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الكويت تهنئ ليبيريا على إنهاء عمل بعثة األمم املتحدة حلفظ السالم
توجهت دول��ة الكويت بالتهنئة الى ليبيريا 
على إنهاء عمل بعثة األمم املتحدة حلفظ السالم 
فيها وأعربت عن املها بأن تتكرر هذه اللحظة في 
املستقبل بالعديد من بعثات حفظ السالم حيث 
تعد ليبيريا النموذج املثالي للمشاركة احمللية 

واإلقليمية والدولية لبناء دولة قادرة.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت والتي القاها 
نائب املندوب الدائم املستشار بدر عبدالله املنيخ 

في جلسة مجلس األمن حول ليبيريا اجلمعة.
وأش��اد املنيخ باجلهود املبذولة من قبل بعثة 

األمم املتحدة ف��ي ليبيريا ب��دع��م م��ن الشركاء 
الدوليني إلع��ادة بناء واستقرار وتعزيز القطاع 
األمني معتبرا انه يجب على املجتمع الدولي أن 

يستمر بدعم ليبيريا ما بعد انسحاب البعثة.
وأض��اف ان ه��ذا الدعم يأتي من خ��الل فريق 

األمم املتحدة القطري وكذلك مكتب األمم املتحدة 
لغرب افريقيا والساحل مرحبا بالدعم املعنوي 
واملستدام املقدم من قبل صندوق بناء السالم 
التابع للجنة بناء السالم والذي يعمل ألجل تنمية 

البالد.

 بعث صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئة ال��ى صاحبة 
اجل��الل��ة امل��ل��ك��ة ال��ي��زاب��ي��ث 
الثانية ملكة اململكة املتحدة 
لبريطانيا العظمى وايرلندا 
الشمالية الصديقة اع��رب 
فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة ذك���رى عيد ميالد 
جاللتها متمنيا جلاللتها دوام 
ال��ص��ح��ة وم��وف��ور العافية 
م��ش��ي��دا س��م��وه ب��ال��ع��الق��ات 
التاريخية واملتميزة التي 
ت��رب��ط ال��ب��ل��دي��ن والشعبني 
الصديقني وراج��ي��ا للمملكة 
املتحدة وشعبها الصديق كل 

الرقي واالزدهار.
وب��ع��ث سمو ول��ي العهد 
الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئة إل��ى صاحبة اجلاللة 
امللكة اليزابيث الثانية ملكة 
اململكة املتحدة لبريطانيا 
العظمى وايرلندا الشمالية 
ال��ص��دي��ق��ة ض��م��ن��ه��ا س��م��وه 
خ��ال��ص ت��ه��ان��ي��ه مبناسبة 
عيد م��ي��الد جاللتها متمنيا 
جل��الل��ت��ه��ا م��وف��ور الصحة 

والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر 
املبارك رئيس مجلس الوزراء 

ببرقية تهنئة مماثلة.

أمير البالد يهنئ ملكة بريطانيا بعيد ميالدها

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد 

قال سفير دولة الكويت لدى العراق سالم الزمانان 
اجلمعة إن دولة الكويت أول من تواصلت مع احلكومة 
العراقية لاليفاء بتعهداتها التي قطعتها خالل مؤمتر 

الكويت الدولي العادة اعمار العراق.
جاء ذلك في مؤمتر صحفي مشترك للزمانان مع 
محافظ كربالء عقيل الطريحي على هامش زيارته 
اليوم للمحافظة الواقعة الى اجلنوب من العاصمة 

بغداد.
وب��ني ال��زم��ان��ان ان وف��دا م��ن ال��ص��ن��دوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية زار بغداد مؤخرا والتقى 
االمني العام ملجلس الوزراء العراقي مهدي العالق لهذا 

الغرض.
وأضاف ان دولة الكويت مهتمة باجناح حملة اعادة 
االعمار والبناء في العراق وقد جتسد ذلك بحرصها 
على عقد مؤمتر الكويت الدولي واحلضور الدولي 

