
أك���د وزي���ر اخل��ارج��ي��ة وزي���ر ال��دف��اع 
ب��اإلن��اب��ة الشيخ ال��دك��ت��ور أح��م��د ناصر 
احملمد، أول أمس،  أن دعم جهود الوساطة 
وامل��س��اع��ي امل��ب��ذول��ة حل���ل ال��ن��زاع��ات 
بالطرق وال��وس��ائ��ل السلمية وتعزيز 
مفهوم الدبلوماسية الوقائية ب��ات من 
ثوابت الدبلوماسية الكويتية وركيزة 
مهمة لسياستها اخلارجية وتعاطيها مع 

املجتمع الدولي.
ج��اء ذل��ك خ��الل احتفالية ي��وم السالم 
العاملي بتنظيم من معهد امل��رأة للتنمية 
وال��س��الم الكويتي حتت شعار )السالم 
طريقنا(، التي ش��ارك فيها األم��ن العام 
جلامعة ال��دول العربية أحمد أبو الغيط 
ون��ائ��ب رئ��ي��س مجلس األم��ن��اء امل��دي��ر 
التنفيذي ملركز عيسى الثقافي في مملكة 
البحرين الشقيقة الدكتور خالد بن خليفة 
آل خليفة عبر تقنية املرئي واملسموع. 
وألقى الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد 
كلمة بهذه املناسبة، جاء فيها: يطيب لي أن 
أعرب عن خالص االمتنان والتقدير لهذه 
الدعوة الكرمية لرعاية احتفال معهد املرأة 
للتنمية وال��س��الم مبناسبة ي��وم السالم 
العاملي حتت شعار )ال��س��الم طريقنا(، 
ال��ذي أعلنته األمم املتحدة تعزيزاً لقيم 
ومثل السالم بن األمم والشعوب، الذي 
يتزامن مع الذكرى اخلامسة والسبعن 
على قيام األمم املتحدة عام 1945 مدشنة 
حقبة ج��دي��دة واع���دة ب��األم��ن وال��س��الم 
واآلم��ال بعد عقود من احل��روب والدمار 
واآلالم، مرحباً ف��ي ه��ذا امل��ق��ام بضيوف 
دول��ة الكويت األع��زاء املشاركن في هذه 
االحتفالية، التي تسلط الضوء على أحد 
أبرز القضايا العاملية التي تواجه املجتمع 
ال��دول��ي وم��ا تتطلبه م��ن تقييم للجهود 
الدولية املبذولة في ه��ذا املجال لضمان 

حتقيق ما نصبوا إليه جميعا من تعزيز 
ونشر مبادئ ثقافة السالم.

لقد حرصت دولة الكويت منذ نشأتها 
على نشر وتكريس ثقافة السالم واحلوار 
واالع��ت��دال فباتت أول��وي��ة في مرتكزات 
السياسة اخلارجية تنطلق من مبادئ 
وتعاليم الدين اإلسالمي احلنيف وعادات 
وتقاليد جبل عليها أهل الكويت وقد كرس 
دستور دولة الكويت في العام 1962 في 
ديباجته مبادئ وثقافة السالم، فدولة 
الكويت تفخر بكونها بلد الصداقة والسالم 

وملتقى ملختلف األديان واحلضارات.
وشكلت هذه املبادئ واألس��س ركيزة 
هامة لسياسة دول��ة الكويت اخلارجية 
في تعاطيها مع املجتمع الدولي فأضحى 
دعم جهود الوساطة واملساعي املبذولة 
حلل النزاعات بالطرق والوسائل السلمية 

وتعزيز مفهوم الدبلوماسية الوقائية من 
ثوابت الدبلوماسية الكويتية.

ولعلي أستذكر معكم اليوم محطة هامة 
من محطات مسيرة السالم التي انتهجتها 
دولة الكويت وتقدير العالم أجمع للدور 
الرائد لدولة الكويت ولصاحب السمو، 
وكذلك التأكيد على الشراكة بن منظمة 
األمم املتحدة ودولة الكويت التي توثقت 
أرك��ان��ه��ا وت��ع��ززت منذ ان��ض��م��ام دول��ة 

الكويت لهذه املنظمة عام 1963.
وأشير هنا إل��ى تسمية منظمة األمم 
امل��ت��ح��دة ف��ي ال��ت��اس��ع م��ن شهر سبتمبر 
2014 صاحب السمو أمير دولة الكويت 
الشيخ صباح األحمد، قائداً لإلنسانية 

