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نائب األمير لصاحب السمو: إن شاء اهللا نبشرك األمور كلها زينة وكل توجيهاتك ماشية

سفيرنا بواشنطن: على الشركات األميركية االستفادة من احلوافز االقتصادية بالكويت

بحفــظ اهللا ورعايتــه، 
وصل صاحب السمو األمير 
الشــيخ نــواف األحمــد إلى 
اجلمهورية اإليطالية، وذلك 
في زيارة خاصة. هذا، وكان 
فــي اســتقبال ســموه على 
أرض املطــار ســفيرنا لدى 
اجلمهورية اإليطالية ناصر 
القحطاني وأعضاء السفارة.
الســمو  وكان، صاحــب 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
غادر ظهر امس أرض الوطن 
متوجهــا إلــى اجلمهوريــة 

اإليطالية.
وقد كان في وداع سموه 
على أرض املطار سمو نائب 
األمير وولي العهد الشــيخ 
مشعل األحمد وسمو الشيخ 
ناصر احملمد وسمو الشيخ 
صباح اخلالد وسمو الشيخ 
أحمد النواف رئيس مجلس 

الوزراء ونائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع ووزير 
الداخليــة بالوكالة الشــيخ 
طالل اخلالد وكبار املسؤولني 

بالدولة.
وفيما يلــي احلديث بني 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد وســمو نائب 
األمير وولي العهد الشــيخ 
مشعل األحمد داخل الطائرة:
«صاحب الســمو األمير: 

بيد أمينة، بيد أمينة.
ســمو نائب األمير وولي 
العهــد: اهللا يطــول بعمرك 
بالسالمة، تروح وجتينا سالم 
معافى إن شاء اهللا، إن شاء 
اهللا نبشرك األمور كلها زينة، 
سالمتك اهللا يطول بعمرك.

ســمو نائب األمير وولي 
العهد: كل توجيهاتك ماشية.

صاحب السمو األمير: أنت 

مكان النفس».
مــن جانــب آخــر، بعث 
صاحب السمو األمير الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تعزية 

إلى الرئيس فالدميير بوتني 
رئيــس روســيا االحتاديــة 
الصديقة، عبر فيها ســموه 
عن خالص تعازيه وصادق 

مواساته بوفاة رئيس االحتاد 
السوفييتي السابق ميخائيل 
غورباتشوف، راجيا سموه 
ألسرته وذويه جميل الصبر.

صاحــب  وبعــث  هــذا 
الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد ببرقيتي تهنئة إلى 
الرئيس ألبيرتو فيرنانديز 

رئيس جمهورية األرجنتني 
الصديقــة وإلى كريســتينا 
فرنانديز دي كيرشنر نائبة 
رئيس جمهورية األرجنتني 
الصديقة، عبر فيهما سموه 
عن تهانيه بسالمة كريستينا 
فرنانديز دي كيرشنر نائبة 
رئيس جمهورية األرجنتني 
إثر تعرضها حملاولة اغتيال 
فاشــلة، معربا ســموه عن 
االستنكار واإلدانة الشديدة 
لهــذا العمــل اإلجرامي الذي 
يتنافى مع كافة املبادئ والقيم 
اإلنسانية، متمنيا سموه له 
ولسعادتها السالمة الدائمة 
وموفور الصحــة والعافية 
وكل التوفيق والسداد لهما 

في خدمة بلدهما الصديق.
كما بعث صاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئة إلى أوســكار 

مينا وباولو رونديلي حاكمي 
جمهوريــة ســان مارينــو 
الصديقة، عبر فيها ســموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبلدهما، متمنيا 
لهما موفور الصحة والعافية 
وجلمهوريــة ســان مارينو 
وشعبها الصديق كل التقدم 

واالزدهار.
كمــــا بعث صاحب السمو 
األمير الشيخ نــــواف األحمد 
ببرقية تهنئــة إلى الرئيس 
جنوين شــــوان فوك رئيس 
جمهورية ڤيتنام االشتراكية 
الصديقة، عبر فيها ســموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا 
ســموه له موفــور الصحة 
والعافية وجلمهورية ڤيتنام 
االشتراكية وشعبها الصديق 

كل التقدم واالزدهار.

