
 أك��د رئيس فريق العمل االنساني 
في وزارة اخلارجية الكويتية عبدالله 
اخلبيزي أمس االثنني اهمية الشراكة 
ب��ني اجلمعيات الوطنية واجل��ه��ات 
احلكومية لدعم العمل االنساني خالل 
االزم���ات وال��ك��وارث الطبيعية وذل��ك 
على املستويات احمللية واالقليمية 

والعاملية.
جاء ذلك خالل على هامش مشاركة 
اخلبيزي الذي يشغل منصب سكرتير 
اول في وزارة اخلارجية في ورشة 
عمل اقليمية ح��ول )ال���دور املساعد 
للجمعيات الوطنية في مجال العمل 

االنساني.. الفرص والتحديات(.
وقال اخلبيزي في تصريح ل� )كونا( 
ان تزايد االزمات االنسانية والكوارث 
الطبيعية حول العالم تتطلب التنسيق 
املشترك من جميع الفاعلني في املجال 
االنساني والدخول في العمل امليداني 

لتقدمي املساعدات املختلفة.
واكد اهمية العمل االنساني املشترك 
ف��ي االزم�����ات وال���ك���وارث م��ن خ��الل 
فتح قنوات تواصل واضحة للحوار 

اضافة للشراكة بني اجلهات الوطنية 
واحلكومية مبا يعزز من قدراتها على 

االستجابة لتلك االزمات.
واش��ار ال��ى دور وزارة اخلارجية 
في دعم اجلهود االنسانية بالتعاون 
م��ع اجلمعيات االنسانية ف��ي البالد 
لالستجابة ملختلف االزمات والكوارث 
حول العالم ما يعكس حرص الكويت 
على تخفيف معاناة شعوب املناطق 

املنكوبة واملتضررة.
ولفت اخلبيزي الى اهمية الورشة 
االقليمية ودوره��ا في تعزيز احل��وار 
امل��ش��ت��رك ب��ني اجل��م��ع��ي��ات الوطنية 
اخلليجية العاملة في املجال االنساني 
واالط��راف احلكومية املعنية في دعم 

تلك اجلهود.
وب���ني ان امل��ش��ارك��ة ف��ي م��ث��ل ه��ذه 
ال��ورش االقليمية والدولية تسهم في 
تعزيز الشراكات والتنسيق امليداني 
بني العاملني في احلقل االنساني من 
اج��ل احل��د من معاناة الشعوب ورفع 
كفاءة املساعدات املقدمة وتوجيهها 

للفئات االكثر تضررا.

  استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
صباح األحمد بقصر بيان صباح أمس سمو 

ولي العهد الشيخ نواف األحمد.
 كما استقبل سموه سمو الشيخ جابر املبارك 

رئيس مجلس الوزراء.
 واستقبل سموه النائب األول لرئيس مجلس 
ال����وزراء ووزي���ر اخل��ارج��ي��ة الشيخ صباح 

اخلالد.
من جهة أخ��رى بعث صاحب السمو أمير 
ال��ب��الد الشيخ صباح األح��م��د ببرقية تهنئة 
إل��ى الرئيس دانيلو ميدينا سانشيز رئيس 
جمهورية دومينيكان الصديقة عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده متمنيا لفخامته دوام الصحة والعافية 

وللبلد الصديق كل التقدم واالزدهار.
 وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
الله ببرقية تهنئة إلى الرئيس دانيلو ميدينا 
سانشيز رئيس جمهورية دومينيكان الصديقة 
ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده متمنيا لفخامته موفور الصحة 

والعافية.
 كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 

مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة

2alwasat.com.kw Tuesday 28th February 2017 - 10 th year - Issue No.2886 الثالثاء غرة  جمادى اآلخر 1438 ه�/ 28 من فبراير  2017 - السنة  العاشرة -   العدد 2886

وزير الداخلية يشيد بجهود األجهزة األمنية في مواكبة االحتفاالت الوطنية 
  أشاد نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزير الداخلية الشيخ 
خالد اجلراح بجهود األجهزة األمنية في تنظيم وتنسيق وإعداد 
اإلجراءات األمنية واملرورية املواكبة الحتفاالت الكويت بأعيادها 

