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محمد الصباح التقى باولي وسفير اليابان

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح مبقر املعهد الديبلوماسي باملدرسة 
الشرقية السفير باتروس باولي مدير ادارة الشرق االوسط 
وشمال افريقيا بوزارة اخلارجية الفرنسية يرافقه جان 

رنيه جييان سفير اجلمهورية الفرنسية لدى البالد.
حضر اللقاء وكي���ل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل 
ومدير املعهد الديبلوماس���ي السفير عبدالعزيز الشارخ 

ونائب مدير ادارة مكتب نائ���ب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الوزير املفوض صالح اللوغاني.

كما استقبل ماساتوشي موتو سفير اليابان لدى البالد 
وذلك مبناسبة انتهاء فترة عمله في البالد.

حضر اللقاء وكي���ل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل 
ونائب مدير ادارة مكتب نائ���ب رئيس مجلس الوزراء 

ووزير اخلارجية الوزير املفوض صالح اللوغاني.

محمد الصباح: نبارك لكويتنا بكوكبة ديبلوماسية جديدة متحصنة بالعلم 
ومتسلحة بقيم االلتزام واالنضباط ومبدأ الوالء للوطن والمؤسسة

المعهد الديبلوماسي احتفل بتخريج الدفعة األولى من متدربيه التي شملت 45 متدربًا ومتدربة

)سعود سالم(الشيخ د.محمد الصباح ووكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل ومدير عام املعهد الدبلوماسي السفير عبدالعزيز الشارخ يتوسطون اخلريجني

محمد السنعوسي ومحمد الصقر ود.خالد املذكور ود.خليفة الوقيان

حسن ابواحلسن الى نيويورك وعبداهلل أبوشيبة الى جدة جانب من اخلريجني

د.معصومة املبارك ود.انس الرشيد وبدر احلميضي وعبدالعزيز الشارخ خالل اللقاء

 أبو شيبة وأبو الحسن:
 تعلمنا الكثير وسنبذل كل الجهد

للقيام بعملنا على أكمل وجه
ش����كر اخلريج عبداهلل ابو شيبة املس����ؤولني في وزارة 
اخلارجية على جهودهم في املعهد الديبلوماسي وقال: تعلمنا 
مهارات وادوات ديبلوماسية استفدنا منها الكثير، واعرب عن 
امله في ان يكون عند حسن ظن املسؤولني ويكمل املسيرة 
ويكون في الصفوف االمامية للديبلوماسية الكويتية، قائال: 
حلمنا حتقق وسنبذل كل جهدنا من اجل القيام بعملنا على 

اكمل وجه.
كما كان للخريج حس����ن ابو احلس����ن كلمة على هامش 
احلفل قال فيها: تشرفنا بتكرمي نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الش����يخ د.محمد الصب����اح ومدير املعهد 
الديبلوماسي السفير عبدالعزيز الشارخ وبحضور االساتذة 
الذين علمونا الكثير خالل عام ونصف العام، مشيرا الى انه 
اس����تفاد الكثير من الدورات التي تلقاها في املعهد، الفتا الى 
ان الطالب كسبوا زخما معرفيا بسبب كونهم الدفعة االولى 

لهذا املعهد الديبلوماسي.

بيان عاكوم
حل���م تحول ال���ى حقيقة 
ب���دأت بقطف  الكويت  واآلن 
الثمار، ثمار سفراء وسفيرات 
المس���تقبل الذين سيحملون 
بيد لواء الوطن وباليد االخرى 
ثقافة وعلما اكتنزوه من مشوار 
دام أكثر من ع���ام من التعب 
والتدريب على اساسيات العمل 
الديبلوماسي وذلك بب�صمات 
م���ن نائ�ب رئي����س مجلس 
الوزراء ووزير الخارجية الشيخ 
د.محمد الصب���اح و»المعلم« 
الدبلوماس�����ي  المعهد  مدير 
الس���فير عبدالعزيز الشارخ، 
وها ه���م 45 متدربا ومتدربة 
حصلوا على ش���هاداتهم في 
الحفل الذي اقيم امس في مقر 
المعهد الديبلوماسي بحضور 
الوزراء  نائب رئيس مجلس 
الش���يخ  الخارجية  ووزي���ر 
د.محمد الصباح ووكيل وزارة 
الخارجية خالد الجاراهلل ومدير 
الديبلوماس���ي  المعهد  ع���ام 
الشارخ  الس���فير عبدالعزيز 
واركان الوزارة الى جانب عدد 
من الوزراء، والمحاضرين الذين 

دّرسوا المتدربين.
الحلم تحقق

في البداية قال نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الخارجية 

الشيخ د.محمد الصباح: كان 
مجرد حلم تح���ول الى فكرة 
التنفيذ  ووضع���ت موض���ع 
واشار الى ان الرحلة لم تكن 
بسيطة وهينة لكنها اصبحت 

