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 خالد اجلاراهلل خالل لقائه سفير سنغافورة زين العابدين بن محمد رشيد

صاحب السمو يرعى افتتاح املؤمتر بقصر بيان اليوم

اجلاراهلل: مؤمتر رؤساء البعثات الديبلوماسية
 يعقد وسط تطورات متسارعة باملنطقة

حتت رعاية صاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح األحمد 
وبحضور س����مو نائب األمير 
وولي العهد الشيخ نواف األحمد 
يفتتح مؤمتر رؤساء البعثات 
الديبلوماسية الثامن، وذلك في 
متام الساعة 12.15 من ظهر اليوم 

بقصر بيان.
الى ذلك، أك����د وكيل وزارة 
اخلارجية خالد اجلاراهلل أمس 
اهمية املؤمتر الثامن لرؤس����اء 
البعثات الديبلوماسية الكويتية 
الذي سيعقد في ظل التطورات 
واملتغيرات املتسارعة في العالم 
واملنطق����ة واالوضاع احمليطة 
بالكويت.  وقال اجلاراهلل وهو 
رئيس اللجنة العليا للمؤمتر 
الذي  املؤمتر  ان  »كون����ا«،  ل� 
يس����تمر ثالثة ايام س����يعقد 
حتت رعاية صاحب الس����مو 
االمير، فيما يشمل حفل رعاية 
االمير  نائب  االفتتاح س����مو 

وول����ي العه����د. 
واضاف ان سمو نائب االمير 
وولي العهد سيتفضل باستقبال 
اخوانه وأبنائه رئيس مجلس 
الوزراء باالنابة ووزير اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد ومنتسبي 
وزارة اخلارجي����ة ورؤس����اء 
البعثات الديبلوماسية الكويتية 
في اخلارج، مبينا ان التطورات 
واملستجدات االقليمية والدولية 
ستنعكس في برنامج وفعاليات 
املؤمتر جلهة بحث آليات التعاطي 

مع تلك املتغي����رات مبا يحقق 
املصلحة الوطنية ويحافظ على 
عالقات الكويت املتميزة واملتينة 

مع دول العالم. 
واوضح ان ج����دول اعمال 
املؤمتر الذي يعقد مبش����اركة 
104 رؤساء بعثات ديبلوماسية 
يتضمن العديد م����ن البرامج 
والفعاليات واحملاضرات التي 
سيشارك فيها عدد من اجلهات 
احلكومية وتش����مل املجاالت 
السياس����ية واالس����تراتيجية 
واالقتصادي����ة  واالمني����ة 
واالستثمارية ووضع التصورات 

والتوصيات حيالها. 
ولفت الى ان املؤمتر سيشمل 
كذلك سبل تنفيذ خطط السياسة 
اخلارجية الكويتية مبا يحقق 
االرتقاء باالداء الديبلوماس����ي 
وحتقي����ق متطلبات����ه خ����الل 
املرحل����ة املقبلة بهدف احلفاظ 
على مكانة الكويت املميزة في 

احملافل الدولية. 
واضاف انه س����يتم ايضا 
اس����تعراض وتقيي����م قرارات 
وتوصيات مؤمتر رؤساء البعثات 
الديبلوماسية الكويتية السابع 
والذي عقد في عام 2013 وما مت 

حتقيقه في هذا الشأن.
من جهة أخرى أشاد اجلاراهلل 
بالعالق����ات الثنائي����ة املميزة 
واملتطورة التي تربط الكويت 
وسنغافورة السيما مع القواسم 
املشتركة بني البلدين الصديقني. 

جاء ذلك في كلم����ة للجاراهلل 
خالل احلفل الذي أقامته وزارة 
اخلارجية مبناسبة مرور 30 عاما 
على إقامة العالقات الديبلوماسية 
بني الكويت وسنغافورة بحضور 
وزير الدولة للشؤون اخلارجية 
والداخلي����ة ف����ي جمهوري����ة 
سنغافورة مساجوس ذو الكفلى. 
وقال اجلاراهلل ان العالقات التي 
ب����دأت عام 1985 منت بش����كل 
كبير على مدى هذه الس����نني 
وفي مختلف املجاالت تعكس 
الرغبة الصادقة لقيادتي البلدين 
في توطيد وتعزيز عالقاتهما 
الثنائية. وأوضح ان »سنغافورة 
اصبحت خامس اكبر مستورد من 
الكويت بقيمة تصل الى 4.215 
مليارات دوالر سنويا« االمر الذي 
»مينحه����ا األولوية لتكون بني 
أهم الشركاء االقتصاديني الذين 
تتطلع الكويت الى دورهم البارز 
ومشاركتهم الفاعلة في تنفيذ 
مشاريع التنمية املختلفة لديها 
واالستفادة من جتربتها الرائدة 