الوطنية.
وقالت إدارة اإلع��الم األمني في ال���وزارة في بيان صحافي 
إن الشيخ خالد اجل��راح بعث ببرقية إلى عموم أجهزة وزارة 

الداخلية أعرب فيها عن شكره وتقديره للجهود املبذولة وحسن 
التنظيم والتنسيق واإلعداد لالحتفاالت الوطنية وهو ما أظهرها 

بالصورة املثلى واملرجوة.
ون��وه الشيخ خالد اجل��راح بجهود وكيل وزارة الداخلية 
الفريق سليمان الفهد والقادة األمنيني والضباط وضباط الصف 
واألف��راد واملدنيني وعموم القوة املشاركة رج��اال ونساء على 

ما قاموا به في تأمني وترتيب اإلج���راءات األمنية واملرورية 
لالحتفاالت الوطنية.

ودعا املولى القدير أن يوفق اجلميع »ملا فيه مصلحة وطننا 
الغالي حتت قيادة سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد وسمو 
ولي عهده األمني الشيخ نواف األحمد وسمو الشيخ جابر مبارك 

رئيس مجلس الوزراء ذخرا وسندا لكويتنا الغالية«.

سموه هنأ رئيس دومينيكان بالعيد الوطني 

أمير البالد يستقبل ولي العهد واملبارك واخلالد 

سمو أمير البالد مستقبال جابر املبارك

سموه هنأ املواطنني واملقيمني بالعيد الوطني ويوم التحرير 

ولي العهد يستقبل املبارك واخلالد واجلراح 
والصالح والعبدالله واحلربي 

ولي عهد  مملكة البحرين الشقيقة يقوم بزيارة رسمية للكويت اليوم 

 عزام الصباح: زيارة  ولي العهد البحريني 
جتسد عمق العالقات بني البلدين 

.. وسموه يستقبل صباح اخلالد

.. وسموه يستقبل الشيخ محمد العبدالله سمو ولي العهد يستقبل الشيخ خالد اجلراح

 استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف األحمد بقصر 
بيان صباح أمس سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس 

الوزراء.
 كما استقبل سمو ولي العهد النائب األول لرئيس مجلس 

الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد.
 واستقبل سموه نائب رئيس مجلس ال���وزراء ووزي��ر 

الدفاع الشيخ محمد اخلالد.
 واستقبل سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 

ووزير الداخلية الشيخ خالد اجلراح.
 واستقبل سموه نائب رئيس مجلس ال���وزراء ووزي��ر 

املالية أنس الصالح.
 كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وزير 
الدولة لشؤون مجلس ال��وزراء ووزي��ر اإلع��الم بالوكالة 

الشيخ محمد العبدالله.
 كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وزير 

الصحة جمال احلربي.
من جهة أخرى هنأ سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
إخ��وان��ه وأب��ن��اءه املواطنني ال��ك��رام واملقيمني على أرض 
الكويت الطيبة بالذكرى السادسة واخلمسني للعيد الوطني 
والذكرى السادسة والعشرين ليوم التحرير مقدرا سموه 
ما أب��داه املواطنون واملقيمون من مظاهر الفرحة بهاتني 
املناسبتني الوطنيتني العزيزتني عبر مشاركتهم الفعالة 

والتي متيزت بسلوك حضاري.
 مشيدا سموه باجلهود الكبيرة املبذولة من وسائل اإلعالم 
الرسمي واخلاص واجلهات األمنية بوزارة الداخلية ووزارة 
الدفاع واحلرس الوطني وكافة اجلهات املشاركة من أجل 

التحضير واإلعداد لهذه االحتفاالت الوطنية.
 مستذكرا سموه شهداء الوطن األب���رار الذين ضحوا 
بدمائهم الزكية دفاعا عن الوطن الغالي والذود عنه سائال 
املولى تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح 

جناته.
 كما وجه سمو ولي العهد حتية شكر وتقدير إلى األشقاء 
دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية قيادة وشعبا 
على مشاركتهم دولة الكويت أفراحها واحتفاالتها الوطنية 

متمنيا سموه لدول املجلس وشعوبها كل التقدم واالزدهار.
 داعيا املولى عز وجل أن يحفظ الوطن العزيز الكويت 
ويدمي عليه نعمة األمن واألمان والرخاء واالزدهار في ظل 
القيادة احلكيمة لصاحب السمو الشيخ صباح األحمد أمير 

البالد ذخرا للبالد وقائدا للعمل اإلنساني.