الكبير فيه.
ول��ف��ت ال���ى ان���ه ب��ح��ث م��ع ال��ط��ري��ح��ي ك��ذل��ك ملف 
االستثمار في محافظة كربالء السيما وانها تضم فرصا 

استثمارية كبيرة وواعدة.
وعلى صعيد اخ��ر اب��دى السفير الزمانان شكره 
للحكومة احمللية ف��ي ك��رب��الء مل��ا تبذله م��ن جهود 
وتسهيالت للزوار الكويتيني الى املراقد الدينية في 

احملافظة.
من جانبه قال الطريحي ان املباحثات تطرقت الى 
العديد من احملاور االساسية املهمة وبينها العالقات 
االيجابية املتنامية على شتى الصعد مشيدا بالدعم 
االنساني الكويتي للعراق طيلة املدة املاضية فضال عن 

دعمها في مجال مكافحة االرهاب.
ولفت الى ان املباحثات كانت ايجابية وصريحة 

جدا وتطرقت الى نتائج مؤمتر الكويت الدولي العادة 
االعمار ومساهمة الكويت اجلادة الجناحه.

واوض��ح انهما بحثا كذلك سبل التعاون في مجال 
االستثمار وتسهيل مهام رج��ال االع��م��ال فضال عن 
ال��ت��ع��اون ف��ي م��ج��االت الثقافة وال��ري��اض��ة وتفعيل 

الزيارات املتبادلة.
من جهة أخرى بحث سفير دولة الكويت لدى العراق 
سالم الزمانان مع زوار كويتيني في محافظة كربالء 
وعدد من اصحاب الفنادق ابرز الشكاوى واملعوقات 

التي تواجههم.
وأوض��ح السفير الزمانان في تصريح خ��اص ل 
)كونا( أمس السبت ان معظم الشكاوى تركزت  على 
اج��راءات الدخول الى االراض��ي العراقية واشكاالت 
االقامة داخل الفنادق فضال عن رغبة البعض في تنظيم 
اكثر مركزية لقوافل الزوار لتكون حتت اشراف جهة 

حكومية ضامنة.
وأك��د ان سفارة دول��ة الكويت ال تتوانى في تقدمي 
الدعم لكل مواطن كويتي بالعراق وتذليل كل العقبات 
التي قد تواجهه داعيا املواطنني الى االلتزام بالتعليمات 
التي تصدرها السفارة وتصب في مصلحتهم وتنظم 

حركتهم داخل العراق.
وذكر ان خطوط هواتف السفارة مفتوحة على مدار 
الساعة الستقبال اي شكوى  أو مالحظة وانها على 
استعداد دائم إلرسال مبعوث من كادرها عندما يقتضي 

االمر.
وحث السفير اصحاب حمالت الزوار ان يزودوهم 
بأرقام هواتف السفارة حتسبا ألي ط��ارئ وااللتزام 
بتوجيهات السفارة اخلاصة بتجنب املناطق التي 

تواجه مشاكل أمنية.

بحث مع زوار كويتيني في كربالء املعوقات التي تواجههم 

الزمانان: الكويت أول من تواصل مع 
بغداد لإليفاء بتعهداتها إلعمار العراق

السفير سالم الزمانان مع محافظ كربالء عقيل الطريحي

.. ومع زوار كويتيني في محافظة كربالء
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واصلت املؤسسات والهيئات الكويتية 
األسبوع املاضي نشاطها املتجدد في تقدمي 
املساعدات اإلنسانية لالجئني والنازحني 
واحملتاجني باملنطقة في إط��ار جهود دولة 

الكويت املستمرة في هذا الشأن.
وتركزت املساعدات الكويتية املقدمة خالل 
األسبوع املنتهي أول أمس اجلمعة في العراق 
واليمن وتركيا واألراض��ي الفلسطينية في 
مشروعات إلعادة اإلعمار والتنمية والبنية 

