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شدد على أن فرص االلتحاق بوزارة الخارجية من ملحق البرنامج مقتصرة على مجتازيها بنجاح

الجاراهلل: طبيعة عمل الديبلوماسي تستوجب مواصلة العطاء والديبلوماسية هي السالح الفعال للكويت وذخيرته ألسنة ديبلوماسييها

الت���ي يحملونها. ثم  واألمان���ة 
حتدث أم���ام املتدربني مدير عام 
الديبلوماس���ي الس���فير  املعهد 
عبدالعزيز الش���ارخ مستعرضا 
البرنامج  مختلف برامج دورات 

التدريبي 2010/2009.

عمل الديبلوماس���ي تستوجب 
من���ه مواصلة العط���اء مضيفا 
ان الديبلوماس���ية هي الس���اح 
الفعال للكوي���ت وذخيرته هي 
ألسنة ديبلوماسييها وأخاقهم 
واحساس���هم بحجم املسؤولية 

الس���فير خالد اجل���اراهلل أمام 
املتدربني مبينا لهم أساس���يات 
العمل الديبلوماسي ومن ضمنها 
األخاق العالية واملعرفة والتصرف 
السليم واستيعاب الواقع والتفاعل 
معه. وقال اجلاراهلل ان طبيعة 

الدولة في كل احملافل. كذلك زودهم 
ببعض العناوين الرئيسية التي 
تش���كل عصارة خبرته الطويلة 
في املجال الديبلوماس���ي. وبعد 
مغادرة الشيخ د. محمد الصباح 
حتدث وكي���ل وزارة اخلارجية 

الراش���د كلمة نيابة عن أعضاء 
اللجن���ة االستش���ارية الوزارية 
حثهم فيها على أخاقيات العمل 
وأهمية اإلعداد اجليد مبا يؤهلهم 
لاضطاع باملسؤوليات اجلسام 
للعمل الديبلوماسي وشرف متثيل 

البرنامج مقتصرة  من ملتحقي 
على مجتازيها بنجاح ومتيز حيث 
سيخضعون لتقييم مستمر على 
أساس���ه يتم التثبيت من عدمه، 
متمنيا للمتدربني دوام التوفيق 
والنجاح. كما ألقى راشد عبدالعزيز 

بانضباط والتزام وجهد حثيث 
يرقى ملا هو مأمول من ديبلوماسيي 
وزارة اخلارجية واملس���ؤولية 
الكبيرة امللقاة على عاتقهم. وشدد 
الشيخ د.محمد الصباح على أن 
فرص االلتحاق بوزارة اخلارجية 

ضاري العثمانعبدالعزيز الشارخمحمد الصقرخالد اجلاراهللالشيخ د.محمد الصباح

الشيخ جابر اخلالد مستقبال سفيرة جورجيا ايكاترينا مايرجن ميكادزه
األمير خالد بن  سلطان مستقبال السفير الشيخ حمد جابر العلي

جانب من احلملة

دش���ن نائب رئيس مجلس 
 الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ

د. محمد الصباح البرنامج التدريبي 
الديبلوماس���ي  الثان���ي للمعهد 
الكويتي للعام 2010/2009 مفتتحا 
أنشطته. وحضر االفتتاح أعضاء 
اللجن���ة االستش���ارية الوزارية 
ضاري عبداهلل العثمان ومحمد 
الصقر وراشد الراشد وسليمان 
الشاهني وعبداهلل بشارة ووكيل 
وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل 
الديبلوماسي  ومدير عام املعهد 

السفير عبدالعزيز الشارخ.
 وألقى الشيخ د.محمد الصباح 
كلمة افتتاحية بهذه املناسبة أكد 
فيها على تسلح منتسبي الدورة 
التدريبية بشتى صنوف العلم 
واملعرفة واالستزادة مما يوفره 
البرنامج من دورات تخصصية 

 محمد الصباح دّشن البرنامج التدريبي الثاني بالمعهد الديبلوماسي:
على المتدربين التسلّح بشتى صنوف العلم والمعرفة واالستفادةمن دورات البرنامج

وزير الخارجية تلقى رسالة من نظيره المصري
تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح رسالة خطية من وزير اخلارجية 
في جمهورية مص���ر العربية احمد ابوالغيط تتصل 
بالعاقات الثنائية بني البلدين الش���قيقني وس���بل 
دعمه���ا في مختلف املجاالت والقضايا محل االهتمام 

املشترك.

