
محليات
اجلمعة ٤ نوفمبر ٢٠٢٢

03

ولي العهد هنأ رئيسي بنما ودومينيكا بالعيد الوطنياألمير هنأ رئيسي بنما ودومينيكا بالعيد الوطني
بعث صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئة إلى الرئيس لورينتينو 
كورتيزو رئيس جمهورية بنما 
الصديقة عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا سموه 
له موفور الصحــة والعافية 
وجلمهوريــة بنما وشــعبها 
الصديق كل التقدم واالزدهار.
كما بعث صاحب الســمو 
األمير الشــيخ نــواف األحمد 
ببرقيــة تهنئة إلــى الرئيس 
رئيــس  ســافارين  تشــالز 
دومينيكا الصديقة عبر فيها 
ســموه عــن خالــص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده، 
متمنيا سموه له موفور الصحة 
والعافية ولدومينيكا وشعبها 
الصديق كل التقدم واالزدهار.

بعث ســمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد ببرقية 
تهنئة إلى الرئيس تشالز 
سافارين رئيس دومينيكا 
الصديقــة ضمنها ســموه 
خالص تهانيه مبناســبة 
العيد الوطني لبالده راجيا 
له وافر الصحة والعافية.

كمــا بعــث ســمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
لورينتينو كورتيزو رئيس 
جمهورية بنمــا الصديقة 
ضمنهــا ســموه خالــص 
تهانيــه مبناســبة العيــد 
الوطني لبــالده راجيا له 

وافر الصحة والعافية.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

رئيس الوزراء هنأ رئيسي 
دومينيكا وبنما بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيس تشــالز سافارين 

رئيس دومينيكا الصديقة مبناسبة العيد الوطني لبالده.
كما بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف 
األحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيس لورينتينو كورتيزو 
رئيس جمهورية بنما الصديقة مبناسبة العيد الوطني لبالده.

الصندوق الكويتي يحصد جائزة 
«املساعدات اإلمنائية العاملية املتميزة»

واشنطن - كونا: قدم 
املجلس الوطني للعالقات 
العربية - األميركية (جائزة 
املساعدات االمنائية العاملية 
املتميزة) واألولى من نوعها 
للصندوق الكويتي للتنمية 
العربيــة  االقتصاديــة 
التي  تكرميــا ملســاعداته 
يقدمهــا للــدول العربيــة 
والنامية االخرى لتطوير 

اقتصاداتها.
وقــدم اجلائــزة مدير 
املجلس ورئيسه التنفيذي 

د. جــون انتونــي للمدير العــام للصندوق 
الكويتــي مــروان الغامن وذلك فــي املؤمتر 
الســنوي الـ ٣١ لـ «صناع القرار السياســي 
العربي األميركي» الذي عقد مســاء االربعاء 
وحضره سفيرنا في الواليات املتحدة جاسم 
البديوي وعدد من كبار املسؤولني االميركيني 
والعرب. وقال انتوني في كلمة باملناسبة ان 
«هذه اجلائزة تعد تقديرا للجهود االنسانية 
التــي يبذلها الصنــدوق الكويتــي للتنمية 
االقتصادية العربية لرفع املستوى املعيشي 
لالفراد واملجتمعات في مختلف انحاء العالم».
وأكــد ان الصندوق الكويتي «مؤسســة 
تستحق وبكل جدارة التكرمي والتقدير» وأثنى 
على عمله الذي وصفــه بـ «الالفت لألنظار 
والذي ساهم في تخفيف معاناة االنسانية».
وأضــاف انتونــي «لقد قــدم الصندوق 
الكويتي منذ تأسيسه مساعدات غير مشروطة 
ألكثر من مائة دولة وللعديد من املؤسسات 
في املنطقة والتي تأسســت بعد الصندوق 

واتخذت منه منوذجا يحتذى».
مــن جهتــه، قال الغــامن فــي تصريح لـ 
«كونا»: «حقيقة األمر أن هذه اجلائزة كانت 
بالنسبة لي شــخصيا مبنزلة عرفان بدور 
الصندوق الكويتي ممثال بدولة الكويت في 

كرمه مجلس العالقات األميركية - العربية بحضور سفيرنا في واشنطن

الكويت: ندعم جهود مفوضية شؤون الالجئني

..وجتدد تأكيدها على احترام حقوق اإلنسان

نيويــورك - كونا: أكــدت الكويت دعمها 
جلهود املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون 
الالجئــني املتمثلة في امتام عودة أو دمج أو 
توطني الالجئــني في جميــع دول العالم مع 

حرصها التام على حمايتهم.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها امللحق 
الديبلوماسي راشد العبهول أمام اللجنة الثالثة 
للجمعية العامة لألمم املتحدة خالل مناقشة 
بنــد «تقرير مفــوض األمم املتحدة الســامي 
لشؤون الالجئني واملسائل املتصلة بالالجئني 
والعائدين واملشردين واملسائل اإلنسانية».

