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البديوي: اعتماد إستراتيجية خفض الكربون

األمير عّزى الرئيس األميركي بضحايا األعاصير

الكويت تستنكر هجومني في نيجيريا

بروكســل - (كونــا): أكد 
سفيرنا لدى بلجيكا ورئيس 
بعثتيها لدى االحتاد االوروبي 
وحلف شمال االطلسي (ناتو) 
جاسم البديوي حرص الكويت 
على اعتماد استراتيجية وطنية 
الكربون  خلفــض انبعاثــات 
حتى عــام ٢٠٥٠ تعتمد على 
الدائري.  الكربوني  االقتصاد 
وقال السفير البديوي في ندوة 
نظمها وفد البرملان األوروبي 
للعالقــات مع شــبه اجلزيرة 
العربية عبر (االتصال املرئي) 
ببروكســل ان االستراتيجية 
ســيتم دعمها من خالل ســن 
التشــريعات والقوانــني ذات 
الصلــة للحــد مــن انبعاثات 
الكربــون مبــا يتماشــى مــع 
املعاييــر احملليــة واإلقليمية 
والدوليــة. وأكــد ان الكويت 
تساهم في حزمة من املشاريع 
التنموية انطالقا من رؤية من 

بعث صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد اجلابر 
الصباح حفظــه اهللا ورعاه 
ببرقية تعزيــة إلى الرئيس 
جوزيــف آر بايــدن رئيــس 
الواليات املتحــدة األميركية 
الصديقــة عبر فيها ســموه 
عن خالص تعازيه وصادق 
مواساته بضحايا األعاصير 
التــي ضربــت عــدة واليات 
وأسفرت عن سقوط العديد 
من الضحايا واملصابني، مؤكدا 
ســموه تعاطف الكويت مع 
الصديــق، وراجيــا  البلــد 

 أعربت وزارة اخلارجية في 
بيان لها عن إدانة واســتنكار 
الكويــت للهجومــني اللذيــن 
استهدفا مســجدا وحافلة في 

الطاقــة  إمــدادات  اســتدامة 
القادمــة». وأشــار  لألجيــال 
إلــى أن الكويــت تســاهم في 
احلفاظ علــى البيئة واملوارد 
الطبيعية في العالم من خالل 
الكويتــي للتنمية  الصندوق 
االقتصادية العربية مما خفف 
من االنعكاسات البيئية. ودعا 

الشــفاء والعافية. كما بعث 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد ببرقية 

تعزية مماثلة.
مــن جانــب اخــر، بعــث 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى 
الرئيس روك مارك كريستيان 
كابــوري رئيــس جمهورية 
بوركينا فاسو الصديقة عبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده، 
متمنيــا لــه موفــور الصحة 
والعافية وجلمهورية بوركينا 

والثابت الرافض للعنف، مؤكدة 
تضامن الكويت مع جمهورية 
نيجيريا االحتادية جراء هذين 
احلادثني. وعبرت عن خالص 

إلى مزيد من املشاركة والتعاون 
بني االحتاد األوروبي ومجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
بشأن القضايا البيئية وخاصة 
فــي القطاع اخلاص، موضحا 
ان الندوة خصصت ملوضوع 
تغير املناخ والطاقات املتجددة 

في دول املجلس.

فاسو وشعبها الصديق املزيد 
من التقدم واالزدهار.

بعــث ســمو ولــي العهد 
الشيخ مشعل األحمد ببرقية 
تهنئة إلى الرئيس روك مارك 
كريســتيان كابــوري رئيس 
جمهوريــة بوركينــا فاســو 
الصديقــة ضمنهــا ســموه 
خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، راجيا له وافر 
الصحــة والعافية. كما بعث 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح اخلالد ببرقية 

تهنئة مماثلة.

التعــازي وصــادق املواســاة 
إلى حكومة وشــعب نيجيريا 
وإلى أسر الضحايا ومتنياتها 

للمصابني بالشفاء العاجل.