ودولة الكويت مركزا للعمل اإلنساني.
إن هذا التكرمي العاملي لسموه ولدولة 
ال��ك��وي��ت م��ن قبل منظمة األمم املتحدة 

يعكس بشكل جلي تقدير وتثمن املجتمع 
الدولي للعمل املضني واجلهود احلثيثة 
ف��ي دع��م وت��رس��ي��خ ه��ذه ال��ث��واب��ت التي 

انطلقت منها دولة الكويت.
لقد حرصت دول��ة الكويت على دعم 
ج��ه��ود منظمة األمم امل��ت��ح��دة م��ن خالل 
االنضمام إلى مبادرة حتالف احلضارات 
والتحقت مبجموعة أص��دق��اء التحالف 
وش��ارك��ت بكافة مؤمتراته وي��أت��ي ذلك 
وفق قناعة كويتية راسخة بأن االنفتاح 
على الثقافات األخرى والتفاعل مع اآلخر 
هي أم��ور متجذرة في ال��وج��دان الفكري 

والثقافي للمواطن الكويتي منذ القدم.
ون��ؤك��د ه��ن��ا أن م��ف��ه��وم��ن��ا لتحالف 
احلضارات ينطلق من الدعوة إلى احلوار 
والتعايش بن احل��ض��ارات واالستفادة 
م��ن جت��ارب��ه��ا مب��ا ينعكس إي��ج��اب��اً على 
اآلخر وإبرازاً للجوانب املشتركة بن هذه 

الثقافات وتعزيزاً ملضامينها.
إن��ن��ا م��ط��ال��ب��ون ال���ي���وم ك��ح��ك��وم��ات 
ومنظمات دول��ي��ة وم��ؤس��س��ات مجتمع 
مدني وأف��راد بأن نسعى وبنوايا صادقة 
حملاربة األفكار املتطرفة والداعية لنبذ 
اآلخ��ر واحمل��رض��ة على الكراهية والتي 
تستدعي تنسيق اجل��ه��ود ملواجهتها 
تعزيزا لتحقيق أهداف السالم والتسامح 
واالحترام املتبادل. وأتقدم بجزيل الشكر 
وعظيم االمتنان جلميع املشاركن في هذه 
االحتفالية على مساندتهم واهتمامهم 
بدعم وحتقيق أه���داف ال��س��الم العاملي، 
متمنياً أن تتكلل أعمال احللقات النقاشية 
الالحقة بالنجاح، متطلعاً إل��ى حتقيق 
نتائج إيجابية للنهوض بدعم مسيرة 
ال��س��الم العاملي، داع��ي��اً امل��ول��ى ع��ز وجل 
التوفيق وال��ن��ج��اح للقائمن على هذه 

الفعالية.
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اجلديدة السفر  بتعليمات  التقيد  رعاياها  تناشد  أملانيا  في  الكويت  سفارة 
ناشدت سفارة دولة الكويت في أملانيا، أمس الثالثاء، 
الرعايا الكويتين املقيمن في املانيا التقيد بتعليمات جديدة 
ص��ادرة عن وزارة الداخلية األملانية بخصوص إقامة 
األجانب في البالد. وقالت السفارة في بيان تلقت)كونا(  
نسخة منه: إن وزارة الداخلية األملانية طالبت حاملي 
تأشيرة )شينغن( املنتهية الصالحية واملوجودين على 
األراض��ي األملانية مبغادرة أملانيا في موعد أقصاه نهاية 

سبتمبر اجلاري.

وأش��ار البيان إلى أن أملانيا “تعود بذلك إلى الوضع 
الطبيعي املنصوص عليه قانونياً والذي يقضي بأن منح 
احلق في اإلقامة على األراضي األملانية يتم من خالل دراسة 
الطلبات بشكل فردي ووفقاً للشروط الواجبة لكل حالة 
على حدة”. وأوضح أنه في حال وجود حاالت استثنائية 
يتعذر مبوجبها على حامل التأشيرة املنتهية الصالحية 
مغادرة األراضي األملانية حلن املوعد احملدد، فإن السفارة 
“أوصت بأن يقوم الشخص املعني مبراجعة دائرة شؤون 

األجانب املسؤولة للعمل على إيجاد حل مناسب بحيث يتم 
حتديد موعد املغادرة على أساس مقتضيات احلالة”.

