديبلوماســي  الســلك  عميد 
ســفيرنا لــدى اململكــة خالد 
الدويســان في تعزيز العالقة 
اخلاصة التي تربــط البلدين 
الصديقــني. جــاء ذلــك فــي 
حفــل أقيــم فــي مقــر إقامــة 
السفير الدويسان أمس األول 
الســبت مبناسبة انتهاء فترة 
عمله ســفيرا للبالد في لندن 
حضره نائــب رئيس مجلس 
العموم وعدد كبير من النواب 
البريطانيــني  والسياســيني 
ورؤساء البعثات الديبلوماسية 
املعتمدة فــي اململكة املتحدة. 
ووصــف نائب رئيس مجلس 
العمــوم نايجــل إيفانــس في 
تصريح لـ (كونا) سفير الكويت 
الديبلوماسي  الســلك  وعميد 
فــي اململكة املتحــدة وايرلندا 
الشمالية خالد الدويسان بأنه 
شخصية «اسطورية» صنعت 
لنفســها تاريخا ديبلوماسيا 
مشرقا. وقال ايفانس انه انتخب 
لعضوية مجلس العموم في عام 
١٩٩٢ تزامنا مع تعيني الدويسان 
سفيرا في لندن وهو منذ ذلك 
التاريخ يراه مفعما بالنشاط 
واحليويــة، مشــيرا إلــى انه 
يحظى بتقدير واحترام كبير 
لدى جميع األوساط والدوائر 

الديبلوماسية.
وأكــد ان الدويســان ظــل 
حريصا على الدفاع عن مصالح 
بــالده، حيث جنح في نســج 
عالقات شــخصية متينة مع 
صنــاع القــرار والبرملانيــني 

تتمتعــان كمــا هــو معروف 
بعالقات متينة تشــمل جميع 
مجاالت التعاون لكن السفير 
خالد الدويسان أضفى عليها 
طابعا إنسانيا جعل الكثيرين 
من اجلانبني يشعرون بصدق 
احملبة واالحترام املتبادل بني 
البلدين. وأعرب في هذا الصدد 
عن سعادته البالغة مبعرفته 

الشخصية للسفير الدويسان 
طوال هذه الســنوات املاضية 
لكنه في الوقت نفســه يشعر 
باحلزن لنهاية مهامه كسفير 
الديبلوماسي،  وعميد للسلك 
مضيفا انه «ليس من الســهل 
توديع شخصية مميزة عرفتها 

منذ ٣٠ عاما».
مــن جانبه، أشــاد النائب 
ورئيــس جمعيــة الصداقــة 
 - البريطانيــة  البرملانيــة 
الكويتيــة رحمان تشيشــتي 
بدور الســفير الدويســان في 
تعزيز العالقات الثنائية بني 
البلدين على جميع األصعدة 
دون استثناء، مشددا على ان 
«الدويسان كان سفيرا مميزا 
بالنســبة لبالده التي خدمها 

ودافع عن مصاحلها بقوة».
وذكــر ان «لندن ســتفتقد 
بحق حكمة الدويسان وخبرته 
ورؤاه حول مختلف القضايا 
الدولية ســواء التي عشناها 
في املاضي او ما نزال نعيش 
تداعيتهــا فــي احلاضر وفي 
املســتقبل أيضا»، مضيفا ان 
قيــم الكرم والعطــاء واحملبة 
التي يحملها الدويسان ستظل 

معنا الى األبد.
من جانبهــا، قالت وزيرة 
الدولــة البريطانية لشــؤون 
الشرق األوسط اماندا ميلينغ 
ان: «تولــي منصــب ســفير 
للكويت في لندن ملدة ٣٠ عاما 
ليس باألمر الهني» معربة عن 
امتنانها للدور احليوي الذي 
أداه الســفير الدويسان سواء 
ممثال لبالده او كعميد للسلك 
الديبلوماسي املعتمد لسنوات 

طويلة.

ً أكدوا في حفل مبناسبة انتهاء مهام عمل سفيرنا في لندن أنه أضفى على عالقات البلدين طابعاً إنسانيا

السفير الدويسان مع نائب رئيس مجلس العموم البريطاني

..ومع وزيرة الدولة البريطانية لشؤون الشرق األوسط

البريطانيــني ومــع املثقفــني 
والكتاب، مضيفا ان ذلك ساعده 
على معرفة الرؤى البريطانية 
حول مختلف القضايا املتعلقة 
مبنطقة الشرق األوسط، كما 
مكنه ذلك مــن إيصال صوت 
السياســي  الكويت للوســط 
البريطانــي. وشــدد ايفانس 
علــى ان الكويــت وبريطانيا 