سيتم دعمها من خالل سن التشريعات والقوانني ذات الصلة

السفير جاسم البديوي مع املشاركني في الندوة

شــأنها جتنب زيــادة غازات 
االحتباس احلراري مبا يعادل 
٧٫٤٪ من إجمالــي انبعاثاتها 
حتى عام ٢٠٣٥. وشدد البديوي 
على أن «الكويت تولي أهمية 
كبيرة لتنويع مصادر الطاقة 
فــي البــالد من خــالل إدخال 
املتجــددة وضمان  الطاقــات 

سموه أن يتمكن املسؤولون 
من جتــاوز آثار هذه الكارثة 
الطبيعية، ومتمنيا ســموه 
للمصابــني ســرعة الشــفاء 

والعافية.
وبعث ســمو ولــي العهد 
الشيخ مشعل األحمد ببرقية 
تعزية إلى الرئيس جوزيف آر 
بايدن رئيس الواليات املتحدة 
األميركيــة الصديقة ضمنها 
سموه خالص تعازيه وصادق 
مواساته بضحايا األعاصير 
التــي ضربت عــدة واليات، 
راجيا سموه للمصابني سرعة 

جمهورية نيجيريا االحتادية 
وأديا إلى مقتل وجرح العشرات. 
وشــددت الوزارة في بيان لها 
علــى موقف الكويــت املبدئي 

أحمد الناصر: زيارة ولي العهد السعودي تضيف 
لبنة جديدة في صرح العالقات العريقة بني البلدين

محافظ األحمدي: نتائج زيارة ولي العهد السعودي 
تؤكد أن عالقة الكويت واململكة منوذج يحتذى

قــال وزيــر اخلارجية 
الدولة لشــؤون  ووزيــر 
مجلــس الوزراء الشــيخ 
د. أحمــد ناصر احملمد ان 
الزيــارة التاريخية لولي 
العهــد الســعودي نائــب 
رئيس الوزراء وزير الدفاع 
صاحــب الســمو امللكــي 
األميــر محمد بن ســلمان 
تضيف لبنــة جديدة في 
الصــرح املتــني للعالقات 
العريقــة بــني  الثنائيــة 
العربية  الكويت واململكة 
السعودية. وأضاف الشيخ 
د.أحمد الناصر في تغريدة 

أشاد محافظ األحمدي 
الشيخ فواز اخلالد بنتائج 
الزيارة امليمونة لصاحب 
السمو امللكي األمير محمد 
بن سلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود ولي العهد نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدفــاع باململكــة العربية 
السعودية الشقيقة لبلده 
الثانــي الكويــت، مؤكــدا 
 - الكويتــي  البيــان  أن 
الســعودي املشترك يؤكد 
عمق التنسيق بني البلدين 
الشــقيقني في كل امللفات 

واملواقف.
ودعا محافظ األحمدي 

احملبة األخويــة للكويت 
وشعبها الشــقيق». وأكد 
األمير فيصل في تغريدات 
عبر حســابه الرسمي في 
موقع التواصل االجتماعي 
(تويتر) أن ذلك يأتي «على 
أســاس تاريخــي وضــع 
لبناتــه األجــداد رحمهــم 
اهللا وأكملــه مــن بعدهم 
البــررة حفظهم  أبناؤهم 
اهللا حتى نحقق معا آمال 
شعوبنا وتطلعات بلداننا 
بالتكامل املنشود في جميع 

املجاالت».
كما شدد على أن جولة 

العربية السعودية، املزيد 
من التقدم واالزدهار والعزة 
واملجــد فــي ظــل القيادة 
احلكيمة لصاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، 
وخادم احلرمني الشريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز 
منوهــا  اهللا،  حفظهمــا 
باملكانــة املرموقــة التــي 
اململكــة خليجيا  تتبوأها 
وعربيا ودوليا وما تتمتع 
بــه اقتصاديا وسياســيا 
وعسكريا وأمنيا وتعليميا 
وصحيا وثقافيا وإنسانيا 

وفي مختلف املجاالت.
وأشاد اخلالد بالرسالة 

ولي العهد السعودي إلى 
التعــاون  مجلــس  دول 
اخلليجــي عبــرت عــن 
الواحد  مفهــوم اخلليــج 
واملصير املشــترك، الفتا 
إلــى أن توقيتهــا جــاء 
لتعزيــز مســيرة العمــل 
اخلليجي والدفع به نحو 
آفــاق أرحــب. وأضــاف 
األمير فيصــل أن اململكة 
تعمل مع الدول الشــقيقة 
فــي املنطقــة «لضمــان 
تعزيز األمن واالســتقرار 
واالزدهار والرفاه لبلداننا 

وشعوبنا».

