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مرسوم أميري بشأن »العفو وتخفيض مدة العقوبة املقيدة 
للحرية احملكوم بها على بعض األشخاص«

صدر املرسوم األميري رقم 121 لسنة 2021 بشأن العفو 
وتخفيض مدة العقوبة املقيدة للحرية احملكوم بها على بعض 

األشخاص.

وذكر مركز التواصل احلكومي عبر حسابه الرسمي على 
موقع التواصل االجتماعي )تويتر(، أول أم��س،  أن صدور 
املرسوم األميري يأتي تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب 

السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد.
وأض��اف أن النيابة العامة ووزارة الداخلية ستباشران 

تنفيذ هذا املرسوم خالل األيام املقبلة.

2
الديوان األميري نقل تهاني سموه للمواطنني واملقيمني 

أمير البالد يهنئ قادة وزعماء بعض الدول بعيد الفطر السعيد

أج���رى ص��اح��ب السمو أم��ي��ر البالد 
الشيخ ن��واف األح��م��د، ات��ص��االً هاتفياً 
مساء أمس األول،  بأخيه خادم احلرمني 
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز ملك 
اململكة العربية السعودية الشقيقة، عبر 
خالله سموه عن خالص تهانيه وأطيب 
متنياته مبناسبة قرب حلول عيد الفطر 
السعيد، سائالً املولى عز وجل أن يعيد 
ه��ذه املناسبة السعيدة على البلدين 
الشقيقني والشعبني الكرميني وعلى 
األمتني العربية واإلسالمية بوافر اخلير 
واليمن والبركات، وأن يحفظ اململكة 
العربية السعودية الشقيقة م��ن كل 
مكروه وي��دمي على البلد الشقيق نعمة 
األمن واألمان وأن مين على أخيه خادم 

احل��رم��ني الشريفني مب��وف��ور الصحة 
والعافية.

وق��د شكر خ��ادم احلرمني الشريفني 
أخيه صاحب السمو أمير البالد على 
هذه البادرة الكرمية التي جتسد عمق 
العالقات بني البلدين الشقيقني مبادالً 
سموه، التهاني بهذه املناسبة، ومتمنياً 
استمرار هذا التواصل األخ��وي، مبتهالً 
إلى الباري عز وجل أن ينعم على سمو، 
بدوام الصحة والعافية ويحقق لدولة 
الكويت كل ما تتطلع إليه من رفعة ورقي 
وازدهار في ظل القيادة احلكيمة لسموه.

كما أجرى صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ ن��واف األح��م��د، ات��ص��االً هاتفياً 
بأخيه صاحب اجل��الل��ة امللك حمد بن 

عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة 
البحرين الشقيقة، عبر خالله سموه، 
ع��ن خ��ال��ص تهانيه وأط��ي��ب متنياته 
مبناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد، 
س��ائ��الً امل��ول��ى ع��ز وج��ل أن يعيد هذه 
املناسبة السعيدة على البلدين الشقيقني 
وال��ش��ع��ب��ني ال��ك��رمي��ني وع��ل��ى األم��ت��ني 
العربية واإلسالمية بوافر اخلير واليمن 
والبركات، وأن يحفظ جاللته من كل 
مكروه وي��دمي على البلد الشقيق نعمة 
األم���ن واألم���ان وأن مي��ن على جاللته 

مبوفور الصحة والعافية.
وتلقى صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ نواف األحمد، اتصاالً هاتفياً من 
الرئيس رج��ب طيب أردوغ���ان رئيس 

اجلمهورية التركية الصديقة، أعرب 
فخامته خ��الل��ه ع��ن خ��ال��ص تهانيه 
وأطيب متنياته مبناسبة قرب حلول 
عيد الفطر السعيد، سائاًل املولى عز 
وجل أن يعيد هذه املناسبة السعيدة 
على البلدين الصديقني والشعبني 
الكرميني بوافر اخلير واليمن والبركات 
وأن ي��دمي على سموه موفور الصحة 