وأض��اف أنه بخصوص دخول األراض��ي األملانية، فإن 
وزارة اخلارجية األملانية أعلنت أن التحذير العام املفروض 
على ال��دول خ��ارج االحت��اد األوروب��ي ومنطقة )شينغن( 
سيكون صاحلاً حتى نهاية سبتمبر اجلاري وأنه اعتباراً 
من بداية أكتوبر املقبل سيكون التحذير على السفر إلى هذه 

الدول بشكل أحادي.
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سمو نائب األمير يستقبل سمو الشيخ ناصر احملمد

استقبل سمو نائب األمير وولي العهد 
الشيخ ن���واف األح��م��د، بقصر السيف 

صباح أمس، سمو الشيخ ناصر احملمد. 
من جهة أخ��رى، فقد بعث سمو نائب 
األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد، 
ببرقية تهنئة إلى أخيه خ��ادم احلرمن 
الشريفن امللك سلمان بن عبدالعزيز، 
ملك اململكة العربية السعودية الشقيقة، 

عبر فيها سموه عن خالص تهاني صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد، 
وتهاني سموه مبناسبة ذك��رى اليوم 
الوطني للبلد الشقيق، م��ؤك��داً سموه 
رس��وخ العالقات األخوية والتاريخية 
وال��وط��ي��دة ال��ت��ي ت��رب��ط دول���ة الكويت 
واململكة العربية السعودية الشقيقة 
وشعبيهما ال��ك��رمي��ن، وم��ش��ي��داً سموه 

باإلجنازات التنموية البارزة التي شهدها 
البلد الشقيق في مختلف املجاالت، التي 
حتققت في عهده امليمون وأصبحت محل 
فخر واع��ت��زاز اجل��م��ي��ع، س��ائ��الً سموه 
املولى تعالى أن ي��دمي على أخيه خادم 
احلرمن الشريفن موفور الصحة ومتام 
العافية ملواصلة قيادة مسيرة اخلير 
وال��ن��م��اء للمملكة العربية السعودية 

الشقيقة، وأن يحقق للبلد الشقيق املزيد 
من التقدم وال��رخ��اء واالزده���ار في ظل 
القيادة احلكيمة ألخيه خ��ادم احلرمن 
الشريفن وي��دمي عليه موفور الصحة 

والعافية.
كما بعث سمو الشيخ صباح اخلالد 
رئيس مجلس ال���وزراء ببرقية تهنئة 

مماثلة.

سموه هنأ خادم احلرمني باليوم الوطني السعودي 

نائب األمير يستقبل ناصر احملمد
وزير الدفاع يهنئ ولي العهد 

 90 السعودي مبناسبة الذكرى 
لليوم الوطني للمملكة

بعث نائب رئيس مجلس ال���وزراء ووزي��ر 
الدفاع، الشيخ أحمد املنصور ببرقية تهنئة إلى 
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع باململكة العربية السعودية الشقيقة 
صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان، 
وذل��ك مبناسبة ال��ذك��رى 90 لليوم الوطني 

للمملكة.
وقالت مديرية التوجيه املعنوي والعالقات 
العامة باجليش الكويتي في بيان صحفي: 
إن الشيخ أحمد املنصور، أع��رب في برقيته 
عن متنياته للمملكة ب��دوام التقدم واالزده��ار 
ولقواتها املسلحة بالرفعة وال��ع��زة ف��ي ظل 
القيادة احلكيمة خلادم احلرمن الشريفن امللك 
سلمان بن عبدالعزيز، داعياً املولى عز وجل أن 
يعيد هذه املناسبة على ولي العهد السعودي 

الشيخ أحمد املنصوروشعب اململكة باخلير واليمن والبركات.

الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد

البلدين بني  الدبلوماسية  العالقات  تعزيز  السعيدي  مع  بحثت 

باتيت: »البرملان اإلسباني« يدعم ملف 
الكويت بإعفاء مواطنيها من تأشيرة »شنغن«

قالت رئيسة مجلس النواب اإلسباني 
ميريتشيل باتيت، أم��س الثالثاء: إن 
ال��ب��رمل��ان اإلس��ب��ان��ي سيحث احلكومة 
على دع��م ملف دول��ة الكويت اخلاص 
بإعفاء مواطنيها من تأشيرة دخول دول 

االحتاد األوروبي )شنغن(.
وقالت سفارة دولة الكويت مبدريد 
في بيان: إن ذل��ك ج��اء خ��الل لقاء بن 
السفير عياده السعيدي وباتيت في 
مقر ال��ب��رمل��ان بالعاصمة اإلسبانية 
بحثا خ��الل��ه سبل تعزيز العالقات 
الدبلوماسية الكويتية - اإلسبانية 

وتوطيدها مب��ا ينسجم م��ع املستوى 
الرفيع للعالقات بن البلدين.

