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نائب األمير وولي العهد عّزى رئيسي الصني 
وكوريا بضحايا الزلزال واإلعصار

صاحب السمو عّزى رئيسي الصني وكوريا 
بضحايا زلزال سيشوان وإعصار هينامنور

بعث ســمو نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس شي جينبينغ رئيس 
جمهورية الصني الشــعبية الصديقة، ضمنها ســموه 
خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الزلزال الذي 
وقع في مقاطعة سيشوان جنوب غربي الصني، متمنيا 

سموه للمصابني الشفاء العاجل.
كما بعث سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل 
األحمــد ببرقية تعزية إلى الرئيس يون ســيوك يول 
رئيس جمهورية كوريا الصديقة، ضمنها سموه خالص 
تعازيه وصادق مواساته بضحايا إعصار (هينامنور) 
الذي ضرب عدة مناطق في جنوب شرقي كوريا وأسفر 
عن ســقوط العديد مــن الضحايا واملصابــني وتدمير 
للمرافــق العامة واملمتلكات، راجيا ســموه للمصابني 

الشفاء العاجل. 
من جهة أخرى، بعث سمو نائب األمير وولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس جايير 
بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل االحتادية الصديقة، 
ضمنها ســموه خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 

لبالده، راجيا له وافر الصحة والعافية.

بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تعزية إلى الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصني 
الشــعبية الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه 
وصادق مواساته بضحايا الزلزال الذي وقع في مقاطعة 
سيشوان جنوب غربي الصني وأسفر عن سقوط العشرات 
من الضحايا واملصابني وتدمير للممتلكات واملرافق العامة، 
راجيا سموه للمصابني سرعة الشفاء والعافية، آمال سموه 
أن يتمكن املســؤولون في البلــد الصديق من جتاوز آثار 
هذه الكارثة.  كذلك، بعث صاحب الســمو األمير الشــيخ 
نــواف األحمد ببرقيــة تعزية إلى الرئيس يون ســيوك 
يول رئيس جمهورية كوريا الصديقة، عبر فيها ســموه 
عــن خالص تعازيــه وصادق مواســاته بضحايا إعصار 
(هينامنــور) الذي ضرب عدة مناطق في جنوب شــرقي 
كوريا وأســفر عن سقوط العديد من الضحايا واملصابني 
وتدمير للمرافق العامة واملمتلكات، راجيا سموه للمصابني 
سرعة الشفاء وأن يتمكن املسؤولون في البلد الصديق من 
جتاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.  من جهة أخرى، بعث 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة 
إلى الرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل 
االحتادية الصديقة، عبر فيها ســموه عن خالص تهانيه 
مبناســبة العيد الوطني لبالده، متمنيا سموه له موفور 
سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل األحمدالصحة والعافية وللبرازيل وشعبها كل التقدم واالزدهار. صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

سموه هنّأ الرئيس البرازيلي بالعيد الوطني سموه هنّأ الرئيس البرازيلي بالعيد الوطني

علي اخلالد: معرض الصقور والصيد السعودي 
الدولي أصبح عالمة فارقة عامليًا

الرياضـ  كونا: أكد سفيرنا لدى اململكة 
العربية السعودية الشيخ علي اخلالد أن 
معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 
الذي ينظمه نادي الصقور الســعودي في 
مقره مبلهم (شمال مدينة الرياض) أصبح 
عالمة فارقة على مستوى عاملي في تنظيم 

معارض الصقارة والصيد.
وأكد الســفير الشــيخ علي اخلالد، في 
تصريــح لـ «كونــا» على هامــش زيارته 
للمعــرض، حرصــه على زيــارة املعرض 
منذ انطالقته للســنة الثالثة على التوالي 
واالطالع على كل ما يحتويه من مستجدات 
وتكنولوجيا حديثة وطرق تربية الصقور 
والصيد واألسلحة احلديثة واملتنوعة التي 
يقدمها املعرض جلميــع زائريه مبختلف 

اهتماماتهم.
وأشــاد الشــيخ علي بالتنظيم العاملي 
الرائــع الــذي يــدل علــى العمــل الدؤوب 
واخلبرات الكبيرة للقائمني على املعرض 
الذي جمع حتت سقفه املهتمني في الصقارة 
والصيد مــن جميع أنحــاء العالم وجلب 
أحدث األجهزة واملعدات وأسلحة الصيد.