والعافية.
وق���د ش��ك��ر س��م��وه ف��خ��ام��ت��ه على 
ه���ذه ال���ب���ادرة ال��ك��رمي��ة ال��ت��ي جتسد 
عمق العالقات الوطيدة بني البلدين 
والشعبني الصديقني م��ب��ادالً فخامته 
التهاني بهذه املناسبة الطيبة، مقدراً 
سموه، هذا التواصل ومبتهال إلى الباري 
تعالى أن ي��دمي على فخامته موفور 
الصحة والعافية ويحقق جلمهورية 
تركيا الصديقة وشعبها الكرمي كل ما 
يتطلع إليه من رفعة ورقي وازدهار في 

ظل القيادة احلكيمة لفخامته.
كما أجرى صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ ن��واف األحمد، اتصاالً هاتفياً 
بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن 
زاي��د آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات املسلحة بدولة 
اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة، عبر 
خالله سموه عن خالص تهانيه وأطيب 
متنياته مبناسبة قرب حلول عيد الفطر 
السعيد، سائالً املولى عز وجل أن يعيد 
ه��ذه املناسبة السعيدة على البلدين 
الشقيقني والشعبني الكرميني وعلى 
األمتني العربية واإلسالمية بوافر اخلير 
واليمن والبركات، وأن يحفظ سموه من 
كل مكروه ويدمي على البلد الشقيق نعمة 
األم��ن واألم��ان في ظل القيادة احلكيمة 
ألخية صاحب السمو الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان رئيس دولة اإلمارات 

العربية املتحدة الشقيقة وأن مين على 
سموه مبوفور الصحة والعافية.

وق��د شكر صاحب السمو ول��ي عهد 
أبوظبي نائب القائد األع��ل��ى للقوات 
املسلحة بدولة اإلمارات العربية املتحدة 
الشقيقة أخيه صاحب السمو أمير البالد، 
على هذه البادرة الكرمية التي جتسد 
عمق العالقات بني البلدين الشقيقني، 
مبادالً سموه التهاني بهذه املناسبة، 
ومتمنياً استمرار هذا التواصل األخوي، 
مبتهالً إلى الباري عز وجل أن ينعم على 
سموه بدوام الصحة والعافية ويحقق 
لدولة الكويت كل ما تتطلع إليه من رفعة 
ورقي وازده��ار في ظل القيادة احلكيمة 

لسموه.
م��ن جهة أخ���رى، فقد نقل ال��دي��وان 
األم��ي��ري إل��ى األخ���وة امل��واط��ن��ني وإل��ى 
املقيمني في وطننا العزيز تهاني صاحب 
السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد، 
بعيد الفطر السعيد ومتنياته لهم أن 
يكون عيدا ينعم اجلميع فيه باحملبة 

والهناء.
واغتنم الديوان األميري هذه املناسبة 
املباركة ليرفع إلى صاحب السمو أمير 
البالد وإلى سمو ولي العهد وإلى سمو 
رئ��ي��س مجلس ال����وزراء، أس��م��ى آي��ات 

التهاني والتبريكات بهذه املناسبة.
كما هنأ امل��واط��ن��ني واملقيمني بعيد 
الفطر السعيد، جعله الله عيداً سعيداً 
على األمتني العربية واإلسالمية في 
جميع أقطارها، ويضرع إلى الله تعالى 
أن يعيده على العالم أجمع بالطمأنينة 
واألم����ن وال���س���الم، وأن يحفظ دول��ة 
الكويت وشعبها من كل سوء ومكروه 
ويدمي عليها نعمة األمن واألمان في ظل 
قيادتنا احلكيمة والرشيدة والله ولي 

التوفيق.

سموه تلقى اتصااًل من ولي عهد أبوظبي للتهنئة بحلول عيد الفطر

ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الوزراء

استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، بقصر بيان صباح أمس،  سمو الشيخ 

صباح اخلالد رئيس مجلس الوزراء.
م��ن جهة أخ���رى، تلقى سمو ول��ي العهد 
الشيخ مشعل األحمد، اتصاالً هاتفياً من أخيه 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات 
املسلحة ب��دول��ة اإلم���ارات العربية املتحدة 
الشقيقة. عبر فيه سموه عن أطيب التهاني 
والتبريكات مبناسبة قرب حلول عيد الفطر 
السعيد، سائالً املولى العلي القدير أن ينعم 
على سموه مبوفور الصحة والعافية وعلى 
البلدين والشعبني الشقيقني مبزيد من التقدم 