في هذا املجال«.
وأش����ار الى الزي����ارة التي 
قام بها صاحب الس����مو األمير 
الشيخ صباح األحمد حني كان 
سموه رئيسا ملجلس الوزراء الى 
سنغافورة عام 2004 والزيارة 
التي قام بها سمو الشيخ ناصر 
احملمد حني كان رئيسا للوزراء 
واللتان كان����ا لهما االثر البالغ 
في تعزي����ز وتوطيد العالقات 

بني البلدين. وأك����د اجلاراهلل 
اهمية تبادل زيارات املسؤولني 
في البلدين مبختلف القطاعات 
وتعزيز زيارات رجال األعمال 
والعالقات بني غرفتي التجارة 
والصناع����ة ف����ي كل منهم����ا ، 
وق����ال ان ما يواجهه العالم من 
حتديات كبيرة وجادة تستوجب 
من البلدي����ن الصديقني اللذين 
يشتركان بقواس����م متشابهة 
م����ن حيث املس����احة وطبيعة 
املوق����ع اجلغراف����ي مضاعفة 
جهودهما م����ع املجتمع الدولي 
إلعادة األمن واالس����تقرار الى 
ربوع العالم »ومكافحة كل ما 
يهددن����ا ويقوض م����ن امننا«. 
من جانب����ه، أثنى وزير الدولة 
للشؤون اخلارجية والداخلية 
في س����نغافورة مساجوس ذو 
الكفلى على العالقات املمتازة 
بني البلدين الصديقني، مضيفا 
ان »التحدي����ات األمني����ة التي 
تواجه العالم شجعت البلدين 
على تعزيز التع����اون الثنائي 
بينهم����ا«. يذك����ر ان اجلاراهلل 
والوزي����ر ذو الكفل����ي حضرا 
مراس����م توقيع مذكرة التفاهم 
بني البلدين في ش����أن التعاون 
والتبادل املش����ترك في مجال 
التدريب وبناء قدرات املسؤولني 
والتي وقعها وكيل ديوان اخلدمة 
املدنية محم����د الرومي والقائم 
باألعم����ال الس����نغافوري زين 

العابدين راشد.

أعضاء مجلس أمناء »Gust« السابقون واحلاليون خالل حفل التكرمي

»Gust« كرّمت رئيس وأعضاء مجلس أمنائها السابقني

ثامر السليم

أقامت جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا »Gust« حفال لتكرمي 
رئيس مجلس األمناء وأعضاء املجلس السابقني ملا قدموه بإخالص من 
دعم امتد على مدار 15 سنة، كما مت الترحيب برئيس مجلس األمناء 
اجلديد د.س���الم الطحيح وأعضاء املجلس اجلديد، وأش���اد ضيوف 
الش���رف برئيس وأعضاء مجلس األمناء السابقني ورحبوا برئيس 
وأعضاء املجلس اجلديد. ومت خالل احلفل عرض شريط ڤيديو سلط 
الضوء على مسيرة جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا منذ بدايته 
املتواضعة في حولي عام 2002 الى املؤسسة املرموقة التي هي عليه 
اآلن في موقعها اجلديد بغرب مشرف، وتفتخر جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا اليوم بشراكتها مع العديد من اجلامعات املرموقة عامليا 
مثل جامعة ميس���وري سانت لويس وجامعة ماساتشوستس لويل 

والتي تضمنت عددا من التخصصات املعتمدة عامليا.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس األمناء السابق د.عبدالرحمن 
احمليالن: »انني اليوم وبقلب مثقل أقول وداعا للجامعة التي أصبحت 
بيتي الثاني، وجتمعنا عالقات أس���رية بأفراد اجلامعة من املوظفني 
وأعضاء هيئة التدريس والطلبة الذين أصبحوا مبنزلة عائلتي الثانية 
على مدار 13 عاما، ومع هذا فإنني متفائل بأن اجلامعة في أيد أمينة مع 
د.سالم الطحيح، وأثق أنها سوف تستمر في املضي قدما في حتقيق 
رؤيتنا األصلية لتأس���يس جامعة تس���عى لتجهيز األجيال القادمة 
ملواجهة حتديات الغد«. ومن جهته، أكد رئيس مجلس األمناء احلالي 
د.سالم الطحيح على الدور اجلديد الذي تسلمه، وقال: »أعاهد اهلل ان 
أبذل وإخواني أعضاء مجلس األمناء قصارى جهدي لتستمر جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا في النمو والتوسع، وسنحرص جميعا 
على أن تنمو اجلامعة لتس���توعب أعداد الطالب املتزايدة املتعطشة 
للعلم واملهارات والتخصصات، سنس���عى إلى التوس���ع في خطتنا 
للسنوات ال� 3 املقبلة لنحتضن 21 درجة جامعية ودرجة املاجستير 

التي سنوفرها لطالبنا بالتعاون مع جامعة يوماس-لويل«.
ومن جانبه، قال رئيس جامعة اخللي���ج للعلوم والتكنولوجيا 
د.دونالد بيتس: »منت جامعتنا بوتيرة غير مسبوقة، ويجب ان أشكر 
د.عبدالرحمن احمليالن وجميع أعضاء مجلس األمناء على عملهم اجلاد 
ورعايتهم في قيادة مسيرة جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا حتى 
وصلت الى ما هي عليه اليوم، وأنا واثق من أن مجلس األمناء اجلديد 
مزود بسنوات من اخلبرة في املجال التعليمي وسيضيف رصيدا قيما 
ملؤسستنا، وسيس���تمرون في دفع اجلامعة الى املزيد من النجاح«. 
وانضم الى مجلس األمناء اجلديد مع د.س���الم الطحيح كل من د.فهد 
الزميع، ود.نادر اجلالل، ود.أنور الفزيع، ويشمل األعضاء اآلخرين 
رئيس جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا د.دونالد بيتس، ونائب 
مدير اجلامعة للش���ؤون األكادميية ومدير مركز الدراس���ات الدولية 
البروفيسور جويل غالسمان ممثال UMSL ود.جاسم عبدالسالم الذي 

عمل في مجلس األمناء السابق.

اجلراح ووزير سنغافوري بحثا تعزيز العالقات الثنائية
اس���تقبل نائب رئيس 
مجل���س ال���وزراء ووزير 
الدفاع الشيخ خالد اجلراح 
صباح أمس وزير الشؤون 
والداخلي���ة  اخلارجي���ة 
جلمهوري���ة س���نغافورة 
مساجوس ذو الكفلي محمد 
والوف���د املراف���ق له وذلك 

مبناسبة زيارته للبالد.
حيث عق���د اجتماع بني 
اجلانب���ني مت خالله تبادل 
األحاديث الودية ومناقشة 
أه���م األم���ور واملواضيع 
ذات االهتم���ام املش���ترك 

املتعلقة باجلوانب  السيما 
العسكرية وسبل تعزيزها 
وتطويره���ا ب���ني البلدين 
الصديقني ومناقش���ة آخر 
التطورات على الساحتني 

احمللية واإلقليمية.
حض���ر االجتماع وكيل 
وزارة الدفاع جسار اجلسار 
ونائب رئيس األركان العامة 
الركن  الفري���ق  للجي���ش 
النواف وسفيرنا  عبداهلل 
لدى جمهورية سنغافورة 
الس���ند وس���فير  يعقوب 
سنغافورة لدى الكويت زين 

العابدين رش���يد وعدد من 
كبار ضباط اجليش.

من جانبه توجه رئيس 
األركان العام���ة للجي���ش 
الفريق الركن محمد اخلضر 
الى العاصمة القطرية الدوحة 
امس على رأس وفد عسكري 
رفيع املستوى للمشاركة في 
االجتماع التشاوري لرؤساء 
أركان مجلس التعاون لدول 

اخلليج العربية.
وقالت مديرية التوجيه 
العامة  املعنوي والعالقات 
الفريق  ان  ف���ي اجلي���ش 

اخلضر سيتوجه في وقت 
الحق ال���ى مصر حلضور 
االجتماع األول لرؤساء أركان 
الدول األعضاء في اجلامعة 
العربية ملناقشة وبحث آلية 
تشكيل قوة عربية مشتركة 
العربية  القضاي���ا  خلدمة 

املشتركة.
وكان ف���ي وداع الفريق 
اخلضر في قاعدة عبداهلل 
املب���ارك اجلوية آمر القوة 
اجلوية العميد الركن طيار 
عب���داهلل يعقوب الفودري 

وكبار ضباط اجليش.


