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االحد ٦ يونيو ٢٠٢١ محليات

مبعوث األمير سّلم رسالة خطية
من سموه إلى الرئيس اليمني

قام مبعوث صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد، وزير اخلارجية ووزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر 
احملمد، ظهر أمس بتسليم رسالة خطية من 
سموه إلى أخيه الرئيس عبد ربه منصور 
هادي رئيس اجلمهورية اليمنية الشقيقة 

وذلك في عاصمة اململكة العربية السعودية 
الشقيقة الرياض تضمنت العالقات األخوية 
التي جتمع البلدين والشــعبني الشقيقني 
وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف املجاالت 
وآخر املستجدات على الساحتني اإلقليمية 

والدولية.

خالل لقائه في الرياض وتتضمن العالقات الثنائية واملستجدات اإلقليمية والدولية

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد خالل تسليم رسالة صاحب السمو إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي

الكويت: ضرورة معاجلة الثغرات والصعوبات
أمام تنفيذ االتفاقية األممية ملكافحة الفساد

نيويورك ـ كونا: جددت الكويت التزامها 
باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، مؤكدة 
أهمية مكافحة هذه اجلرمية اخلطيرة واآلفة 
املتغلغلــة فــي املجتمعات واملنافيــة للقيم 

األخالقية كافة.
جــاء ذلك فــي كلمة الكويت التــي ألقاها 
مندوبهــا الدائــم لدى األمم املتحدة الســفير 
منصــور العتيبي أمام الدورة االســتثنائية 
الـ ٣٢ للجمعية العامة لألمم املتحدة بشــأن 

مكافحة الفساد.
وقال العتيبي إن التعاون والعمل اجلماعي 
واعتماد أطر شاملة ومتوازنة هي السبل املثلى 
ملواجهة املخاطر املتزايدة للفساد بهدف حماية 
املجتمعات وبناء الثقة بني األفراد واحلكومات 
السيما بعد تداعيات جائحة ڤيروس كورونا 
املســتجد (كوفيد ـ ١٩) التي التزال كثير من 
الدول تعاني من آثارها السلبية على مختلف 

مناحي احلياة.
وأضاف أن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
الفســاد التي مر على دخولها حيز النفاذ ما 
يقارب العقدين من الزمان تعد حجر األساس 
ملكافحــة الفســاد. وبــني العتيبــي أنه رغم 
النجاحات التي حققها تنفيذ الدول األطراف 
لبنود االتفاقية على املستويات كافة، إال أن 
الغايات واألهــداف املرجوة منها لم تتحقق 
بالكامــل، ألن هذه الظاهرة التزال متفشــية 
فــي كثير من املجتمعــات وأصبحت نتيجة 
للتقــدم التكنولوجي أكثر تعقيــدا وتأثيرا 
على اقتصاديات الدول. وأشار إلى أن الفساد 
اليزال موجودا والعالم اليزال متأثرا بتداعيات 
هذه اآلفة املرتبطة ارتباطا وثيقا بالكثير من 
اجلرائم اخلطيرة العابرة للحدود مثل متويل 
اإلرهاب وغسيل األموال واالجتار باألسلحة 
وتهريــب املخــدرات وغيرهــا مــن اجلرائم 
اخلطيرة. ودعا العتيبي إلى جتديد االلتزام 
وبــذل املزيد مــن اجلهود ملعاجلــة الثغرات 
املتبقية والصعوبات القائمة واملستجدة التي 
تواجــه تنفيذ االتفاقية، مؤكدا أن «الفســاد 
أصبح ظاهرة عاملية تقوض سيادة القانون 
وتهــدد االســتقرار السياســي واالقتصادي 

واالجتماعي للدول».
وتابع أن هذه الظاهرة تســتنزف موارد 
الدول وتعتبر عائقا أمــام العديد من الدول 
وعلى رأســها الدول النامية لتحقيق أهداف 

التنمية املستدامة ٢٠٣٠.
ووأشــار العتيبي إلى أنه ورغم التدابير 

والوسائل التي تتبناها الدول وتتخذها للوقاية 
مــن هذه اآلفة العاملية املستشــرية إال أنه ال 
توجد دولة محصنة منها فتأثيرها السلبي 
علــى االقتصاد الوطنــي والعاملي قد جتاوز 
تريليوني دوالر سنويا. ورحب باعتماد «إعالن 
سياســي» وصفه بأنه يعد مبنزلة «وسيلة 
جديــدة ينتهجها املجتمــع الدولي ملواصلة 
مكافحة اآلثار املدمــرة لهذه اآلفة واحلد من 
مخاطرها»، مشيرا إلى أن ذلك «يتطلب مزيدا 
من التعاون والشــراكات بني الدول األعضاء 