التــي حتملهــا  الســامية 
وتؤديها اململكة على أكمل 
وجــه في خدمــة ضيوف 
بيــت اهللا احلــرام مــن 
شتى بقاع العالم وتسخر 
إمكانياتهــا،  ألجلهــا كل 
املواقف السعودية  مثمنا 
املشرفة على مدى السنني 
العربية  الداعمة لالمتــني 
واإلسالمية، مستذكرا بكل 
االمتنان والتقدير املوقف 
التاريخي املشهود للمملكة 
بجانب الشرعية الكويتية 
ابان الغزو العراقي الغاشم 
والذي سيبقى خالدا حاضرا 
في ذاكرة كل أهل الكويت.

وزير اخلارجية السعودي: الزيارة «تعبر عن احملبة األخوية» للكويت وشعبها

الشيخ فواز اخلالد

نشرها عبر حسابه الرسمي 
مبوقع (تويتــر) ان هذه 
الزيارة التاريخية تعطي 
دفعــة جديــدة ملســتقبل 
أكثر إشــراقا وذلك تلبية 
لتوجيهــات القيادتني في 
حتقيق تطلعات شعبيهما. 
من جانبــه، قال وزير 
الســعودي  اخلارجيــة 
األمير فيصــل بن فرحان 
إن زيارة ولي العهد نائب 
الــوزراء  رئيــس مجلس 
وزيــر الدفاع الســعودي 
األميــر محمد بن ســلمان 
للكويت تأتي «لتعبر عن 

املولى سبحانه أن يحقق 
للبلدين الشقيقني الكويت 
والشقيقة الكبرى اململكة 

السفير الياباني زار مركز ريكونسنس: 
يدعمنا فكريًا ويوّفر إنتاجًا بحثيًا ذا جودة

قام ســفير اليابان لدى 
الكويت ماســاتو تاكااوكا، 
ملركــز  خاصــة  بزيــارة 
للبحــوث  ريكونســنس 
والدراسات لتوديعهم، وذلك 
النتهاء فترة عمله ســفيرا 
وايضا تقاعده بعد أن قضى 
أكثر من ٤٠ عاما في خدمة 

«اخلارجية اليابانية».
ورافق السفير الياباني 
أوتا تاكيشــي  املستشــار 
والسكرتير الثاني تاتسومي 

أرارات.
اللقاء املؤســس  حضر 
والرئيس التنفيذي للمركز 
عبدالعزيز العنجري ونائب 
التنفيذي يوسف  الرئيس 
الغصني باإلضافة لعدد من 
أعضاء املجلس االستشاري 
للمركــز، ورئيــس جلنــة 
األعمال اليابانيةـ  الكويتية 
عبداهللا جنيب املال، ونائب 
رئيس حترير جريدة النهار 

سامي النصف.
وكان االجتمــاع فرصة 
ملزيد من النقاش املستفيض 
حول التطــورات احلالية، 
إلــى اإلمكانات  باإلضافــة 
واملتطلبــات املســتقبلية 

لليابان والكويت.

التــي كونتهــا  العظيمــة 
املركــز وأنــا  مــن خــالل 
علــى يقني من أن الســفير 
اجلديد الذي سيخلفني في 
الكويت ياسوناري مورينو، 
سيدرك قيمة وأهمية مركز 
كواجهــة  ريكونســنس 
كويتيــة بحثية مســتقلة 

عالية املهنية».
من جهته، قال املؤسس 
والرئيس التنفيذي للمركز، 
العنجري: «إن  عبدالعزيز 
السفير الياباني قام بجهود 

كبيرة في بناء جسور قوية 
الكويــت.  للتواصــل مــع 
وعمــل بــال كلــل لتدعيــم 
املصالح املشتركة وتعظيم 
املنفعة املتبادلة بني اليابان 

والكويت».
وأضاف العنجري: «لقد 
ســررت بالعمل مــع رجل 
عظيم يشــرفني أن أصفه 
بالصديق واملعلم. وسيكون 
لتمثيلــه اإليجابي لليابان 
بالكويــت أثــر دائــم على 

العديد من الكويتيني».

