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األمير عّزى رئيسة نيبال بضحايا
حتطم طائرة الركاب في مقاطعة بوكار

بعث صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تعزية إلى الرئيسة 
بيديــا ديفــي بهانــداري 
رئيســة نيبال الصديقة 
عبــر فيهــا ســموه عــن 
خالــص تعازيه وصادق 
مواساته بضحايا حتطم 
طائرة الــركاب النيبالية 
في مقاطعة بوكار وسط 
نيبال والذي أودى بحياة 
ركابهــا، متمنيا ســموه 
لذوي هذا احلادث املؤسف 
جميــل الصبر وحســن 

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمدالعزاء.

العتيبي بحث مع نائب وزير اخلارجية 
البرملاني لليابان التطورات اإلقليمية والدولية

التقى نائب وزير اخلارجية السفير منصور 
العتيبــي مع نائب وزير اخلارجية البرملاني 
لليابان تاكاجي كي وذلك على هامش الزيارة 
الرســمية التــي يقوم بها والوفــد املرافق له 

إلى الكويت.
ومت خــالل اللقــاء بحــث عدد مــن أوجه 
العالقــات الثنائيــة بني البلديــن الصديقني 
وســبل تعزيزها إضافة إلى أبرز التطورات 

على الساحتني اإلقليمية والدولية.
الى ذلك، رحبت وزارة اخلارجية في بيان 
لها بقرار دولة اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة 
تكليف د.سلطان اجلابر املبعوث اخلاص لدولة 
اإلمارات للتغير املناخي مبهام الرئيس املعني 
للدورة الـ ٢٨ من مؤمتر األطراف في اتفاقية 

Copاألمم املتحدة االطارية بشأن تغير املناخ ٢٨
والتي ستستضيفها دولة اإلمارات خالل الفترة 

من ٣٠ نوفمبر حتى ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣.
وأعربت الوزارة عن ثقة الكويت الكبيرة ملا 
متتلكه دولة اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة 
من إمكانــات بارزة وطاقات بشــرية مؤهلة 
الستضافة هذا املؤمتر الدولي املهم ومبا يتمتع 
به د. اجلابر من مكانة مهنية عالية وخبرات 
متراكمــة في مجال الطاقة والصناعة تخوله 

إدارة هذا احلدث العاملي.
ومتنت «اخلارجية» لدولة اإلمارات العربية 
قيادة وحكومة وشعبا دوام التقدم واالزدهار 
والتوفيق والنجاح في استضافة هذا املؤمتر 

وفي حتقيق أهدافه املنشودة.

Copاخلارجية» رحبت بتكليف مبعوث اإلمارات مبهام الرئيس املعني ملؤمتر ٢٨»

السفير منصور العتيبي مستقبال نائب وزير اخلارجية البرملاني لليابان تاكاجي كي  (محمد هاشم)

القائم باألعمال اللبناني: الراحل حسني احلسيني 
قامة وطنية وقيمة قانونية خسرها لبنان

السفارة اللبنانية فتحت سجل العزاء بوفاته ملدة يومني

سفير بنغالديش خالل تقدمي واجب العزاء

أسامة دياب

توافــد العشــرات من رؤســاء 
البعثات الديبلوماسية لتقدمي واجب 
التعــازي في وفــاة رئيس مجلس 
النواب اللبناني السابق حسني أحمد 
احلسيني، وفتحت السفارة اللبنانية 

سجل العزاء بوفاته ملدة يومني.
وأكد القائم باألعمال بالسفارة 
اللبنانيــة أحمد عرفــة في حديثه 
للصحافيــني، أن الراحل كان قامة 
وطنية وقيمة قانونية وتشريعية 
ودستورية خسرها وطننا احلبيب 
لبنان. كمــا أن الراحل كان يعرف 
بأنه أحد عرابي اتفاق الطائف الذي 
أنهى األزمة اللبنانية حينها، وهنا 
البد لنا من اســتذكار دور املغفور 
له األميــر الراحل الشــيخ صباح 
األحمد - طيــب اهللا ثراه - الذي 
ترأس حينها اللجنة السداسية التي 
أفضت إلى اتفاق الطائف املذكور مع 
األشقاء العرب، كل من دولة األردن 
واإلمارات العربية املتحدة والسودان 
وتونــس واجلزائــر، ومبباركــة 
الــدول العربيــة الشــقيقة وعلى 
رأسها اململكة العربية السعودية، 
وبطبيعة احلال مــا عودتنا عليه 
الكويت بدعمها املتواصل لشقيقتها 

دولة لبنان.

