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األمير هنأ خادم احلرمني بذكرى اليوم الوطني: 
عالقات أخوية وطيدة تربط البلدين والشعبني

ولي العهد: إجنازات تنموية وحضارية 
حققتها السعودية على األصعدة كافة

بعث صاحب الســمو األمير الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم احلرمني الشريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة العربية 
السعودية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناســبة ذكرى اليوم الوطني للبلد الشقيق، مؤكدا 
ســموه عمق العالقات األخوية الوطيدة والتاريخية 
التي تربط الكويت واململكة العربية السعودية الشقيقة 
وشعبيهما الكرميني، ومستذكرا سموه مواقف اململكة 
العربية الســعودية الشــقيقة األصيلة جتاه قضايا 
األمتني العربية واإلسالمية فضال عن مواقفها األخوية 

الصادقة جتاه الكويت.
كما عبر سموه عن اعتزازه مبا حققه البلد الشقيق 
في عهد خادم احلرمني الشريفني امليمون من إجنازات 
حضارية بارزة شملت مختلف املجاالت وأسهمت في 
االرتقاء مبكانة اململكة العربية الســعودية الشقيقة 
الرفيعة واملرموقة بني دول العالم، سائال سموه املولى 
تعالى أن يدمي على أخيه خادم احلرمني الشريفني موفور 
الصحة ومتام العافية ملواصلة قيادة مســيرة اخلير 
والنماء في اململكة العربية السعودية الشقيقة، وأن 
يحقق للبلد الشــقيق املزيد من التقدم واالزدهار في 
ظل القيادة احلكيمة والرشيدة ألخيه خادم احلرمني 
الشــريفني، ومبــؤازرة صاحب الســمو امللكي األمير 
محمد بن ســلمان ولــي العهد نائــب رئيس مجلس 

الوزراء وزير الدفاع.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ببرقية تهنئة 
إلى أخيه خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 
آل ســعود ملك اململكة العربية الســعودية الشقيقة عبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة 
العربية السعودية الشقيقة وعن إشادته باإلجنازات التنموية 

واحلضارية التي حققها البلد الشقيق على األصعدة كافة.
مبتهال سموه إلى الباري جّل وعال أن يدمي على أخيه خادم 
احلرمني الشريفني وافر الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة 
العربية السعودية الشقيقة كل الرقي واالزدهار في ظل قيادته 
احلكيمة ومبؤازرة صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان 
آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. 
كما بعث ســمو ولي العهد الشــيخ مشــعل األحمد ببرقية 
تهنئة إلى أخيه صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع في اململكة العربية الســعودية الشــقيقة ضمنها 
ســموه خالص تهانيه مبناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة 

العربية السعودية الشقيقة.
سائال ســموه الباري جل وعال أن يحقق للمملكة العربية 
السعودية الشقيقة املزيد من التقدم واالزدهار في ظل القيادة 
احلكيمة خلادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 
آل ســعود ملك اململكة العربية السعودية الشقيقة ومبؤازرة 
صاحب الســمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 

وأن يدمي عليهما وافر الصحة ومتام العافية.

سموه هنأ خادم احلرمني الشريفني وولي العهد السعودي بذكرى اليوم الوطني للمملكةصاحب السمو استذكر مواقف اململكة جتاه قضايا األمتني العربية واإلسالمية

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

رئيس الوزراء هّنأ 
خادم احلرمني 

بذكرى اليوم الوطني
بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح ببرقية تهنئة 
إلى خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة العربية 
السعودية الشقيقة، ضمنها سموه خالص 
تهانيــه مبناســبة ذكرى اليــوم الوطني 

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباحللمملكة العربية السعودية الشقيقة.

طالل اخلالد هّنأ ولي العهد السعودي: 
مصير مشترك يجمع بني البلدين

بعــث نائــب رئيــس 
مجلــس الــوزراء ووزير 
الدفــاع ووزيــر الداخلية 
بالوكالــة الشــيخ طــالل 
اخلالــد ببرقية تهنئة إلى 
ولــي العهــد نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع 
باململكة العربية السعودية 
الشقيقة سمو األمير محمد 
بن سلمان بن عبدالعزيز آل 
سعود مبناسبة الذكــرى 
الـ٩٢ لليوم الوطني لبالده.