وتبادل املعلومات واخلبرات».
وأكــد أهميــة تنفيــذ أفضل املمارســات 
وحتسني وبناء قدرات املؤسسات العامة في 
الدولة في إطار تعزيز احلكم الرشيد واحلد 
من البيروقراطية واتباع أفضل السبل لتعزيز 
املساءلة واحملاسبة وعدم إفالت مرتكبي جرائم 
الفســاد من العقاب. وقــال العتيبي إنه «في 
إطار اجلهود الوطنية التي تقوم بها الكويت 
للحد من هذه اآلفة اخلطيرة فقد قامت بسن 
العديد مــن القوانني والتشــريعات لضمان 
ســيادة القانون ومكافحة اجلرائم وحتقيق 

مستويات عالية من العدالة اجلنائية».
وبني أن الكويت أصدرت االســتراتيجية 
الوطنية الشــاملة لتعزيز النزاهة ومكافحة 
الفســاد والتي تســعى لتنفيذها مع برنامج 
األمم املتحــدة اإلمنائي ومكتب األمم املتحدة 

املعني باملخدرات واجلرمية في ڤيينا.
وأشار العتيبي إلى إنشاء الكويت الهيئة 
العامــة ملكافحة الفســاد (نزاهة) اســتجابة 
ملتطلبات تنفيذ املادتني اخلامسة والسادسة 
مــن اتفاقيــة األمم املتحدة ملكافحة الفســاد 
ولتوفير بيئة آمنة لكشــف الفساد واإلبالغ 

عنه ومكافحته.

العتيبي ذكر أن تلك الظاهرة تعتبر عائقاً لتحقيق أهداف التنمية املستدامة

السفير منصور العتيبي

السفارة اإليرانية أحيت ذكرى رحيل اخلميني

أسامة دياب

أقامــت الســفارة اإليرانيــة فــي الكويت 
احتفاال مبناســبة الذكرى الســنوية لرحيل 
مؤسس اجلمهورية اإلسالمية اإلمام اخلميني، 
حضره نخبة من علماء الدين والشخصيات 
االجتماعية، فضال عن جمع من أبناء اجلالية 
اإليرانية في الكويت وأركان السفارة مراعني 
كل االشتراطات الصحية والتباعد االجتماعي.

وبعد تالوة آيات من الذكر احلكيم، ألقى 
عدد من اخلطباء كلمات اكدوا خاللها أن اإلمام 
اخلميني حرص طــوال حياته على االلتزام 
بوحدة الصف اإلسالمي والتصدي للتشرذم 
والتشاحن وأنه كان يقف بوجه كل محاوالت 
شــق الصف وبث الفرقــة واالختالف والتي 

تعتبر ضارة على مصالح األمة اإلســالمية، 
كما كان يؤكد على لم الشمل ووأد الفنت.

كما وصــف املتحدثون اإلمــام اخلميني 
بالشــخصية الفريدة التــي أحيت اآلمال في 
نفوس املسلمني، حيث كان من أولى مبادراته 
التصدي للمتسترين بعباءة الدين، واعتبار أن 
الدين والسياسة ال يتجزآن، وكان شخصية 
بذلــت جهدها في ســبيل عصرنــة املفاهيم 
اإلسالمية، وتطويرها مبا يتواءم مع متطلبات 
أجيال الشــباب. كما أشادوا بالدور الريادي 
الذي مارسه اإلمام الراحل في استنهاض الهمم 

وتوحيد صفوف األمة.
وتخللت الفعالية عروض لألفالم الوثائقية 
عــن إجنازات وتاريخ النهضة اإليرانية ضد 

الشاه.

عدد من املشاركني في ذكرى رحيل اخلميني

السفيرة األميركية لـ «األنباء»: ٤٫٥ مليارات دوالر حجم التبادل 
التجاري بني البلدين ونسعى جللب املزيد من الشركات

ألينا رومانوسكي أكدت أن زيارتها لشركة «دل مونتي» تأتي في إطار دعمها للشركات األميركية العاملة في الكويت

مدير عام شركة «دل مونتي» أكرم كمال يقدم درعا تقديرية إلى السفيرة ألينا رومانوسكي السفيرة رومانوسكي في حوار مع مدير عام شركة «دل مونتي» أكرم كمال

ــة ــات الغذائي ــال الصناع ــي مج ــا ف ــر منه ــت الكثي ــي الكوي ــة ف ــة أميركي ــة جتاري ــن ٧٥ عالم ــر م ــود أكث وج
القسـم التجاري بالسـفارة يبذل جهودًا كبيرة لتسـهيل مهمة الشـركات األميركيـة الراغبة في االسـتثمار بالكويت
كمـال: املواطـن الكويتـي لديـه شـغف باجلـودة وهو مـا يتوافـق مـع مبـادئ «دل مونتي» فـي جـودة منتجاتها