التحتية كما اشتملت على جوانب اغاثية.
ف��ف��ي ال���ع���راق واص��ل��ت دول����ة ال��ك��وي��ت 
وباشراف قنصليتها العامة في اربيل بتوزيع 
املعونات االنسانية املقدمة من قبل اجلمعيات 
الكويتية ومنها اجلمعية الكويتية لالغاثة 
على احملتاجني في اقليم كردستان العراق 

والعائدين من النزوح في مدينة املوصل.
وفي اطار الدعم النفسي واملعنوي ملصابي 
احلرب على ما يسمى تنظيم الدولة اإلسالمية 

)داع���ش( نظمت القنصلية العامة لدولة 
الكويت في اربيل مباراة لكرة القدم للمصابني 
املتعافني م��ن اه��ال��ي مدينة امل��وص��ل الذين 
مت تركيب اط���راف صناعية لهم ف��ي مركز 

متخصص باربيل أخيرا.
ويعاني آالف االشخاص من املوصل من 
بتر اطرافهم بسبب انتشار االلغام واملباني 
املفخخة التي لم تتم معاجلتها لغاية اليوم 
لتكون خطرا مستقبليا على العائالت العائدة 
من النزوح وتكفلت دولة الكويت من خالل 
مؤسساتها اخليرية بتركيب االطراف لنحو 

350 مصابا من املدينة.
يأتي ذل��ك في وق��ت قالت جمعية الهالل 
االحمر العراقي ان نظيرتها الكويتية تقف في 
صدارة اجلمعيات العربية والعاملية الداعمة 

للملف االنساني في العراق.
وذكر رئيس جمعية الهالل االحمر العراقية 
ياسني املعموري في تصريح ل)ك��ون��ا( ان 

الهالل االحمر الكويتي يعد من اجلمعيات 
امل��ت��م��ي��زة ف��ي ت��ق��دمي ال��دع��م وامل��س��اع��دات 

االنسانية للشرائح املستحقة في العراق.
واضاف ان اجلمعية تقدم مساعداتها حاليا 
عبر متطوعني ملعاجلة االزم��ات الراهنة في 
اليمن والعراق وسوريا وليبيا ودول افريقيا 
الى جانب دعم الالجئني من اقلية الروهينغيا 

في ميامنار. 
وف��ي اليمن وقعت حملة )ال��ك��وي��ت إلى 
ج��ان��ب��ك��م( م��ع السلطة احمل��ل��ي��ة مبحافظة 
)شبوة( اليمنية اتفاقية تنفيذ املرحلة الثانية 
لتدشني العمل ف��ي م��ش��روع م��ي��اه الشبكة 
باحملافظة.وقالت احلملة في بيان صحفي انها 
اتفقت مع املؤسسة العامة للمياه مبحافظة 
)شبوة( على البدء بإعادة تأهيل مشروع 
مياه الشبكة املغذي ملدينة )عتق( واملتمثل 
بشراء وتوريد وتركيب أربع مضخات مياه 
مع مالحقها بتكلفة تقدر بحوالي 85 مليون 

ريال ميني )نحو 340 ألف دوالر(.
وأش����اد م��ح��اف��ظ )ش���ب���وة( ال���ل���واء علي 
احلارثي بالدعم الكويتي واجلهود الطيبة 
التي تقدمها دولة الكويت لليمن في مختلف 
امل��ج��االت منذ عقود طويلة معبرا عن شكر 
قيادة وابناء احملافظة وتقديرهم لهذا “الدعم 
األخوي املتميز من األشقاء في دولة الكويت«.

وبينت حملة )الكويت ال��ى جانبكم( ان 
امل��دة الزمنية إلجن��از املشروع تبلغ شهرين 
فقط مشيرا الى ان املشروع سيدخل اخلدمة 
مع حلول شهر رمضان املبارك ما سيؤمن 
احتياجات املواطنني من مياه الشرب.وفيما 
يتعلق بالدعم املقدم للفلسطينيني أعلنت 
وزارة االشغال العامة واالسكان في حكومة 
الوفاق الوطني الفلسطينية بدء صرف دفعة 
مالية ج��دي��دة م��ن املنحة الكويتية لقطاع 
البنية التحتية والقطاع الزراعي واملؤسسات 

اخليرية.