يصل البال د اليوم الثالثاء ولي العهد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
مبملكة البحرين الشقيقة صاحب السمو امللكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة والوفد الرسمي 
امل��راف��ق ل��ه ف��ي زي���ارة رسمية للبالد تستغرق 

يومني.
يجري خاللها مباحثات رسمية مع القيادة 
السياسية تتعلق بالعالقات الثنائية بني البلدين 
الشقيقني وسبل تعزيزها وتنميتها مبا يخدم 

مصاحلهما املشتركة.
 وقد أكد عميد السلك الدبلوماسي سفير دولة 
الكويت في املنامة الشيخ ع��زام الصباح اليوم 
االثنني ان زي��ارة ول��ي العهد مبملكة البحرين 
االمير سلمان بن حمد ال خليفة املقررة اليوم 
الثالثاء الى دولة الكويت جتسد عمق العالقات 
االخوية املتميزة بني البلدين وامتدادا للتواصل 

االخوي املستمر.
واض��اف في تصريح ل� )ك��ون��ا( ان الزيارة 
تعكس أي��ض��ا ح��رص ال��ق��ي��ادة السياسية في 
كال البلدين على تنمية وتطوير هذه العالقات 
مختلف املجاالت مؤكدا انها ستكون رافدا روافد 
تنمية وتطوير العالقات ملا فيه صالح البلدين 

والشعبني.
ومن املقرر أن يصل ولي العهد نائب القائد 

األع��ل��ى النائب األول لرئيس مجلس ال���وزراء 
مبملكة البحرين األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
والوفد الرسمي املرافق إل��ى دول��ة الكويت غدا 

الثالثاء في زيارة رسمية للبالد تستغرق يومني.
وسيجري ولي العهد البحريني خالل الزيارة 
مباحثات رسمية مع القيادة السياسية تتعلق 
ب��ال��ع��الق��ات الثنائية ب��ني البلدين الشقيقني 
وسبل تعزيزها وتنميتها مبا يخدم مصاحلهما 

املشتركة.

اخلبيزي يؤكد أهمية الشراكة الوطنية 
احلكومية لدعم العمل اإلنساني 

  ق��ام أم��ني رئ��اس��ة اجلمهورية عبدالعزيز 
ال��ش��ري��ف امل��ب��ع��وث اخل���اص للرئيس املصري 
عبدالفتاح السيسي بنقل رسالة تهنئة من الرئيس 
السيسي الى دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا 
مبناسبة االعياد الوطنية وذل��ك مبقر السفارة 

الكويتية في القاهرة.
وق��ال سفير دول��ة الكويت ل��دى مصر محمد 
الذويخ ل� )كونا( أمس االثنني ان املبعوث اخلاص 
للرئيس السيسي نقل أص��دق تهاني وحتيات 
الرئاسة املصرية الى سمو امير البالد الشيخ 
صباح االحمد وسمو ول��ي العهد الشيخ نواف 
االح��م��د وحل��ك��وم��ة وش��ع��ب ال��ك��وي��ت مبناسبة 
الذكرى ال 56 لالستقالل والذكرى ال26 ليوم 

التحرير.
واض��اف انه استعرض مع املبعوث املصري 
مجمل العالقات الكويتية - املصرية واحلرص 
املشترك على تطويرها وتعزيزها الى مستويات 

افضل.
واشاد السفير الذويخ بقوة ومتانة العالقات 
الكويتية - املصرية وذلك بفضل حنكة وحكمة 
القيادتني السياسيتني ودعمهما لكل ما من شأنه 
تطوير العالقات بني البلدين والشعبني الشقيقني.

