سفارة الكويت :شهادة خلو من «كورونا» للقادمني إلى أميركا اعتبار ًا من  26يناير
دعت سفارة دولة الكويت في واشنطن أمس
األربعاء كافة املواطنني القادمني إلى الواليات
املتحدة األمريكية إل��ى ض��رورة اج��راء اختبار
فحص (ب��ي سي آر) يثبت خلوهم من فيروس
(كورونا املستجد  -كوفيد  )19اعتبارا من 26
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رئيس مجلس الوزراء رفع إلى سموه كتاب استقالة احلكومة

أمير البالد يستقبل ولي العهد والغامن واخلالد

يناير اجلاري.
وأوضحت السفارة في بيان أن الشهادة التي
تثبت عدم اإلصابة بالفيروس يتعني أن تكون
ص��ادرة قبل  72ساعة من موعد املغادرة وذلك
وفق اإلجراءات اجلديدة التي ستطبقها السلطات

الصحية األمريكية.
كما دعت السفارة إلى زيارة املراكز الوطنية
للسيطرة على األم���راض والوقائية ()CDC
للحصول على مزيد من املعلومات على املوقع
التاليwww.cdc.gov :

alwasat.com.kw
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ولي العهد يستقبل الغامن واخلالد

سمو األمير يستقبل سمو الشيخ صباح اخلالد

استقبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ
ن��واف األح��م��د ،بقصر بيان صباح أمس،
سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد .كما

استقبل سموه ،رئيس مجلس األمة مرزوق
الغامن.
كما استقبل صاحب السمو أمير البالد،

سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس
الوزراء ،حيث رفع إلى سموه كتاب استقالة
احلكومة.

سمو ولي العهد يستقبل مرزوق الغامن

استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ
مشعل األح��م��د بقصر ب��ي��ان صباح

أم��س ،رئيس مجلس األم��ة م��رزوق
الغامن .كما استقبل سمو ولي العهد،

سمو الشيخ صباح اخل��ال��د رئيس
مجلس الوزراء.

أكد أن التكرمي تتويج لثمرة تعليمات أمير البالد بضرورة رأب الصدع في اجلدار اخلليجي

«اخلارجية» حتتفي بتقليد الناصر «وسام الكويت ذو الوشاح من الدرجة األولى»
أقامت وزارة اخلارجية أم��س ،احتفالية
مبناسبة تقليد صاحب السمو أمير البالد
الشيخ نواف األحمد ،وزير اخلارجية الشيخ
الدكتور أحمد ناصر احملمد (وسام الكويت ذو
الوشاح من الدرجة األولى).
وأقيمت االحتفالية في قاعة (الشيخ صباح
األحمد الكبرى) بديوان عام وزارة اخلارجية،
حيث افتتح فعاليتها الشيخ أحمد ناصر احملمد
بحضور نائب وزي��ر اخلارجية ومدير معهد
(سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي)
ومساعدوا وزير اخلارجية ونوابهم.
وألقى الشيخ أحمد ناصر احملمد كلمة في
االحتفالية قال فيها :يسعدني ويشرفني أن
أك��ون بينكم أم��س لالحتفاء بتشرفي بتلقي
وسام الكويت ذو الوشاح من الدرجة األولى من
صاحب السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد،
حيث أتى هذا التكرمي تتويجاً لثمرة تعليمات
سموه بضرورة متابعة كل األمور التي حتققت
في السابق خالل فترة املغفور له سيدي الشيخ
صباح األحمد “رحمه الله” ،لرأب الصدع في
اجل��دار اخلليجي وإع���ادة اللحمة اخلليجية
واالنطالق لفجر جديد سواء ملجلس التعاون
وكذلك ملسيرة العمل العربي املشترك .وكانت
هنالك توجيهات مباشرة ومتابعة مستمرة من
صاحب السمو في هذا الصدد.
وبإسمكم جميعاً أوج��ه ه��ذه املباركة إلى
والدنا وربان سفينتنا صاحب السمو على هذا
اإلجناز الذي حتقق كذلك ال يفوتني أن أذكر أن
الثالث سنوات ونصف املاضية كانت مليئة
باملرارة واألل��م في عاملنا ومجتمعنا اخلليجي
ونحن نستذكر ومنذ أم��س األول توجيهات
املغفور له ب��إذن الله صاحب السمو الشيخ
صباح األحمد “طيب الله ثراه” وكل الزيارات
املكوكية التي قام بها منذ أمس األول وفي شهر
رمضان امل��ب��ارك وه��و يجول بني ال��دول لرأب
الصدع ول��م الشمل ،وكذلك أستذكر املتابعة
الدقيقة لسمو رئيس مجلس ال��وزراء الشيخ