وأشــاد الشــيخ علي اخلالد باحملتوى 

العلمي الذي يحتويه املعرض من اجلهات 
املشاركة التي قدمت اجنازاتها في احلفاظ 
على البيئــة والثروة احليوانية من خالل 
احملميات وطرق احلفاظ على احلياة الفطرية 
وكذلك املعلومات التي يقدمها املعرض عن 
الصقر وعجائب خلــق اهللا في ما يحمله 

من صفات.
واكد أن اململكة أصبحت بفضل قيادتها 
الرشيدة وأبنائها البررة املتسلحني بالعلم 
والعمــل واالجتهــاد مقصــدا للمعــارض 
واملؤمتــرات والقمم على مســتوى العالم 
واســتطاعت اململكة شــد أنظار العالم لها 
كوجهــة ناجحــة الســتضافة الفعاليــات 
واملعــارض العاملية بنجــاح يتلوه جناح 
لتثبت قدرتها الكبيرة على إجناح أي حدث 
متمنيــا دوام التقــدم واالزدهــار للمملكة 

الغالية.
وكان «معــرض الصقــور والصيــد 
الســعودي الدولي» انطلق ٢٥ أغســطس 
املاضي واختتم أعماله السبت، حيث شارك 
فيه عدد كبير من الصقارين وهواة الصيد 
بالصقور والرحالت وعشاق الرماية واقتناء 

األسلحة من جميع أنحاء العالم.

سفيرنا في الرياض أشاد بتنظيمه الرائع ومحتواه العلمي

الشيخ علي اخلالد لدى زيارته املعرض

«اخلارجية» ترّحب بإعالن األمم املتحدة تعيني 
باثيلي ممثًال خاصًا ورئيسًا لبعثة الدعم بليبيا

أعربت وزارة اخلارجية أمس األربعاء 
عــن ترحيبها بإعالن األمــني العام لألمم 
املتحدة تعيني عبداهللا باثيلي ممثال خاصا 
له ورئيســا لبعثــة األمم املتحدة للدعم 
في ليبيا (UNSMIL) خلفا ليان كوبيش.

وأشــادت الوزارة في بيان لها بخبرة 
باثيلي واطالعه على امللف الليبي، معربة 
عن أملها أن تسهم هذه اخلبرة الواسعة 
في مســاعدة األشقاء في ليبيا في العمل 
نحو االنتقال إلــى الدولة الدميوقراطية 
املدنية احلديثة التي يتطلع إليها الشعب 
الليبي الشــقيق، داعية فــي الوقت ذاته 

جميع األطراف الليبية إلى التعاون الكامل 
معه واالستفادة من هذا التطور اإليجابي.

وأثنت الــوزارة على الدور احملوري 
لألمــني العام لألمم املتحدة وبعثة األمم 
املتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) في 
مســاندة مساعي الليبيني للوصول إلى 
حل ســلمي لألزمة في ليبيا، كما أكدت 
دعمها الكامل لعمل املبعوث اجلديد للدفع 
باجتاه احلل السياسي الشامل الذي يعجل 
بإصدار قاعدة دستورية توافقية متهيدا 
إلجراء االنتخابات الرئاســية والنيابية 

املنتظرة.

محمد العدواني مديرًا عامًا 
لـ «الصناعة» بالتكليف

قدمت الهيئة العامة للصناعة والعاملني فيها التهنئة 
إلى املهندس محمد عيد علي العدواني، مبناسبة توليه 
منصب مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف، 

متمنية له دوام التوفيق والنجاح. 
يأتــي ذلك، فيمــا تقدمت الهيئة بخالص الشــكر 
واالمتنــان إلــى املدير العام الســابق عبدالكرمي تقي 
عبدالكــرمي علــى ما قام بتقدميه مــن إجنازات خالل 

مسيرته املهنية.