الكويت تواصل نشاطها في تقدمي املساعدات اإلنسانية
 لالجئني والنازحني واحملتاجني

أك���د وزي���ر اإلع����الم ووزي����ر ال��دول��ة 
ل���ش���ؤون ال��ش��ب��اب ال��ك��وي��ت��ي محمد 
اجل��ب��ري الطابع املتميز ال��ذي يحمله 
امللتقى اإلع��الم��ي ال��ع��رب��ي ف��ي دورت��ه 
ال15 م��ن خ��الل موضوعاته املتعلقة 
ب��دور املؤسسات واملنظمات والقضايا 
اإلعالمية ووسائل التواصل االجتماعي 
وم���ص���ادر امل��ع��ل��وم��ات ال���ت���ي ت��ث��ري 

املجتمعات باملعرفة واألفكار.
وقال الوزير اجلبري في بيان صحفي 
أمس السبت إن القيادة السياسية العليا 
للبالد وف��ي مقدمتها سمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد وسمو الشيخ جابر 
امل��ب��ارك رئيس مجلس ال����وزراء أول��ت 
جل الرعاية والدعم لالعالم إميانا منها 
بأهمية دوره وأدوات���ه في بناء ال��دول 

واملجتمعات.
وأوض��ح أن صناعة اإلع��الم لم تعد 
ت��رف��ا ك��م��ا ك��ان��ت س��اب��ق��ا ب��ل أصبحت 
مسؤولية كبيرة وصناعة استراتيجية 
تتطلب خطابا متطورا وأفكارا ومبادرات 
مبتكرة م��ع م��راع��اة االل��ت��زام بثوابت 

مجتمعاتنا واحلفاظ على قيمنا ووسطية 
ديننا اإلس��الم��ي احلنيف وتقاليدنا 
األصيلة ترسيخا للمبادئ الثابتة والقيم 
املتوارثة مع مواكبة احلداثة واملعاصرة 
مم��ا يجعل اإلع���الم سندا قويا وداعما 

أساسيا لنهضة األمة في شتى امليادين.
وأع��رب عن س��روره البالغ باختيار 
إم��ارة الشارقة ضيف ش��رف فعاليات 
امللتقى اإلعالمي العربي في دورت��ه ال 
15 ملا لها من أثر كبير في دعم الثقافة 
والفكر العربي والتي غدت واحة ثقافة 
مميزة بقيادة عضو املجلس األعلى حاكم 
الشارقة سمو الشيخ الدكتور سلطان 
بن محمد القاسمي مثمنا مواقفه املشرفة 
على كل األصعدة وفي مختلف املجاالت 
س��واء جت��اه دول��ة الكويت أو العروبة 

ككل.
ورح���ب ال��وزي��ر اجل��ب��ري بضيوف 
دول��ة الكويت من اإلعالميني والكتاب 
واألك��ادمي��ي��ني واملثقفني واألدب����اء بني 
أهليهم وأخوانهم متمنيا لهم طيب اإلقامة 

والتوفيق والسداد.
وتقدم بالشكر والتقدير لكل منتسبي 

هيئة امللتقى اإلع��الم��ي العربي وعلى 
رأس��ه��م األم���ني ال��ع��ام للملتقى ماضي 
اخلميس على م��ا يبذلونه م��ن جهود 
كبرى جت��اه تطوير ودع��م اإلع���الم من 
خالل العديد من النشاطات التي تقوم 

بها الهيئة بشكل سنوي.
وأش��ار إلى جهد امللتقى في استقدام 
أب���رز ال��وج��وه اإلع��الم��ي��ة والصحفية 
إضافة إلى املفكرين والكتاب وممثلني 
عن املؤسسات اإلقليمية والدولية ذات 
العالقة باإلعالم وتطويره واصفا إياه 
باجلهد الكبير الذي يعكس حرص دولة 
الكويت على دعم العمل العربي املشترك 

