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روضان الروضان: صاحب السمو 
يشمل اجلميع بكامل رعايته

الكويت جتدد استعدادها للتعاون 
املستمر مع جميع الشركاء اإلمنائيني

القمص بيجول لـ»األنباء«: قلب الكويت 
عاد ينبض باحلكمة واإلنسانية

هنأ عميد عائلة الروضان، 
روضان الروضان الكويتيني 
بعودة صاحب السمو األمير 
الشــيخ صبــاح األحمد من 
العــاج بالواليــات  رحلــة 
املتحدة إلى بلده وشــعبه، 
شــاكرا اهلل عــز وجل على 
سامته ومتام شفائه وعودته 
إلى البــاد. وقال الروضان 
إن مواقــف صاحب الســمو 
اإلنسانية ال تعد وال حتصى 
في شتى بقاع األرض، فضا 
عــن مواقفــه جتــاه قضايا 

األمتني العربية واإلسامية التي ال ينكرها إال 
جاحد، مهنئا الشعب واحلكومة، وكل من يقيم 
على هذه األرض الطيبة، بعودة والد اجلميع 
ساملا معافى، وندعو اهلل العلي القدير أن ميتع 
صاحب الســمو مبوفور الصحــة والعافية، 
وأن يدميه ذخرا للكويــت وللعرب جميعا، 

وأن يحفظه لشعبه ولألمة 
العربية وللعالم كقائد إنساني 
مميز، مضيفا ان سموه يشمل 
الكويت بكامــل رعايته في 
النواحي السياسية واألمنية 
واالقتصاديــة واالجتماعية 
ليجسد عاقة احلاكم بشعبه 
واألب بأبنائــه«. وأكــد أنه 
الســمو  بعــودة صاحــب 
األمير، حفظه اهلل وألبســه 
ثوب العافية، تكتمل فرحة 
أهل الكويت بقــدوم رمزها 
وراعي نهضتها لتكمل مسيرة 
البناء والتقدم في شتى مناحي احلياة، ومتنى 
لسموه الراحة ليسترد طاقته ملواصلة عمله 
القيادي واالنساني املشهود له إقليميا ودوليا، 
موضحــا ان الكويت ترقبت وصول ســموه 
بخالص التهاني والتبريكات لعودته ســاملا 

معافى ألرض الوطن.

نيويوركـ  كونا: جددت 
الكويت استعدادها للتعاون 
املستمر واملثمر مع جميع 
الشركاء االمنائيني لتحريك 
عجلة التنمية بغية حتقيق 
التنمية املستدامة  أهداف 
الـ١7 ومساعدة الدول التي 
تواجه أوضاعا خاصة على 
تعبئــة مواردهــا وبنــاء 
قدراتهــا الوطنيــة. جــاء 
ذلك في كلمة الكويت التي 
القاها امللحق الديبلوماسي 
بوفدها الدائــم لدى األمم 

املتحدة حمــد املزين اجلمعة أمام اللجنة 
الثانية للجمعية العامة لألمم املتحدة خال 
مناقشة بند مجموعة البلدان التي تواجه 
أوضاعا خاصة. وقال املزين: حان الوقت 
لتغيير منط واسلوب تعاملنا مع التحديات 
املاثلة امامنا والناشــئة وذلك عبر الوفاء 
بااللتزامــات التي قطعناها على أنفســنا 

التنميــة  لبلــوغ جــدول 
املستدامة في اطاره الزمني، 
ونعول في هذا السياق على 
الدور الذي سيقوم به مكتب 
املمثل السامي لألمم املتحدة 
ألقل البلدان منوا والبلدان 
الســاحلية  الناميــة غير 
والدول اجلزرية الصغيرة 
الناميــة في ســياق قرار 
اجلمعيــة العامة 7٢/٢7٩ 
بشأن إعادة تنظيم منظومة 
األمم املتحــدة اإلمنائيــة. 
ورحب املزين مبا جاء في 
تقارير األمني العام بشأن دعم عملية التنمية 
الشــاملة في الدول التــي تواجه أوضاعا 
خاصة إلحداث تغيير حقيقي في حياة من 
يعيشون في تلك البلدان وفق اولوياتها 
من خال السعي نحو معاجلة التحديات 
االمنائية املتبقية لضمان بلوغها للتنمية 

املستدامة بحلول عام ٢٠3٠. 

