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الحمد هلل...
والشكر هلل...
الحمد هلل...

والشكر هلل...
أتقدم بجزيل الشكر وعظيم التقدير

 إلى أهالي الدائرة الثانية خاصة
وأهل الكويت عامة

ولكل من وقف بجانبي وآزرني بفكره وجهده
والشكر موصول

إلى جميع من عملوا معي خالل حملتي االنتخابية
وأعاهدكم بأنني سأظل باقيًا على العهد

أتقدم بجزيل الشكر وعظيم التقدير
 إلى أهالي الدائرة الثانية خاصة

وأهل الكويت عامة
ولكل من وقف بجانبي وآزرني بفكره وجهده

والشكر موصول
إلى جميع من عملوا معي خالل حملتي االنتخابية

وأعاهدكم بأنني سأظل باقيًا على العهد

ولي العهد استقبل الغامن واحملمد واملبارك و3 وزراء

استقبل ســمو ولي العهد 
الشــيخ نواف األحمد، بقصر 
بيــان صبــاح أمــس، رئيس 
مجلس األمة الســابق مرزوق 

الغامن.
كما استقبل سمو ولي العهد، 
بقصر بيان صباح أمس، سمو 

الشيخ ناصر احملمد.

واستقبل سمو ولي العهد 
الشــيخ نواف األحمد، بقصر 
بيان صباح أمس، سمو رئيس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك.

كما استقبل سمو ولي العهد، 
بقصر بيان أمس، النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد.

واســتقبل ســموه، بقصر 
بيان صباح امس، نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية 

الشيخ محمد اخلالد.
كما استقبل سمو ولي العهد، 
بقصر بيان أمس، نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع 

الشيخ خالد اجلراح.

سمو ولي العهد لدى استقباله الشيخ خالد اجلراح سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد مستقبال الشيخ محمد اخلالد

500 مليون دوالر قروضاً ميسرة قدمها الصندوق الكويتي للتنمية لتونس

الظفيري: رغبة قوية للكويت في دعم استقرار تونس
تونس - كونا: أكد سفيرنا 
لــدى تونس علــي الظفيري 
أمــس أن حجم اســتثمارات 
الصنــدوق الكويتي للتنمية 
العربية وباقي  االقتصاديــة 
اجلهات االستثمارية الكويتية 
فــي تونــس يعكــس رغبــة 
قويــة فــي مســاعدتها على 
حتقيق االستقرار االقتصادي 

واالجتماعي.
وقال السفير الظفيري في 
تصريح لـ »كونا« إن مشاركة 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير املاليــة ووزير النفط 
بالوكالــة أنــس الصالح في 
املؤمتر الدولي لدعم االقتصاد 
واالســتثمار »تونس 2020« 
تؤكد رغبــة الكويت في دعم 
تونــس لتحقيق االســتقرار 
واالجتماعــي  االقتصــادي 

والسياسي.
وأضــاف أن »الصنــدوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربيــة كمــا عودنــا بدعم 
املشــاريع التنمويــة بالدول 
الصديقــة والشــقيقة أعرب 
خالل املؤمتر الدولي لالستثمار 
عن استعداده لتقدمي قروض 

ميســرة بقيمــة 500 مليون 
دوالر علــى مدى الســنوات 
املقبلة ستســتفيد  اخلمــس 
قطاعــات  مختلــف  منهــا 
االقتصاد التونسي، ما يحدث 
نقلة نوعية في اســتثمارات 
الصندوق بتونس«، مشيرا الى 
أن باقي اجلهات االستثمارية 
الكويتية حاضرة بقوة على 
الساحة التونسية وتتابع كل 
املتغيــرات والتطورات على 
مستوى القوانني االستثمارية 
ولها الرغبة في أن يكون لها 
حضور أكبر في تونس خالل 

املرحلة املقبلة.
وأوضح أن املؤمتر الدولي 
لدعم االقتصاد واالســتثمار 
شهد حضورا رفيع املستوى 
وما قدمته الدول واملؤسسات 
املالية من تعهــدات يؤكد أن 
املرحلة املقبلة ستكون أفضل 
بتونس وستقوم على الشراكة 
من أجل دفــع عجلة التنمية 

االقتصادية.
وانطلقت بتونس العاصمة 
اول من أمــس أعمال املؤمتر 
االقتصــاد  لدعــم  الدولــي 
واالســتثمار »تونس 2020« 

على مدى يومني والذي يهدف 
الى جلب استثمارات خارجية 
حتتاج اليها تونس لدفع نسب 
التنمية االقتصادية وامتصاص 