وقــال العبهــول «ترحب بــالدي بجهود 
املفوضية النشاء شــبكة الدعم الواسعة مع 
شركائها على الصعيدين االقليمي والدولي» 
مؤكــدا في هــذا الصدد حــرص الكويت على 
ضمان سالمة عاملي املفوضية السامية لشؤون 
الالجئني إذ يعمل ما يقارب ربع القوى العاملة 
فــي مواقع ذات مســتويات كبيــرة أو عالية 

التهديد.
وأضــاف «أن املفوضية الســامية تتمتع 
بعالقــة متنامية ومتجذرة مع الكويت حيث 
احتفلت املفوضية هذا العام بالذكرى الواحدة 

والثالثني منذ تأسيس مكتبها لدى بالدي».
ولفــت العبهــول إلى أن هــذه العالقة قد 
ساهمت في اكمال الغايات االنسانية التي دأبت 

نيويورك - (كونا): جددت الكويت تأكيدها 
علــى أهمية تعزيز واحترام حقوق اإلنســان 
وحمايتهــا، مشــيرة إلى أن الســالم هو أحد 

مقتضيات حقوق اإلنسان.
جــاء ذلك خالل كلمة الكويــت التي ألقاها 
امللحق الديبلوماســي عبداهللا العصفور أمام 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة خالل مناقشــة 

بند «تقرير مجلس حقوق اإلنسان».
وقال العصفور إن «السعي لتعزيز حقوق 
اإلنســان لن يثمر إال بالتعاون والتنسيق ما 
بني الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية ودون 
اإلقليميــة مع هيئــات األمم املتحدة والهيئات 
احلكومية وغير احلكومية لكي نصل الى عالم 

أكثر استدامة».
وأضاف ان الكويت تدرك حجم التحديات 
التي تواجه األمم املتحدة وأجهزتها ذات الصلة 
كافة بتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها وخاصة 
مجلس حقوق اإلنسان ومفوضية األمم املتحدة 

السامية حلقوق اإلنسان.
وأوضح العصفور ان تلك األجهزة تسعى 
إلى متتع شعوب العالم كافة بحقوقهم األساسية 

الكويت على حتقيقها فيما يخص األشخاص 
الذين يواجهون حتديات متزايدة ويعيشون 
أوضاعا صعبة نتيجة للنزاعات املسلحة أو 

الكوارث الطبيعية.
وأوضح ان مساعي الكويت االنسانية امتدت 
لتغطي شــطرا كبيرا من بقاع العالم وأثرت 
ايجابا على حياة العديد على اختالف أعراقهم 
وانتماءاتهم من خالل سياستها املرتكزة على 
التنمية وعدم التمييز والتسييس في تقدمي 

العون واإلغاثة.

مبا يتماشى مع مقاصد وأهداف األمم املتحدة 
الواردة في امليثاق ويتفق مع تطلعاتها لعالم 
يعمل على حتقيق التنمية املستدامة في إطار 
يسوده السالم واألمن واألمان. وذكر ان التزام 
الدول باحتــرام حقوق اإلنســان يعد املعيار 
املعاصر لقياس تقدم الشعوب واألمم في حني 
يسهم ميثاق األمم املتحدة بالنهوض وتعزيز 

حقوق اإلنسان واحلفاظ على حرياته.

امللحق الديبلوماسي راشد العبهول

امللحق الديبلوماسي عبداهللا العصفور

وزير الدفاع قّلد كوكبة جديدة من الضباط رتبهم: سّخروا 
جهودكم خلدمة الكويت وكونوا مثاًال يحتذى في تصرفاتكم

العوضي: تعاون مثمر ورؤى متطابقة جتمع الكويت وإيطاليا

قلد وزير الدفاع الشيخ 
عبــداهللا العلــي فــي مقــر 
الوزارة صباح أمس كوكبة 
جديــدة من الضباط رتبهم 
بعد صدور املرسوم األميري 
بتوليتهم ضباطا باجليش 
الكويتــي، وبدأت مراســم 
التوليــة بقراءة املرســوم 
األميــري ثــم أدى الضباط 

اجلدد القسم القانوني.
وأعرب وزير الدفاع في 
بيان صحافي لرئاسة األركان 
عن تهنئته للضباط اجلدد 
ونيلهم ثقة صاحب السمو 
األمير القائد األعلى للقوات 
املسلحة الشيخ نواف األحمد 

أسامة دياب

أكد ممثل القوات املسلحة 
مدير مديرية التوجيه املعنوي 
والعالقــات العامــة باجليش 
الكويتي العميد الركن بحري 
محمــد العوضــي ان الكويت 
وإيطاليــا تتمتعــان بعالقات 
تاريخيــة ممتــدة ألكثر من ٦

عقود، الفتا الى تطابق الرؤى 
بني البلدين. 