واالزده���ار وال��رخ��اء وعلى األمتني العربية 
واإلسالمية قاطبة باملزيد من اخلير واليمن 

والبركات.
وقد شكر سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األح��م��د، أخ��اه صاحب السمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي على هذه 
املشاعر األخ��وي��ة الصادقة متمنيا لسموه 
موفور الصحة والعافية ولدولة اإلم��ارات 
وشعبها الكرمي دوام التقدم والرقي واالزدهار 
ف��ي ظ��ل ال��ق��ي��ادة ال��رش��ي��دة لصاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة 
اإلم����ارات العربية امل��ت��ح��دة وع��ل��ى األمتني 

العربية واإلسالمية جمعاء باملجد والرفعة.

سمو ولي العهد يستقبل سمو الشيخ صباح اخلالد

سمو األمير يستقبل سمو الشيخ صباح اخلالد
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األمير يستقبل ولي العهد 
ورئيس مجلس الوزراء

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد، بقصر 
بيان صباح أمس، سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد. كما استقبل 

سموه، سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس الوزراء.

سمو األمير يعرب عن بالغ 
استنكاره وإدانته للتصعيد 
املأساوي على يد االحتالل 

اإلسرائيلي ضد املصلني باألقصى
أعرب صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد، عن بالغ 
استنكاره وإدانته للتصعيد املأساوي على يد قوات سلطات االحتالل 

اإلسرائيلي للمصلني في املسجد األقصى.
وجدد سموه، موقف دولة الكويت املبدئي واحلازم جتاه مثل هذه 
املمارسات الالإنسانية وطالب سلطات االحتالل التوقف عنها على 
الفور واحترام حق الفلسطينيني مبمارسة شعائرهم في القدس 

الشريف.
م��ؤك��داً س��م��وه، على وق��وف دول��ة الكويت إل��ى جانب الشعب 
الفلسطيني ودع��م كافة اجلهود الرامية إلى الوصول حلل عادل 
وشامل للقضية الفلسطينية مبا ميكن الشعب الفلسطيني من إقامة 
دولته الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات 

الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية.

رئيس مجلس الوزراء يتسلم رسالة خطية 
من ولي العهد رئيس مجلس وزراء البحرين

استقبل سمو الشيخ صباح 
اخلالد رئيس مجلس الوزراء، 
وبحضور وزير املالية ووزير 
ال��دول��ة للشؤون االقتصادية 
واالستثمار خليفة حمادة، في 
قصر بيان أم��س، وزي��ر املالية 
واالق��ت��ص��اد ال��وط��ن��ي مبملكة 
ال��ب��ح��ري��ن ال��ش��ق��ي��ق��ة الشيخ 
سلمان ب��ن خليفة آل خليفة 
وال���وف���د امل���راف���ق ل���ه وذل���ك 

مبناسبة زيارته للبالد.
وتسلم سموه خ��الل اللقاء 
رسالة خطية من أخيه صاحب 
السمو امللكي األم��ي��ر سلمان 
بن حمد آل خليفة ول��ي العهد 
رئيس مجلس ال��وزراء مبملكة 
ال��ب��ح��ري��ن الشقيقة تضمنت 
ت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ات األخ��وي��ة 
الوطيدة وسبل دعمها مبا يحقق 

مصلحة الشعبني الشقيقني. سمو الشيخ صباح اخلالد يتسلم الرسالة اخلطية

العامة  اإلدارة  ورئيس  بحث  الدفاع  وزير 
مشتركة مواضيع  املدني  للطيران 

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
الشيخ حمد جابر العلي، أمس، ورئيس اإلدارة 
العامة للطيران امل��دن��ي الشيخ عبدالله علي 
العبدالله الصباح، مواضيع ذات اهتمام املشترك.
وقالت مديرية التوجيه املعنوي والعالقات 
العامة باجليش الكويتي في بيان صحفي: إن 

ذل��ك ج��اء خ��الل استقبال وزي��ر الدفاع لرئيس 
)ال��ط��ي��ران امل��دن��ي( حيث مت ت��ب��ادل األح��ادي��ث 
الودية ومناقشة أهم األمور ضمن محور الزيارة. 
وحضر اللقاء املدير العام لإلدارة العامة للطيران 
املدني املهندس يوسف سليمان الفوزان وعدد من 

قيادي اإلدارة.