ممتعة اآلن الننا نقطف ثمار 
الجهد ال���ذي بذل خالل ثالث 

سنوات.
واض���اف »افتخ���ر واعتز 
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الشارخ: إذا كان قدر الديبلوماسي الدفاع عن أمن البالد فمهمتنا تمكينه 
للنهوض بهذه المسؤولية الوطنية والتفاعل مع بيئة دولية متسارعة التغير

الشايجي: حب الكويت مزروع فينا والمعهد عّلمنا كيف نعبر عن هذا الحب ونشكر كل  من ساهم في تطوير جيل جاهز يكون خط الدفاع عن الكويت

)سعود سالم( السفير عبدالعزيز الشارخ يلقي كلمته حمود الشايجي يلقي كلمة اخلريجني الشيخ د.محمد الصباح يلقي كلمته

الشيخ د.محمد الصباح مكرما احدى اخلريجاتجانب من اخلريجني

تكرمي الشيخ صباح اخلالد الشيخ د.محمد الصباح مكرما د.معصومة املبارك

الشيخ د.محمد الصباح مكرما د.خليفة الوقيان تكرمي محمد السنعوسي

تكرمي د.خالد املذكور تكرمي د.عبدالرضا اسيري

بوجود كوكبة جديدة متحصنة 
بوس���ائل وادوات متع���ددة، 
وقديما قيل ابعث حكيما وال 
توصه، كما تظل الحكمة ضالة 
المؤمن مع جناحي هذه الحكمة 
هما العلم والمعرفة واالنضباط 
وقيم الوالء والفداء للوطن«.

الش���يخ د.محمد  وتطرق 
الصباح الى م���ا بذله المعهد 
الديبلوماسي ومديره السفير 
عبدالعزي���ز الش���ارخ وم���ن 
خالل تعاونه م���ع نخبة من 
المتخصصي���ن العطاء جزء 
المعرف���ة للملت�حقين  م���ن 

بالمعهد.
مبدأ الوالء للوطن

االلتزام واالنضباط  وقال: 
ومبدأ الوالء للوطن والجماعة 
والمؤسس���ة كلها قيم زرعت 
في بيوت ومن خالل عائالت 
الخريجين، موجها حديثه لهم 
ابناء وبنات  ان  أعلم  بالقول: 
الكويت لم يتقدموا الى العمل 
في وزارة الخارجية اال لخدمة 

بلدكم وامتكم وجماعتكم.
واض���اف: ابارك لنفس���ي 
اوال، وابارك لوزارة الخارجية 
اللتحاقكم بالسلك الديبلوماسي 
كديبلوماس���يين متحصنين 
بالمعرفة، والتهنئة للكويت 
بشكل عام بتخرجكم في هذا 

البرنامج المتميز.
د.محم���د  الش���يخ  وكان 
الصب���اح قد بين في تصريح 
على هامش الحفل ان مهمتنا 
اآلن ان نتسلح ونمكن ابناءنا 
وبناتنا من ان يحصلوا على 
اكبر قدر ممكن من الوس���ائل 
للدفاع عن بلدهم في المحافل 
الدولية لرفع اس���م الكويت، 
معربا عن اعت���زازه بتخريج 
هذه الكوكبة التي انضمت الى 
السلك الديبلوماسي، مشيرا الى 
انها ستساهم في خدمة الكويت 
من مواقع صعبة جدا، وقال: 
هذا قدرنا نحن ابناء الكويت 
ندافع عن بلدنا من كل موقع 

ممكن.

 قدر الديبلوماسي
الدفاع عن أمن البالد

ق���ال مدير  م���ن جهت���ه، 
المعهد الديبلوماس�ي السفير 
عبدالعزيز الشارخ ان من اولى 
مهام المعه�د الدي�بلوماس���ي 
العمل على تدري���ب وتأهيل 
الديبلوماس���ية  منتس���بي 
الكويتية بما يؤهلهم للتفاعل 
والتعام���ل مع بيئ���ة دولية 
متس�ارعة التغير تسودها ثورة 

الديبلوماس���ي وضع نصب 
التي انش���ئ  عينيه االهداف 
من اجلها في جميع نشاطاته 
وبرامجه التدريبية، الفتا الى 
ان المعهد سعى لالستفادة من 
التي اسست  المعاهد  تجارب 

في دول اخرى.