تزينت الكويت بالبهجة 
والســرور بعــودة صاحب 
السمو األمير ســاملا معافى 
لنســتمتع بحكمــة ســموه 
وتطمئــن قلوبنــا بوجوده 

قائدا للباد، مرشدا للعباد.
عاد بســام قلب الكويت 
النابض باحلكمة واإلنسانية 

التي متيز بها بني الكل.
هكذا كانــت أولى كلمات 
القمص بيجول األنبا بيشوي 
راعــي الكنيســة املصريــة 
بالكويت، والذي كانت الفرحة 

تبــدو على وجهه بعد عودة صاحب الســمو 
األمير الشــيخ صبــاح األحمد ســاملا معافى 
وبكامل صحته. وقال القمص بيجول إن قلب 
الكويت كان متوجعا »أثناء فترة غياب حكيم 
الباد، وكانت القلوب والعقول متجهة صوب 
ســمو األمير حيث يجري فحوصاته الطبية 
تتطلع لاطمئنان على ســامته، فهو القائد 
الذي ميثل دفة الباد وهو بوصلة أهلها، بل 
واملنطقة بأســرها«. فما قام به ســمو األمير 
لباده وللمنطقة العربية بل والعالم بأسره 
منذ أن اعترك العمل العام وحتى تسلمه مقاليد 
احلكم في الكويت، يجعله محط اهتمام العالم 
في كل حتركاته، فهو أمير اإلنسانية، واملثال 

لــكل العالم، فما من ملهوف 
إال ووجــد يد األمير ممدودة 
له باخليــر، وما من منكوب 
إال وكان األمير أول من يقف 
بجواره يساعده على النهوض 
من جديد، وما من نار حرب 
تشتعل إال وكان سمو األمير 
هو رجل السام الذي يستطيع 
بحكمته أن يخمدها. وأضاف 
أنه حقا رجل يندر أن يجود 
به الزمان مرة أخرى، فلم أر 
حتى اآلن رجا مسؤوال مثل 
أمير الكويت كل همه في الدنيا 
إســعاد اآلخرين حتى لو على حساب نفسه، 
وعلى الرغم من أنه يحمل على كتفيه هموم 
الدولة واملنطقة بكاملها إال أنه قادر على إسعاد 
العالم وبجدارة في إجناز مسؤولياته اجلسام 
على أكمــل وجه، وحتى وهــو يواجه وعكة 
صحية لم يغب أبدا عن فكره وقلبه شــعبه 
بل وكل املنطقة العربية. لهذا كله لم نكف في 
كنائسنا عن الصاة والدعاء لسموه بالسامة، 
فهو أب حنون لنا قبل أن يكون أميرا للباد، 
وما من كويتي قابلته إال ورجاني الصاة من 
أجل ســموه لكى ينعم لنــا اهلل له بالصحة 
والعافية فهو األب والقائد واإلنسان الذي به 

تستقيم األمور.

هنأ سموه مبناسبة عودته إلى البالد ساملاً معافى

روضان الروضان

حمد املزين يلقي كلمة الكويت 

القمص بيجول األنبا بيشوي

رسمياً.. إطالق مجلس األعمال الكويتي ـ األميركي املشترك

واشــنطنـ  كونــا: أطلقت 
الكويــت والواليــات املتحدة 
مشــتركا  مجلســا  رســميا 
لألعمــال فــي حتــرك يهدف 
بشــكل حصري إلــى التركيز 
على تعزيز العاقات التجارية 
بــني البلدين مــن خال مركز 
ملجتمعــي األعمــال لديهمــا 
لتعميــق وتنميــة العاقــات 

التجارية واالستثمارية.
وقالــت الغرفــة التجارية 
األميركية في بيان على هامش 
مراسم إطاق مجلس األعمال 
الكويتيـ  األميركي التي اقيمت 
بها أمــس اجلمعة إن املجلس 
اجلديد سيعمل مع القطاعني 
اخلاص واحلكومي »لتحديد 
األولويــات وتبــادل أفضــل 
املمارسات لتعزيز التنافسية 
االقتصادية للبلدين في سوق 

