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 المحمد للديبلوماسيين الجدد: مثلوا األمير والكويت خير تمثيل في الخارج
 رئيس الوزراء رعى وحضر حفل تخريج ٥٩ من المعهد الديبلوماسي 

 محمـد الصبـاح: الكويـت دولـة صغيـرة وسـالحها بنـاء شـبكة قوية مـن العالقـات وسـنزيد مـن انفتاحنـا الديبلوماسـي علـى العالم 

(متني غوزال)   سمو رئيس  الوزراء الشيخ ناصر احملمد والشيخ د.محمد الصباح والسفير عبدالعزيز الشارخ مع الديبلوماسيني اخلريجني 

 سمو رئيس الوزراء والشيخ د.محمد الصباح والشارخ يتوسطون احملاضرين املكرمني 

 سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والشيخ د.محمد الصباح يكرمان إحدى اخلريجات 

 الشيخ د.محمد الصباح وخالد اجلاراهللا والشيخ احمد الناصر مع بعض اخلريجني

 الشيخ د.محمد الصباح يلقي كلمته  املدير العام للمعهد الديبلوماسي السفير عبدالعزيز الشارخ يلقي كلمته 

 اخلريجة فرح الغربللي تلقي كلمة الديبلوماسيني اخلريجني 

نتـعهد   الـشـارخ: 
بـمـواصلـة الـمسـيرة 
مسترشـدين بتـعريـف 
صاحـب السـمو األميـر 
بأنهـا  للـديـبلوماسـية 
ونشـاط  وثقافة  أخـالق 

 بشرى الزين
  من املعهد الديبلوماسي الذي 
يشكل رمزية وعنوانا النفتاح 
وتواصل الكويت مع العالم في 
عالقاتهـــا الدولية، وجه ســـمو 
الشـــيخ ناصر  الوزراء  رئيس 
احملمـــد نصيحة إلـــى خريجي 
الدفعـــة الثانية مـــن املتدربني 
الديبلوماســـيني «خدمة الوطن 
ومتثيل صاحب الســـمو األمير 
والكويـــت خيـــر متثيـــل في 

اخلارج».
  وأضاف احملمد  في تصريح 
لـــدى رعايتـــه  للصحافيـــني 
وحضوره حفـــل التخرج الذي 
اقيم ظهر أمس في مقر املعهد «لنا 
نظرة خاصة إلى أوالدنا وبناتنا 
الديبلوماسيني.. اهللا يوفقهم في 

خدمة وطنهم واميرهم».
  ومن جهته قال نائب رئيس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح «نحتفل بتخريج 
كوكبة من الديبلوماسيني في هذا 
الـــذي له معنى  املبنى اجلميل 
ورمزية تاريخية ويجمع بني عبق 

التاريخ واالصالة واحلداثة».
  وذكر الشيخ د.محمد في كلمة 
الرمزية  القاهــــا باملناســــبة «ان 
التاريخية توضح تاريخ العالقات 
بني الكويت واملجتمع الدولي وتؤكد 
التواصل الــــذي كان واليزال مع 
املجتمعات االخرى، مشــــيرا الى 
رمزية الســــفينة فــــي الصحراء 
والبحر والتــــي ربطت في عمقها 
االستراتيجي والتجاري واحلضاري 

واستمرار هذا التواصل.
  ونوه الشيخ د.محمد الصباح 
الذي يضطلع به املعهد  بالدور 
الديبلوماســـي حيث اســـتطاع 
خريجوه وقبل عامني ان يتبوأوا 
رئاسة بعثات ديبلوماسية كويتية 
بلغت ٢٤ سفيرا وسفيرة، مشيدا 
بتوجيهات ودعم ســـمو رئيس 
الـــوزراء الشـــيخ ناصر احملمد 
مبينا ان الكويت دولة صغيرة 
وســـالحها بناء شبكة قوية مع 
العالم وتسليح شبابها بسالح 