الشيخ الدكتور أحمد ناصر في لقطة جماعية مع احلضور

صباح اخلالد لكافة التفاصيل املتعلقة بإجناح
قمة العال .إن هذا التقدير والتكرمي من صاحب
السمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد لهو تقدير
وتكرمي لكل ال��وزراء الذين تعاقبوا على هذه
ال��وزارة منذ  60عام ب��دءا ً من املغفور له بإذن
الله األمير الراحل الشيخ صباح السالم الصباح
“رحمه الله” أول وزير للخارجية وكذلك تقديرا
لراعي السياسة اخلارجية الكويتية والذي بنى
ه��ذا الصرح العتيد املغفور له الشيخ صباح
األح��م��د “رحمه الله” أمير الكويت السابق
واستكماالً كذلك جلهود الشيخ الدكتور محمد
الصباح وجهود أخي الكبير سمو رئيس مجلس
الوزراء الشيخ صباح اخلالد إبان توليه منصب
وزير اخلارجية ونستذكر كذلك بالتقدير وزراء
الدولة ال��ذي تعاقبوا على هذا املنصب سعود
العصيمي وسمو الشيخ ناصر احملمد األحمد

جانب من االحتفالية

واألخ واألستاذ سليمان ماجد الشاهني وكافة
اآلباء املؤسسني لوزارة اخلارجية وهو تقدير
عظيم كذلك للعمل الدبلوماسي الكويتي وتقدير
لكل الذين استشهدوا من دبلوماسيي وزارة
اخلارجية أثناء أدائ��ه��م ال��واج��ب في اخل��ارج
وتقدير لكل الذين أفنوا أعمارهم في الغربة
في اخل��ارج خدمة للكويت ومصالح الكويت
وأبنائها وتقدير لكل العاملني ف��ي ال���وزارة
وتقدير للجيل الصاعد في وزارة اخلارجية
وال��ذي يتطلع إل��ى النهضة الشاملة وتعميد
ه��ذا ال��ص��رح واحل��ل��م اجلميل للدبلوماسية
الكويتية وأيضا ً لكل من هم خارج هذه املؤسسة
ويتطلعون إل��ى اإلنضمام إل��ى ه��ذا الركب”.
وختم الشيخ أحمد ناصر احملمد كلمته بتوجيه
جزيل الشكر للقائمني على هذه اللفتة اجلميلة،
معاهدا ً الله ووالة األمر وأهل الكويت بأن هذا

السفير التونسي :الكويت جسدت منوذج ًا
متميز ًا للعمل اإلنساني
ق����ال س��ف��ي��ر اجل��م��ه��وري��ة
التونسية لدى البالد الهاشمي
عجيلي :إن دولة الكويت جسدت
منوذجاً متميزا ً للعمل اإلنساني
اخليري ،إذ لم تتوان في تلبية
ن���داء ال��واج��ب اإلن��س��ان��ي عبر
تقدميها امل��س��اع��دات السخية
والدائمة جلميع الشعوب.
وأع���رب السفير عجيلي في
تصريح لـ (ك��ون��ا) أم��س ،عقب
لقائه رئيس مجلس إدارة جمعية
الهالل األحمر الكويتي الدكتور
ه�لال الساير عن تقديره لدور
اجلمعية ف��ي إغ��اث��ة الشعوب
امل���ت���ض���ررة ج�����راء ال���ك���وارث
الطبيعية أو ال��ت��ي م��ن صنع
االنسان واحلد من انتشارها.
وأش��اد بجهود اجلمعية على
الصعيدين ال��ع��رب��ي وال��دول��ي
وم���ا ت��ق��وم ب��ه خل��دم��ة الكويت
عبر تقدمي املساعدات اإلنسانية
بصورة عاجلة للدول املنكوبة.
وذكر أنه بحث مع الساير عددا ً