تسجيل كلمة في سجل العزاء

أحد املعزين خالل تسجيل كلمة

ولي العهد بحث مع ملك مملكة بوتان القضايا املشتركة

استقبل ســمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد بقصر 
بيان ظهر امس امللك جيغمي 
كيسار نامجيل واجنشوك ملك 
مملكة بوتان الصديقة والوفد 
املرافق وذلك مبناسبة زيارته 

اخلاصة للبالد.
حيث نقل سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد له حتيات 
وتقدير صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد ومتنياته 
له بــدوام الصحــة والعافية 
ولشعب مملكة بوتان الصديقة 

املزيد من التطور والنماء.

كبــار  املقابلــة  حضــر 
املسؤولني بالدولة.

وكان امللك جيغمي كيسار 
نامجيل واجنشوك ملك مملكة 
بوتان الصديقة والوفد املرافق 
وصل الى البــالد امس وذلك 
مبناســبة زيارتــه اخلاصــة 

للبالد.
وكان في اســتقباله على 
أرض املطــار وزيــر شــؤون 
الديوان األميري الشيخ محمد 

العبداهللا.
وتشــكلت بعثة الشــرف 
املرافقة له من الديوان األميري 

د.أحمد العوضي ومدير مكتب 
سمو ولي العهد الفريق متقاعد 

جمال الذياب. 
من جانب آخر، بعث سمو 
ولــي العهد الشــيخ مشــعل 
األحمــد ببرقيــة تعزيــة إلى 
الرئيسة بيديا ديفي بهانداري 
رئيسة نيبال الصديقة، ضمنها 
سموه خالص تعازيه وصادق 
مواساته بضحايا حتطم طائرة 
الركاب النيبالية في مقاطعة 
بوكار وســط نيبــال، راجيا 
سموه لذوي هذا احلادث األليم 

جميل الصبر.

برئاسة املستشــار بالديوان 
عبــداهللا  محمــد  األميــري 

ابواحلسن. 
إلى ذلك استقبل سمو ولي 
العهد الشــيخ مشعل األحمد 
بقصر بيــان رئيس وأعضاء 
مجلس أمناء املنظمة اإلسالمية 
للعلوم الطبية وذلك مبناسبة 
زيارتهــم للبــالد للمشــاركة 
بأعمال املؤمتر الـ١٣ للمنظمة 
املنعقــدة برعاية ســمو ولي 
العهد خالل الفترة من ١٥ إلى 

١٧ يناير اجلاري.
حضر اللقاء وزير الصحة 

سموه استقبل رئيس وأعضاء مجلس أمناء املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية وعّزى رئيسة نيبال بضحايا حتطم طائرة الركاب

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد خالل املباحثات مع ملك بوتان سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد خالل استقباله امللك جيغمي كيسار نامجيل واجنشوك ملك مملكة بوتان

هذا، وحمل امللك سمو ولي 
العهد حتياته وتقديره لصاحب 
الســمو األميــر ومتنياته له 
مبوفــور الصحــة والعافيــة 
ولشعب الكويت دوام التقدم 
والتطــور فــي ظــل القيــادة 
احلكيمة لصاحب السمو األمير 

الشيخ نواف األحمد.
ومت تبادل االحاديث الودية 
التي عكست عمق العالقات بني 
البلدين وســبل تعزيزها في 
املجــاالت كافــة، كما مت بحث 
عدد من القضايا ذات االهتمام 

املشترك.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد خالل استقباله رئيس وأعضاء مجلس أمناء املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية

فيصل النواف: تسخير منظومة الرصد الكيماوي 
واإلشعاعي في احلرس لدعم وإسناد جهات الدولة

أكــد نائب رئيس احلــرس الوطني 
الشيخ فيصل النواف تسخير منظومة 
الرصد الكيماوي واإلشعاعي في احلرس 
لدعم وإسناد جميع جهات الدولة للحفاظ 

على أمن البالد.
وقــال احلــرس الوطنــي فــي بيان 
صحافي إن الشيخ فيصل النواف أشاد 
خالل زيارة تفقدية إلى مركز الشــيخ 
ســالم العلي الصباح للدفاع الكيماوي 
والرصد اإلشعاعي بقدرات املركز في دعم 
مؤسسات الدولة املعنية باحلفاظ على 
البيئة وقياس نسب التلوث ومكافحة 

عمليات التسرب اإلشعاعي. وشدد نائب 
رئيس احلــرس الوطني على ضرورة 
االســتمرار فــي مواكبة التطــور على 
مستوى األجهزة واملعدات ومتابعة تأهيل 
وتدريب املنتسبني وإحلاقهم بالدورات 
املتخصصة حتى يتمكنوا من أداء املهام 

املنوطة بهم على أكمل وجه.
وذكر البيان ان الشيخ فيصل النواف 
استمع إلى إيجاز عن قدرات املركز ومهامه 
واملشاركات التي يقوم بها وما ميلكه من 
محطات رصد متطورة وأجهزة ومعدات 
حديثة للقيام بعمليات الرصد والتطهير.