أسامة دياب

أكدت السفيرة األميركية 
لدى البالد إلينا رومانوسكي 
«دل  لشــركة  زيارتهــا  أن 
مونتي» الكويت املزود الرائد 
لألغذية الطازجة والصحية 
والشــهية للمســتهلكني في 
جميع أنحــاء العالــم تأتي 
في إطــار دعمها للشــركات 
األميركية العاملة في الكويت، 
موضحــة ان «دل مونتــي» 
افتتحت منشآتها للمنتجات 
الطازجــة فــي الكويــت في 
أكتوبر من عام ٢٠١٩، وذلك 
في إطار جهودها لتوســيع 
أنشطتها في العالم ومنطقة 
الشــرق األوســط وشــمال 

أفريقيا بصفة خاصة.
وكشــفت رومانوســكي 
- فــي تصريحــات خاصة 
التــي رافقتهــا  لـ«األنبــاء» 
حصريا خالل زيارتها لشركة 
دل مونتي - عن وجود ٧٥٠٠ 
مــن املنتجات االســتهالكية 
والغذائيــة األميركيــة فــي 
الكويت، معربة عن سعادتها 
بجودة املنتجات التي تقدمها 
أبــرز  دل مونتــي كإحــدى 
الشركات العاملية املتخصصة 
في مجــال الغــذاء الصحي، 
مشــيرة إلى وجود أكثر من 
٧٥ عالمــة جتارية أميركية 
فــي الكويــت الكثيــر منها 
يعمل في مجــال الصناعات 
الغذائية، موضحة أن القسم 
التجاري في الســفارة يبذل 
جهودا كبيرة في تسهيل مهمة 
الشركات األميركية الراغبة 

في االستثمار في الكويت.
وفيما يتعلق بالعالقات 
التجارية بني الواليات املتحدة 
والكويت، لفتت رومانوسكي 

وفقــا آلخــر اإلحصــاءات 
املتوافرة قبل جائحة كورونا، 
داعية رجال األعمال الكويتيني 
إلى االستفادة من املنتجات 
األميركيــة عاليــة اجلــودة 
واملشــهود بكفاءتهــا عامليا 

عــام شــركة «دل مونتي» 
أكرم كمال أن الشــركة لها 
تاريخ عريــض وجناحات 
كبيــرة عبر أكثــر من ١٢٥ 
عاما مــن اخلبرة في مجال 
األغذية واملنتجات الصحية، 
معربا عن سعادته بزيارة 
الســفيرة األميركيــة إلــى 
الشــركة، موضحا أن دعم 
التجاري  السفارة والقسم 
لهــم يعد أحد أهم أســباب 
جناح الشركة والتي تعتبر 
شكال من أشكال االستثمارات 

املباشرة في الكويت.
إلــى أن  ولفــت كمــال 
الشــركة بدأت نشاطها في 
الســوق الكويتــي في عام 
٢٠١٧ وافتتحــت منشــآتها 
للمنتجــات الطازجــة فــي 
أكتوبــر ٢٠١٩، موضحا أن 
املواطن الكويتي لديه شغف 
باجلودة وهو ما يتوافق مع 
مبادئ الشركة في احلرص 
الدائم على جودة املنتجات 

وانتقاء املواد.
وكشف كمال عن وجود 
٥٠ فرعا للشركة في مختلف 
أنحاء العالم منها ١٠ فروع 
في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا، كما أن لديها 
٤٠ ألف موظــف، موضحا 
أن الشــركة تقوم بتوزيع 
منتجاتها حملالت التجزئة 
وقطاع التموين وأســواق 
اجلملة في ١٠٠ دولة حول 
العالم، الفتا إلى أن الشركة 
بدأت نشاطها في الكويت في 
عام ٢٠١٧ باستثمار يقدر بـ ٣ 
ماليني دوالر إلنشاء مصنع 
تقطيع فواكه وخضراوات 
وفقــا ألفضــل املواصفات 
العامليــة وبــدأ اإلنتاج في 

نهاية ٢٠١٩.

مثل «دل مونتي»، كما دعت 
إلــى  الشــركات األميركيــة 
توسيع نشاطاتها في الكويت 
واســتخدام ذلــك كمنصــة 
لتوزيع منتجاتهم في املنطقة.