وقالت وزارة الدفاع في 
بيان صحافي إن الشيخ طالل اخلالد عبر 
في برقيته عن اعتــزازه بعمق العالقات 

التاريخيــة املتجــــــذرة 
والروابط األخوية املتينة 
ووحدة املصير املشــترك 
الذي يجمع بــني البلدين 
الشقيقني، سائال اهللا عز 
وجــل أن يكتــب جلهــود 
األميــر محمد بن ســلمان 
التوفيق والسداد والنجاح 
السعـــــودي  وللشعـــب 
الشقيق املزيد من الرخاء 
والتقدم واالزدهار في ظل 
القيــادة احلكيمــة خلادم 
امللك  الشــريفني  احلرمني 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة 

العربية السعودية.

الشيخ طالل اخلالد

رئيس األركان اطلع على آلية سير مقابالت
املتقدمني لاللتحاق بكلية علي الصباح العسكرية

قام رئيس األركان العامة للجيش الفريق 
الركن خالد الصالــح الصباح صباح أمس 
بزيــارة تفقديــة إلــى كلية علــي الصباح 
العسكرية، حيث اطلع على آلية سير املقابالت 
الشخصية للمتقدمني لدفعة الطلبة الضباط 
اجلامعــني ٢٣ ودفعة الطلبــة الضباط ٤٩، 
وكان في اســتقباله آمر كلية علي الصباح 
العسكرية العميد الركن خالد العتيبي، حيث 

قــدم له إيجازا مفصال عــن مجريات وآلية 
التســجيل واملراحــل التي ميــر من خاللها 

املتقدم للكلية العسكرية.
ووجه الفريق الركن خالد الصالح ضباط 
الكلية والقائمني على عملية التسجيل باتخاذ 
جميع الترتيبات املناسبة الستكمال إجراءات 
واختبارات القبول للمتقدمني، ورافقه خالل 
الزيارة عدد من كبار الضباط القادة باجليش.

الفريق الركن خالد الصالح الصباح خالل اطالعه على آلية سير املقابالت

سفير قيرغيزيا: دور إنساني وتنموي لـ«الهالل األحمر»
كونا: أشــاد سفير جمهورية قيرغيزيا 
لدى الكويت عظمــات قاراغولوف بالدور 
اإلنســاني واالغاثي والتنموي الذي تقوم 

به جمعية الهالل االحمر محليا ودوليا.
وقال قاراغولوف لـ«كونا» عقب لقائه 
رئيس مجلس ادارة اجلمعية د.هالل الساير 
إن زيارته للجمعية تأتي في إطار توطيد 
العالقات بني اجلانبني في العمل االنساني 
واالغاثي. ونوه بجهود اجلمعية في مساعدة 
الدول املتضررة جراء الكوارث الطبيعية أو 
االزمات االنسانية في جميع أنحاء العالم، 
مشيرا إلى أنه تعرف على مختلف اجلوانب 

اإلنســانية التي تعنى بها اجلمعية محليا 
ودوليــا وما تقوم به من جهود إغاثية في 

كثير من املناطق املتضررة حول العالم.
وأفاد بأنه مت خالل اللقاء بحث الســبل 
الكفيلة بتعزيز جهود اجلمعية على الساحة 
في قيرغيزيــا وتوثيق الصالت واالرتقاء 
مبجاالت الشــراكة مع اجلهــات املختصة 
بالشأن اإلنساني هناك. ولفت قاراغولوف 
إلى أن بــالده ترتبط مع الكويت بعالقات 
صداقــة متينة وســط ســعي البلدين إلى 
تطوير العالقات السياســية واالقتصادية 

القائمة بينهما.

وزير اإلعالم: تأهيل الكوادر العربية وتنمية املواهب الشبابية 
القادرة على قيادة وتوجيه املشهد اإلعالمي العربي

السفير الصيني: الكويت بها ٧٨ ماركة سيارات منها ٢٢ صينية

القاهرة ـ ناهد إمام

 أكد وزير االعالم والثقافة 
ووزير الدولة لشؤون الشباب 
عبدالرحمــن املطيري أهمية 
العمــل املســتمر والــدؤوب 
التطــور االعالمــي  ملواكبــة 
الذي يشهده العالم «من خالل 
وضع اخلطط االستراتيجية 
الركائز  التشــاركية واضحة 
واألهداف». جاء ذلك في كلمة 
للوزير املطيري امام اجللسة 
االفتتاحيــة للــدورة الـــ ٥٢

ملجلس وزراء االعالم العرب 
مبقر جامعة الــدول العربية 

بالقاهرة.
الوزيــر املطيري  وشــدد 
في هذا الســياق على «أهمية 
العمل علــى تأهيــل الكوادر 
املواهــب  العربيــة وتنميــة 
الشــبابية الواعــدة والقادرة 
علــى قيادة وتوجيه املشــهد 
االعالمي العربي من خالل خلق 
املزيد من الفرص واملبادرات 
املشــتركة بني الدول العربية 