م.محمد عيد العدواني

وزراء خارجية دول التعاون وآسيا الوسطى: 
ملتزمون بتأسيس شراكة مستقبلية قوية وطموحة

أكــد  الريــاض - كونــا: 
وزراء خارجية دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
ونظراؤهــم فــي دول آســيا 
التزامهم بتأسيس  الوسطى 
شــراكة مســتقبلية قويــة 
وطموحــة بــني دولهــم بناء 
على القيم واملصالح املشتركة 
والروابط التاريخية العميقة 
بني شعوبهم والتعاون القائم 
بينهم على املستويني الثنائي 
واملتعدد األطراف وفي شتى 

املجاالت.
جاء ذلــك في بيان صادر 
في ختــام االجتماع الوزاري 
للحــوار  األول  املشــترك 
االســتراتيجي بــني مجلس 
التعاون ودول آسيا الوسطى 
الذي شارك فيه وزراء خارجية 
دول مجلــس التعاون لدول 
العربيــة ووزراء  اخلليــج 
خارجية كل من كازاخستان 
وطاجيكستان وتركمانستان 
وأوزبكســتان واجلمهورية 
القرغيزيــة في مقــر األمانة 
التعــاون  العامــة ملجلــس 
بالريــاض برئاســة وزيــر 
خارجيــة اململكــة العربيــة 
الســعودية - رئيس الدورة 
احلالية - للمجلس الوزاري 

األمير فيصل بن فرحان.
الــوزراء بانعقاد  ورحب 
األول  الــوزاري  االجتمــاع 
للحــوار االســتراتيجي بني 
مجلس التعاون ودول آسيا 
الوســطى، الفتني الــى انهم 
تبادلوا وجهات النظر حول 
القضايا اإلقليمية والدولية، 
مؤكدين أهمية تنسيق املواقف 
بني اجلانبني من خالل آليات 
احلوار االستراتيجي التي مت 

تأسيسها في هذا االجتماع.
وشدد الوزراء على ما مت 
االتفاق عليه بشأن التعاون 
املشــترك لتعزيــز جهــود 
التعافــي االقتصادي العاملي 
ومعاجلــة املضاعفــات التي 
ترتبت على جائحة ڤيروس 
(كورونا املستجد - كوفيد ١٩) 
وتعافي سالسل اإلمداد والنقل 
واالتصــال واألمــن الغذائي 
وأمــن الطاقة واألمــن املائي 
وتطويــر مصــادر وتقنيات 
الطاقة اخلضــراء ومواجهة 
البيئيــة وتغير  التحديــات 
املناخ والتعليم وتبادل أفضل 
املمارسات واخلبرات في جميع 
املجاالت وخلق فرص األعمال 
ودعم االستثمار مبا في ذلك 
من خالل اآلليــات التجارية 
املناسبة لدى  واالستثمارية 

اجلانبني.
أهميــة  الــوزراء  وأكــد 

الصلة بني املبادئ واألهداف 
واألولويات الواردة في مفهوم 
التفاعل لدول آسيا الوسطى 
فــي اإلطار متعــدد األطراف 
أقــره رؤســاء دول  الــذي 
آســيا الوسطى في ٢١ يوليو 
املاضي في (شولبون-آتا) في 
قرغيزستان وقرارات مجلس 
التعــاون حول بناء التعاون 

مع دول آسيا الوسطى.
وأشاروا الى انه لتحقيق 
هذه األهداف مت اعتماد خطة 
العمــل املشــترك للحــوار 
االستراتيجي والتعاون بني 
مجلس التعاون ودول آسيا 
الوســطى للفتــرة (٢٠٢٣ - 
٢٠٢٧) مبــا في ذلــك احلوار 
السياسي واألمني والتعاون 
االقتصــادي واالســتثماري 
وتعزيز التواصل بني الشعوب 
وإقامــة شــراكات فعالة بني 
قطاع األعمال في دول مجلس 
التعاون ودول آسيا الوسطى 
مؤكدين على اتخاذ االجراءات 
الالزمة للتنفيذ السريع لهذه 