مــن جهتــه، أكــد مدير 

(أحمد علي) السفيرة األميركية إلينا رومانوسكي خالل جولتها في شركة «دل مونتي»  

إلــى أن البلديــن يتمتعــان 
بعالقات جتارية واستثمارية 
قويــة وتاريخية، مبينة أن 
حجم التبــادل التجاري بني 
البلديــن بلــغ ٤٫٥ مليارات 
دوالر في عــام ٢٠١٩، وذلك 

ملشاهدة الڤيديو

املطيري: ضرورة دعم وتعزيز العالقات الكويتية ـ الباكستانية

أسامة دياب

نّظــم املعهــد اآلســيوي 
البيئية  لبحوث احلضــارة 
والتنمية في باكستان ندوة 
افتراضيــة بعنــوان موجز 
الثنائية  العالقــات  لتاريخ 
بــني باكســتان والكويــت 
واملمر االقتصادي الصيني 
-الباكستاني، وذلك لتسليط 
الضوء على قــوة العالقات 
الثنائية بني البلدين وجذب 
املزيــد مــن االســتثمارات 
اإلقليمية في مختلف املناطق 
االقتصادية اخلاصة في إطار 

الرئيســي، بينما  الضيــف 
ترأس رئيس املعهد اآلسيوي 
البيئية  لبحوث احلضــارة 
والتنمية زاهد لطيف خان.

وخالل الندوة، أكد سفيرا 
البلدين على مسار العالقات 
التاريخية القائمة بني البلدين 
منــذ اســتقالل الكويت عام 
١٩٦١، وما يتعلق بالتطورات 
األخيــرة التــي قامــت بهــا 
الكويتيــة بشــأن  القيــادة 
إعادة التأشيرات للمواطنني 

الباكستانيني.
الســفير ســيد  وســلط 
ســجاد حيدر الضــوء على 

الباكســتاني،  ـ  الصينــي 
املــالزم اجلنــرال (متقاعد) 
باجــوا، الــى األهميــة التي 
املمــر االقتصادي  يحملهــا 
الصيني -الباكســتاني في 
االتصال اإلقليمي. وأكد على 
الفوائد املختلفة التي يقدمها 
لدول املنطقــة، موضحا أن 
باكستان توفر بيئة صديقة 
للمســتثمرين األجانب وأن 
الكويتيني  رجــال األعمــال 
سيستفيدون بشكل متعدد 
مــن املناطــق االقتصاديــة 
الواقعة حتت املمر االقتصادي 

الصيني -الباكستاني.

الدعم الذي قدمته باكستان 
خالل التسعينيات، وحاليا 
خالل أزمــة جائحة كورونا 
من خــالل توفيــر املهنيني 
الصحيني، الفتا إلى مختلف 
املجاالت التي ميكن أن تعزيز 

التعاون فيها.
في حني شدد سفيرنا لدى 
جمهورية باكستان اإلسالمية 
نصار عبدالرحمن املطيري 
على ضــرورة دعم وتعزيز 
العالقــات الثنائيــة وبحث 

افاقها املستقبلية.
من جهته، تطرق رئيس 
املمــر االقتصــادي  هيئــة 

خالل ندوة افتراضية بعنوان «العالقات الثنائية بني البلدين واملمر االقتصادي بني الصني وباكستان»

جانب من املشاركني في الندوة االفتراضية السفير سيد سجاد حيدر السفير نصار املطيري

املمــر االقتصــادي الصيني 
-الباكستاني.

وكان من أبرز املتحدثني 
في الندوة ســفير باكستان 
لدى الكويت، ســيد ســجاد 
الكويــت  حيــدر، وســفير 
لــدى جمهوريــة باكســتان 
اإلسالمية، نصار عبدالرحمن 
املطيري، واملدير العام لوزارة 
الباكســتانية  اخلارجيــة 
مدثر تيبــو. ورئيس هيئة 
املمــر االقتصادي الصينيـ  
الباكســتاني في باكستان، 
املــالزم اجلنــرال (متقاعد) 
الــذي كان  عاصــم باجــوا 

باجوا: رجال األعمال الكويتيون سيستفيدون من املناطق االقتصادية الواقعة حتت املمر االقتصادي الصيني ـ الباكستاني

رومانوسكي لـ «األنباء»: تقرير «اخلارجية» 
حول احلرية الدينية منح الكويت درجات عالية 

أسامة دياب

قالت السفيرة األميركية لدى البالد 
ألينا رومانوسكي إن التقرير 
السنوي للخارجية األميركية 
الدينية صدر  حول احلرية 
في منتصف مايو املاضي.

وأوضــحــــت - فـي 

تصريحات خصت بها «األنباء» على 
هامش زيارتها خالل زيارتها لشركة 
دل مونتي - أن التقرير قد منح الكويت 
درجــات عالية فيما يتعلق 
بالتسامح واحترام األديان 
املعتقد،  وحمايــة حريــة 
معربة عن تقديرها للحكومة 
الكويتية على هذه اجلهود.

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

ملشاهدة الڤيديو