واشنطنـ  كونا: أكد سفيرنا 
لدى الواليات املتحدة جاســم 
البديــوي أن قطاعي التجارة 
واالستثمار مع الواليات املتحدة 
مستمران في النمو «باطراد»، 
داعيــا الشــركات األميركيــة 
إلى االســتفادة من العديد من 
احلوافز االقتصادية التي تقدمها 
هيئة تشجيع االستثمار املباشر 
لتأسيس أعمالها في الكويت.

وفي حفل اســتقبال أقامه 
نيابــة عنــه مجلــس األعمال 
األميركي الكويتي مبقر غرفة 
التجارة األميركية، قال السفير 
البديوي إن املنتجات األميركية 
«لطاملا كانت مفضلة ليس في 
الكويت فحسب وإمنا في جميع 
أنحاء العالم أيضا». وأشار إلى 
أن قطاع التجارة بني البلدين 
«عاد إلى مستوياته الطبيعية 
ومستمر في النمو على الرغم 
من التحديات املزدوجة لظهور 
جائحــة ڤيــروس (كورونــا 
املســتجد ـ كوفيــد ١٩) وعدم 
االستقرار الذي يسود بعض 

أنحاء املنطقة حاليا».
وأكــد أن «هــذه املرونــة 
هي إحــدى النقــاط احملورية 
للعالقات القويــة التي تربط 
الواليــات املتحــدة والكويت 
بشــكل وثيق»، الفتــا الى أن 
«الكويت من وجهة نظر جتارية 
واستثمارية رغم صغر حجمها 
فإنهــا متثــل شــريكا جتاريا 

حيويا للواليات املتحدة».
وتابــع أن الهيئــة العامة 
لالستثمار ضخت استثمارات 

إلــى أن الكويت «تود أن ترى 
مشــاركة مماثلة مــن القطاع 
اخلاص األميركي مع نظرائه 

في الكويت».
البديــوي  وأكــد الســفير 
أن هنــاك العديــد من الفرص 
االســتثمارية فــي الكويــت 
لالســتفادة منها، مشيرا إلى 
أن «احلكومــة بذلــت جهودا 
االســتثمار  جلعــل  كبيــرة 
املباشــر أكثــر جاذبيــة ومن 

الرئيس لشؤون الشرق األوسط 
بغرفة التجارة األميركية ستيف 
لوتــس لـ«كونــا» إن مجلس 
األعمــال األميركــي الكويتــي 
مبنزلة «الوسيلة التي ننتهجها 
لتنميــة وتعميــق وتوســيع 
العالقات األميركيةـ  الكويتية 
عندمــا يتعلق األمر بالتجارة 

واالستثمار».
وأضــاف «هنــاك بعــض 
املجاالت الرئيسية التي نريد 

التعاون بني الواليات املتحدة 
والكويــت.. ميكننــا أن ننمو 
في هذا املجال ونســتفيد من 
التكنولوجيا واالبتكار اللذين 
ميكــن للشــركات األميركيــة 

طرحهما على الطاولة».
وأكد «لدينا أساس متني حقا 
لكننــي أعتقد أن هناك فرصة 
رائعة للنمو ايضا»، مضيفا «لقد 
أبلينا بالء حسنا لكن ينبغي 
لنــا أال نكتفي بذلك ويجب أن 

أبرزها إنشــاء الهيئــة العامة 
لالســتثمار املباشــر». وقــال 
«أعتقــد أن هنــاك العديد من 
الطرق لتسهيل دخول الشركات 
األميركية إلى السوق الكويتية 
والتأكد من أنها تخضع لبيئة 
آمنة ومرحبة.. لقد حان الوقت 
لرؤية املستثمرين والشركات 
األميركيــة يلعبــون عنصرا 
حاسما في دورتنا االقتصادية».

ومــن جانبــه، قــال نائب 

حقا توسيع التعاون» ومنها 
االقتصــاد القائم على املعرفة 
واالقتصاد الرقمــي والرعاية 

الصحية وعلوم احلياة.
وتابــع «عندمــا نفكر في 
حتول الطاقة.. وبينما نتحول 
إلــى وقــود أنظــف وتقنيات 
أنظف فإننــي أعتقد أن هناك 
فرصة كبيرة هناك للتعاون.. 
إنــه مجــال أعتقد أنــه يوجد 
فيه بالفعــل الكثير من أوجه 

نفكر حقا بشكل خالق في كيفية 
العمل معا للنمو وهذا يشمل 
الشركات الصغيرة واملتوسطة 
احلجم ورجال األعمال». وتابع 
«خالصــة القول هــي أننا في 
غرفــة التجــارة األميركيــة 
نتطلع بشــدة إلــى العمل مع 
السفير البديوي، باإلضافة إلى 
شركائنا القدامى لاللتقاء في 
تعاون وثيق والتفكير بشكل 
استراتيجي حول كيفية تنمية 

العالقات االقتصادية».
واختتم لوتس «لقد حققنا 
تقدمــا لكن هنــاك الكثير من 
اجلوانــب اإليجابيــة واملزيد 

من الفرص للنمو».