نسب البطالة املرتفعة.
وأعلنت احلكومة التونسية 
أن املؤمتر سيشــهد مشاركة 
نحــو ألفي شــخص ميثلون 
14 بعثــة مــن األمم املتحــدة 
وحكومــات أجنبيــة بجانب 
ممثلني عن بنوك عاملية ورجال 
أعمــال وسيشــهد طــرح 78 
مشروعا لالستثمار من بينها 
34 للقطاع العام و44 للقطاع 
اخلاص بقيمة إجمالية تصل 

إلى 29 مليار دوالر.
ويضم وفد الكويت املشارك 
فــي املؤمتــر باإلضافــة إلى 
الوزير الصالح كال من املدير 
الكويتي  العــام للصنــدوق 
للتنمية االقتصادية العربية 
عبدالوهــاب البــدر واملديــر 
العربيــة  للــدول  اإلقليمــي 
بالصندوق عبــداهلل الصقر 
التنفيــذي لقطــاع  واملديــر 
االحتياط العام بالهيئة العامة 
لالستثمار بدر العجيل ومدير 
مكتب وزير املالية جابر محمد.

السفير علي الظفيري

شارك في افتتاح نصب الشهيد باإلمارات

البعيجان: مواقف بطولية لشهداء وجنود 
اإلمارات خالل حرب حترير الكويت

البدر التقى سكرتير عام وزارة اخلارجية األسترالية

أبوظبــي ـ كونــا: أشــاد 
سفيرنا لدى االمارات صالح 
البعيجــان أمــس باملواقــف 
البطولية التي سطرها شهداء 
دولــة االمارات وهــم يؤدون 
مهامهم وواجباتهم الوطنية 
في مختلــف امليادين املدنية 

والعسكرية واالنسانية.
وقال الســفير البعيجان 
في تصريح لـــ »كونا« عقب 
مشــاركته في افتتاح نصب 
الشهيد ضمن الذكرى الثانية 
ليوم الشــهيد »اننا نشــاطر 
دولــة االمارات املشــاعر في 
هذه املناسبة التي جتسد أروع 

اجتمــع ســفيرنا لــدى 
اســتراليا جنيب البدر مبقر 
السفارة في العاصمة كانبيرا 
مع املساعد األول لسكرتير عام 
وزارة اخلارجية االسترالية 
للسياســة املتعددة األطراف 

الدكتور الشالن ستراهان.
وقــال الســفير البدر في 
بيان صادر عن السفارة أمس 
ان هذا اللقــاء يأتي في إطار 
احلملة التي تبذلها استراليا 
حلشد التأييد لعضويتها في 

مجلس حقوق اإلنسان ألول 
مــرة للفتــرة مــن 2018 إلى 
2020، مشيدا بالسجل »املميز« 
الستراليا في مجال الدفاع عن 
احلريات األساسية وتعزيز 
حقــوق اإلنســان وتقدميها 
للمســاعدات التنمويــة فــي 
شــتى أنحاء العالم مشــيرا 
الى جهودها املبذولة في هذا 
االطار فــي منطقة احمليطني 
الهنــدي والهادئ. وأكد البدر 
ان استراليا تعد من األعضاء 

املؤسسني لألمم املتحدة ولعبت 
دورا في صياغة ميثاقه، مبينا 
ان الكويت واستراليا ترتبطان 
بعالقات استراتيجية مميزة 

في  املجاالت كافة.
يذكــر ان مجلــس حقوق 
اإلنســان هو هيئة حكومية 
دوليــة داخــل منظومة األمم 
املتحدة مســؤولة عن تدعيم 
وتعزيــز حقــوق اإلنســان 
وحمايتها فــي جميع أرجاء 
العالم ويتألــف املجلس من 

47 دولة عضــوا في املنظمة 
تنتخبهــا أغلبيــة اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة باالقتراع 

املباشر والسري.
وتستمر فترة والية أعضاء 
مجلس حقوق اإلنســان مدة 
ثــالث ســنوات وال يجــوز 
إعادة انتخابهم مباشرة بعد 
شغل واليتني متتاليتني فيما 
تستند عضوية مجلس حقوق 
اإلنسان إلى التوزيع اجلغرافي 

العادل.

مالحم التضحية والفداء في 
سبيل الوطن ونصرة مواقفه 

الوطنية والقومية«.
واضاف »اننا نستذكر في 
هذه املناسبة املواقف اخلالدة 
والبطوالت املجيدة التي بذلها 
نخبة مميزة من شهداء االمارات 
وجنودها البواسل في حرب 
حترير الكويت إبان االحتالل 
الغاشم على أراضيها«، الفتا 
الــى ان تلك املواقف ســتظل 
راســخة في وجــدان وأذهان 

الكويتيني.
ودعــا املولــى القديــر ان 
يتغمد أرواح الشهداء االبرار 

بواســع رحمتــه ورضوانه 
ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.
يذكــر ان مناســبة يــوم 
الشهيد االماراتي تقام في 30 
نوفمبر من كل عام بناء على 
توجيه رئيس دولة االمارات 
الشــيخ خليفــة بــن زايد آل 
نهيان. وأمر الشــيخ خليفة 
بن زايد مبنح شهداء االمارات 
»وســام الشــهيد« تخليــدا 
وعرفانا بتضحياتهم وعطائهم 
في سبيل اداء الواجب الوطني 
الى جانب اعتبار هذه املناسبة 
اجازة رســمية على مستوى 

الدولة.