من جانبه أع��رب املبعوث اخل��اص عن فرحة 
الرئاسة املصرية مبناسبة االع��ي��اد الوطنية 
ومتنياتها لدولة الكويت دوام االمن واالستقرار 
والرخاء في ظل قائد مسيرتها وراع��ي نهضتها 

سمو امير البالد الشيخ صباح االحمد.
واكد الشريف عمق العالقات التاريخية بني 
البلدين موضحا انه »التوجد كلمات تعبر عنها 
النها عالقات قوية ومتينة ومستمرة وسوف 

تستمر ما دامت االمة العربية قائمة وموجودة«.
وأع��رب املبعوث اخل��اص كذلك عن متنياته 
ل��دول��ة ال��ك��وي��ت مب��زي��د م��ن ال��ت��ق��دم واالزده����ار 

واالستقرار في اطار االسرة العربية الواحدة.

األمير سلمان بن حمد آل خليفة

الرئيس املصري يهنئ الكويت 
بأعيادها الوطنية 

أمني رئاسة اجلمهورية عبدالعزيز الشريف وسفير دولة الكويت لدى مصر محمد الذويخ

 قال وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية 
ووزي���ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون البلدية محمد 
اجلبري إن ملتقى الوقف اجلعفري السادس 
)الوقف االقتصادي حياة ومن��اء( يكتسب 
أهمية شرفية كبيرة من خالل رعاية سمو 

أمير البالد الشيخ صباح األحمد له.
ج��اء ذل��ك في تصريح صحافي للوزير 
اجل��ب��ري أم��س االث��ن��ني مبناسبة تنظيم 
األم��ان��ة العامة ل��أوق��اف ممثلة في إدارة 
الوقف اجلعفري ملتقى الوقف اجلعفري 
السادس يومي 5 و 6 مارس املقبل مبشاركة 
عربية وإقليمية واس��ع��ة وحت��ت رعاية 

أميرية سامية.
وأك��د ال��وزي��ر اجل��ب��ري أن امللتقى ومن 
خالل اسهاماته العلمية يسهم في الرقي 
بالعمل الوقفي السيما تناوله كل سنتني 
موضوعات جديدة حيوية ومهمة هادفة الى 
خلق رؤي��ة واضحة جلعل الوقف ترجمة 
حقيقية حلركة التنمية املجتمعية بأنواعها 

كافة.
وأشاد باجلهود الكبيرة لأمانة العامة 
لأوقاف عموما وإدارة الوقف اجلعفري 
خصوصا في اجتاهني على حد سواء العملي 

على أرض الواقع والنظري العلمي الذي 
يربط احلاضر باملستقبل ويتلمس حتقيق 
األهداف املرجوة وفق رؤية حقيقة تسهم في 

النهاية في خدمة املجتمع وأفراده.
وذكر أن امللتقى يحظى مبشاركة علماء 
ومتخصصني وباحثني من داخ��ل الكويت 
وخارجها مبينا أن إدارة الوقف اجلعفري 
باألمانة والتي ترعى االوق��اف اجلعفرية 
تقوم بصرف ري��ع ال��وق��ف على االنشطة 
واملشروعات املختلفة وتساهم في تنمية 

املجتمع.
وأش����ار ال��وزي��ر اجل��ب��ري إل���ى أن تلك 
االن��ش��ط��ة وامل��ش��روع��ات املختلفة حتظى 
بدعم ومساندة سمو أمير البالد الذي كان له 
الفضل بعد الله تعالى في نشأتها وازدهارها 

في أحضان االمانة العامة لأوقاف.
وأع��رب عن التقدير والشكر لسمو أمير 
البالد على رعايته السامية للملتقى ولكل 
اجلهات الرسمية واألهلية داخ��ل الكويت 
وخارجها التي شاركت مع األمانة العامة 
ل��أوق��اف وإدارة الوقف اجلعفري بشكل 
فعال من أجل أن يحقق هذا امللتقى أهدافه 

املرجوة.

وزير األوقاف: ملتقى الوقف اجلعفري يكتسب 
أهمية شرفية كبيرة بالرعاية السامية 