جــاء ذلك فــي كلمته التي 
ألقاها نيابة عن رئيس األركان 
العامة للجيش الفريق الركن 
خالــد صالح الصبــاح خالل 
الســفارة االيطالية  احتفــال 
بيوم الوحدة الوطنية والقوات 
العوضــي:  املســلحة. وقــال 
انــه لشــرف أن أكــون معكم 
ممثــال عــن القوات املســلحة 
الكويتية، وحاضرا نيابة عن 
رئيس األركان العامة للجيش 
لالحتفال وتهنئــة أصدقائنا 
الذكــرى ١٠٣ االيطاليــني في 
الوحدة  للنصــر واســتكمال 
الوطنية، مشــيرا إلى أنه في 

العلــي «إنه لشــرف عظيم 
أن حتملوا أمانة ومسؤولية 
حماية الوطــن والذود عن 

على أمن شــعبنا والســيادة 
على أرضنا، فلدينا الكثير من 
األشياء املشــتركة، وبصفتنا 
دوال تسعى إلى السالم فإننا 
نتمسك بنفس مبادئ الدفاع، 
آمال أن يستمر ذلك في املساهمة 
باألمن واالستقرار واالزدهار 
علــى الصعيديــن اإلقليمــي 

والدولي.
امللحــق  قــال  بــدوره، 
لــدى  العســكري االيطالــي 
العقيد ســالفاتوري  الكويت 
فيــرارا: إنه لشــرف كبير لنا 

احلبيب وشعبه الكرمي في 
ظل القيادة احلكيمة لصاحب 
السمو األمير القائد األعلى 
الشــيخ  للقوات املســلحة 
نواف األحمد وســمو ولي 
العهد األمني الشيخ مشعل 
اهللا  حفظهمــا  األحمــد، 
ورعاهما وسدد على طريق 

اخلير خطاهما».
حضــر مراســم التقليد 
العامــة  األركان  رئيــس 
للجيش الفريق الركن خالد 
صالح الصباح ووكيل وزارة 
الدفاع بالندب الشــيخ فهد 
جابر العلي وعدد من كبار 

الضباط القادة باجليش.

حتــت رعايــة األمم املتحــدة 
وحلف الناتو، وذلك مبوجب 
االتفاقات الثنائية وبالتحالف 
مع شركائنا، من أجل مواجهة 
العديد من التهديدات للسالم 
واالســتقرار واالزدهــار مثل 
اإلرهــاب الدولــي والقرصنة 
واالجتار غير املشروع بالبشر 
وغيرها. وسلط الضوء على 
العالقات العسكرية بني الكويت 
وإيطاليا، الفتا الى أن الدفاع 
اإليطالي في هذا البلد يعتبر 
إحــدى الوحدات العســكرية 
املنتشــرة خارج  الرئيســية 
حدودنــا الوطنية، داخل قوة 
املهام املشتركة «عملية العزم 
الصلب»، معربا بالنيابة عن 
وزارة الدفــاع اإليطاليــة عن 
خالص امتنانه لدعم الكويت 
املتميــز للقــوات املســلحة 
اإليطاليــة واهتمامهــا غيــر 
املشروط بهم، مشيرا الى دور 
اجليش االيطالي من النســاء 
والرجال الذيــن يخدمون في 
قاعــدة علي الســالم اجلوية 

ومعسكر عريفجان.

ترابه الغالــي فكونوا أهال 
لهذه الثقة الغالية واعملوا 
على تســخير كل جهودكم 
وإمكانياتكم خلدمة الكويت 
وتسلحوا بالعلم والتدريب 
مــع  وتعاونــوا  والعمــل 
ومرؤســيكم  رؤســائكم 
وكونوا قــدوة في تعاملكم 
ومثــاال يحتذى في أقوالكم 

وتصرفاتكم».
وســأل اهللا عز وجل أن 
يوفق الضباط اجلدد ملا فيه 
اخليــر والتوفيق والنجاح 
«كمــا أســأله ســبحانه أن 
يــدمي نعمة األمــن واألمان 
والعزة والرفعة على بلدنا 