في كل املجاالت.
ومن املقرر أن تنطلق فعاليات الدورة 
ال15 للملتقى اليوم األحد وغدا االثنني 
حتت رعاية سمو الشيخ جابر املبارك 

احلمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وأسس امللتقى اإلعالمي العربي في 
دولة الكويت عام 2003 بهدف تطوير 
اخل��ط��اب اإلع��الم��ي ال��ع��رب��ي وتطوير 
إم��ك��ان��ات وق����درات اإلع��الم��ي��ني العرب 

واملؤسسات اإلعالمية

اجلبري: امللتقى اإلعالمي العربي 
يحمل في قضاياه املطروحة طابعًا متميزًا

الوزير محمد اجلبري

صرح مصدر مسؤول في وزارة اخلارجية الكويتية أن 
ال���وزارة ومتابعة منها لتداعيات التصريحات الفلبينية 
والتصرفات التي ق��ام بها بعض العاملني ف��ي السفارة 
الفلبينية لدى دولة الكويت والتي متثل تعديا وجتاوزا على 
سيادة دولة الكويت وقوانينها فقد استدعت ال��وزارة ظهر 
أمس السبت وللمرة الثانية سفير جمهورية الفلبني لدى 
البالد على اثر تصريحه باألمس إلحدى الصحف الكويتية 
وال��ذي أك��د فيه على تلك التصرفات املتجاوزه لألعراف 
والقواعد الدبلوماسية وفقا ملا نصت عليه اتفاقية فيينا 

للعالقات الدبلوماسية.
ومت إبالغ السفير بأن دولة الكويت التي تدين وتشجب 
تلك التصريحات فإنها حتتفظ بحقها ف��ي ات��خ��اذ كافة 
اإلج��راءات القانونية التي من شأنها احلد من التطاول على 

سيادة الدولة وقوانينها كما مت اطالعه على طبيعة تلك 
االجراءات.

وك��ان��ت وزارة اخلارجية استدعت أول أم��س اجلمعة 
السفير الفلبيني ل��دى البالد وسلمته مذكرتي احتجاج 
تتعلقان بالتصريحات التي ص��درت من بعض املسؤولني 
الفلبينني التي تنطوي على إس��اءة بالغة لدولة الكويت 
فضال عن التصرفات التي قام بها بعض العاملني في سفارة 
جمهورية الفلبني التي متثل إخ��الال وجت���اوزا لالعراف 

الدبلوماسية التي حتكم عالقات البلدين.
وفي سياق متصل أعلنت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم 
األمني ب��وزارة الداخلية الكويتية أمس أن األجهزة األمنية 
املختصة متكنت م��ن حتديد هوية املتهمني ال��ذي��ن قاموا 

مبساعدة اخلادمة الفلبينية على الهروب من منزل كفيلها.

وأوضحت اإلدارة في بيان صحفي أن املتهمني ثالثة وهم 
من اجلنسية الفلبينية ومت التعرف عليهم وجار إلقاء القبض 

عليهم مع اخلادمة الهاربة.
وأكدت أن نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزير الداخلية 
الفريق متقاعد الشيخ خالد اجل��راح يولي ه��ذه الواقعة 
اخلطيرة اهتماما كبيرا وقد أصدر توجيهاته للجهات األمنية 
املعنية بسرعة إلقاء القبض على املتهمني والكشف عن كافة 
مالبسات القضية التي مت تسجيلها حتت رقم )2018/33( 
جنايات مخفر )ميناء عبدالله(.وأشارت إلى أن )الداخلية( 
تقوم بالتنسيق مع وزارة اخلارجية الكويتية حول هذا 
امل��وض��وع معربة ع��ن القلق العميق جت��اه ه��ذه الواقعة 
غير املسبوقة وأن ال��وزارة حتتفظ بحقها في اتخاذ كافة 

اإلجراءات القانونية جتاه املتورطني فيها.