عاملية متنامية«.
مــن جانبــه، أكــد ســفير 
الكويت لدى الواليات املتحدة 
الشيخ سالم العبداهلل في كلمة 
ألقاهــا في هذا احلــدث نيابة 
عــن وزيــر املاليــة د.نايــف 
احلجــرف إن مجلس األعمال 
يضفــي صبغة رســمية على 
عاقة قوية وطويلة األمد بني 
القطاعني اخلاصني في بلدينا 
وهي عاقة تعود إلى أكثر من 
7٠ عاما ومتتد عبر مجموعة 

من القطاعات.
واستعرض آخر مستجدات 
اإلصاحــات التي تقــوم بها 
الكويــت، مؤكــدا أن الكويت 
تســير حاليــا علــى طريــق 
تطويــر  بهــدف  اإلصــاح 
اقتصادنــا تدريجيــا« وفقــا 
خلطة التنمية الوطنية »كويت 
جديدة ٢٠35«، مشيرا إلى أن 
خطة التنميــة الوطنية التي 
كشــف عنها فــي عــام ٢٠١7 
مبنزلة خريطة طريق فعالة 
من شــأنها تطوير االقتصاد 
وخلــق فــرص عمــل وجذب 
االستثمارات األجنبية املباشرة 

عقود من العمل الشاق، مشيرا 
إلــى أنها روابــط مبنية على 
املصالح املشتركة في مختلف 
التجاريــة  املجــاالت ومنهــا 
واالجتماعية والديبلوماسية 
الــى ان  والسياســية، الفتــا 
الروابــط بني البلدين تســهم 
في تدفقات التجــارة وتبادل 
األفكار، مشيرا إلى أن العاقات 
منت وتطورت لتشــمل أيضا 

تبادال لفرص األعمال.
مــن جانبــه، قــال وزيــر 
التجارة األميركي ويلبر روس 

لهذه الشراكة.  وأضاف: نقدر 
الدعم الذي تلقيناه من العديد 
مــن كا البلدين إلنشــاء هذا 
املجلــس ونتطلع إلى تطوير 

هذا البرنامج.
وفــي غضــون ذلــك. أكد 
الشــيخ ســالم العبداهلل في 
إن  لـ»كونــا«  تصريحــات 
العاقات التجارية بني الكويت 
وأميركا »تاريخية«، موضحا 
أنها »عاقات قدمية ومتأصلة 
وتعود إلى أكثر من ســبعني 
عاما«. ووصف إطاق مجلس 
األعمال بني البلدين بأنه »منو 
طبيعي لهذه العاقات«، مشيرا 
إلى أنه سيتيح أمام الشركات 
الكويتية واألميركية التواصل 
فيما بينهما وســتكون لديها 
ارضية مشتركة لدفع العاقات 
التجارية مــا بني البلدين إلى 
مواقع متقدمة، وأعتقد أن هذا 
يوم مهم بالنســبة للعاقات 
التجارية بني الكويت والواليات 
املتحدة، سيكون هذا املجلس 
آلية فعالــة في دفع العاقات 
الكويتيةـ  األميركية مبجملها 
مبا فيها السياسية إلى مواقع 

متقدمة.

في كلمة له إننا نحتفل بحصد 
ثمار جهود جماعية من شأنها 
أن تعــزز روابطنا التجارية، 
مؤكــدا ان املجلــس اجلديــد 
ســيزود حكومتــي البلديــن 
بالتوصيــات التــي نحتاجها 
مــن أجــل حتســني العاقات 
االقتصادية واالرتقاء بها إلى 
آفاق أرحــب من خال تعزيز 
دور شــركات كا البلدين في 

ازدهار سوق اآلخر.
ووصــف رؤيــة الكويــت 
اجلديــدة املتعلقــة بخطــة 
التنمية الوطنية بحلول عام 
٢٠35 بأنها »طموحة«، داعيا 
إلى توفير الفرص من خالها 
أمام الشركات األميركية للعمل 
في مختلف القطاعات بالكويت.
بدوره، قال نائب الرئيس 
التنفيــذي ورئيس الشــؤون 
الدوليــة فــي غرفــة التجارة 
األميركيــة مايرون بريليانت 
في بيان إن الواليات املتحدة 
والكويت حافظتا على عاقات 
ديبلوماســية قوية لسنوات 
عديــدة، والغرفــة متحمســة 
للبناء على هذا األساس املتني 
وتعزيــز املشــاركة التجارية 