العلم واالخالق.
  وختـــم كلمتـــه بالقـــول ان 
احلكمة ضالـــة املؤمن وعاهدنا 
اهللا وعاهدناكم بأن نوفر جميع 
املتطلبات ليرتقـــوا في رحاب 
العلم واملعرفة وان ميثلوا بلدهم 
وأميرهم، مضيفا «ســـنعلمهم 
وســـنزيد مـــن انفتاحنـــا على 

العالم».
  من جانبه أكـــد املدير العام 
السفير  الديبلوماســـي  للمعهد 
الشـــارخ أن املعهد  عبدالعزيز 
يعـــد احـــدى لبنات مســـتقبل 
الديبلوماسية الكويتية معربا عن 
ثقته بأن اخلريجات واخلريجني 
يرون في رعاية وحضور سمو 
الشـــيخ ناصر  الوزراء  رئيس 

احملمد
  تقديرا عاليا للديبلوماسية 
الكويتيـــة، التي تشـــرفت منذ 
البارز في  بدايتهـــا بالتواجـــد 
خط الدفاع األول عن أمن البالد 

ومصالح شعبها الوفي.
  وأضاف قائـــال: إن حرصكم 
على حضور هذا احلفل لالحتفاء 
بأبنائكم خريجي املعهد امنا يبرز 
إميانكم برسالة املعهد وقناعتكم 
بأهميـــة التدريـــب املتخصص 

للديبلوماسيني الكويتيني.
  ولفت الى ان القرار احلصيف 
للحكومـــة ممثلـــة بالشـــيخ 
د.محمد الصباح بإنشاء املعهد 
الديبلوماسي، معبرا عن مثل هذه 
القناعة، وكذلك من خالل برنامجه 

  وقالت مشيدة: «انه لشرف 
عظيم لنا ان يكرمنا سمو رئيس 
مجلس الوزراء برعايته وحضوره 
حلفل تخرجنا، وســـتظل هذه 
املناسبة ورعاية سموه لها ماثلة 

في ذاكرتنا دائما».
  وأنتم يا نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح لكم منا أسمى 
آيات الشكر والتقدير ملبادرتكم 
بإنشاء هذا املعهد وتوجيهاتكم 
التي أنارت لنا الطريق وأثمرت 
بتخريـــج هـــذه الكوكبـــة من 
أبنائكم وبناتكم ديبلوماســـيي 

املستقبل.
  وأضافت: «اليوم ننال شرف 
تخريجنا من املعهد الديبلوماسي 
الكويتي هـــذا الصرح الكويتي 
مبحتواه الصغير بعمره ونحن 
حملظوظون بانتسابنا وتخرجنا 

فيه».
  وذكرت «ال يسعنا إال ان نشكر 
القيـــادة فـــي وزارة اخلارجية 
إدارة املعهد  الكويتية خاصـــة 
الديبلوماســـي إلميانها بأهمية 
تدريب الكوادر الديبلوماســـية 
التي تشـــكل  املهنية  وتوفيـــر 
حجر األساس في بناء مستقبل 
الديبلوماسية الكويتية، كما نشكر 
العاملني في املعهد وكل من ساهم 
في إجناح هـــذا الصرح املتميز 
من ديبلوماســـيني ومحاضرين 

وإداريني».
  وختمت كلمتها «باسم زمالئي 
جميعا أتوجه بالشكر اخلاص 
إلدارة املعهد الديبلوماسي الكويتي 
التـــي لم تأل جهدا ومنحتنا من 
ثمني جتربتها مزودة إيانا مبختلف 
العلمية  الـــدورات واملهـــارات 
والعملية والتي شـــملت النظم 
التأهيلية مبا يتعلق بالنظريات 
الديبلوماســـية  والســـلوكيات 

والعالقات الدولية». 