»الداخلية« حتدد هوية املتهمني مبساعدة اخلادمة الفلبينية

»اخلارجية« تستدعي السفير الفلبيني للمرة الثانية وتدين تصريحاته الصحافية

استقبل سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 
مجلس ال���وزراء وبحضور نائب رئيس 
مجلس ال���وزراء ووزي��ر ال��دول��ة لشؤون 
مجلس ال����وزراء أن��س الصالح و األم��ني 
العام ملجلس الوزراء عبداللطيف الروضان 
في قصر السيف رئيس اللجنة الدائمة 
لتحسني بيئة األعمال وتعزيز التنافسية 
الشيخ الدكتور مشعل اجلابر وأعضاء 

اللجنة.
وقد استهل سمو رئيس مجلس الوزراء 
اللقاء بالترحيب باحلضور مؤكدا على 
أهمية األعمال التي تقوم بها اللجنة في 
م��ج��ال حت��س��ني بيئة األع��م��ال وتعزيز 
التنافسية، مشيدا مبا حققته من إجنازات 
مشهودة في تسهيل إج��راءات التراخيص 
واخ��ت��ص��ار ال����دورة املستندية وتعزيز 
التنافسية وال��ت��ي تسهم ف��ي تنشيط 
االقتصاد وج��ذب االستثمارات األجنبية 
ذات القيمة املضافة والتي حتقق التنويع 
االقتصادي واالستفادة من التكنولوجيا 

املتطورة في الدول املتقدمة وتوفير فرص 
عمل حقيقية ألبنائنا الشباب مؤكدا سموه 
ب���أن م��ث��ل ه���ذه اإلجن�����ازات ت��أت��ي مكملة 
للتوجهات التي تقودها احلكومة ملواجهة 
آف��ة الفساد واإلص��الح االقتصادي معربا 
عن أمله بأن تعكس نتائجها الطيبة ارتفاع 
تصنيف الكويت ف��ي امل��ؤش��رات العاملية 

وتلمس آثارها اإليجابية على أرض الواقع.
وش��دد سموه على ض��رورة إي��الء مهمة 

مكافحة ال��ف��س��اد م��ا تستحقه م��ن جدية 
واه��ت��م��ام م��ؤك��دا على ع��دم ال��ت��ه��اون في 
محاسبة املتقاعسني عن أي إهمال أو تقصير 

من شأنه عرقلة اإلجناز.
وق��د استمع احل��ض��ور إل��ى ش��رح قدمه 
رئ��ي��س اللجنة الشيخ ال��دك��ت��ور مشعل 
اجل��اب��ر ت��ن��اول فيه أب��رز اإلجن���ازات التي 

قامت بها اللجنة إضافة إلى األعمال التي 
ينتظر إجنازها قريبا مبا في ذلك مداوالت 
اللجنة في اجتماعها مؤخرا مع خبراء تقرير 
األعمال في البنك الدولي بواشنطن والذي 
استهدف حتقيق االستفادة القصوى من 

افضل املمارسات في مجال حتسني األعمال.
وقد أعرب رئيس اللجنة باسمه وباسم 

اخوانه األعضاء عن شكرهم واعتزازهم 
بثقة سمو رئيس مجلس ال��وزراء الغالية 
شاكرين ل��ه استضافة ه��ذا اللقاء ال��ذي 
سيكون دافعا قويا ملضاعفة اجلهود إلجناز 
مهمتهم على النحو األكمل مبا يحقق الغايات 
املنشودة سائلني امل��ول��ى القدير النجاح 

والتوفيق.

استقبل رئيس وأعضاء اللجنة الدائمة لتحسني بيئة األعمال وتعزيز التنافسية

املبارك: يجب إيالء مهمة مكافحة الفساد ما تستحقه من جدية واهتمام

سمو الشيخ جابر املبارك مترئساً االجتماع

اإلجن��از يعرقل  تقصير  أو  إه��م��ال  أي  ع��ن  املتقاعسني  محاسبة  ف��ي  التهاون  ع��دم 


