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االحد ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ محليات

صاحب السمو هنأ الرئيس املصري
بذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو

ولي العهد يهنئ الرئيس املصري 
بذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو

بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
نــواف األحمــد، برقيــة تهنئة إلى 
أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي 
رئيــس جمهورية مصــر العربية 
الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة ذكرى ثورة الثالث 
والعشرين من يوليو، مشيدا سموه 
بالعالقات التاريخية والوطيدة التي 
جتمــع الكويــت وجمهورية مصر 
العربية الشقيقة، ومتمنيا سموه له 
موفور الصحة والعافية وجلمهورية 
مصر العربية الشــقيقة وشــعبها 

الكرمي كل التقدم واالزدهار.

بعث ســمو ولي العهد الشــيخ 
مشــعل األحمد، ببرقية تهنئة إلى 
أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي 
رئيــس جمهورية مصــر العربية 
الشــقيقة، ضمنها ســموه خالص 
تهانيه مبناسبة ذكرى ثورة الثالث 
والعشرين من يوليو، متمنيا سموه 

له موفور الصحة والعافية.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

الغامن يهنئ نظيريه في 
مصر بذكرى ثورة ٢٣ يوليو

بعــث رئيــس مجلس األمة مــرزوق الغامن 
ببرقيتــي تهنئة إلــى رئيس مجلــس النواب 
في جمهورية مصر العربية املستشــار حنفي 
جبالي، ورئيس مجلس الشــيوخ املستشــار 
عبدالوهاب عبدالرازق، مبناســبة ذكرى ثورة 

الثالث والعشرين من يوليو.

رئيس الوزراء يهنئ 
الرئيس املصري بذكرى 

ثورة ٢٣ يوليو
بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية مصر 
العربية الشــقيقة الرئيس عبدالفتاح السيســي 
مبناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو.

الكويت: حّل األزمة السورية يجب أن يكون سياسيًا
باملجلس وجلهودهما لتجديد 

عمل اآللية.
وذكــر ان الكويــت أثناء 
حملها للقلم خالل عضويتها 
فــي املجلــس قــادت هــذه 
املسؤولية من منطلق إنساني 
اذ اتضح في ذلك الوقت والى 
اآلن ان هنــاك احتياجــات 
إنســانية كبيــرة على ارض 

الواقع.
وأوضــح حجــي ان هذه 
اإلنســانية  االحتياجــات 
قــد زادت خــالل الســنوات 
املاضيــة ووصلت هذا العام 
الى مستويات لم يسبق لها 
منذ اندالع األزمة في سورية 
حســب إحصائيات وتقارير 
األمم املتحــدة ممثلة مبكتب 
تنسيق شؤون اإلنسانية اذ 
وصل عدد احملتاجني للمساعدة 
اإلنسانية في سورية إلى اكثر 

من ١٤ مليون شخص.

وشــاركت  و٢٠١٥  و٢٠١٤ 
بفعالية في مؤمترات املانحني 
التي حلقتها لتصبح من ضمن 
الرئيســية  املانحــة  الــدول 
اإلنســانية  لالســتجابة 
األمميــة لســورية وللــدول 
املجاورة املستضيفة لالجئني 

السوريني».
وأضــاف حجــي انه «من 
خالل عضوية الكويت مبجلس 
االمــن للفتــرة ٢٠١٨ - ٢٠١٩ 
تولت مســؤولية حمل القلم 
للملف اإلنســاني الســوري 
الــى جانب الســويد في عام 
٢٠١٨ وكل من أملانيا وبلجيكا 
في عام ٢٠١٩ وكان من ضمن 
مسؤولياتها جتديد عمل آلية 
وصول املساعدات اإلنسانية 

عبر احلدود الى سورية.
وأعرب حجي عن تقديره 
لكل من إيرلندا والنرويج على 
حملهما للقلــم في هذا امللف 

القــرارات  مشــاريع  علــى 
التي تتصــدى للجرائم ضد 
اإلنسانية واإلبادة اجلماعية 

وجرائم احلرب.
ولفت في هذا الصدد إلى 
املبادرة الفرنسية - املكسيكية 
التي تطالب باالمتناع بشكل 
طوعــي عــن اســتخدام حق 
(ڤيتو) في حــاالت الفظائع 