التدريبي لهذه الدفعة الذي امتد 
لعام كامل وسعى املعهد لتزويد 
ديبلوماسيي املستقبل باملهارات 
املطلوبة التي متكنهم من التفاعل 
الناجح مـــع بيئة دولية تتغير 

وتتطور باستمرار.
  وذكر ان عدد خريجي الدفعة 
األولى من متدربي املعهد بلغ ٤٤ 
متدربا ومتدربة، والدفعة الثانية 
بلغ عددهم ٥٩ من بينهم ١٧ فتاة، 
مؤكدا ان املعهد يتعهد مبواصلة 
الدوام  مسيرته مسترشدا على 
أمير  الذي حـــدده  بالتعريـــف 
الديبلوماسية صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، مستذكرا 
تعريف سموه للديبلوماسية على 
انها أخالق وثقافة ونشاط، كما 
ســـيواصل املعهد تطوير أدائه 
للمهام املوكولة إليه جتاوبا مع 
الدولية ومتطلبات  املستجدات 
الكويتيـــة في  الديبلوماســـية 

املراحل املقبلة.
اخلريجـــني  كلمـــة    وفـــي 
ألقتها  التـــي  الديبلوماســـيني 
فرح الغربللي قالت: تعلمنا ان 
الديبلوماسية أخالق، ثقافة وسالم 

ولكن األهم مـــن ذلك انها ثقافة 
سالم، والتي لطاملا تبنتها دولتنا 
احلبيبة الكويت بقيادة صاحب 
الســـمو األمير الشـــيخ صباح 
األحمد وهو عميد الديبلوماسية 
العاملية والذي جند في جتربته 
العمالقة نبراسا  الديبلوماسية 
السامية  املعاني  نســـتلهم منه 
واملواقـــف الثابتة التي وضعت 
الكويت في مصادف الدول املتقدمة 
في مختلف احملافل الدولية وال 
شك في ان ذلك ليشعرنا بأهمية 
مواصلـــة املســـيرة واحملافظة 
على هـــذا اإلرث الزاخر ألميرنا 

املفدى.
  وأضافت الغربللي: ســـيظل 
دعـــم ورعاية صاحب الســـمو 
األمير وولي عهده األمني وسمو 
رئيس الوزراء للديبلوماســـية 
الكويتية والعاملني في مجالها 
مصدر تشجيع وإلهام لهم جميعا 
خاصة نحن الذين نضع أقدامنا 
اآلن فـــي بدايـــة الطريق، واننا 
لنعاهدكم على أال نألو جهدا في 
سبيل االرتقاء بأدائنا لنكون عند 

حسن ظن قيادتنا الرشيدة.

 علق نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح على احداث العنف التي اصبحت ترافق 
ندوات اعضاء مجلس االمة بالقـــول «بلدنا بلد قانون 
ويحكمه القانون» لذلك اعتقد اننا سواسية امام القانون 

كما جاء في الدستور.
  واضاف الشـــيخ د.محمد الصباح «نتمنى في هذه 
االجـــواء التي نحتفل فيها بالذكرى الـ ٥٠ لالســـتقالل 
والـ ٢٠ للتحرير ان تكون ايامنا كلها فرحا واخلالفات 
السياســـية يجب ان حتصر ضمن القنوات الدستورية 

وهذه هي الرسالة وهذا ما نتمناه». 

 محمد الصباح عن أحداث العنف: بلدنا 
يحكمه القانون وكلنا سواسية أمامه 
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 الشيخ أحمد الناصر مدير مكتب وزير اخلارجية يتوسط ناصر اخلالدي وفواز بورسلي 

 جانب من اخلريجات 

(متني غوزال)   السفير عبدالعزيز الشارخ يقدم هدية تذكارية إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ويبدو الشيخ د.محمد الصباح 