وصف األمير للديبلوماسية

المعهد  ان  الش���ارخ  وقال 

وثقافة ونشاط.
تدريب 59 متدربًا

وقال الش���ارخ انه في هذا 
الحفل سيتخرج 45 من ابناء 
المعهد بعد ان انهوا برنامجا 
تدريبيا امتد لما يزيد عن العام 
الكامل، مشيرا الى ان المعهد 
يقوم اآلن بتدريب واعداد الدفعة 
الثانية من متدربيه الذين يبلغ 

معرفية ال حدود لها.
واضاف الش���ارخ: اذا كان 
قدر الديبلوماس���ي ان يكون 
في الصفوف االمامية للدفاع 
عن امن بلده ومصالح شعبه، 
فالبد له من ان يمتلك المهارات 
والوسائل والقيم التي تمكنه من 
النهوض االمثل بهذه المسؤولية 

الوطنية الجسيمة.
واشار الشارخ الى ان المعهد 

سعى من خالل برام�جه الت�ي 
ش�ملت ما يفوق الخمس عشرة 
المباشرة  العالقة  مهارة ذات 
الديبلوماس���ي،  باحتياجات 
الن���دوات  خ���الل  وكذل���ك 
والمحاض���رات الت���ي عقدت 
في المعه���د لتكريس االيمان 
والقناعة بوصف صاحب السمو 
االمير الش���يخ صباح االحمد 
للديبلوماس���ية بأنها اخالق 

عدده���م 59 متدربا من بينهم 
17 فتاة، متمني���ا لهم ما ناله 
زمالؤهم من منتسبي الدفعة 
االولى من نجاح وتوفيق في 

اتمام برامجهم التدريبية.
وكان الشارخ قد اعرب على 
هامش االحتف���ال عن تفاؤله 
الكبير بالخريجين من شباب 
وفتيات ممن اظهروا قدرا كبيرا 
من التفاعل واالهتمام بأهمية 
التدريب والتطوير معتبرا ان 

هذا التطور رائع.
وقال الشارخ ان المعهد نظم 
اكثر من 15 محاضرة والشباب 
اصب���ح لديهم قناعة بأن هذه 
المهنة عبارة عن حرفة كباقي 
الحرف األخرى المتخصصة، 
مش���يرا الى انه���م عرفوا انه 
البد م���ن المثابرة لصقل هذه 

التجربة.
وحول تجاوب الطالب مع 
المحاضرات وصف تجاوبهم 
بالمتميز، الفتا الى ان جميع 
المحاضرات انتهت في وقتها 
المحدد وان االسئلة التي طرحت 
من قبل الطلبة القت استحسانا 

لدى المحاضرين.

حب الكويت مزروع فينا

وب���دوره الق���ى الملح���ق 
الديبلوماسي حمود الشايجي 
كلم���ة الخريجين اكد فيها ان 
الحلم ب���دأ يتحقق من خالل 
تخريج الدفعة األولى من المعهد 
الديبلوماسي، مشيرا الى ان هذا 
الحلم جزء من األحالم الواسعة 
للبالد، وقال: حلمنا لم يتحقق 
من فراغ بل بمجهود وخبرات 
متعددة وحب الكويت مزروع 
فينا وق���د تعلمنا كيف تكون 
لنا ادوات نعب���ر بها عن هذا 

الحب.
وش�كر الش���ايجي كل من 
س���اهم ف���ي تط��وي���ر ه��ذا 
الحلم إليج�����اد جيل ج�اهز 
يكون خط الدف���اع األول عن 
الكوي���ت، مثمن���ا الخط���وة 
الكب��يرة ل��نائب رئيس مجل�س 
ال����وزراء ووزي���ر الخارجية 
الشيخ د.محمد الصباح التي 
أفضت الى انشاء هذا المع���هد 
المت�خصص، الف��تا الى انه من 
الط��الع ان جاءت من المعهد 
الزاهر لحضرة صاحب السمو 
ال�شيخ صباح األحمد  األمير 

امير الديبلوماسية.
الش���ايجي ضرورة  وأكد 
مواص�لة الع�مل الديبلوماسي 
الدؤوب والراقي الذي سيكون 
نبراسا ينير الطريق للتجربة 
المقبل���ة لكل واح���د من هذه 

الدفعة.

تتمة المنشور ص2

 الغيص: الديبلوماسية الكويتية
كانت والتزال مشرفة ومتميزة

تعيين سفيرة ثالثة قريبًا

إعداد مذكرة لتوضيح موقف الكويت 
من تقرير »الخارجية األميركية«

أسماء المكّرمين في الحفل

 أسماء خريجي الدفعة األولى
من متدربي المعهد الديبلوماسي

اكد السفير السابق فيصل الغيص ان هناك جهودا كبيرة بذلت 
من قبل املسؤولني من اجل اقامة هذا املعهد مبباركة من صاحب 
السمو االمير عندما كان س����موه نائبا لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية ثم من نائ����ب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح. واشار الغيص الى ان العديد 
من الدول لديها معاهد ديبلوماسية تقوم بتدريب الديبلوماسيني 
بعد التخرج. وقال الغيص: يجب على الديبلوماس����يني الذين 
يتشرفون بتمثيل بلدهم امور عدة، منها العلم والدراسة املهنية 
واملتابعة احلقيقية واحلنكة والتواصل واحترام االخرين. وعبر 
الغيص عن تفاؤله مبا وصلت اليه الديبلوماسية الكويتية التي 
كانت وال تزال مشرفة ومتميزة في صفاتها العامة واخلاصة.