ولي العهد استقبل رئيسي السلطتني ووزير الدفاع
استقبل سمو ولي 
العهد الشــيخ مشعل 
بيان  األحمــد بقصر 
أمــس رئيس  صباح 
األمة مرزوق  مجلس 

الغامن.
كما استقبل سمو 
ولي العهد بقصر بيان 
صبــاح أمس ســمو 
رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ صباح اخلالد.
سمو  واســتقبل 
ولي العهد بقصر بيان 
صباح أمس نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشــيخ طالل 

اخلالد.
من جهــة اخرى، 
تلقــى ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد اتصاال 
هاتفيا أمس من رئيس 
وزراء دولة فلسطني 
الشــقيقة د.محمــد 
إبراهيم اشتية. وجرى 
بحث  االتصال  خالل 
العالقات  سبل تعزيز 
الثنائيــة الوطيدة بني 
البلديــن وتوســيع 
التعــاون في  آفــاق 
مختلف املجاالت مبا 
يخدم مصالح البلدين 

والشعبني الشقيقني.
 كمــا اســتعرض 
اجلانبان وجهات النظر 
حول مجمــل القضايا 
اإلقليميــة والدوليــة 
وأهميـــــة مواصلة 
التنسيق والتشاور حول 
املواضيع ذات االهتمام 
املشترك، مؤكدا سموه 
الثابت  املوقــف  على 
للكويــت  والراســخ 
ووقوفها بجانب الشعب 
الشقيق  الفلســطيني 

وقضيته العادلة.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبال مرزوق الغامن

سمو ولي العهد مستقبال سمو الشيخ صباح اخلالد

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبال الشيخ طالل اخلالد

رئيس الوزراء: موقف الكويت ثابت وراسخ بالوقوف مع الشعب الفلسطيني

الكويت تدين الهجومني اإلرهابيني في أفغانستان
أعربــت وزارة اخلارجيــة عــن 
إدانة واســتنكار الكويت للهجومني 
اإلرهابيــني اللذيــن اســتهدفا أماكن 
للعبــادة في جمهورية أفغانســتان 
اإلســالمية الصديقــة واللذيــن أديا 

إلى مقتل وجرح عدد من األشخاص. 
وشــددت الوزارة في بيان لها أمس 
على موقف الكويت املبدئي والثابت 
املناهــض للعنــف واإلرهاب مجددة 
دعوتها إلى املجتمع الدولي ملضاعفة 

جهوده لوأد هذه الظاهرة اخلطيرة 
وتخليص البشرية من شرورها.

وتقدمت الوزارة بخالص التعازي 
وصادق املواساة إلى ذوي الضحية 
ومتنياتها للمصابني بالشفاء العاجل.

«الكهرباء» ترصد توصيًال مباشرًا للتيار واملياه
الشمري لـ «األنباء»: ٣٠ محضر ضبط وإثبات حالة في احملافظات الشمالية الشهر اجلاري

متديدات مخالفة قبل العداد

دارين العلي 

واصل فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء 
واملاء والطاقة املتجددة التيار الكهربائي حمالته على املخالفات 
في مختلف املناطق الشمالية وحتديدا في السكن اخلاص، 

حيث مت رصد حاالت إيصال مباشر للكهرباء واملياه. 
وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشــمري لـ«األنباء» انه 
مت رصــد عدد من احلــاالت املخالفة خالل احلملة، الفتا الى 

انه مت اتخاذ إجراءات بقطع اخلدمة عن املخالفني.
وقال ان حصيلة الشهر اجلاري من املخالفات بلغت ٣٠ 

محضر ضبط واثبات حالة في احملافظات الشمالية. 
واكد الشمري ان حمالت الفريق متواصلة وعلى مختلف 
القطاعات ولن يتم استثناء اي جهة او اي قطاع على اختالفها.

انتخاب مها البرجس نائبًا لرئيس مجلس إدارة
 االحتاد الدولي جلمعيات الصليب والهالل األحمر

جنيڤ - (كونا) - فازت 
العامــة جلمعية  األمينــة 
الهالل األحمر الكويتي مها 
البرجــس مبنصــب نائب 
رئيس مجلس إدارة االحتاد 
الدولي جلمعيات الصليب 
والهالل األحمر عن منطقة 
اسيا ودول احمليط الهادئ 
كأول امرأة عربية تتولى هذا 
املنصب في تاريخ احلركة.