ونقلت باتيت متنياتها أثناء اللقاء 
بالشفاء العاجل ألمير دول��ة الكويت 
وقائد مسيرتها صاحب السمو الشيخ 
ص��ب��اح األح��م��د، ومب��زي��د م��ن التقدم 
واالزده����ار واألم���ن وال��رخ��اء للكويت 
وأهلها في ظل صاحب السمو وسمو 

نائب االمير ولي العهد األمن.
وأعربت باتيت عن إعجابها بالدور 
البارز للمرأة الكويتية في مسيرة احلياة 
السياسية وتبوئها املناصب القيادية 

والعامة، مشيرة إلى أن تعين قاضيات 
كويتيات في السلك القضائي ك��ان له 
صدى إيجابي على املستوين احلكومي 
والبرملاني في إسبانيا فيما أك��دت ان 
دولة الكويت في املسار الصحيح لتمكن 

املرأة.
ون��وه��ت بأهمية ت��ب��ادل اخل��ب��رات 
السياسية والبرملانية مع نظرائها في 
اجلانب الكويتي فور استقرار األمور 
وعودتها إل��ى مسارها الطبيعي فيما 
نقلت حتياتها للقيادة السياسية في 

دولة الكويت.
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وزير اخلارجية: حل النزاعات بالطرق السلمية 
والدبلوماسية الوقائية ركيزة للسياسة الكويتية

36 عقارًا استثماريًا مخالفًا للبناء في »شرق«  و»بنيد القار« إنذار 

محافظ »العاصمة«: مستمرون في 
رصد ومخالفة جميع العقارات املخالفة 

أكد محافظ العاصمة الشيخ طالل اخلالد، 
أن إجمالي العقارات املخالفة لضوابط البناء 
والتي مت إن��ذاره��ا في منطقتي ش��رق وبنيد 
القار يبلغ 36 عقاراً استثمارياً حتى اآلن، الفتاً 
إلى أن عدد العقارات التي بادر مالكها بإزالة 

مخالفات بنائها في املنطقتن يبلغ 16 عقاراً.
ج��اء ذل��ك ف��ي تصريح صحفي للمحافظ 
اخلالد، على هامش متابعته احلثيثة مللف 
إزال���ة مخالفات البناء ف��ي مختلف مناطق 

احملافظة.
وأوض���ح اخل��ال��د أن��ه مت ه��دم 4 ع��ق��ارات 
متهالكة مخالفة بشكل ك��ام��ل ف��ي منطقة 
ش��رق وذل��ك من قبل مالكها بعد إن��ذار فريق 
الطوارئ”، الفتا إلى أنه “يجري حاليا متابعة 
16 عقاراً أخراً مخالفاً في منطقتي شرق وبنيد 

القار من إجمالي ال� 36 عقار السابقة.
وذكر أن عدد العقارات املخالفة في السكن 
اخلاص التي مت إنذارها في مختلف املناطق 
السكنية في احملافظة منذ تاريخ 2020/9/9 
تبلغ 11 عقارا في مناطق الدعية والدسمة 

وال��ق��ادس��ي��ة والروضة”، مبينا أن “عدد 
العقارات التي مت البدء في إزالة مخالفاتها في 
هذه املناطق يبلغ 4 عقارات ويتبقي 7 عقارات 

أخرى حتت املتابعة.
وب��ن اخل��ال��د أن “هذه اجل��ه��ود املبذولة 
نتاج خلطط مسبقة تعتمدها احملافظة على 
مرحلتن األول��ى سيتم فيها إزال��ة مخالفات 
البناء والثانية سيتم فيها جتميل مختلف 
العقارات”، مشيرا إلى أن “جهود احملافظة 
متواصلة حتى االنتهاء من جميع مخالفات 
البناء في جميع مناطقها حيث سيتم رصد 

ومخالفة جميع العقارات املخالفة متاماً”.
وأكد محافظ العاصمة الشيخ طالل اخلالد، 
أن أبواب احملافظة مفتوحة لتلقي أية شكاوى 
أو استفسارات أو مقترحات من قبل جميع 
السكان”، مشيدا “بفريق الطوارئ لفرع بلدية 
محافظة العاصمة وغيره من اجلهات املشاركة 
والذين بذلوا جهوداً مخلصة بالتعاون مع 
احملافظة إلجن��از توجهها ف��ي احل��ف��اظ على 

املظهر احلضاري جلميع مناطقها.

الشيخ طالل اخلالد خالل جولته

السفير عيادة السعيدي ورئيسة مجلس النواب اإلسباني في مدريد