تفقد مركز سمو الشيخ سالم العلي الصباح للدفاع الكيماوي

الشيخ فيصل النواف متوسطا منتسبي مركز الشيخ سالم العلي الصباح للدفاع الكيماوي والرصد اإلشعاعي

احلساوي: تعزيز التعاون مع الشركاء في آسيا 
واحمليط الهادئ لتسهيل مهمات تقدمي املساعدات

كواالملبور ـ كونا: انطلقت 
أعمال اجتماع الشركاء السنوي 
الــذي ينظمه االحتــاد الدولي 
جلمعيــات الصليــب والهالل 
األحمر في منطقة آسيا واحمليط 
الهادئ مبشــاركة وفد جمعية 
الهــالل األحمر برئاســة نائب 
رئيــس مجلس إدارة اجلمعية 
أنور احلساوي وسيستمر حتى 

١٨ يناير اجلاري.
وقال احلساوي في تصريح 
لـ«كونا» على هامش االجتماع 
إنه ســتتم مناقشة األوضاع 
اإلنســانية فــي أفغانســتان 
وباكستان وكذلك الروهينغا 
وميامنــار  بنغــالدش  فــي 
مع شــركاء االحتــاد الدولي 
جلمعيات الصليــب والهالل 

األحمر.

وأن قدمت مساعدات إنسانية 
عاجلــة لتلــك الدول الســيما 
فيما يتعلــق باجلانب اإلغاثي 
الروهينغا  والصحي لصالــح 
واألفغــان، إضافة إلــى تقدمي 
املســاعدات للمتضرريــن من 

الشركاء باالحتاد والنظراء في 
اجلمعيات األخرى.

وأكد حرص جمعية الهالل 
األحمر الكويتي على تعزيز سبل 
التعاون مع شركائها في منطقة 
آسيا واحمليط الهادئ لتسهيل 
مهمات تقدمي املســاعدات التي 
تقوم بها اجلمعية في املنطقة 
وكذلك في جميع أنحاء العالم.

وتطرق احلساوي إلى دور 
الكويت اإلنساني في دعم الدول 
األكثر حاجة واستمرارها بتقدمي 
املساعدات للشعوب احملتاجة 
حيــث حتتل موقع الريادة في 
خريطة العمل اإلنساني العاملي، 
مشيرا إلى دور جمعية الهالل 
األحمر اإلنساني املمتد إلى أكثر 
مــن ١٠٥ دول حول العالم منذ 

إنشاء اجلمعية عام ١٩٦٦.

التــي اجتاحــت  الفيضانــات 
باكستان.

وذكر أنه يتطلع ملخرجات 
اجتماع الشركاء السنوي وكذلك 
االجتماعات الفردية لتقرير ما 
يجب فعله في إطار التعاون مع 

انطالق أعمال االجتماع السنوي لالحتاد الدولي جلمعيات الصليب والهالل األحمر

جانب من االجتماع

واشار إلى دور جمعية الهالل 
األحمر الكويتي اإلنســاني في 
دعم شركائها في االحتاد السيما 
فيما يتعلق بقضايا أفغانستان 

وباكستان والروهينغا.
واضاف أن اجلمعية سبق 

الديوان األميري ينعى املغفور له
الشيخ فواز دعيج السلمان احلمود الصباح

نعى الديوان األميري املغفور له الشيخ 
فواز دعيج الســلمان احلمود الصباح عن 
عمر يناهز ٦٦ عاما، ووارى جثمانه الثرى 

في الساعة ٣٫٣٠ عصر امس.

إنا هللا وإنا إليه راجعون.
العزاء باملقبرة.

٭ هاتف الرجال: ٩٩٧٨٣٣٣٣.

٭ هاتف النساء: ٦٢٢٢٠٦٦٦.

الشيخ فيصل النواف خالل جولة في املركز

مواكبة التطور على مستوى األجهزة واملعدات ومتابعة تأهيل وتدريب املنتسبني وإحلاقهم بالدورات املتخصصة

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو


