
بعث صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئة إل��ى الرئيس 
إمي��ان��وي��ل م��اك��رون رئيس 
اجل���م���ه���وري���ة ال��ف��رن��س��ي��ة 
الصديقة، عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا سموه 
ل��ف��خ��ام��ت��ه م��وف��ور الصحة 
وال��ع��اف��ي��ة وللبلد الصديق 
دوام ال��ت��ق��دم واالزده������ار 
ول��ل��ع��الق��ات ال��وط��ي��دة بني 
البلدين الصديقني املزيد من 

التطور والنماء.
كما بعث صاحب السمو 
أم��ي��ر ال��ب��الد الشيخ صباح 
األح��م��د ببرقية تهنئة إلى 
الرئيس أندريه دودا رئيس 
جمهورية بولندا الصديقة، 
عبر فيها سموه عن خالص 
ت��ه��ان��ي��ه مب��ن��اس��ب��ة إع����ادة 
انتخابه رئيسا جلمهورية 
بولندا لفترة رئاسية جديدة، 
متمنيا سموه لفخامته كل 

التوفيق وال��س��داد وموفور 
الصحة والعافية وللعالقات 

الطيبة بني البلدين الصديقني 
املزيد من التطور والنماء.

وب��ع��ث س��م��و ول���ي العهد 
الشيخ ن��واف األحمد ببرقية 
تهنئة إلى الرئيس إميانويل 
م��اك��رون رئيس اجلمهورية 
الفرنسية الصديقة ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا 
ل��ف��خ��ام��ت��ه م��وف��ور الصحة 

والعافية.
كما بعث سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد ا ببرقية 
تهنئة إل��ى الرئيس أندريه 
دودا رئيس جمهورية بولندا 
ال��ص��دي��ق��ة، ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة إعادة 
انتخابه رئيسا جلمهورية 
بولندا لفترة رئاسية جديدة، 
متمنيا سموه لفخامته كل 
ال��ت��وف��ي��ق وال���س���داد ودوام 

الصحة والعافية.
ك��م��ا ب��ع��ث س��م��و الشيخ 
صباح اخلالد رئيس مجلس 
ال������وزراء ب��ب��رق��ي��ت��ي تهنئة 

مماثلتني.
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سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

سمو األمير يهنئ الرئيس الفرنسي بالعيد 
الوطني ورئيس بولندا بإعادة انتخابه 
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ولي العهد يستقبل سمو رئيس
 مجلس الوزراء ووزير الدفاع

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر السيف صباح أمس سمو الشيخ صباح اخلالد رئيس مجلس الوزراء.  واستقبل سمو 
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد املنصور.

سمو ولي العهد يستقبل سمو الشيخ صباح اخلالد 

.. وسموه يستقبل الشيخ أحمد املنصور

»الداخلية« تلقي القبض على 
شبكة تقوم بعمليات غسل أموال

قالت وزارة الداخلية الكويتية مساء 
أم��س األول: إن األجهزة األمنية املختصة 
ألقت القبض على شبكة تقوم بعمليات غسل 
أم��وال وذل��ك بعد رصدها على مدى شهور 

وتتبع حتركاتها في مناطق عدة من البالد.
وذكرت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم 
األمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي أن 
هذه اخلطوة جاءت في ضوء اجلهود املبذولة 
ض��د ج��رائ��م مكافحة غسل األم���وال ودف��ع 
رش��اوى وأع��م��ال مشبوهة من متحصالت 
أنشطة غير مشروعة تلحق األضرار الفادحة 

بالصالح العام للبالد.
وأوض��ح��ت أن��ه بعد اكتمال التحريات 
ال��الزم��ة مت��ت مداهمة موقع إق��ام��ة ال��رأس 
املدبر للشبكة في أحد الشاليهات مبنطقة 
بنيدر كما متت مداهمة أربعة مواقع أخرى 
يستخدمها املتهم وه��ي ع��ب��ارة ع��ن منزل 

ومزرعة وشقة في مدينة الكويت وأخرى في 
منطقة الساملية.

وأفادت بأن األجهزة األمنية قامت بتفتيش 

املواقع والتحفظ على العديد من املمتلكات 
التي مت العثور عليها في املواقع املذكورة كما 
مت القبض على أحد أفراد الشبكة في مطار 

الكويت الدولي قبل محاولة هروبه.
وذك��رت أن عملية التفتيش أسفرت عن 
ضبط سيارات فارهة وكالسيكة مخزنة في 
مزرعة مبنطقة الوفرة ودراج���ات رباعية 
الدفع وساعات ومجوهرات ثمينة فضال عن 
مبالغ مالية بالعملة احمللية وعمالت مختلفة 
وك��رات��ني يشتبه ف��ي وج��ود م��واد مسكرة 

بداخلها.
وأكدت استمرار التحقيقات للتوصل إلى 
جميع األش��خ��اص املتورطني ف��ي عمليات 
غسل األم���وال والكشف ع��ن الشبكة التي 
أدارت العمليات املشبوهة وجاري إحالتهم 
إل��ى ج��ه��ات االخ��ت��ص��اص القضائية بعد 

االنتهاء من التحقيقات.

»الهالل األحمر الكويتي«
 تطلق مشروع تبرعات األضاحي 

داخل دولة الكويت
أطلقت جمعية الهالل األحمر الكويتي مشروع جمع تبرعات 
األضاحي داخل دولة الكويت الذي يأتي بالتزامن مع قرب حلول عيد 

األضحى املبارك.
وقالت األمينة العامة في اجلمعية مها البرجس ل� )كونا( أمس: إن 
اجلمعية تولي مشروع األضاحي أهمية كبرى ملا يحققه من سعادة 

على قلوب األسر احملتاجة خالل أيام عيد األضحى املبارك.
وأضافت البرجس أن مشروع األضاحي أحد املشاريع املوسمية 
التي تنفذها اجلمعية بهدف تقدمي املساعدة واملساندة لألسر الفقيرة 

واحملتاجة وللتخفيف عنهم من خالل مشروع األضاحي.
وأوضحت أن العمل اإلنساني اخليري أصبح جزءا ال يتجزأ من 
املنظومة التنموية للجمعية التي يتم فيها تنفيذ البرامج واملشاريع 
اخليرية السيما وسط ما يشهده العالم من تفش لفيروس كورونا 
املستجد مما جعل اجلمعية تبحث عن السبل التي جتعل برامجها 

ومشاريعها مصدر تنمية وعونا لألسر احملتاجة.
وذك��رت أن تقدمي تبرعات األضاحي يتم عبر املوقع اإللكتروني 
جلمعية الهالل األحمر الكويتي أو من خالل زيارة اجلمعية مبنطقة 
الشويخ مباشرة والدفع عن طريق خدمة )كي. نت( معربة عن الشكر 
لكل من سيساهم في هذا املشروع اإلنساني اخليري الذي يصب في 

مصلحة األسر احملتاجة داخل البالد.

الكويت تدين وتستنكر استمرار 
استهداف ميليشيا احلوثي املناطق 

املدنية في السعودية 
أع��رب مصدر مسؤول في وزارة اخلارجية الكويتية عن إدان��ة 
واستنكار دول��ة الكويت الشديدين الستمرار استهداف ميليشيا 
احلوثي املناطق املدنية واملدنيني في اململكة العربية السعودية 
الشقيقة من خالل إطالق طائرات مسيرة مفخخة وصواريخ بالستية.

وق��ال امل��ص��در ف��ي بيان ل��ل��وزارة أم��س: إن االس��ت��م��رار ف��ي هذه 
العمليات اإلرهابية يعد إمعانا في انتهاك كافة األع��راف واملواثيق 
الدولية وتعطيال جلهود إحالل السالم وتهديدا ألمن اململكة العربية 
السعودية الشقيقة وتقويضا الستقرار املنطقة مجددا الدعوة 
للمجتمع الدولي لتحمل  مسؤولياته في وضع حد لهذه العمليات 

اإلرهابية.
وأك��د املصدر تضامن دول��ة الكويت ووقوفها التام  مع اململكة 
العربية السعودية الشقيقة ودعمها في كل ما تتخذ من إج��راءات 

ويحفظ أمنها واستقرارها.

خالل اجتماع افتراضي نظمته »مؤسسة الشرق األوسط واألدنى لشؤون التعاون االقتصادي« 

سفير الكويت يبحث في »برلني« التعاون االقتصادي والتجاري مع أملانيا
بحث سفير دول��ة الكويت ببرلني 
جنيب ال��ب��در ف��ي اج��ت��م��اع افتراضي 
نظمته )م��ؤس��س��ة ال��ش��رق األوس���ط 
واألدنى لشؤون التعاون االقتصادي( 
أوجه التعاون االقتصادي والتجاري 

بني دولة الكويت وأملانيا.
وأك���د السفير ال��ب��در ف��ي تصريح 
ل��� )ك��ون��ا( أم��س أن ه��ذا امل��ؤمت��ر جسد 
العالقة التقليدية واإلستراتيجية 
السياسية واالق��ت��ص��ادي��ة والثقافية 
بني املنطقة األوروبية ومنطقة الشرق 
األوس���ط م��ن جانب وعمق العالقات 
الكويتية � األملانية في كافة املجاالت من 

جانب آخر.
وأش��ار إل��ى ت��رؤس أملانيا لالحتاد 
األوروب���ي في األشهر الستة القادمة 
موضحا أنه يأتي وسط حتديات تتعلق 
بالتداعيات االقتصادية السلبية التي 
خلفها ف��ي��روس )ك��ورون��ا املستجد - 
كوفيد 19( على املنطقة األوروب��ي��ة 

والعالم.
وأض�����اف أن ه��ن��اك حت��دي��ا آخ��ر 
يتعلق بالتوصل التفاق ح��ول إمتام 
خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي 
)بريكسيت( معربا عن ارتياحه بأن 
توقيت انتقال الرئاسة غالى أملانيا 
ي��ب��ع��ث ع��ل��ى األم����ل ف��ي ظ��ل ع���دد من 
االعتبارات وخاصة أنها متلك أقوى 

اقتصاد وتقودها حكومة مستقرة.
وق��ال السفير البدر إن��ه رك��ز خالل 
ورقته املقدمة للمؤمتر على ع��دد من 
احمل��اور تتعلق بالتداعيات السلبية 
ال��ت��ي خلفها تفشي )ك���ورون���ا( على 
اقتصاديات العالم وعلى العالقات 
التجارية واالستثمارية بني الكويت 

وأملانيا.
وأض���اف أن��ه اس��ت��ع��رض ع���ددا من 
اآلث��ار السلبية الكبيرة التي خلفتها 
اجلائحة على االقتصاد العاملي مبا في 
ذلك االقتصادان الكويتي واألملاني في 
ظل اعتبارات ترابط وتأثر االقتصادات 
العاملية وخاصة ما يتعلق بتصدير 

املنتجات الصناعية ل��ل��خ��ارج حيث 
ضربت أزم��ة )ك��ورون��ا( االقتصادات 
العاملية ولم تقتصر على اقتصاد دولة 
أو منطقة معينة وهذا ما يجعل مساعي 

اخلروج من األزمة أكثر صعوبة.
وأع���رب ع��ن اع��ت��ق��اده ب��أن تبعات 
التأثير بفعل اجلائحة على اقتصاديات 
الدول العربية جاءت مضاعفة بسبب 
تراجع أسعار النفط وغياب االستقرار 
في عدد من ال��دول العربية حيث تؤثر 
هذه العوامل وغيرها على تطوير خطط 
اق��ت��ص��ادي��ة وتنموية على املستوى 

املتوسط أو البعيد.
وأض���اف أن األزم���ة تسببت ف��ي أن 
تعيد بعض ال��دول العربية وخاصة 
ال���دول اخلليجية التفكير ببرامجها 
االقتصادية والتطويرية والعمل على 
مناسبتها مع التطورات والواقع اجلديد 

الذي فرضته أزمة )كورونا(.
وأش��ار إل��ى تراجع الناجت القومي 
اإلجمالي في أملانيا بنسبة 2ر2 باملئة 
في الربع األول من العام احلالي متأثرا 
بأزمة )كورونا(، الفتا إلى أن هذا أكبر 

تراجع منذ األزمة املالية عام 2009.
كما ش��دد السفير البدر على ان��ه ال 
ميكن احلديث عن الوضع االقتصادي 
العربي دون التطرق إلى أهمية توفر 
حل مقبول عربيا للقضية الفلسطينية 
ولألزمات السياسية في كل من ليبيا 
وس��وري��ة واليمن وبشكل يسهم في 
حتقيق تنمية اق��ت��ص��ادي��ة حقيقية 

ومستدامة في العالم العربي.
وأوضح أنه دون حتقيق االستقرار 
السياسي واألم��ن��ي ال ميكن حتقيق 
البناء االقتصادي مثمنا في هذا الشأن 
املوقف ال��ذي اتخذه البرملان األملاني 
االحت���ادي )بوندستاغ( م��ؤخ��را عبر 
إق��راره لقرار يطالب مبوجبه إسرائيل 
بعدم تنفيذ مخططاتها بضم األراضي 
من الضفة الغربية ومعتبرا أن خطوة 

كهذه غير متوافقة مع القانون الدولي.
وح����ول ال��ع��الق��ات االق��ت��ص��ادي��ة 

والتجارية بني الكويت وأملانيا أشاد 
السفير البدر باملستوى ال��ذي وصلت 
إليه العالقات الثنائية بني البلدين وفي 
كافة املجاالت السياسية واالقتصادية 
حيث يساعد دولة الكويت في هذا الشأن 
الدور البناء واملتوازن الذي متارسه في 
سياق حل األزمات اإلقليمية واإلنسانية 
والتي يتم التعاون والتنسيق بشأنها 