بهدف تعزيز وتنمية العالقات التجارية واالستثمارية بني البلدين في سوق عاملية متنامية

جانب من االجتماع خالل إطالق مجلس االعمال الكويتي ـ االميركي املشترك

وتسهيل نقل املعرفة.
وأكد أن هــذه اإلصاحات 
ساهمت في إدراج الكويت في 
القائمة املختصرة للمرة األولى 
لتكون هذا العام ضمن قائمة 
أكثر ٢٠ دولة حتسنا في مؤشر 
سهولة ممارسة أنشطة األعمال 
بحسب تقرير ملجموعة البنك 

الدولي.
الثنائية  العاقات  وبشأن 
بني الكويت والواليات املتحدة، 
قال العبداهلل إن الروابط املتينة 
بــني البلدين جاءت على مدار 

مجلس األعمال الكويتي ـ األميركي يهدف لتعزيز العالقات بني البلدين

األمير عّزى رئيس أفغانستان بضحايا انفجار »ننغرهار«:
عمل إرهابي يتنافى مع جميع الشرائع واألعراف

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقيــة تعزية إلى رئيس جمهورية أفغانســتان 
اإلســالمية الصديقة محمد أشــرف غني، أعرب 
فيها ســموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته 
بضحايا االنفجار الذي وقع في أحد املساجد في 
والية ننغرهار شرق أفغانستان أثناء تأدية صالة 
اجلمعة، والذي أســفر عن سقوط عدد كبير من 
الضحايا واملصابني، مؤكدا سموه استنكار الكويت 
وإدانتها الشديدة لهذا العمل اإلرهابي الذي يتنافى 

مع قيم الدين اإلسالمي احلنيف ومع كل الشرائع 
واألعراف والذي لم يراع منفذوه حرمة بيوت اهلل 

وحرمة األنفس التي حرمها اهلل تعالى.
سائال ســموه املولى تعالى أن يتغمد الضحايا 
بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم فسيح جناته 

وأن مين على املصابني بسرعة الشفاء والعافية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تعزية إلى رئيس جمهورية أفغانستان اإلسالمية 
الصديقة محمد أشرف غني ضمنها سموه خالص 

تعازيه وصادق مواساته بضحايا االنفجار الذي وقع 
في أحد املساجد في والية ننغرهار شرق أفغانستان 
أثناء تأدية صالة اجلمعة والذي أسفر عن سقوط 

عدد كبير من الضحايا واملصابني.
سائال ســموه املولى تعالى أن يتغمد الضحايا 
بواســع رحمته ومغفرته وأن مين على املصابني 

بسرعة الشفاء والعافية.
كما بعث ســمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

جابر املبارك ببرقية تعزية مماثلة.

سالم العبداهلل: الكويت تسير حاليًا على طريق اإلصالح لتطوير اقتصادنا تدريجيًا وفقًا لرؤية 2035
روس: »رؤية 2035« طموحة ويجب منح الفرص للشركات األميركية للعمل في مختلف القطاعات بالكويت

ممثل األمير إلى اليابان حلضور
حفل تنصيب اإلمبراطور

غادر ممثل صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد، سمو الشيخ ناصر احملمد 
مســاء أمس متوجها الى اليابان الصديقة 
وذلــك لتمثيل ســموه في حفــل تنصيب 

االمبراطور ناروهيتو امبراطورا لليابان.
هذا، وقد كان في وداع ممثل سموه وزير 
شؤون الديوان االميري الشيخ علي اجلراح 
وسفير اليابان لدى الكويت تاكاشي اشيكي.