د .هالل الساير خالل لقائه السفير التونسي

من املوضوعات املتعلقة بالعمل
اإلن��س��ان��ي وال��ت��ط��وع��ي وسبل
تعزيزها بني البلدين الشقيقني
إل��ى جانب االط�ل�اع على مجمل
نشاطات اجلمعية اإلنسانية
لدول العالم ومساعدات األخيرة
إل���ى ك��ل م��ن س��وري��ة وال��ع��راق
واليمن وفلسطني وتونس.
م��ن جانبه أك��د الساير في

تصريح مماثل لـ (كونا) على
أهمية دور اجلمعية في خدمة
ال��ع��م��ل اإلغ���اث���ي واإلن��س��ان��ي
خاصة في سورية والسودان
وغ�����زة وال����ع����راق وال��ي��م��ن،
موضحاً أن العمل اإلنساني
ي��واج��ه حت��دي��ات ك��ب��ي��رة وال
ب���د م���ن ت��س��خ��ي��ر ك���ل اجل��ه��ود
واخلبرات ليكون أكثر فاعلية.

واستعرض الساير خالل اللقاء
األع��م��ال اإلنسانية واإلغاثية
ال��ت��ي تقدمها اجلمعية داخ��ل
الكويت وخارجها انطالقاً من
دوره��ا الذي تؤديه على جميع
املستويات ،معرباً عن سعادته
بزيارة السفير التونسي ملقر
اجلمعية واالطالع على اجلهود
التي تقوم بها.

التكرمي ليس إال محفز ملزيد من اجلهد والعطاء
خدمة للكويت وأميرها وشعبها.
وألقى نائب وزي��ر اخلارجية السفير خالد
اجلارالله كلمة بهذه املناسبة قال فيها :يسعدني
ويشرفني في هذه املناسبة اإلبتهال واإلبتهاج
بتكرمي ص��اح��ب السمو أم��ي��ر ال��ب�لاد الشيخ
ن��واف األحمد ،بتقليدكم أخي الشيخ الدكتور
أحمد ناصر احملمد بوسام الكويت ذو الوشاح
م��ن ال��درج��ة األول���ى معربا وبإسمكم جميعا
ع��ن أس��م��ى آي���ات الشكر واإلم��ت��ن��ان لصاحب
السمو األمير الشيخ نواف األحمد وسمو ولي
العهد األمني الشيخ مشعل األحمد على دعمهما
املستمر ل���وزارة اخل��ارج��ي��ة وللدبلوماسية
الكويتية ،مشيدا ً مبا يشكله هذا التكرمي ملعاليه
من ملسة حضارية تتسم بالوفاء ألح��د أبناء
الكويت الذين بذلوا جهودا متواصلة في ظل

وج���ود حت��دي��ات خطيرة ج���راء ال��ت��ص��دع في
البيت اخلليجي ومسيرة مجلس التعاون لدول
اخلليج العربية وما شكله ذلك من خطر كبير
على مستقبل املجلس وأبنائه بذلت في سبيله
جهود متواصل تخللها رح�لات مكوكية من
أجل رأب الصدع الذي عانت منه دول املجلس
جميعاً .وأود وباسم اجلميع أن أتقدم بالتهنئة
لوزير اخلارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر
احملمد الصباح على ه��ذا التكرمي وعلى هذا
ال��وس��ام والتهنئة موصولة جلميع منتسبي
وزارة اخلارجية وه��و تكرمي ألداء منتسبي
ودبلوماسيي وزارة اخلارجية فعندما تتلمس
القيادة هذا الدور وتتفاعل القيادة بتكرمي من
يقود هذا الدور وقائد هذه املؤسسة فإنه ميثل
قمة احلضارة وقمة الوفاء.
ونستذكر جميعاً في ه��ذا أم��س ونحن في