الشيخ حمد جابر العلي يستقبل الشيخ عبدالله علي العبدالله الصباح

عقد جلسة مباحثات رسمية مع وزيرة الشؤون اخلارجية اإلسبانية

إسبانيا  ملك  إلى  العهد  وولي  األمير  من  خطيتني  رسالتني  يسلم  اخلارجية  وزير 

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
نواف األحمد، برسالة خطية إلى جاللة امللك 
فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا الصديقة، 
تتصل بالعالقات التاريخية الوثيقة واملتينة 
التي تربط البلدين الصديقني وسبل تعزيزها 
وتنميتها في مختلف املجاالت وعلى كافة 

املستويات.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األح��م��د، برسالة مماثلة إل��ى جاللة امللك 
فيليب السادس. حيث قام بتسليم الرسالتني 
وزي��ر اخلارجية ووزي���ر ال��دول��ة لشؤون 
مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر 
احملمد إلى جاللة امللك خالل اللقاء الذي مت 
أول أمس، في القصر امللكي بالعاصمة مدريد 

وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم 
بها وزير اخلارجية إلى مملكة إسبانيا.

من جهة أخرى، فقد عقد وزير اخلارجية 
ووزي���ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون مجلس ال���وزراء 
الشيخ الدكتور أحمد ناصر احملمد، جلسة 
م��ب��اح��ث��ات رس��م��ي��ة م��ع وزي����رة ال��ش��ؤون 
اخلارجية واالحتاد األوروبي والتعاون في 
مملكة إسبانيا الصديقة أرانتشا غونثاليث 
اليا، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي 
يقوم بها الشيخ أحمد الناصر إلى العاصمة 
االسبانية مدريد، أول أمس، حيث مت خالل 
امل��ب��اح��ث��ات اس��ت��ع��راض مجمل العالقات 
التاريخية الوثيقة التي تربط بني دولة 
الكويت ومملكة اسبانيا والتعبير املشترك 

عن االع��ت��زاز مبسيرتها في الذكرى ال��� 60 
على إقامة العالقات الدبلوماسية بني البلدين 
الصديقني واستذكار أبرز محطاتها وتنامي 
مسيرتها في مختلف املجاالت والتأكيد على 
تعزيزها وتطويرها إنسجاما مع مستواها 

الرفيع.
وأكد الوزيران خالل املباحثات على أهمية 
االرتقاء بالتعاون املشترك في كافة املجاالت 
الثنائية حتقيقا لتوجيهات ق��ادة البلدين 
الصديقني مب��ا ي��خ��دم املصالح املشتركة 

للبلدين وشعبيهما.
ووق��ع ال��وزي��ران في هذه املناسبة ثالث 
ات��ف��اق��ي��ات، وه���ي: م��ذك��رة ت��ف��اه��م بشأن 
املشاورات السياسية بني وزارة اخلارجية 

في دولة الكويت ووزارة الشؤون اخلارجية 
واالحت���اد األوروب���ي والتعاون في مملكة 
إسبانيا، وم��ذك��رة تفاهم بشأن التعاون 
ب��ني معهد الشيخ سعود ناصر الصباح 
الدبلوماسي ب���وزارة اخلارجية في دولة 
الكويت واملعهد الدبلوماسي ململكة إسبانيا، 
وك��ذل��ك ملحق جديد لالتفاقية ب��ني دول��ة 
ال��ك��وي��ت ومملكة اسبانيا ب��ش��أن اإلع��ف��اء 
املتبادل من التأشيرات حلملة اجل��وازات 
الدبلوماسية املوقعة في مدينة إشبيلية 
بتاريخ 3 أكتوبر 2011 والتي تعكس مدى 
عزم البلدين الصديقني في تطوير العالقات 
الثنائية وتوطيدها في كافة املجاالت وعلى 

مختلف األصعدة.
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