اخلطة على الوجه األكمل على 
املســتويني الثنائي ومتعدد 

األطراف.
ورحــب الــوزراء بدعوة 
جمهورية كازاخستان لعقد 
املنتدى االقتصادي األول بني 
مجلس التعاون ودول آسيا 
الوسطى في مدينة (أستانة) 

في يونيو ٢٠٢٣.
كما رحب الوزراء بدعوة 
جمهورية أوزبكســتان لعقد 
االجتمــاع الــوزاري الثانــي 
للحــوار االســتراتيجي بني 
مجلس التعاون ودول آسيا 
الوسطى في مدينة (سمرقند) 

في عام ٢٠٢٣.
وكان وزيــر اخلارجيــة 
الشيخ د.أحمد ناصر احملمد 
ترأس وفد الكويت املشــارك 
في أعمال االجتماع الوزاري 
للحــوار  األول  املشــترك 
االســتراتيجي بــني مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
ودول آســيا الوســطى الذي 
عقــد أمس األربعــاء في مقر 

األمانة العامة ملجلس التعاون 
بالرياض.

إلــى ذلــك، التقــى وزير 
اخلارجية الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمد على هامش االجتماع 
أمس األربعاء مع كل من وزير 
خارجية جمهورية أوزبكستان 
الصديقة فالدميير نوروف، 
ووزير خارجيــة جمهورية 
الصديقــة  قيرغيزســتان 
جينبيــــــك قولوباييــــف، 
ووزير خارجيــة جمهورية 
طاجيكستان الصديقة سراج 
الديــن مهــر الديــن، ونائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
خارجية جمهورية كازاخستان 
الصديقة مختار تيليوبردي، 
ونائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير خارجية جمهوريـــــة 
تركمانستان الصديقة رشيد 

ميريدوف، كال على حدة. 
وجرى خالل هذه اللقاءات 
بحث العالقات الوثيقة التي 
تربط الكويت وهذه البلدان 
والشــعوب الصديقة وسبل 

تنميتها وتعزيزها في مختلف 
املجاالت.

مــن جهتــه، أكــد وزيــر 
اخلارجية الســعودي األمير 
فيصــل بــن فرحــان أمــس 
األربعاء أهمية تكثيف التعاون 
املشــترك بــني دول اخلليج 
العربية ودول آسيا الوسطى 
في ظل التحديات التي يشهدها 
العالم، وذلك في كلمة ألقاها 
لدى انطالق أعمال االجتماع.

وشدد األمير فيصل رئيس 
الــدورة احلاليــة للمجلــس 
الــوزاري ملجلــس التعــاون 
على أهمية دعم جميع اجلهود 
الرامية إلى احلد من التوترات 
السياسية إقليميا ودوليا مع 
مراعاة احترام املعايير الدولية 
وتهيئــة الظروف مــن أجل 
تعزيز االنتعاش االقتصادي 

املستدام.
وقــال إن دول اخلليــج 
وآسيا الوسطى لديها العديد 
مــن اإلمكانــات الهائلة التي 
ســتعزز من النمو والتنمية 
للبلــدان، الفتــا إلــى املكانة 
االستراتيجية وتنوع املوارد 
الطبيعية ورأس املال البشري 

التي متتلكها دول املنطقة.
وأضــاف األميــر فيصل 
أن دول اخلليج ودول آســيا 
الوســطى حريصــة علــى 
مناقشــة الفرص املتاحة في 
مجاالت التجارة واالستثمار 
والسياحة والطاقة وغيرها 