النتهاء فترة عمله سفيراً وتقاعده بعد أن قضى أكثر من ٤٠ عاماً في خدمة «اخلارجية اليابانية»

السفير الياباني ماساتو تاكااوكا واملستشار أوتا تاكيشي والسكرتير الثاني تاتسومي أرارات مع عبدالعزيز العنجري ويوسف 
الغصني وعبداهللا جنيب املال وسامي النصف

وقال الســفير الياباني: 
مركــز  أشــكر  أن  «أود 
ريكونسنس على تفانيهم 
خالل العامني املاضيني من 
خالل دعمنا فكريا وتوفير 
إنتــاج بحثــي ذي جودة، 
فاملركــز شــكل لنــا قيمــة 
مضافــة خــالل وجودنــا 
بالكويــت، فلقــد كان مــن 
العمــل  دواعــي ســروري 

معهم».
وأضاف السفير: «كنت 
ســعيدا أيضا بالصداقات 

العواش: اإلعالم وسيلة للجمع وليس التفرقة
وعلينا توعية املواطنني مبختلف املخاطر

الرياض ـ كونا: انطلقت 
الـــ١٠٦  أعمــال االجتمــاع 
للمجلــس التنفيذي الحتاد 
العربيــة  الــدول  إذاعــات 
بالرياض أمس باســتضافة 
من هيئة االذاعة والتلفزيون 
الســعودية وبرعاية وزير 
اإلعــالم املكلف الســعودي 

د.ماجد القصبي.
وأكد رئيس احتاد اذاعات 
الدول العربية محمد العواش 
في تصريــح لـ«كونا» على 
هامــش االجتمــاع حــرص 
الكويــت ووزارة االعــالم 
حتديدا، بتعليمات مباشرة 
من وزير االعالم عبدالرحمن 
املطيــري وبإشــراف مــن 
وكيلة وزارة االعالم منيرة 
الهويــدي، علــى حضــور 
اللقاءات والتجمعات العربية 

لدعم اإلعالم العربي.
وقال العواش إن االجتماع 
ناقــش عددا مــن املواضيع 
أهمها اخلطاب اإلعالمي مبا 
يتناسب مع املرحلة التي مير 

والتأهيل من خالل أكادميية 
التدريب فــي احتاد إذاعات 
الدول العربية وتطوير آلية 
التدريب لإلعالميني وإطالعهم 
على آخر مــا توصلت إليه 
التقنية واخلبرات اإلعالمية 

في مجاالت عدة.
وأشــار إلــى أنــه جرت 
التنمية  مناقشــة موضوع 
البشرية الحتاد إذاعات الدول 
العربية خاصة العاملني في 
حقــول اإلذاعة والتلفزيون 
مــن خــالل ورش تدريبية 
التلفزيونــي  واالرســال 
اســتديوهات  وحتديــث 
االذاعــة والتلفزيون، مبينا 
أنــه مت اعتماد خطة اللجنة 
الهندسية  الدائمة للشؤون 
في االحتاد برئاسة الوكيل 
املساعد للشؤون الهندسية 
الكويتية  بــوزارة االعــالم 

ناصر احمليسن.
ولفت العواش إلى أن من 
أهم ما حققه االحتاد هو زيادة 
رأسماله من خالل املشاريع 

االستثمارية بافتتاح فندق 
االحتاد من فئة اخلمس جنوم 

في تونس.
الوكيــل  بــدوره، قــال 
املســاعد لشــؤون اإلذاعــة 
بوزارة اإلعالم سعد الفندي 
في تصريح مماثل لـ«كونا»، 
إنــه جرى تداول الكثير من 
األمــور اخلاصــة بتطويــر 
العربــي  العمــل االعالمــي 
املشترك، الفتا الى مشاركة 
وزارة اإلعالم فــي عدد من 
املوضوعات خاصة تطوير 
مركز التدريب اخلاص باحتاد 

إذاعات الدول العربية.
انــه  الفنــدي  وأضــاف 
مت التركيــز علــى الدورات 
اخلاصة باإلعالم اجلديد ملا 
له من أهمية على مســتوى 
االعالم بشــكل عام، وكذلك 
الــى املشــاركات  التطــرق 
الرياضية وتفعيل دور احتاد 
اإلذاعــات العربية في النقل 
الرياضي ومشاركة االحتاد 

والكويت في هذا النقل.

انطالق أعمال االجتماع الـ ١٠٦ للمجلس التنفيذي الحتاد إذاعات الدول العربية بالرياض

محمد العواش

بهــا العالم العربي وتوعية 
املواطنني بأهم املخاطر التي 
يتعرض لها املجتمع العربي، 
مؤكــدا أن االعالم وســيلة 
للجمع وليس التفرقة، وذلك 
عبر خطــاب إعالمي موحد 
بني الدول األعضاء وأجهزة 
إعالمية يشرف عليها احتاد 

إذاعات الدول العربية.
وأضــاف ان مــن بــني 
املواضيع التي تطرق اليها 
االجتماع الدورات التدريبية 

صاحب السمو  هنأ رئيس بوركينا فاسو بالعيد الوطني