ه��ذه القاعة التي افتتحها املغفور له صاحب
السمو الشيخ صباح األحمد “طيب الله ثراه”
وتزينت باسمه “رحمه الله” دوره وجهوده
املخلصة منذ ال��س��اع��ات األول���ى ،مستشعرا ً
خطر هذا التصدع في املوقف اخلليجي وأبى
إال أن يتصدى ويتحرك لرأبه بعناية وحرص
مستمرين واحلمد لله طوينا الصفحة في قمة
العال صلح يحقق آمالنا ومستقبل أجيالنا .هذا
التكرمي مدعاة لبذل باملزيد من اجلهد واملثابرة
والعطاء في عملنا بوزارة اخلارجية واحلفاظ
على مصالح الكويت .ونعاهد قيادتنا احلكيمة
بأننا ستواصل هذا اجلهد والدور الذي يحرص
عليه ويتابعه معالي وزير اخلارجية الشيخ
الدكتور أحمد ناصر احملمد نتمنى التوفيق
والنجاح ملعاليكم وملستقبل أفضل ألداء وزارة
اخلارجية وبلدنا احلبيب”.

«الهيئة اخليرية العاملية» توزع مساعدات على  440أسرة سورية في األردن
نفذت الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية
الكويتية بالتعاون مع فريق (تراحم)
التطوعي الكويتي أمس( ،مشروع الشتاء)
اإلغاثي لتوزيع مساعدات على  440أسرة
سورية الجئة باألردن.
وقال سفير دولة الكويت لدى األردن
عزيز الديحاني لـ (كونا) خالل مراسم
ال��ت��وزي��ع التي أقيمت مبركز للخدمات
املجتمعية في العاصمة عمّان :إن الكويت
حتت قيادة سمو أمير البالد الشيخ نواف
األحمد مستمرة بنهجها اإلنساني القائم
على دعم الشعوب ومساعدتها ضمن إطار
املشاريع والبرامج اإلنسانية حول العالم.
وأض���اف الديحاني ،أن التوجيهات
السامية تؤكد على “االستجابة الدائمة”
للنداء اإلغاثي والوقوف على االحتياجات
اإلنسانية للشعوب ،مشددا ً على حرص
املؤسسات اخليرية الرسمية واألهلية
في الكويت على ترجمة هذه التوجيهات
على أرض الواقع .وأشار إلى أن (مشروع
الشتاء) الذي يعمل على تأمني احتياجات
فصل الشتاء لألشقاء الالجئني السوريني
يأتي ضمن سلسلة األنشطة والبرامج
اإلن��س��ان��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��وم بها املؤسسات
الكويتية ويؤكد مكانة الكويت “الرائدة”
في ميادين العمل اإلغاثي .من جانبه قال
املشرف العام بالتكليف ملكتب (الهيئة

سفير الكويت عزيز الديحاني خالل توزيعه للمساعدات على األسر السورية الالجئة

اخليرية) في األردن زي��اد أب��و طالب لـ
(كونا) :إن املشروع اإلغاثي لفصل الشتاء
يشمل توزيع  440حقيبة حتوي بطانيات
وأجهزة تدفئة ومحروقات ألسر الالجئني
السوريني وعدد من األسر الفقيرة األشد
حاجة في مختلف مناطق األردن.
وأض���اف أب��و طالب أن الهيئة قامت
بالتنسيق مع وزارة التنمية االجتماعية
األردن��ي��ة و 16جمعية خيرية محلية
معتمدة لتوفير قائمة بأسماء املستحقني
من هذه األسر .وأوضح أن الهيئة اعتمدت
آلية لتسليم أرباب األسر املساعدات عبر
ك��ش��وف��ات ب��األس��م��اء املستحقة وأرق���ام

تسلسلية مثمنا رعاية سفير دولة الكويت
عزيز الديحاني للتسهيالت التي تقوم بها
السفارة الكويتية ألنشطة وبرامج الهيئة
في مختلف محافظات اململكة ومناطقها.
م��ن ناحيته ق��ال مدير مركز (صويلح)
للخدمات املجتمعية ال��ت��اب��ع جلمعية
(امل��رك��ز اإلس�لام��ي) اخل��ي��ري��ة االردن��ي��ة
ي��وس��ف عثمان ف��ي تصريح مم��اث��ل :إن
ه��ذه احلملة اإلغاثية ال��ـ  12التي تقوم
بها الهيئة في األردن بالتعاون مع دولة
الكويت لدعم الالجئني السوريني إنسانيا
في فصل الشتاء منذ بداية األزمة السورية
عام .2011