وصوال الى العاملية».
ولفــت الــى الــدور املهــم 
والبارز لإلعــالم في حتويل 
الكثيــر من مجريات األحداث 
والتعامل مع التفاعالت الدولية 

أسامة دياب

قال سفير جمهورية الصني 
الشــعبية لدى البالد تشانغ 
جيانــوي إن هيــكل صناعــة 
الســيارات العامليــة قد تغير 
كثيرا منذ عام ٢٠١٢ حيث دخلت 
السيارات الصينية  صادرات 
فترة النمو السريع، الفتا إلى أن 
بالده صدرت أكثر من ٢ مليون 
سيارة في عام ٢٠٢١، موضحا 
أن الكويــت يوجد بها حوالي 
٧٨ ماركة سيارات عاملية، منها 
٢٢ ماركة صينية، وجتاوزت 
حصة سوق السيارات الصينية 
في الكويت حصة الســيارات 
األملانية والكورية، لتصبح من 
العالمات التجارية الرئيسية 
في الكويت. وأضاف في مجمل 

دوالر أميركي، بزيادة سنوية 
قدرها ٩٩٫٤٪، مشــيرا إلى أن 
السيارات الصينية حققت أداء 
متميزا وحازت سمعة طيبة في 
السوق الكويتي وذلك لألسباب 
التاليــة: االبتكار والتنســيق 
واحلفاظ على البيئة واالنفتاح 
والتشارك وهي مفاهيم متثل 
التنمية اجلديد للصني، كما هو 
االجتاه الثابت للصني لتعزيز 

التنمية عالية اجلودة.
وأضاف ان املؤمتر الوطني 
العشــرين للحزب احلاكم في 
الصــني - احلزب الشــيوعي 
الصينــي - ســيعقد الشــهر 
املقبل، والذي سيقود الصني إلى 
اتخاذ خطوات أكثر صالبة نحو 
مســتقبل أكثر إشراقا. وقال: 
نعتقد اعتقادا راسخا أن إيقاع 

التنمية االقتصادية املطردة في 
الصني لن يصيبه التغيير، وأن 
إجراءات اإلصالح واالنفتاح في 
الصني لن تتوقف. وستحافظ 
صناعة الســيارات في الصني 
أيضــا علــى زخم التحســني 
الذاتي، وتعمل على حتســني 
اجلودة، وحتيي مستقبال أكثر 
إشراقا. واختتم حديثه قائال: 
بدون العمل الشاق طويل األمد، 
لن حتقق السيارات الصينية 
مثل هــذه اإلجنازات أبدا. فقد 
وفرنا خدمــات جيدة وعالية 
اجلــودة لتوســيع الســوق، 
وأبدعنا التكنولوجيا واإلدارة 
اجليدة الستشراق آفاق جديدة، 
واستكشــاف أفضــل مســار 
لتطوير شــركات الســيارات 

الصينية.

كلمته التي ألقاها خالل ورشة 
عمــل أقامتها الســفارة حول 
مســتقبل تطــور الســيارات 
الصينية في الكويت - وفقا 
العامــة  إلحصــاءات اإلدارة 

للجمــارك الصينية، صدرت 
الصني في عــام ٢٠٢١م ١٧٨٥٩

ســيارة إلى الكويــت، بزيادة 
ســنوية قدرهــا ٨١٪، حيــث 
بلغــت القيمــة ١٣٤٫٥ مليون 

اخلــاص املرئــي واملقــروء 
واملسموع وااللكتروني أدوارا 
مختلفة، منها القيام بدور حلقة 
الوصل بني اجلهــات املعنية 
وبني أفــراد املجتمع وتوعية 
األفراد وتعزيز وقاية املجتمع 
والتصدي للشــائعات واحلد 
من أخطار األزمة والعمل على 
تغيير السلوك بشكل إيجابي».
وقال الوزير املطيري «ما 
بــني التهويل والتهوين أثبت 
العربــي احترافيــة  االعــالم 
ومهنية وريادة خالل تلك االزمة 
بامتالكــه مهارات التنســيق 
والتكامل مع مؤسسات الدولة 
وحس املسؤولية الوطنية وما 
تتطلبه من شــفافية إلظهار 

وجدد الوزير املطيري في 
كلمته «موقف الكويت الثابت 
قيادة وحكومة وشعبا الداعم 
للقضية الفلسطينية على كل 
األصعدة االقليمية والدولية 
وفي شتى املجاالت السياسية 