صاحب السمو وصل إيطاليا في زيارة خاصة وهنّأ رئيس ڤيتنام وحاكمي سان مارينو بالعيد الوطني ورئيس األرجنتني ونائبته بسالمتها من محاولة اغتيال فاشلة

أكد أن قطاعي التجارة واالستثمار مع الواليات املتحدة مستمران في النمو «باطراد»

سمو الشيخ ناصر احملمد والشيخ أحمد العبداهللا وسمو الشيخ صباح اخلالد وسمو الشيخ أحمد النواف والشيخ طالل اخلالد والشيخ فيصل النواف

الشيخ فيصل النواف مودعا صاحب السمو األمير الشيخ طالل اخلالد مودعا صاحب السمو صاحب السمو األمير ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف

السفير جاسم البديوي مع نائب رئيس شؤون الشرق األوسط في غرفة التجارة األميركية وأعضاء مجلس األعمال األميركي - الكويتي

في الواليــات املتحــدة «عبر 
محفظة واســعة» وأن «هناك 
الكثير مــن اإلمكانات ومجاال 
النمــو  مــن  ملزيــد  كبيــرا 

واالستثمار».
وأضــاف «أظهرت الكويت 
بوضــوح شــجاعتها وثقتها 
بالواليات املتحــدة من خالل 
االســتمرار فــي االســتثمار 
واألســواق  الشــركات  فــي 
واملشاريع األميركية»، مشيرا 

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد وسمو نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل األحمد صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد يحيي مودعيه في املطار قبيل مغادرته البالد

الكويت من وجهة نظر جتارية واستثمارية رغم صغر حجمها فإنها متثل شريكًا جتاريًا حيويًا للواليات املتحدة
قطاع التجارة بني البلدين عاد إلى مستوياته الطبيعية ومستمر في النمو على الرغم من حتديات جائحة كورونا

ملشاهدة الڤيديو

سفارتنا في واشنطن: ال نتواصل
مع املواطنني لطلب مبالغ مالية بأي شكل

واشــنطن ـ كونا: حذرت ســفارتنا في 
الواليات املتحــدة األميركية من قيام جهات 
مشبوهة باالدعاء بأنها متثل القسم القنصلي 
في سفارة الكويت في واشنطن، مشيرة الى 
أن هذه اجلهات تطلب من بعض املواطنني دفع 
مبالغ مالية نظير خدمات قنصلية أو أكادميية 
كتســجيل الطلبة في اجلامعات األميركية أو 
السفارة  الشهادات وغيرها. وأكدت  تصديق 
في بيان، تلقت «كونا» نسخة منه، أنها ال تقوم 
بالتواصل مع املواطنني الكرام سواء عن طريق 
االتصال أو الرسائل اإللكترونية لطلب مبالغ 
مالية بأي شكل من األشكال. وناشدت السفارة 

عدم التجاوب مع هذه االتصاالت والرســائل 
وعدم دفع مبالغ أو املشاركة بأية معلومات أو 
أوراق رسمية كصور جوازات السفر وصور 
البطاقات املدنية وشهادات أكادميية أو أية إثباتات 
شــخصية أخرى، داعية الى ضرورة إبالغ 
الشؤون القنصلية في وزارة خارجية الكويت 
في حال تلقيهم مثل هذه االتصاالت والتواصل 
مع السفارة في واشنطن على هاتف الطوارئ 
١٢٠٢٢٦٢٠٧٥٨+. وأكدت السفارة انها حتتفظ 
بحقها في اتخاذ اإلجراءات القانونية املناسبة 
ضد أية جهات أو أفراد ممن يدعون أنهم من 
منتسبي السفارة أو ميثلونها دون وجه حق.


