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اخلميس ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٢ محليات

األمير هّنأ رئيس أرمينيا وحاكم عام بليز بالعيد الوطني
بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئة إلى الرئيس فاهاغن خاتشاتريان رئيس جمهورية 
أرمينيــا الصديقــة، عبر فيها ســموه عن خالــص تهانيه 
مبناســبة العيــد الوطني لبالده متمنيا ســموه له موفور 
الصحــة والعافية وجلمهورية أرمينيا وشــعبها الصديق 
كل التقدم واالزدهار. وبعث صاحب الســمو األمير الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى فرويال تســاالم حاكم عام 
بليز، عبر فيها ســموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالدها متمنيا سموه لها موفور الصحة والعافية 

ولبليز وشعبها الصديق كل التقدم واالزدهار. 
من جانب آخر، بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تعزية إلى الرئيســة بيديا ديفي بهانداري 
رئيسة نيبال الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تعازيه 
وصادق مواساته بضحايا االنهيارات األرضية جراء األمطار 
الغزيرة التي هطلت على مناطق متفرقة في نيبال وأسفرت 
عن سقوط العشرات من الضحايا واملصابني وتدمير املمتلكات 
واملرافق العامة، راجيا ســموه للمصابني ســرعة الشــفاء 
والعافية، وأن يتمكن املســؤولون فــي البلد الصديق من 

جتاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

صاحب السمو عّزى رئيسة نيبال بضحايا االنهيارات األرضية جراء األمطار الغزيرة

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

ولي العهد هنأ رئيس أرمينيا وحاكم عام بليز بالعيد الوطني
بعث ســمو ولي العهد الشــيخ مشعل األحمد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس فاهاغن خاتشــاتريان 
رئيــس جمهوريــة أرمينيــــــا الصديقة، ضمنها 
ســموه خالص تهانيه مبناســبة العيــد الوطني 

لبالده، راجيا له وافر الصحة والعافية. 
وبعث ســمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
ببرقية تهنئة إلى فرويال تســاالم حاكم عام بليز 
الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطنــي لبالدها، راجيا لهــا وافر الصحة 

والعافية. 
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
ببرقية تعزية إلى الرئيسة بيديا ديفي بهانداري 
رئيســة نيبال الصديقة، ضمنها ســموه خالص 
تعازيــه وصادق مواســاته بضحايــا االنهيارات 
األرضيــة جراء األمطار الغزيرة التي هطلت على 
مناطق متفرقة في نيبال، متمنيا سموه للمصابني 

الشفاء العاجل.

سموه عزى رئيسة نيبال بضحايا االنهيارات األرضية جراء األمطار الغزيرة

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد

وزير اخلارجية: انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي عقبة أمام السالم
نيويــوركـ  كونا: اســتنكر 
وزير اخلارجية الشيخ د.أحمد 
ناصــر احملمد اســتمرار قوات 
االحتالل اإلسرائيلي بانتهاكاتها 
الشــعب  ضــد  العدوانيــة 
الفلسطيني الشقيق ومواصلتها 
لألنشطة االستيطانية وتوسعها.
جــاء ذلك خــالل مشــاركة 
الشيخ د.أحمد الناصر باجتماع 
الذكــرى العشــرين للمبــادرة 
العربيــة للســالم والــذي دعا 
إليــه كل من وزيــر اخلارجية 
في اململكة العربية الســعودية 
الشقيقة األمير فيصل بن فرحان 
آل سعود واألمني العام جلامعة 
الدول العربية أحمد أبو الغيط 
وباســتضافة من املمثل األعلى 
للسياســة اخلارجية واألمنية 
لالحتــاد األوروبــي جوســيب 
بوريــل ومبشــاركة الواليــات 
املتحدة األميركية مساء الثالثاء 
على هامش أعمال الدورة الـ٧٧
للجمعيــة العامة لألمم املتحدة 