التقى مدير إدارة مجلس التعاون الخليجي بـ »الخارجية«

الخالد بحث مع سفراء الجزائر وباكستان 
وجورجيا دعم العالقات الثنائية

استقبل وزير الداخلية الفريق الركن م.الشيخ 
جابر اخلالد في مكتبه بوزارة الداخلية امس مدير 
ادارة مجلس التعاون اخلليجي بوزارة اخلارجية 

السفير جمال الغامن.
كما استقبل الشيخ جابر اخلالد سفير اجلمهورية 
الدميوقراطية الشعبية حلسن تهامي  اجلزائرية 
حيث رحب بالضيف معربا عن سعادته بهذا اللقاء 
ومش���يدا بروح التعاون التي جتمع بني البلدين 
خاصة في مج���ال تبادل اخلبرات واملعلومات في 

املجال االمني.
من جانب آخر التقى الوزير جابر اخلالد سفير 

جمهورية باكستان االسامية لدى الكويت افتخار 
عزيز وقد تضمن اللقاء تبادل االحاديث الودية.

واعرب الوزير جابر اخلالد عن عمق العاقات 
االخوية التي تربط الكويت وجمهورية باكستان 

االسامية في مختلف املجاالت.
من جانبه توجه الس���فير الباكستاني بالشكر 
والتقدير للرعاية الكرمية للجالية الباكس���تانية 
في الباد. واختتم الشيخ جابر اخلالد استقباالته 
بلقاء سفيرة جمهورية جورجيا ايكاترينا مايرجن 
حيث رحب بالس���فيرة منوها بالدور البارز الذي 

تقوم به لتعزيز التعاون بني اجلانبني.

سفيرنا بالرياض بحث مع وزير الدفاع والطيران السعودي
تطوير العالقات الثنائية والقضايا ذات االهتمام المشترك

المكتب العسكري الجديد لدى 
س���فارتنا في الري���اض وهم 
الملحق العسكري المقدم عبيد 
حمد العجمي ومساعد الملحق 
العسكري المقدم مبارك مسلم 

الراجحي.
وأشار الى انه تم خال اللقاء 
تبادل االحاديث الودية وبحث 
الموضوع���ات ذات االهتم���ام 
المشترك وسبل تعزيز وتطوير 
العاقات الثنائية بين البلدين 

الشقيقين.
وقدم الش���يخ حمد الجابر 
في ختام اللقاء هدية تذكارية 
الى االمير خالد بن سلطان بن 

عبدالعزيز.
ورافق الشيخ حمد الجابر 
خال زيارته لامير خالد بن 
س���لطان كل من المستش���ار 
صالح الصقعبي والمستشار 
ذي���اب الرش���يدي اضافة الى 
المقدم  العس���كري  الملح���ق 
عبيد حمد العجمي ومس���اعد 
الملحق العسكري مبارك مسلم 

الراجحي.

س���مو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر المحمد تتضمن 
»دعوة سموه لزيارة اخوانه 

في الكويت«.
وأوضح الشيخ حمد الجابر 
انه قدم لألمي���ر خالد اعضاء 

المواطني���ن الكويتيين الذين 
يتعرضون لح���وادث متفرقة 
في ش���تى مناطق ومحافظات 

المملكة.
وقال انه نقل كذلك لألمير 
خالد بن س���لطان رسالة من 

في المستش���فيات العسكرية 
السعودية.

الجابر  وأشاد الشيخ حمد 
بدور وزارة الدفاع في المملكة 
العربية السعودية في توفيرها 
لطائرات اإلخاء الطبي عند نقل 

اس���تقبل مس�����اعد وزير 
ال�دف���اع والطي�ران والمفتش 
العسكرية في  العام للشؤون 
الس���عودية  العربية  المملكة 
االمي���ر خالد بن س���لطان بن 
عبدالعزيز سفيرنا لدى المملكة 
العربية السعودية الشيخ حمد 
جابر العل���ى والوفد المرافق 

له.
وقال سفيرنا لدى المملكة 
العربية السعودية الشيخ حمد 
الجابر ل���� »كونا« عقب اللقاء 
انه نق���ل لامير خالد تحيات 
وتقدير صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد وسمو 
ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر المحمد.
واضاف انه نقل لألمير خالد 
الكويتية على  القيادة  ش���كر 
االهتمام والرعاية الفائقة التي 
يلقاها المرضى الكويتيون في 
المستشفيات العسكرية التابعة 
لوزارة الدفاع السعودية، مشيدا 
بمس���توى الخدم���ات الطبية 

