الكويت ترحب بدعوة خادم احلرمني لعقد قمة طارئة في مكة
رحبت دولة الكويت بدعوة خادم احلرمني الشريفني
امللك سلمان ب��ن عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة
العربية السعودية الشقيقة لعقد قمة عربية طارئة في
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مكة املكرمة.
وأوضحت املندوبية الدائمة لدولة الكويت لدى
جامعة الدول العربية أمس االثنني بأنها قد باشرت فور
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استالمها لدعوة اململكة الشقيقة من األمانة العامة إلى
إرسال دعم وتأييد دولة الكويت لعقد القمة العربية
الطارئة في مكة املكرمة.

alwasat.com.kw

آل ثاني غادر البالد بعد زيارة أخوية

سمو األمير بحث وأمير قطر تعزيز العالقات الثنائية

أمير البالد مرحبا ً بأمير قطر الشيخ متيم بن حمد
سمو األمير يستقبل أمير قطر

غ��ادر ال��ب�لاد مساء أم��س األول صاحب السمو الشيخ
متيم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دول��ة قطر الشقيقة
والوفد املرافق لسموه وذلك بعد زي��ارة أخوية للبالد قدم
فيها التهاني ألخيه صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد مبناسبة شهر رمضان املبارك.
وقد كان على رأس مودعي سموه على أرض املطار سمو
ولي العهد الشيخ نواف األحمد و رئيس مجلس األمة مرزوق
الغامن وسمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس ال��وزراء
وكبار املسؤولني بالدولة.
وك��ان صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

ق��د استقبل بقصر دس��م��ان عصر أول أم��س أخ��اه صاحب
السمو الشيخ متيم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة
قطر الشقيقة والوفد املرافق لسموه ،وذلك بحضور سمو
ولي العهد الشيخ نواف األحمد ،حيث قدم لسموه التهاني
مبناسبة شهر رمضان املبارك أعاده الله على اجلميع باخلير
واليمن والبركات.
وقد مت خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية الطيبة حول
مجمل األمور التي جسدت عمق العالقات األخوية الراسخة
بني البلدين والشعبني الشقيقني وسبل تعزيز وتنمية
مسيرة التعاون الثنائي بني البلدين الشقيقني وذلك على كافة

األصعدة مبا يخدم مصاحلهما املشتركة كما مت استعراض
القضايا ذات االهتمام املشترك وآخ��ر املستجدات على
الساحتني اإلقليمية والدولية.
وحضر اللقاء رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن وسمو
الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء وكبار املسؤولني
بالدولة .وقد أقام صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد بقصر دسمان مأدبة إفطار على شرف أخيه صاحب
السمو الشيخ متيم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة
قطر الشقيقة والوفد املرافق لسموه وذلك مبناسبة زيارته
األخوية للبالد.

سمو األمير يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الكاميرون
بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد
ببرقية تهنئة إلى الرئيس بول بيا رئيس جمهورية
الكاميرون الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه
مبناسبة العيد الوطني لبالده متمنيا سموه لفخامته

موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم
واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية
تهنئة إلى الرئيس بول بيا رئيس جمهورية الكاميرون

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.

ناصر الصباح يستقبل سفيرة تركيا
وإدارة النادي العربي ومحافظ البنك املركزي
استقبل النائب األول لرئيس مجلس ال���وزراء ووزي��ر
الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد  ،مبكتبه في قصر بيان
العامر صباح أم��س ،سفيرة جمهورية تركيا ل��دى البالد
عايشة كويتاك.
حيث مت خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية ومناقشة أهم
األمور واملواضيع ذات االهتمام املشترك ضمن محور الزيارة
 ،وقد أشاد معاليه بالعالقات الثنائية بني البلدين الصديقني
وحرص اجلانبني على تعزيزها وتطويرها.
كما استقبل النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير
الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد  ،في وقت الحق من صباح
أمس ،رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي العربي الرياضي.
حيث مت خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية ومناقشة أهم
األمور واملواضيع ذات االهتمام املشترك  ،وبحث اجلوانب
املتعلقة ضمن محور الزيارة.
كما استقبل النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير
الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد ،محافظ بنك الكويت
املركزي الدكتور محمد الهاشل .
حيث مت خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية ومناقشة أهم
األمور واملواضيع ذات االهتمام املشترك  ،وبحث اجلوانب
املتعلقة ضمن محور الزيارة.