في نيويورك.
وأكد الشيخ د.أحمد الناصر 
أن مثل هذه األعمال املوجهة ضد 
الشعب الفلسطيني الشقيق تعد 
عنوانــا للتعنــت اإلســرائيلي 
وأسبابا الستمرار املعاناة وعقبة 

أمام السالم.
وجدد موقف الكويت الثابت 
والداعم للقضية الفلســطينية 
العادلة سعيا لتحقيق الشعب 
الفلسطيني الشقيق كامل حقوقه 

املشروعة.
كما التقــى وزير اخلارجية 

الشــيخ د.أحمد ناصــر احملمد 
مــع رئيــس اللجنــة الدوليــة 
للصليب األحمــر بيتر ماورير 
على هامش أعمال الدورة الـ٧٧
للجمعيــة العامة لألمم املتحدة 

في نيويورك.
وأشاد الشيخ د.أحمد الناصر، 
خالل اللقاء، بدور اللجنة الدولية 
للصليــب األحمــر وأنشــطتها 
اإلنسانية مقدرا التعاون الوثيق 
والتنسيق عاليي املستوى عبر 
احلوار االستراتيجي بني الكويت 

واللجنة الدولية.
واستذكر أبرز محطات تلك 
العالقة التي امتدت إلى أكثر من 
ثالثني عاما متطلعا إلى مزيد من 
التعاون في املجاالت اإلنسانية 

خدمة لألهداف اإلنسانية.
بدوره، جدد رئيس اللجنة 
الدولية للصليب األحمر التقدير 

واالمتنان لدور الكويت اإلنساني 
فــي دعم ومســاندة الشــعوب 
املنكوبة واملتضررة وما تضفيه 
تلــك اجلهود علــى الكويت من 
مكانة مميزة في املجتمع الدولي.
مــن جانــب آخــر، شــارك 
وزير اخلارجية الشيخ د.أحمد 
ناصر احملمد في اجتماع وزراء 
خارجيــة دول مجلس التعاون 
مع وزير خارجية اململكة املتحدة 
الصديقة الذي عقد على هامش 
أعمال الدورة الـــ ٧٧ للجمعية 
العامة لألمم املتحدة في مدينة 
نيويورك. وجّدد وزير اخلارجية 
لنظيره البريطاني أحّر تعازي 
وصادق مواساة الكويت قيادة 
وحكومة وشــعبا بوفاة جاللة 
امللكة إليزابيث الثانية، كما جدد 
تهاني القيادة الكويتية جلاللة 
امللك تشــالز الثالث مبناســبة 

اعتالئه العرش ملــكًا للمملكة 
املتحــدة لبريطانيــا العظمــى 

وأيرلندا الشمالية الصديقة.
العالقات  وتناول االجتماع 
التاريخيــة التــي تربــط دول 
مجلس التعاون باململكة املتحدة، 
كما بحث اجلانبان سبل تعزيز 
الشراكة االستراتيجية وتنمية 
التعــاون الوثيــق فــي مجمل 
القطاعات السياســية واألمنية 
واالقتصاديــة توطيــدا لركائز 
األمن واالستقرار وحتقيقا للتقدم 

واالزدهار املنشود. 
إلــى ذلــك، اســتقبل وزير 
اخلارجية الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمد وزير اخلارجية الپولندي 
زبيجينيف راو، وبحث اجلانبان 
املواضيع املتعلقة بالعالقات بني 
الكويت وپولندا، باإلضافة الى 
آخر املستجدات الدولية وقضايا 

االهتمام املشترك.
واســتقبل وزير اخلارجية 
الشــيخ د.أحمد ناصــر احملمد 
الصربــي  اخلارجيــة  وزيــر 
نيكــوال ســيالكوڤيتش، حيث 
بحثا العالقــات الثنائية وآخر 
الدوليــة وقضايا  املســتجدات 