التزاما من بنك اخلليج باالس���تمرار في دعم املجتمع بكل 
جوانبه، يواصل بنك اخلليج حملته للتبرع بالدم في مختلف 
أنحاء الكويت حيث انتقلت احلملة مؤخرا إلى موقعها اجلديد 

في فرع الشويخ وذلك يوم 6 أكتوبر 2009.
هذا وس���تواصل حملة بنك اخلليج للتبرع بالدم مسيرتها 
خال ش���هر أكتوبر وذلك بزيارة كل من الفروع التالية: فرع 
هدية يوم 13 أكتوبر، فرع الرقة يوم 20 أكتوبر، ثم فرع اجلهراء 

)اجلمعية التعاونية( يوم 27 أكتوبر.
وبالتعاون مع بنك الدم املركزي، يقوم بنك اخلليج بتوفير 
عيادات أسبوعية متخصصة للتبرع بالدم في عدد من فروع 
البنك على مدار السنة. هذا وباب التبرع مفتوح جلميع الراغبني 

باملشاركة من مواطنني، ومقيمني، وزوار الكويت.
واحلاجة للتبرع بالدم مستمرة با انقطاع وذلك ملساعدة 
مرض���ى حاالت الطوارئ اخلاضع���ني للعمليات اجلراحية أو 
للعاج الطبي العاجل، فالتبرع بالدم يساعد على إنقاذ العديد 
من األرواح في الكويت، ووحدات التبرع ليست مخصصة فقط 
للتبرع بالدم فحسب، بل توفر أيضا خدمة إجراء الفحوصات 
الطبية األساسية مثل قياس الوزن وقياس مؤشر كتلة اجلسم 
إضافة إلى قياس ضغط الدم ومن خال هذه احلملة، يأمل بنك 
اخلليج من جميع املواطنني واملقيمني في الكويت اإلقبال على 

التبرع واملشاركة بهذا املورد احليوي، اآلن وفي املستقبل.

بمشاركة عدد من الخبراء في دول التعاون

ندوة في »البيئة« لتصنيف ظاهرة المد األحمر 12 الجاري

حملة بنك الخليج للتبرع بالدم تنتقل إلى فرع الشويخ

دارين العلي
أعلنت رئيس اللجنة املنظمة لندوة »االزدهار العددي 
للطحالب الضارة )املد األحمر(« منى فرج والتي تقيمها 
الهيئة العامة للبيئة حتت رعاية مدير عام الهيئة د.صاح 
املضحي انطاق الندوة في الفترة من 12-14 اكتوبر 2009 
بفندق موفنبيك � البدع وذلك بالتنس���يق مع املنظمة 
االقليمية حلماي���ة البيئة البحرية واملنظمة احلكومية 

الدولية لعلوم احمليطات.
ولفتت فرج إلى أنه سيشارك في الندوة خبراء من 
دول مجل���س التعاون اخلليجي والهيئة العامة للبيئة 
ومعهد الكويت لابحاث العلمية والهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية ويقوم بالقاء احملاضرات خال 
ثاثة ايام مستشارون ومتخصصون دوليون من عدد 
من اجلهات البحثية واالكادميية لكل من اليابان وايرلندا 

وجنوب افريقيا والدمنارك والكويت والهدف من عقد هذه 
الن���دوة هو القاء الضوء على الوضع العاملي للطحالب 
الضارة وآخر التطورات والتقنيات املستخدمة لتصنيف 
الطحالب الضارة وقياس سمومها البيولوجية باالضافة 
الى االطاع على نش���اطات وبرام���ج الرصد في الدول 
االعضاء في املنظم���ة االقليمية واعداد برنامج اقليمي 

لتعزيز قدرات دول املنطقة.

تتقدم ب�صادق العزاء من الزميل

�سمري حلمي رزق
لوفـــــــاة املرحــــوم

�سقيـقــه
تغمد اهلل الفقيد بوا�صع رحمته

واأ�صكنه ف�صيح جناته

واألهم اآلــه وذويه ال�صرب وال�صلوان

�سركة دار الكويت لل�سحافة