السفير صالح البعيجان

الرشيدي: المشاركة فرصة لتجسيد العالقات التاريخية بين البلدين

الكويت تسلم اإلمارات مشاركتها في »إكسبو 2020«
دبي - كونا: سلمت الكويت 
رســميا الــى دولــة اإلمارات 
العربيــة املتحدة أمس كتاب 
مشاركتها في املعرض العاملي 
»اكســبو 2020« الذي سيقام 

في دبي.
جاء ذلك خالل لقاء جمع 
القنصــل العــام للقنصليــة 
العامة للكويت في إمارة دبي 
واالمــارات الشــمالية ذياب 
الرشــيدي برئيــس اللجنــة 
العليــا املنظمــة لـ »اكســبو 
2020« الشيخ أحمد بن سعيد 

آل مكتوم.
وقال القنصل الرشيدي لـ 
»كونا« عقب اللقاء ان الكويت 
تســتعد للمشــاركة في هذا 
احلدث العاملــي »الهام« الذي 
ستســتضيفه إمارة دبي في 
العــام 2020 باعتباره فرصة 
لتجسيد العالقات »املميزة« 
و»التاريخيــة« بــني البلدين 
الشقيقني، موضحا ان مشاركة 
الكويت في املعرض ستمكنها 
من إعطاء الصورة »الناصعة« 
لــالرث اخلليجــي املشــترك 
أمــام ماليني الــزوار املتوقع 
حضورهم هذا احلدث العاملي.
وأكد ان اجلانب الكويتي 

.. وتطالب بإطالق سراح املعتقلني الفلسطينيني
نيويورك - كونا: جددت 
الكويت التأكيد على موقفها 
املبدئي والثابت من القضية 
الفلسطينية التي ما زالت على 
ســلم أولويات األمم املتحدة 
باعتبارها قضية شعب مازال 
يعاني مــن احتالل وحرمان 
من أبسط حقوقه األساسية 
بالعيش حياة حرة وكرمية.
جــاء ذلك فــي كلمة وفد 
الكويــت الدائــم لــدى األمم 
املتحدة التي ألقاها سكرتير 
ثان نايف العتيبي يوم أمس 
األول أمام اجلمعية العامة في 
الدورة الـــ 71 لألمم املتحدة 
عند مناقشــتها بند القضية 

الفلسطينية.
كل  الكويــت  ودعمــت 
اجلهود واملساعي التي يبذلها 
املجتمــع الدولي في ســبيل 
التوصل إلى حل عادل وشامل 
للقضية الفلسطينية يستند 
إلى مبادرة الســالم العربية 
ومبادئ قواعد القانون الدولي 

وقرارات الشرعية الدولية.
ورحــب في هذ الســياق 
باملبادرة الفرنســية الداعية 
إلى عقد مؤمتر دولي للسالم 
وخــروج هذا املؤمتــر بآلية 
دوليــة متعــددة األطــراف 
متهد لوقف جميع األنشــطة 
االستيطانية غير القانونية 
ومن ثم إنهاء كامل لالحتالل 
اإلســرائيلي لدولة فلسطني 
وفــق أطــر محــددة لالتفاق 
والتنفيــذ مبــا يكفــل حــق 
الشعب الفلسطيني في تقرير 
مصيره وإقامة دولته املستقلة 
القدس الشرقية  وعاصمتها 
وعلى حدود الرابع من يونيو 

لعام 1967.
فــي  العتيبــي  وحيــا 
ونضــال  صمــود  كلمتــه 
الشــعب الفلسطيني، مؤكدا 
التــزام الدولة الثابت بدعمه 
ومســاندته لنيل كل حقوقه 
السياسية املشروعة بإقامة 
دولته املســتقلة على أرضه 

القدس الشرقية  وعاصمتها 
وحتديد ســقف زمني إلنهاء 
االحتالل اإلسرائيلي لألراضي 

الفلسطينية.
الكويــت  واســتنكرت 
غيــر  احلصــار  اســتمرار 
القانوني والالإنســاني على 
قطــاع غــزة والذي يشــكل 
انتهاكا آخر من قبل إسرائيل 
لقــرار مجلــس األمــن 1860 
الرابعــة  واتفاقيــة جنيــڤ 
لعــام 1949 مطالبــا بالعمل 