االهتمام املشترك.
وقــد وّقــع اجلانبــان عقب 
اجتماعهما على اتفاقية تعاون 
في مجال الرياضة بني البلدين 
والتي من شــأنها اإلســهام في 
تطويــر التعــاون فــي مجــال 
األنشــطة الرياضيــة الدوليــة 

وتبادل املعلومات واخلبرات.
كما استقبل وزير اخلارجية 
منســق مجلس األمــن القومي 
للواليــات املتحــدة األميركيــة 
األوســط  الشــرق  لشــؤون 
وشمال أفريقيا بريت ماكغورك. 
واستعرض اجلانبان العالقات 
الثنائية املتينة والوثيقة وسبل 
تطويرها في كافة املجاالت وعلى 
مختلف األصعــدة، كما تباحثا 
حــول آخــر املســتجدات على 
الساحتني اإلقليمية والدولية. 
واستقبل الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمد، نظيريــه في جمهورية 
غينيــا الصديقــة موريســاندا 
كوياتــي، وفــي اجلمهوريــة 
اإلســالمية املوريتانية الشقيقة 

محمد سالم ولد مرزوك.
وجرى خالل اللقاءين مناقشة 
العالقات الثنائية وبحــث آخـــر 
الدوليــة وقضايا  املســتجدات 

االهتمام املشترك.

استقبل نظراءه في پولندا وصربيا وغينيا وموريتانيا ومنسق مجلس األمن القومي األميركي لشؤون الشرق األوسط

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد ووزير اخلارجية السعودي األمير فيصل بن فرحان خالل اجتماع الذكرى العشرين للمبادرة العربية للسالم

الربيعان: دور مهم لإلعالم الكويتي 
في دعم أنشطة الالجئني

أسامة دياب

أشــادت رئيســة مكتب املفوضية السامية 
لشــؤون الالجئني بالكويت نســرين الربيعان 
بدور اإلعالم الكويتي في حشد الدعم ألنشطة 
املفوضية وإيصال نداءاتها وحتريك الرأي العام 
من خالل إيصال صورة عامة لوضع الالجئني 
في مختلف أنحاء العالم. وأشادت الربيعان في 
كلمة ألقتها خالل احلفل الذي أقامته املفوضية 
لتكرمي اإلعالميني احملليني مبساهمات الكويت 
ودورهــا الرائع فــي دعم القضايا اإلنســانية، 
مشــيرة إلى تفاقــم أزمة الالجئــني والنازحني 
بوصــول عددهم إلــى ١٠٠ مليون نازح والجئ 
حول العالم. وأضافت أن اإلعالم كسلطة رابعة 
وخامسة، شريك أساســي للمفوضية ومحرك 
محوري للرأي العــام احمللي والعاملي، ومؤثر 
كبير في النداء للمســاعدة وإلقاء الضوء على 
األصوات املنسية والضائعة في خضم احلروب 

والصراعات والكوارث الطبيعية.
وقالت: جنتمع اليوم لنشكركم على تبادل 
الــرؤى، على التعاون، وعلــى النصح وتبادل 

اخلبرات، على جهودكم وتغطياتكم وإبداعكم، 
والذي ما هو إال انعكاس للجو اإلنساني الثري 
في الكويت باإلضافــة لوصول أعداد الالجئني 
والنازحني لرقم تاريخي جديد يقدر بأكثر من 
١٠٠ مليون شخص حول العالم، وبعد عامني من 
التحديات والصعوبات غير االعتيادية بسبب 
ڤيــروس كوفيد- ١٩ فضــال عن ظهور طوارئ 
إنســانية جديدة مثل باكســتان وأفغانستان، 
أصبــح دور اإلعــالم أكثر أهمية مــن أي وقت 
مضى. وتابعت حديثها بأن عمليات املفوضية 
الســامية لألمم املتحدة لشــؤون الالجئني في 
الشرق األوسط وشــمال أفريقيا تواجه حاليا 
فجــوات متويل حادة لها آثــار فورية ومدمرة 
على البلدان التي تســتضيف عــددا كبيرا من 
الالجئني منذ عدة سنوات، إذ تتزايد التوترات 
بني الطوائف واخلطاب السلبي جتاه الالجئني 
بسبب التنافس على املوارد املتاحة الضئيلة، 
وقد جلأ الالجئون إلى آليات ســلبية للتعامل 
مــع الوضع، مثل تقليل عــدد الوجبات يوميا، 
وتراكم الديون، وإخراج األطفال من املدرســة 

إلرسالهم إلى العمل. 