بشكل مستمر مع اجلانب األملاني.
وذك��ر السفير البدر أن أملانيا تعد 
الشريك التجاري الثالث لدولة الكويت 
والشريك التجاري األول لدولة الكويت 
بني دول االحت��اد األوروب���ي حيث بلغ 
حجم الصادرات األملانية إلى الكويت 
في عام 2019 حوالي 4ر1 مليار يورو 

)نحو 6ر1 مليار دوالر(.
وأش���ار إل��ى أن املنتجات األملانية 
تتواجد في الكويت من خالل أكثر من 
700 ماركة مسجلة رسميا، موضحا 
أن الكويت تستورد من أملانيا بضائع 
عديدة في مقدمتها السيارات واآلالت 
وامل��واد الكهربائية وامل��واد الكيماوية 
وم�����واد احل���دي���د وامل�����واد ال��غ��ذائ��ي��ة 

واألج��ه��زة الدقيقة بينما ميثل النفط 
اخل��ام ومشتقاته أس��اس ال��ص��ادرات 

الكويتية ألملانيا.
وأكد أنه لتطوير التعاون التجاري 
ف��ه��ن��اك ح��اج��ة ل��ت��ط��وي��ر ال��ع��الق��ات 
االق��ت��ص��ادي��ة م��ع أمل��ان��ي��ا ف��ي مجال 
االستثمارات األملانية املباشرة في دولة 
الكويت وفي مجال القضاء على اخللل 
لصالح أملانيا في امليزان التجاري بني 

البلدين.
وأشار إلى أن دولة الكويت جسدت 
جديتها ومصداقيتها ط��وال أكثر من 
نصف قرن في عالقتها مع أملانيا األمر 
ال��ذي يؤهلها ألن تطمح إلى دور أكبر 
ف��ي اإلستراتيجية األمل��ان��ي��ة لضمان 
وث��ب��ات ال��ت��زود بالطاقة خاصة وأن 
زي���ادة مساهمة الكويت ف��ي إم���دادات 
النفط ألملانيا تعتبر الطريقة األسرع 
لتصحيح االنحراف في امليزان التجاري 

بني البلدين.
وذك���ر أن��ه م��ن ال��واض��ح أن توجه 
االستثمارات األملانية إلى الكويت مازال 
متواضعا خاصة في ظل التحول الكبير 

ال��ذي تشهده البيئة االستثمارية في 
الكويت مبقوماتها وأطرها القانونية 
واالقتصادية والتنظيمية والتسهيالت 
املقدمة خاصة وأن رؤية الكويت 2035 
تقوم على خطط تنموية طموحة لتنفيذ 
مشاريع استثمارية كبيرة في كافة 

القطاعات االقتصادية.
وأك��د أن دول��ة الكويت تولي أهمية 
خ��اص��ة لتطوير عالقتها التجارية 
واالقتصادية مع أملانيا وم��ا ميكن أن 
تسهم به أملانيا في رؤية الكويت 2035 
مبديا تطلعه إل��ى أن تسهم أملانيا في 
دع��م وإجن���اح ه��ذه ال��رؤي��ة وذل���ك من 
خالل مشاركها الفاعلة واملباشرة في 
امل��ش��اري��ع امل��زم��ع تدشينها ف��ي دول��ة 
الكويت ع��ن طريق ت��واج��د شركاتها 

الرائدة.
وأك���د على ال��ع��الق��ات ال��ودي��ة بني 
الكويت وأملانيا والتي تشكل منوذجا 
يحتذى به، مشيرا إلى مناخ االستثمار 

مناسب في الكويت.
ووجه دعوته إلى الشركات األملانية 
إلى استمرار وتفعيل التبادل التجاري 
بني البلدين خاصة في ظل التحديات 
ال��راه��ن��ة ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا ال��ت��ج��ارة 
العاملية وإل��ى إظهار فوائد التعاون 
االقتصادي وخاصة في ظل ما يشهده 
االقتصاد الكويتي من حتول إصالحي 
وتنوع إنتاجي وانفتاح دولي يواكب 
التطور العاملي في توفير بيئة جاذبة 

لالستثمار.
يذكر أن مؤسسة الشرق األوس��ط 
واألدن��ى لشؤون التعاون االقتصادي 
تعد أقدم وأكبر منظمة أملانية للتنمية 
االقتصادية ويتولى املستشار األملاني 
األس��ب��ق غ��ي��ره��ارد ش���رودر الرئاسة 

الفخرية لها.
وتساهم ه��ذه املؤسسة في تعزيز 
العالقات بني أملانيا ودول الشرق األدنى 
واألوس���ط حيث تتميز ه��ذه املنطقة 
بحيويتها وتنوعها وتوفر للشركات 

فرًصا استثنائية للنجاح االقتصادي.

السفير البدر مع رئيس مؤسسة الشرق األوسط واألدنى االقتصادية هيلينه راجن