اجلماعية.
وأكد حجي انه أمام الكارثة 
اإلنسانية في سورية والتي مر 
عليها أكثر من عقد من الزمن 
انتهجت الكويت خطا إنسانيا 
بحتا للتعاطي معها إميانا منها 
بأهمية الوقــوف الى جانب 
الشعب السوري والتخفيف 

من معاناته اإلنسانية.
وقــال: «لقد اســتضافت 
الكويــت مؤمتــرات دوليــة 
للمانحني بالتعاون مع األمم 
املتحدة خــالل األعوام ٢٠١٣ 

عديدة ســاهم فــي النيل من 
عملية اتخاذ القرار في مجلس 
األمن مما أدى الى عجز املجلس 
عن االضطالع مبســؤولياته 
وحالــة مــن اإلحبــاط لدى 
الدولي  الشــعوب واملجتمع 
نتيجة لعــدم اتخاذ التدابير 
الالزمة حلفظ السلم واألمن 

الدوليني.
واعــرب عن إميانــه بأن 
حــق (ڤيتــو) هــذا االمتياز 
االستثنائي النادر الذي تتمتع 
به فقط خمس دول في العالم 
منذ إنشاء األمم املتحدة عام 
١٩٤٥ هو مسؤولية أوال وقبل 

أي شيء آخر.
وأوضح حجــي ان هناك 
عددا من املبــادرات املبتكرة 
والتي انضمت لهــا الكويت 
مثــل مدونة الســلوك والتي 
تتعهد فيها الدول األعضاء في 
مجلس األمن بعدم االعتراض 

وأضــاف انــه «ال ميكــن 
حتقيق سالم مستدام وشامل 
في سورية من دون حتقيق 
العدالة وضمان املساءلة وعدم 

اإلفالت من العقاب».
إلــى أن  وأشــار حجــي 
استخدام حق النقض (ڤيتو) 
من قبل بعض الدول اخلمس 
دائمة العضويــة في حاالت 

نيويورك - «كونا»: أكدت 
الكويــت أنه ليــس هناك أي 
حل عسكري لألزمة السورية 
ويجب أن حتل سياسيا وفق 
قرار مجلس األمن رقم ٢٢٥٤، 
معربة عن أسفها إزاء استمرار 
األزمة اإلنسانية في سورية.
الســكرتير األول  وقــال 
في وفــد الكويت الدائم لدى 
األمم املتحــدة فهد حجي في 
كلمة أمام جلســة للجمعية 
العامــة لــألمم املتحدة حتت 
بنــد «تعزيــز منظومة األمم 
املتحدة» مســاء اخلميس إن 
«حل األزمة الســورية يأتي 
من خــالل تســوية يتوافق 
عليها جميع مكونات الشعب 
الســوري وحتقق طموحاته 
املشروعة وحتافظ على وحدة 
واستقالل وســيادة سورية 
وذلك وفقا لقرار مجلس األمن 

رقم ٢٢٥٤».

يأتي من خالل تسوية يتوافق عليها جميع مكونات الشعب السوري وحتقق طموحاته املشروعة

فهد حجي

القوتان اجلوية والبحرية 
تنفذان رماية تدريبية 

بالذخيرة احلية االثنني 
والثالثاء املقبلني

أعلــن اجليش الكويتــي امس أن القوتني 
اجلوية والبحرية ســتنفذان رماية تدريبية 
بالذخيــرة احلية يومــي االثنــني والثالثاء 
املقبلــني ٢٥ و٢٦ اجلاري من ٧ صباحا حتى 

٦ مساء.
وقــال اجليش في بيــان صحافي ملديرية 
التوجيه املعنوي والعالقات العامة إن الرماية 
ســتكون في ميدان الرماية البحري مبسافة 
١٦٫٥ ميال بحريا شرق رأس اجلليعة امتدادا 
إلى جزيرة قاروه ومبســافة ٦ أميال بحرية 
شرق رأس الزور امتدادا إلى جزيرة أم املرادم.
ودعــا املواطنــني واملقيمــني الكــرام من 
مرتــادي البحر من هواة الصيد والتنزه إلى 
عدم االقتراب من املنطقة املشار إليها حرصا 

على سالمتهم.