(متني غوزال) ملشاهدة الڤيديونسرين الربيعان مع عدد من الزمالء الصحافيني 

ممثل األمير استقبل أعضاء غرفة التجارة األميركية ورؤساء شركات كبرى: 
مستعدون لتوفير كل الدعم والتسهيل للمستثمرين وخلق بيئة متطورة

نيويورك ـ كونا: استقبل 
ممثل صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، رئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح، 
فــي مقــر إقامته فــي مدينة 
نيويــورك أمــس، الرؤســاء 
التنفيذيني لعدد من الشركات 
الكبرى في الواليات املتحدة 

األميركية الصديقة.
اللقــاء  خــالل  وجــرى 
التطــورات  اســتعراض 
االقتصادية واالستثمارية في 
الكويت والوضع االقتصادي 
العاملــي وكذلــك اإلجــراءات 
والبرامج الداعمة للشــركات 
االقتصاديــة  واملؤسســات 
العاملية لالستثمار في الكويت 
لتحقق خططها الرامية لتنويع 
مصادر الدخل ومتكني مساهمة 
القطاع اخلاص في االقتصاد 
الوطني وخلــق فرص عمل 
جديدة ورفع إنتاجية األيدي 

العاملة الكويتية.
وقال سمو رئيس مجلس 
الوزراء إن لقاءاته مع ممثلي 
الشركات األميركية جاءت بناء 
الســامية  التوجيهات  علــى 
األميــر  الســمو  لصاحــب 
الشــيخ نواف األحمد وسمو 
ولــي العهد الشــيخ مشــعل 
األحمــد والتأكيد على أهمية 
فتــح آفــاق للتعــاون البناء 
مع املؤسســات االقتصادية 
األميركيــة واالســتفادة من 
خبراتها املتنوعة في شــتى 
املجــاالت، مؤكــدا اســتعداد 

سمو رئيس الوزراء استعرض خالل اللقاء إجراءات دعم االستثمار في الكويت لتنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل جديدة ورفع إنتاجية األيدي العاملة الكويتية

ممثل األمير، سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح خالل احد اللقاءات االقتصادية في نيويورك

ممثل األمير في حوار حول اجراءات دعم االستثمار في الكويت

ممثل صاحب السمو األمير مستقبال في مقر إقامته مبدينة نيويورك أعضاء غرفة التجارة األميركية

الكويــت لتوفيــر كل ســبل 
الدعــم والتســهيل املختلفة 
للمســتثمرين وخلــق بيئة 
استثمارية صلبة ومتطورة.
من جهتــه، أكد مدير عام 
هيئــة تشــجيع االســتثمار 
املباشر الشيخ د.مشعل اجلابر 
ان اللقاءات التي عقدها سمو 
رئيــس مجلس الــوزراء مع 
ممثلي هذه الشــركات كانت 
إيجابية ومثمرة، ومن شأنها 
أن تعزز اســتقطاب تدفقات 
االســتثمارات املباشــرة إلى 
الكويت وتنسجم مع أهداف 

الرؤية الوطنية ٢٠٣٥.
وأوضح اجلابر أن العمل 
علــى اســتقطاب الشــركات 
العاملية جاء ثمــرة التعاون 
املتواصل بني الهيئة ونظيراتها 
من اجلهات احلكومية املعنية 
لتســهيل بيئة األعمال وذلك 
جلــذب شــركات عاملية ذات 
قيمة فعليــة مضافة وخلق 

ممثل األمير استقبل رئيس وزراء 
العراق ووزير خارجية البحرين

نيويوركـ  كونا: استقبل ممثل صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء في 

جمهورية العراق الشقيق مصطفى الكاظمي.
وجرى خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية بني البلدين 
وســبل تعزيزها مبا يخدم مصالح الشــعبني الشقيقني 
إضافة إلى اســتعراض القضايا ذات االهتمام املشــترك 
واملطروحة على جدول أعمال اجلمعية العامة لألمم املتحدة.