أن نحتفــل مبعلم تاريخي ال 
ينسى في تاريخنا وماضينا 
معكم جميعا، والذي يدل على 
الصداقة الوثيقة بني الكويت 
وإيطاليا. وذكر فيرارا أن الرابع 
من نوفمبر تاريخ النصر في 
احلرب العاملية األولى بعد ٣

حروب من االستقالل في القرن 
التاسع عشر، والتي سمحت 
لبلدنا بفرض احلدود احلالية 
تقريبــا، واســتعادة بعــض 
األجــزاء املهمة مــن األراضي 
والســكان اإليطاليني في ظل 
إعادة الوحدة الوطنية، وإلحياء 
ذكرى تضحية مئات اآلالف من 
اجلنود اإليطاليني، فإن الرابع 
من نوفمبر هو أيضا التاريخ 
الــذي مت فيه نصــب اجلندي 
املجهول فــي ضريح اجلندي 
املجهول فــي روما، كإشــادة 
لكل هؤالء اجلنود الذين لقوا 
حتفهم في القتال ولم يحظوا 

بجنازات مناسبة.
ولفت إلى مشاركة اجليش 
االيطالــي وتواجــده فــي ٣٦

مهمــة دوليــة فــي ٢٠ دولة، 

خالل احتفال السفارة االيطالية مبناسبة يوم الوحدة الوطنية والقوات املسلحة

الشيخ عبداهللا العلي يقلد احد الضباط رتبته

بتوليتهم ضباطا باجليش 
الكويتي.

الشــيخ عبداهللا  وقــال 

عام ١٩٩١، أكــدت إيطاليا هذه 
الصداقــة كعضــو بــارز في 
التحالف الدولي أثناء حترير 
الكويــت ووقفت إلــى جانب 
الكويــت في مواجهة العدوان 
السافر، حيث عزز هذا املوقف 
الداعم من أواصر الصداقة بني 
البلدين، ومنذ ذلك احلني استمر 
التعــاون الدفاعي فــي النمو 
في قطاعات متعــددة معززة 
التعاون في مجاالت عسكرية 
متنوعة. وأضاف: بينما تسعى 
الكويت وإيطاليا إلى احلفاظ 

وزير الدفاع الشيخ عبداهللا العلي والفريق الركن خالد صالح الصباح والشيخ فهد جابر العلي وعدد من كبار الضباط القادة باجليش مع الضباط املرقني

السفير اإليطالي كارلو بالدوتشي متوسطا سفير أوكرانيا د.أوليكساندر باالنوتسا والقائم باألعمال األميركي جيمس هولتسنايدر

إيطاليا كانت عضوًا بارزًا في التحالف الدولي لتحرير الكويت ووقفت في وجه العدوان السافر
فيرارا: اجليش اإليطالي يشارك في ٣٦ مهمة في ٢٠ دولة حتت رعاية األمم املتحدة وحلف الناتو

ملشاهدة الڤيديو

العمل التنموي ومســاعدة الــدول العربية 
والدول األخرى من خالل البرامج التنموية 
على مدى الستني عاما املاضية». وأضاف انه 
«لشرف بأن يتم تكرمي الصندوق الكويتي بهذه 
اجلائزة االولى من نوعها التي يقدمها املجلس 
الوطنــي للعالقات األميركيــة - العربية». 
بدوره، قال السفير البديوي في تصريح مماثل 
لـ «كونا» ان هذه اجلائزة هي «تقدير واضح 
من جانب مؤسسة أميركية حتظى باحترام 
كبير للصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية وجلهوده احلقيقية والصادقة ملساعدة 
الدول واالفراد على مستوى العالم». ووصف 
الصندوق الكويتي بـ«أيقونة كويتية أدت دورا 
عظيما في اظهــار العطاء احلقيقي املتأصل 

في طبيعة الكويت وشعبها».
ولفت السفير البديوي الى ان ثقافة التبرع 
وتقدمي املســاعدة والعطاء هي سمات جبل 
عليها الشــعب الكويتي حتى قبل اكتشاف 
النفط في الكويت وحصولها على استقاللها.

وأوضح انه الى جانب الصندوق الكويتي 
فهناك العديد من املؤسسات الدولية احلكومية 
وغير احلكومية التي تقدم املساعدات لوجهات 
عامليــة كثيرة االمــر الذي ادى الــى اختيار 

الكويت «مركزا للعمل االنساني».

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح

ملشاهدة الڤيديو

د. جون انتوني مكرما مروان الغامن بحضور السفير جاسم البديوي

العميد ركن بحري محمد العوضي والعقيد سالفاتوري فيرارا خالل قطع كيكة االحتفال 

الشيخة انتصار سالم العلي تقدم التهاني                            (قاسم باشا)