واالعالمية واالنسانية».
كمــا اكــد مواصلــة دعــم 
الكويت «حتى تتحقق للشعب 
الشــقيق كامل  الفلســطيني 
حقوقه في ظل دولة مستقلة 
عاصمتهــا القدس الشــرقية 
وفقــا للمرجعيــات الدوليــة 
وفي مقدمتها قرارات مجلس 
األمــن ذات الصلــة واملبادرة 
العربية للسالم». وأكد حرص 
وزارة االعــالم فــي الكويت 
من خالل قنواتها املسموعة 
واملرئية وااللكترونية على 
متابعة الشــأن الفلسطيني 
الوعــي بالقضيــة  وابقــاء 
الفلســطينية حاضــرا لدى 

األجيال الصاعدة.
الكويــت  ادانــة  وجــدد 
الشــديدة ملــا يتعــرض له 
األشــقاء فــي فلســطني من 
انتهاكات وجتاوزات مستمرة 
وصلت الى مؤسسات االعالم 
وأرواح االعالميني مبا يخالف 
االتفاقيات واملواثيق الدولية.

احلقائق للمجتمع واالستجابة 
السريعة واملتزنة».

وأشــار إلى أهمية «العمل 
على توحيد الرسالة االعالمية 
واالعالنية من جانب وسائل 
االعــالم املختلفــة وهــو مــا 
أنتــج خطابــا اعالميــا فاعال 
مؤثــرا يحظــى باملصداقيــة 
واملوضوعية واملتابعة والقدرة 
على التأثير في أفراد املجتمع 
التــام للضوابط  واالحتــرام 

األخالقية».
ولفــت الــى أن «الكويــت 
تبرهن على ضــرورة العمل 
ملواكبــة التطــور املتســارع 
والتحول إلعالم رقمي بتقنيات 
واستراتيجيات حديثة متجددة 
ليصبح االعالم مصدرا للمعرفة 
ومنظمــا للخدمــة وموجهــا 

للخطاب احملفز للريادة».
واشــار الى ان ذلــك يأتي 
«وصــوال الى التحــول نحو 
االعالم الذي يتبنى نهج التنمية 
املســتدامة ويتولــى صياغة 
اخلطاب االعالمــي على نحو 
متوافق مع قضايانا وثوابتنا 
العربيــة األصيلــة ويحقــق 
الريادة التي جتمع بني احملتوى 
الهادف وتوثيق ونشر الهوية 
العربية وتنمية املجتمعات».

أكد أهمية العمل املستمر والدؤوب ملواكبة التطور اإلعالمي الذي يشهده العالم

خالل ورشة عمل أقامتها السفارة حول مستقبل تطور السيارات الصينية في الكويت

الوزير عبدالرحمن املطيري مترئسا وفد الكويت

(ريليش كومار) السفير الصيني مع الزميل اسامة دياب 

ومواجهة األزمات والكوارث، 
مؤكدا «تضاعف» مســؤولية 
االعــالم بعــد أن أصبــح أهم 
األطراف الفاعلة واملؤثرة في 
ادارة األزمــات «مهمــا كانــت 

طبيعتها وخطورتها».
وشــدد علــى ان «االعالم 
اجلاد واملسؤول يسهم في دعم 
االدارة احلكومية واملؤسسية 
واحتواء اآلثــار الناجمة عن 
االزمات والكوارث»، مشــيرا 
الى أن أزمة انتشــار ڤيروس 
«كورونــا» ومــا فرضته من 
حتديــات متراكمة ومتداخلة 

كانت خير مثال لذلك.
وأوضح أن «االعالم الرسمي 
لعب جنبا الى جنب مع االعالم 

الناصر: شراكة إستراتيجية بني دول «التعاون» واالحتاد األوروبي
نيويورك ـ كونا: شــارك وزير اخلارجية الشيخ د. 
أحمــد ناصــر احملمد في اجتمــاع وزراء خارجية دول 
مجلس التعاون مع املمثل األعلى للسياسة اخلارجية 
واألمنيــة لالحتــاد األوروبي والذي عقــد على هامش 
أعمــال الدورة الـ٧٧ للجمعية العامة لألمم املتحدة في 

مدينة نيويورك.
وتناول االجتماع الشراكة االستراتيجية التي تربط 
دول مجلس التعاون واالحتاد األوروبي وسبل تعزيزها 

وتطويرها في شتى املجاالت.
كمــا بحث اجلانبــان امللفات الراهنــة في املنطقتني 
العربيــة واألوروبية وغيرها من القضايا السياســية 

واألمنية واالقتصادية ذات االهتمام املشترك.

شارك في اجتماع وزراء خارجية «التعاون» مع املمثل األعلى للسياسة اخلارجية واألمنية لالحتاد األوروبي

الشيخ د.احمد الناصر ود.نايف احلجرف مع وزراء خارجية دول «التعاون» واملمثل األعلى للسياسة اخلارجية لالحتاد األوروبي

ملشاهدة الڤيديو