كما استقبل ممثل صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح، في مقر إقامته في مدينة نيويورك أمس 
وزير اخلارجية في مملكة البحرين الشقيقة د.عبداللطيف 
الزياني على هامــش اجتماعات الدورة الـ ٧٧ للجمعية 

العامة لألمم املتحدة.
وجــرى خالل اللقاء اســتعراض العالقــات الثنائية 
األخوية بني البلدين وسبل تعزيزها مبا يخدم مصالح 
الشعبني الشــقيقني، إضافة إلى مناقشــة القضايا ذات 
االهتمام املشترك واملطروحة على جدول أعمال اجلمعية 

العامة لألمم املتحدة. 

ممثل األمير، سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح مستقبال رئيس وزراء العراق

فرص عمل مباشرة للكوادر 
الوطنية في مختلف املجاالت 
واملســتويات اإلداريــة ممــا 
يساهم في تنمية رأس املال 
البشــري للعمالــة الوطنية 

الشابة.
من جهة اخرى، اســتقبل 
ممثل صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، رئيس 

مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح، 
فــي مقــر إقامته فــي مدينة 
نيويورك أمس أعضاء غرفة 

التجارة األميركية.
اللقــاء  خــالل  وجــرى 
التي  اســتعراض اإلجراءات 
الكويــت واخلاصة  اتخذتها 
التجاريــة  بالتســهيالت 

واالئتمانيــة ووفرتها خللق 
بيئــة جتارية واســتثمارية 
وكذلك القوانني والتشريعات 
الالزمة لتحسني بيئة األعمال 
وتعزيز الفرص االستثمارية 

والتنافسية.
حضــر املقابــالت وزيــر 
الشــيخ د.أحمد  اخلارجيــة 
ناصر احملمد، ومدير عام هيئة 
املباشر  تشجيع االســتثمار 
الشــيخ د.مشــعل اجلابــر، 
ووكيل ديوان رئيس مجلس 
الــوزراء الشــيخ خالد طالل 
اخلالد، ومدير مكتب ســمو 
رئيس مجلس الوزراء حمد 
بدر العامــر، وعضو مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب في 
الهيئة العامة لالستثمار غامن 
سليمان الغنيمان، وسفيرنا 
املتحــدة  الواليــات  لــدى 

األميركية جاسم البديوي.
مــن جانــب آخــر، بعث 
رئيس مجلس الوزراء سمو 

الشــيخ أحمد نواف األحمد 
الصباح ببرقيــة تهنئة إلى 
فرويــال تســاالم حاكم عام 
بليــز الصديقــة مبناســبة 
العيد الوطني لبالدها.  وبعث 
رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشــيخ أحمد نواف األحمد 
الصباح ببرقيــة تهنئة إلى 
الرئيس فاهاغن خاتشاتريان 
رئيــس جمهوريــة أرمينيا 
العيد  الصديقــة مبناســبة 

الوطني لبالده.
كما بعــث رئيس مجلس 
الوزراء ســمو الشيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح ببرقية 
تعزيــة الى الرئيســة بيديا 
ديفي بهانداري رئيسة نيبال 
الصديقة ضمنها سموه خالص 
تعازيــه وصادق مواســاته 
بضحايا االنهيارات األرضية 
جراء األمطــار الغزيرة التي 
هطلت علــى مناطق متفرقة 

في نيبال.