جاء ذلك في االجتماعات 
اخلاصة للحركــة الدولية 
للصليب والهــالل االحمر 
للعام اجلاري التي تشمل 
اجتماع اجلمعية العمومية 
الدولي جلمعيات  لالحتاد 
الصليــب والهــالل األحمر 
واجتماع مجلس املندوبني 
للحركة الدولية في الفترة 
الــى ٢٣ يونيــو  مــن ١٩ 

اجلاري.
وقالــت البرجــس فــي 
تصريــح لـ«كونا»: ان هذا 
الفوز «يعزز مفاهيم متكني 
املرأة في املناصب القيادية 
على مستوى احملافل الدولية 
متاشــيا مع اهداف حماية 
التنوع داخل مكونات صنع 
القــرار»، معتبــرة أن هذا 
الفوز «تعزيز جلهود الهالل 
األحمر الكويتي في وضع 
خطط مستقبلية منسقة بني 
اجلمعيات الوطنية للصليب 
األحمــر والهــالل األحمــر 
وتبــادل اخلبرات ملواجهة 
وتخفيــف  االحتياجــات 
معاناة املستضعفني وحتديد 
املجاالت التي تشكل أولوية 
بالنسبة للحركة الدولية».

وأكدت البرجس أهمية 
هذه اللقاءات الدولية التي 
تتناول املسائل االنسانية 
املهمة مشددة على ان وفد 
الهــالل األحمــر الكويتــي 
يشــارك في هذا االجتماع 

ان  اســتطاعت  الكويــت 
تلفت أنظار املجتمع الدولي 
واملنظمــات الدوليــة ذات 
الشأن إلى اجلهود اإلنسانية 
التي تبذلها من اجل اغاثة 

احملتاجني.
وأشــار الى ان مشاركة 
الكويتــي  الهــالل االحمــر 
الكويــت  جهــود  ضمــن 
للمســاهمة فــي تخفيــف 
االعبــاء علــى املجتمعــات 
الكــوارث  املتضــررة مــن 
والناجتــة عن االحتياجات 
املتزايدة، مؤكدا  اإلنسانية 
أهميــة الوصول الى نتائج 
التحديات  قيمــة ملواجهــة 
االنســانية املتزايدة واحلد 
من مخاطر الكوارث وتعزيز 
العمــل التطوعي، موضحا 
ان االجتماعات اكدت اهمية 
تطوير آليات العمل االنساني 
«وانه سيصدر عدة توصيات 

الطريــق  ترســم خريطــة 
للتعاون اجلاد بني اجلمعيات 
الوطنية في املنطقة خلدمة 

املستضعفني».
ولفت الى ان وفد جمعية 
الهالل األحمر الكويتي قد 
التقــى بعــدد مــن قيادات 
االنســاني علــى  العمــل 
هامــش فعاليــات املؤمتر 
لبحث سبل تعزيز التعاون 
الثنائي خلدمة املتضررين 
من األزمات اإلنســانية في 

العالم.
ويترأس د.هالل الساير 
وفد جمعية الهالل األحمر 
الكويتي املشارك وعضوية 
األمني العــام مها البرجس 
العنزي مدير  ود.مســاعد 
االدارة القانونية ومستشار 
الرئيس ونيفني يسري مدير 
إدارة املشاريع والعالقات 

الدولية.

عن آسيا ودول احمليط الهادئ كأول امرأة عربية تتولى هذا املنصب في تاريخ احلركة

د.هالل الساير ومها البرجس ود.مساعد العنزي ونيفني يسري على هامش فعاليات املؤمتر

إلبراز اســم ودور الكويت 
اإلنساني.

وقالــت ان كل اجلهــود 
والدعــم املقدم «قــد كللت 
مساعي فوز مرشحة كويتية 
بهذا املنصب بالنجاح بفضل 
اهللا سبحانه وتعالى ودعم 
الشــركاء داخــل احلركــة 

الدولية».
مــن جانبــه، اكد عضو 
الدائمــة للحركة  اللجنــة 
الدوليــة للصليب والهالل 
االحمر ورئيس مجلس ادارة 
جمعية الهالل االحمر د.هالل 
الساير في تصريح مماثل 
لـ«كونــا» اهمية الشــراكة 
االنســانية التي جتمع بني 
اجلمعية مع مكونات احلركة 
الدولية خلدمة املتضررين 
واحملتاجني جراء االزمات 

االنسانية.
ان  د.الســاير:  وقــال 

البرجس: الفوز يعزز مفاهيم متكني املرأة في املناصب القيادية على مستوى احملافل الدولية 
الساير: الكويت لفتت أنظار املجتمع الدولي إلى اجلهود اإلنسانية التي تبذلها إلغاثة احملتاجني

ملشاهدة الڤيديو