 ..ويستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي العربي الرياضي

الشيخ ناصر صباح األحمد يستقبل سفيرة تركيا عايشة كويتاك

سمو ولي العهد مودعا ً أمير قطر

الغنيم اهتمام متزايد ملشاركة
الكويت في أعمال اجلمعية
العامة لـ «الصحة العاملية»
أك���د م���ن���دوب ال��ك��وي��ت
ال��دائ��م ل��دى األمم املتحدة
واملنظمات الدولية األخرى
ف��ي جنيف السفير جمال
الغنيم أم���س االث��ن�ين أن
مشاركة الكويت في أعمال
اجلمعية العامة ملنظمة
الصحة العاملية تكتسي
اهتماما م��ت��زاي��دا م��ن عام
ال���ى آخ���ر.ج���اء ذل���ك في
تصريح أدل��ى به السفير
ال��غ��ن��ي��م ل��ـ (ك���ون���ا) على
ه��ام��ش فعاليات افتتاح
أع��م��ال اجلمعية العامة
ملنظمة الصحة العاملية
التي تستمر بني  20و28
م��اي��و اجل���اري مبشاركة
الكويت بوفد يترأسه وزير
الصحة الشيخ الدكتور
السفير جمال الغنيم
باسل الصباح.
ووصف السفير الغنيم
العالقة ب�ين الكويت ومنظمة الصحة العاملية بأنها ذات طابع
استراتيجي وانساني في آن واحد نظرا حلرص الكويت على متويل
الكثير من البرامج الصحية حول العالم ،مشيرا إلى أن الكويت هي
الدولة العربية الوحيدة العضو في صندوق الطوارئ التابع للمنظمة.
كما أشار إلى أن الكويت كانت سباقة لالستجابة لبرامج املنظمة
في دول املنطقة ومنها حملة تطعيم أطفال سورية وحمالت الرعاية
الصحية في اليمن الى جانب دعم الكويت لبرامج املنظمة في مكافحة
فيروس (اي��ب��وال) في غ��رب افريقيا والتداخالت الصحة في مناطق
الكوارث الطبيعية.
وأوضح السفير الغنيم أن هذا التعاون ال يقف فقط عند هذا احلد بل
تطور أيضا إلى جائزة سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اخلاصة
مبجالي الرعاية الصحية للمسنني وتعزيز الصحة والتي يتم توزيعها
على هامش أعمال اجلمعية العامة ملنظمة الصحة العاملية .وقال :إن
وزير الصحة الكويتي سيقوم يوم اجلمعة القادم بتقدمي جائزة سمو
أمير البالد للجهة الفائزة في احتفال تقيمه منظمة الصحة العاملية
بحضور مديرها العام وعدد من الشخصيات الدولية ورؤساء املنظمات
الدولية والدول األعضاء.
وأضاف أن جدول أعمال هذه السنة سيتناول موضوعات هامة مثل
متابعة اجلهود املبذولة للتغلب على االم��راض السارية غير املعدية
كالسمنة وامراض القلب والسرطان وارتفاع نسبة السكر في اجلسم.
ول��ف��ت إل��ى أن اجلمعية العامة ستتناول مشكلة التغلب على
الفيروسات املقاومة للمضادات احليوية والسيطرة على األوبئة وتأثير
التغيرات املناخية السلبية على الصحة وغيرها من املوضوعات ذات
األهمية.