ممثل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد سمو الشيخ ناصر احملمد متوجها الى اليابان
وفي وداعه الشيخ علي اجلراح والسفير الياباني

مهدي استعرض رؤية 2035 مع مجموعة البنك الدولي

»الشؤون« تفتتح مركز
خدمة املواطن باجلهراء 

مول األسبوع املقبل

بشرى شعبان

انطلقــت فــي العاصمــة 
األميركية واشنطن فعاليات 
البنك  اجتماعــات مجموعة 
الدولــي مبشــاركة وفد من 
األمانة العامة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية برئاسة 

األمني العام د.خالد مهدي.
وفــي تصريــح صحافي 
أوضح د. مهدي أن الهدف من 
هذه االجتماعات استعراض 
رؤية الكويت ٢٠35 والتركيز 
على ما تتضمنه فيما يتعلق 
الــرأس  مبشــروع تنميــة 
البشــري ومشــروع  املــال 
الوطنيــة  االســتراتيجية 
للوظائــف ومشــروع دعــم 
اخلطــة اإلمنائيــة فضــا 
عــن مناقشــة مؤشــر املرأة 
واألعمال والقوانني ومناقشة 
تقييم إجنــاز رؤية الكويت 
ومناقشة اإلطار الفني خلطة 

على إجراء لقــاءات مع عدد 
املسؤولني في البنك وتأكيد 
دعوتهــم مللتقى دعم الهدف 
اخلامس وملتقى الرأس املال 
البشري واالقتصاد املعرفي 
ومناقشــة جلســات منتدى 
االقتصــاد املعرفــي وإدراج 
إعان مشــاركة الكويت في 
مشروع الرأس املال البشري 
فضــا عــن املشــاركة فــي 

الدولي والذي كانت الكويت 
من أوائل الدول التي اعتمدت 
هذا املؤشر احليوي، كاشفا 
ان املرحلة املقبلة من خال 
اخلطــة التي اطلقهــا البنك 
الدولي تعتمد اعتمادا رئيسيا 
على آليات تنفيذ السياسات 
واالستراتيجيات املتعلقة في 
رأس املــال البشــري والتي 

تعزز هذا املؤشر.

منتدى دول الشرق األوسط 
التــي اعتمدت مؤشــر رأس 
املال البشري واملشاركة في 
مبادرة البنك الدولي للرأس 

املال البشري.
وأشار إلى أن اجتماعات 
البنك الدولي شهدت إطاق 
املــال  مشــروع بنــاء رأس 
البشــري الــذي يعــد احــد 
الرائــدة للبنــك  املشــاريع 

أشار إلى إطالق مشروع بناء رأس املال البشري كأحد املشاريع الرائدة للبنك الدولي

د.خالد مهدي مع الشيخ سالم العبداهلل والسفير األميركي السابق لورانس سيلفرمان على هامش االجتماعات 

البنــك الدولي فــي الكويت 
إلــى املشــاركة  باإلضافــة 
في حوار حتديــات التنمية 
الوطنيــة وحــوار اجلهــود 
الوطنية لتمكني املرأة ومتثيل 
الكويت فــي اجتماع الرأس 

املال البشري.
ان  د.مهــدي  وذكــر 
االجتماعــات مــع مجموعة 
اشــتملت  الدولــي  البنــك 

العقيل رئيسًا
لـ »العمل العربية«

أعـــادت مـنـظـمة 
انتخاب  العربية  العمــل 
وزيرة الدولة للشــؤون 
االقتصادية مرمي العقيل 
رئيسا للدورة 91 ملجلس 

إدارة املنظمة.

بشرى شعبان

كشف مدير إدارة العالقات العامة واملتحدث الرسمي 
باسم وزارة الشؤون عبداهلل احلمدان عن افتتاح مركز 
خدمة املواطن في مركز احلكومة مول باجلهراء يوم األحد 
املقبل 27 اجلاري، وأكد في تصريح صحافي ان الوزارة 
تسعى إلى تقدمي شتى اخلدمات إلى املواطنني، وذلك عن 

طريق افتتاح العديد من مراكز اخلدمة في احملافظات الست، 
تسهيال على املراجعني، وتفعيال لعمل امليكنة إلنهاء العمل 
بالدورة املستندية. ولفت إلى أن إدارة خدمة املواطن تقدم 
خدماتها للمواطنني في عدد من احملافظات واملواقع ومنها 
مجمع الوزارات وبرج التحرير على فترتني، واحلكومة 
مول في القرين على فترتني، ومجمع األڤنيوز إضافة الى 

املوقع اجلديد في احلكومة مول باجلهراء.