على إنهائه فورا.
العتيبي بإطالق  وطالب 
سراح املسجونني واملعتقلني 
الفلسطينيني وإرسال جلنة 
دوليــة للتحقيــق وتقصــي 
احلقائق حــول األوضاع في 
سجون االحتالل اإلسرائيلي 
والتحقــق مــن مــدى التزام 
إســرائيل بأحــكام وقواعــد 

القانون الدولي.
الكويــت دعمها  وأكــدت 
فلســطني  لطلــب  الكامــل 

احلصــول علــى العضويــة 
الكاملــة فــي األمم املتحــدة 
باعتبــار ذلك ميثــل خطوة 
لألمام مــن أجل حتقيق حل 
عادل ودائم وشــامل للنزاع 
الفلسطيني  اإلســرائيلي - 
وكذلــك دعم انضمــام دولة 
املنظمــات  إلــى  فلســطني 
واملعاهدات واملواثيق الدولية 
بصفتــه حقا أصيــال لدولة 

فلسطني.
وطالب املجتمــع الدولي 
وبشكل خاص مجلس األمن 
بتوفيــر احلمايــة الدوليــة 
الفلسطيني األعزل  للشعب 
في مواجهة اآللة العسكرية 
اإلســرائيلية، مجددا الدعوة 
األطــراف وبخاصــة  لــكل 
األطــراف الراعيــة لعمليــة 
الســالم في الشرق األوسط 
إلى مواصلة اجلهود والضغط 
على إســرائيل حلملها على 
القبــول بقرارات الشــرعية 

الدولية.

اللجنــة  مــع  ســيتواصل 
املنظمــة لـ»اكســبو 2020« 
الشــهر املقبل وذلك من أجل 
التنســيق املشترك للبدء في 
أولى خطوات إجناز اجلناح 

اخلاص بالكويت.
وشــدد الرشيدي على ان 
اجلنــاح الكويتي ســيعكس 
املكانة التي حتظى بها الكويت 
ودورها في مختلف املجاالت 
وعلى كافة املستويات السيما 
في املجالني االنساني واخليري، 
معربا عــن الثقــة »الكاملة« 
بنجاح »اكسبو 2020« في ظل 
قيادة دولة اإلمارات العربية 
املتحدة والكفــاءات الوطنية 

اإلماراتية التــي حملت على 
عاتقها مسؤولية إجناز كافة 

ترتيبات هذه التظاهرة.
وفــي نفس الســياق قدم 
القنصــل الكويتــي التهنئة 
والتبريكات للقيادة اإلماراتية 
والشــعب اإلماراتــي بحلول 
اليوم الوطني ويوم الشهيد 
ســائال اهلل تعالــى ان يــدمي 
نعمة األمن والرخاء على دولة 

االمارات.
من جانبــه اعرب رئيس 
اللجنة العليا املنظمة ملعرض 
»اكسبو 2020« الشيخ أحمد 
بن سعيد آل مكتوم عن خالص 
الشكر والتقدير للكويت على 
إعالنهــا املشــاركة فــي هذه 

الفعالية الدولية.
وأكد الشيخ أحمد بن سعيد 
في تصريح مماثل ان اللجنة 
العليا املنظمة حرصت على 
التقدمي للجانب الكويتي كافة 
التســهيالت الالزمة لضمان 
إجناز جناح الدولة املشــارك 
في »اكسبو 2020« وإظهاره 
بالصورة املميزة واملطلوبة.

ويعــد املعــرض العاملي 
تظاهرة ثقافية حضارية هو 

األكبر على مستوى العالم.

ذياب الرشيدي يسلم كتاب مشاركة الكويت في املعرض الى الشيخ أحمد آل مكتوم 

أكد أن العالقات بين البلدين إستراتيجية ومميزة في المجاالت كافة

اجلاراهلل بحث تطورات األوضاع 
اإلقليمية والدولية مع السفير األميركي

بحث نائــب وزيــر اخلارجية خالد 
اجلــاراهلل امــس مــع ســفير الواليات 
املتحدة األميركية لدى الكويت لورنس 
ســيلفرمان أوجــه العالقــات الثنائية 
وتطــورات األوضــاع على الســاحتني 

اإلقليمية والدولية.
وحضر اللقاء مساعد وزير اخلارجية 
لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم 
العمر ومساعد وزير اخلارجية لشؤون 
خالد اجلاراهللاألميركتني الوزير املفوض رمي اخلالد.

االستثمارات 
الكويتية حاضرة 

بقوة على الساحة 
التونسية

آل مكتوم: اإلمارات 
حريصة على تقدمي 

كافة التسهيالت 
للجانب الكويتي