كشف نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح عن اعداد الوزارة مذكرة رسمية توضح موقف الكويت 
وردها على تقرير اخلارجية األميركية األخير الذي وضع الكويت 
ضمن الدول التي تتاجر بالبشر. وأشار الى ان وزير الشؤون 
د.محمد العفاسي عبر عن هذا األمر سابقا.إلى ذلك، قال نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الش����يخ د.محمد الصباح ردا 
على سؤال عن وجود خريجتني بني متدربي املعهد الديبلوماسي 

هل يدل على وجود سفيرات للكويت في املستقبل.
وقال: لدينا س����فيرتان اآلن هما الس����فيرة نبيلة املال وأمل 

احلمد والثالثة ستأتي.

د.أنس الرشيد  ٭
د.بالل صنديد  ٭

بدر الرفاع���ي وينوب عنه   ٭
محمد العسعوسي

بدر احلميضي  ٭
جمال النوري  ٭

د.خليفة الوقيان  ٭
د.خالد املذكور  ٭
سهام الرزوقي  ٭

د.مصطفى سالمة  ٭
الشيخ صباح اخلالد  ٭

د.عبداهلل العبداجلادر  ٭
عباس نقي  ٭

د.عايد املناع  ٭
السفير عبداهلل بشارة  ٭

د.عبدالرضا أسيري  ٭
د.فيصل البناي  ٭

السفير فيصل الغيص  ٭

محمد السنعوسي  ٭
د.محمد بوزبر  ٭

د.معصومة املبارك  ٭
الش���يخ ن���واف س���عود   ٭

الصباح
د.يعقوب احلجي  ٭

أحمد الهارون  ٭
رضا الفيلي  ٭

سليمان الشاهني  ٭
د.شفيق ناظم الغبرا  ٭

د.عبداهلل الغنيم  ٭
د.عبداهلل سهر  ٭
د.علي الزميع  ٭

عبداللطيف احلمد  ٭
عبدال���رزاق  الس���فير   ٭

الكندري
د.محمد الرميحي  ٭

السفير محمد الصالل  ٭

احمد عبدالرحمن السريع  ٭
احمد مبارك العميري  ٭

ع�ب��دال��رح��من  احم�����د   ٭
البعيجان

احمد ظاهر احلربش  ٭
احمد محمد السميط  ٭
احمد منصور العالج  ٭

احمد محمد بن يوسف  ٭
ابرار جاسم امليعان  ٭

بدر ناصر الصقر  ٭
بشار علي الدويسان  ٭
ثامر متعب اخلرينج  ٭

حسن شاكر ابو احلسن  ٭
حمود احمد الشايجي  ٭

خالد وليد الزير  ٭
زيد سعد احلرب  ٭

سعد مشعل املطيري  ٭
سعد نهار الهاجري  ٭

سلطان فيصل الدويش  ٭
سلطان عبداهلل العرادة  ٭

صالح محمد الذويخ  ٭
صالح مساعد الهران  ٭

عبداهلل خليفة االذينة  ٭
عبداهلل نايف ابوشيبة  ٭

عبداهلل علي النصار  ٭

عبداهلل سمير املشعان  ٭
عبداهلل سعد العجمي  ٭

عبداهلل احمد الفهد  ٭
عماد عبداهلل الكندري  ٭

عبداحملس����ن عبدالعزيز   ٭
الفارس

ع�بدال�م��حس����ن محم����د   ٭
الرفاعي

عبدالعزي����ز عبداللطيف   ٭
العومي

عبدالعزيز كايد الظفيري  ٭
ب��ن����در  ع�ب�دال�رح�م�����ن   ٭

الديحاني
فالح هيف احلجرف  ٭
فرح محمد العوضي  ٭

مساعد علي الضبيبي  ٭
محمد عادل احلشاش  ٭
محمد صالح الشمالن  ٭
محمد ربعي الرشيدي  ٭
مشاري محمد الصايغ  ٭
ناصر محمد املطيري  ٭
نايف غازي العتيبي  ٭
نواف احمد الرجيب  ٭

يوسف عبدالقادر البنوان  ٭
ياسني محمد املاجد  ٭