 ٭ بدر سيد عبدالوهاب الرفاعي
 ٭  د.سليمان العسكري

 ٭  صالح يوسف الفضالة
 ٭  د.عبدالرضا أسيري
 ٭  د.عبداهللا الشايجي

 ٭  عبدالوهاب أحمد
 ٭  د.عجيل النشمي

 ٭  علي احمد البغلي
 ٭  د.عيسى العنزي

 ٭  د.غامن النجار

 ٭  د.محمد السيد سليم
 ٭  د.محمد الفيلي

 ٭  د.محمد عبدالرحمن بوزبر
 ٭  محمد جاسم الصقر

 ٭  محمد عبداهللا أبواحلسن

 ٭  الشيخ مشعل جابر األحمد
 ٭  الشيخ نواف سعود الناصر 

 ٭ ابراهيم مبارك ابراهيم العرفج
 ٭  احمد ضيف مطر الشمري

 ٭  احمد مصطفى حسني احلداد
 ٭  امينة جمال يوسف الدواس

 ٭  ايالف محمود عبدالرزاق رزوقي
 ٭  اميان احمد صالح الشعبان

 ٭  بدر علي صقر العدواني
 ٭  تركي ملفي زايد الديحاني

 ٭  حسني علي عبدالنبي ابراهيم
 ٭  حيدر صادق حيدر ابو احلسن

 ٭  حمد محمد فهد الظفيري
 ٭  خالد محمد فهد الفرحان
 ٭  دانة راشد سالم الدويلة

 ٭  راشد خالد سعود العنزي
 ٭  رانيا عبدالرحمن املليفي

 ٭  زهراء عبدالهادي عبداحلميد الصالح
 ٭  سارة علي عبداهللا احلسيني

 ٭  سالم محمد سعد العجمي
 ٭  سعد سلطان محمد العجمي

 ٭  سعود منصور فليج املطيري
 ٭  شيخة خالد عبداهللا االنصاري

 ٭  عبداهللا احمد خلف الشراح
 ٭  عبداهللا عبدالهادي نهار الهاجري
 ٭  عبدالرحمن فهد صالح بودي

 ٭  عبداهللا احمد عبداهللا املهنا
 ٭  عبدالعزيز احمد عبداهللا احلوطي

 ٭  عبدالعزيــــز حميــــدان مرزوق 
الدلح

 ٭  عبدالعزيز محمد زيد الزيد
 ٭  عبداحملسن عبداللطيف محمد املنصور

 ٭  عبدالوهاب احمد محمد بودي
 ٭  عبدالوهاب جمال عبدالوهاب الراشد
 ٭  عثمان عبداهللا محمد السنافي

 ٭  عدنان طالل خالد الغنيم
 ٭  عزيزة سعود عبدالرزاق اخلالد

 ٭  علي انور علي الشطي
 ٭  علي شاكر محمد حسن

 ٭  عمار عبداحلافظ محمد معرفي
 ٭  فجر عادل منصور البعيجان
 ٭  فرح توفيق عبداهللا الغربللي

 ٭  فهد احمد محمد يوسف
 ٭  فهد عباس سلطان املزعل
 ٭  فهد محمد اسماعيل حجي

 ٭  فهد محمد محمود العوضي
 ٭  فهد نواف كرمي الفضلي

 ٭  فواز محمد ناصر القحطاني
 ٭  فيصل احمد فليطح الشمري

 ٭  جلني علي محمد ابو عليان
 ٭  محمد حفيظ محمد العجمي

 ٭  محمد عبداحلميد صقر القطان
 ٭  محمد عبدالرحمن محمد السريع

 ٭  محمد يعقوب علي العثمان
 ٭  مشاعل احمد عبداهللا الصباح

 ٭  ناصر بدر محمد الرامزي
 ٭  ندى عبداحملسن الضبيب

 ٭  نورة ابراهيم جاسم الشطي
 ٭  هايف عبداهللا هايف احلويلة
 ٭  هيا عبداهللا ابراهيم الدريعي

 ٭  هيا نصراهللا محمد النصر اهللا
 ٭  يوسف حامد محمد التركيت 

 أسماء المحاضرين المكرمين 

 أسماء خريجي الدفعة الثانية من متدربي المعهد الديبلوماسي الكويتي 