من املجاالت.
وأشار إلى أهمية توطيد 
التعــاون بــني دول اخلليج 
ودول آســيا الوســطى أمام 
التحديات العاملية امللحة مثل 
األمن الغذائــي وأمن الطاقة 
التأهــب لألوبئة  وحتســني 
والتعامل مع آثار تغير املناخ.
االجتمــاع  أن  وأوضــح 
الوزاري لدول اخلليج ودول 
آسيا الوسطى يشكل أهمية 
كبرى لتبادل وجهات النظر 
حــول التطــورات اإلقليمية 
والدولية ذات االهتمام املشترك 
سعيا لدعم االستقرار وتعزيز 
أسس األمن في اخلليج وآسيا 
الوســطى والســلم واألمــن 

الدولي.
وجــدد وزيــر اخلارجية 
السعودي التأكيد على أهمية 
التعــاون املســتمر بني دول 
اخلليج ودول آسيا الوسطى، 
متطلعا الى أن تســهم خطة 
العمل املشتركة (٢٠٢٣-٢٠٢٦) 
والتي تعدها الدول املشاركة 
فــي االجتمــاع إلــى حتقيق 
آمال وتطلعات دول املنطقة 

وشعوبها.

وزير اخلارجية ترأس وفد الكويت في اجتماعهم للحوار اإلستراتيجي.. وبحث تنمية العالقات الثنائية مع نظرائه في ٥ دول

الشيخ د. أحمد ناصر احملمد ود.نايف احلجرف مع وزراء خارجية دول التعاون ودول آسيا الوسطى في لقطة جماعية

وزيـر اخلارجية السـعودي: حرص مشـترك على مناقشـة الفـرص املتاحـة مبجاالت التجـارة واالسـتثمار والسـياحة والطاقة

القنصل العام لدى السعودية قدم أوراق 
اعتماده مندوبًا دائمًا لـ «التعاون اإلسالمي»

الرياض - كونا: قدم 
العــام للكويت  القنصل 
العربيــة  اململكــة  لــدى 
السعودية محمد املطيري 
أوراق اعتمــاده مندوبــا 
دائما للكويت لدى منظمة 
التعــاون اإلســالمي إلى 
األمــني العــام للمنظمــة 

السفير حسني طه.
القنصليــة  وذكــرت 
الكويتيــة فــي بيــان أن 
القنصل واملندوب الدائم 
املطيري نقل خالل اللقاء 

حتيات صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد وســمو نائب األميــر وولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد وسمو الشيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء 
ووزيــر اخلارجية الشــيخ د.أحمد ناصر 

احملمد الى األمني العام للمنظمة.
وأكد املطيري حرصه على تعزيز التعاون 

االســالمي املشــترك بني الكويت ومنظمة 
التعاون اإلسالمي مشيدا بالدور املهم الذي 
تضطلع به املنظمة. من جهته، أشاد األمني 
العام للمنظمة بالدور «الرائد» للكويت في 
دعم قضايا املنظمة ومساهمتها في املشاريع 
التنمويــة في الدول األعضــاء وفي تقدمي 

املساعدات اإلنسانية لها.

القنصل محمد املطيري مقدما أوراق اعتماده للسفير حسني طه

الناصر ترأس وفد الكويت 
باجتماع وزراء خارجية التعاون في الرياض

الرياض - كونا: ترأس وزير اخلارجية 
الشيخ د.أحمد ناصر احملمد وفد دولة الكويت 
املشارك في أعمال االجتماع الوزاري لوزراء 
خارجية دول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربيــة في دورته الـ ١٥٣ الذي عقد أمس 
االربعــاء في مقــر األمانة العامــة مبدينة 

الرياض. ومت خالل االجتماع مناقشة جميع 
البنود املدرجة على جدول األعمال والقرارات 
املعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل اخلليجي 
املشترك في مختلف املجاالت كما مت بحث 
آخــر التطورات على الســاحتني اإلقليمية 

والدولية.

بحث مع نظرائه اخلليجيني تعزيز مسيرة العمل املشترك


