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اإلبراهيم: تعزيز 
الدفاع العربي 

املشترك وتضافر 
اجلهود حملاربة 

اإلرهاب

الكويت تتطلع 
للعمل واالستثمار 

في مشروع التنمية 
مبنطقة قناة 

السويس

أكد خالل لقائه مبعوث صاحب السمو أن مصر تتطلع ملشاركة الدول العربية في مشروع قناة السويس

السيسي: الشعب املصري لن ينسى مواقف األمير املساندة إلرادته 
والقوة العربية املشتركة تهدف »للدفاع وليس لالعتداء«

ما سيوفره هذا املشروع من 
»فرص اس���تثمارية واعدة« 
تساهم في حتفيز سوق العمل 

وتشغيل قطاع الشباب.
ب���دوره رح���ب الرئيس 
السيس���ي باالس���تثمارات 
العربية في مش���روع تنمية 
منطقة قناة السويس مؤكدا 
ان مصر تتطلع الى مشاركة 
العربي���ة ومن بينها  الدول 
الكويت في هذا املشروع مبا 
يساهم في اعطاء دفعة للعمل 
العربي املشترك على املستوى 

االقتصادي.
وح���ول مكافحة االرهاب 
أثنى مبعوث صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد، 
التي  الفاعلة  »باخلط���وات 
تتخذها مصر للتصدي لتلك 
اآلفة اخلطيرة« مشددا على 
اهمية تعزيز الدفاع العربي 
املش���ترك وتضافر اجلهود 

العربية حملاربة االرهاب.
الرئيس  اك���د  من جهته 
القوة  السيس���ي ان مقترح 
العربية املشتركة يستهدف 

انش���اء قوة عربية »للدفاع 
وليس لالعتداء«، مضيفا ان 
هذه القوة »ليست موجهة ضد 
أي ط���رف« وإمنا تهدف الى 
ضمان أمن واستقرار الشعوب 
العربية واحلفاظ على وحدة 

أراضيها وسيادتها.
وكان مبع���وث صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد املستش���ار بالديوان 
األميري د.يوسف االبراهيم قد 
قام بتقدمي واجب العزاء إلى 
الرئيس عبدالفتاح السيسي 
رئيس جمهورية مصر العربية 
الشقيقة بوفاة والدته وذلك 
في قصر االحتادية بالعاصمة 

القاهرة.
وكان مبع���وث صاحب 
البالد  الس���مو األمير غادر 
صب���اح أم���س متوجها إلى 
جمهوري���ة مص���ر العربية 
الشقيقة لتقدمي واجب العزاء 
إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح 
السيس���ي رئيس جمهورية 
مصر العربية الشقيقة وذلك 

بوفاة والدته.

التي تسعى احلكومة املصرية 
لتدشينها«.

وأعرب االبراهيم عن تطلع 
الكويت للعمل واالس���تثمار 
في مشروع التنمية مبنطقة 
قناة الس���ويس، مشيرا الى 

الس���ويس اجلديدة وقدرة 
املصريني على اجنازه خالل 
عام واحد معتبرا ذلك »نقطة 
انطالق جدي���دة لالقتصاد 
العديد  الى  املصري تضاف 
من املشروعات االقتصادية 

الس���يما مع افتتاح مشروع 
قناة السويس اجلديدة اضافة 

الى مكافحة اإلرهاب.
وأش���اد مبعوث صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
االحم���د، مبش���روع قن���اة 

من جهة اخرى، قال املتحدث 
باسم الرئاس���ة املصرية ان 
الرئيس السيسي بحث خالل 
لقائه مبعوث صاحب السمو 
التعاون  األمير سبل تعزيز 
االقتص���ادي ب���ني البلدين، 

القاهرة � كونا: أكد الرئيس 
عبدالفتاح السيسي امس ان 
الش���عب املصري لن ينسى 
مواقف صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد املساندة 
إلرادت���ه وخيارات���ه احلرة 
الكويت وش���عبها  ووقوف 

الى جوار مصر.
جاء ذلك خالل لقاء الرئيس 
السيس���ي مبعوث صاحب 
الس���مو األمير املستش���ار 
بالديوان األميري د.يوسف 
االبراهيم بحضور س���فيرنا 
بالقاهرة وذلك لتقدمي واجب 

العزاء بوفاة والدته.
وذكر املتحدث باسم رئاسة 
اجلمهوري���ة الس���فير عالء 
يوسف في تصريح صحافي 
ان الرئيس السيس���ي أعرب 
عن خالص تقديره لصاحب 
السمو األمير، الشيخ صباح 
اللفتة  االحمد، وعن »تل���ك 
االنسانية الكرمية التي يتميز 
بها سموه« التي تؤكد »عمق 
ورس���وخ العالقات الثنائية 

بني البلدين«.

الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي خالل استقباله د. يوسف االبراهيم مبعوث صاحب السمو األمير بحضور السفير بدر الزمانان

األمير وصل اململكة املتحدة في زيارة خاصة

املعتمدة في اململكة املتحدة 
وأعضاء السفارة.

الى ذل���ك، بعث صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
الى  األحمد ببرقي���ة تهنئة 

وكان في استقبال سموه 
على أرض املطار الشيخ أحمد 
احلمود وسفيرنا لدى اململكة 
الدويس���ان  املتح���دة خالد 
ورؤس���اء املكاتب الكويتية 

الصحة والعافية.
كما بعث س���مو رئيس 
ال���وزراء الش���يخ  مجلس 
املبارك ببرقية تهنئة  جابر 

مماثلة.

الرئيس جانوس ادر رئيس 
هنغاري���ا الصديقة، ضمنها 
س���موه خال���ص تهاني���ه 
الوطني  العي���د  مبناس���بة 
لبالده، متمني���ا له موفور 

والعافي���ة وللبلد الصديق 
دوام التقدم واالزدهار.

وبعث سمو نائب األمير 
وولي العهد الش���يخ نواف 
الى  األحمد ببرقي���ة تهنئة 

الرئيس جانوس ادر رئيس 
هنغاريا الصديقة عبر فيها 
س���موه عن خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده، 
ل���ه موفور الصحة  متمنيا 

بحفظ اهلل ورعايته وصل 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد ظهر امس الى 
اململكة املتح���دة الصديقة، 

وذلك في زيارة خاصة.

حديث بني صاحب السمو والشيخ أحمد احلمودصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى وصوله اململكة املتحدة وفي استقباله الشيخ أحمد احلمود ويبدو الشيخ خالد العبداهلل صاحب السمو األمير مصافحا أحد مستقبليه

السفير عدنان اخلضير والزميلة هناء السيد 

صورة جماعية للديبلوماسيني اجلدد مع املستشار ماجد املطيري

5 كويتيني شاركوا في البرنامج التأهيلي 
للديبلوماسيني اجلدد بجامعة الدول العربية

القاهرة ـ هناء السيد 

الدول  حرصا من جامعة 
العربية لض����خ دماء جديدة 
بالعمل الديبلوماسي بقطاعات 
اجلامعة املختلفة مت تعيني عدد 
من الديبلوماسيني من شباب 
الدول العربية بلغ عددهم 31 
ديبلوماسيا من بينهم 5 من 
الكويت وهم: احمد عبدالعزيز 
العتيقي ومحمد عبدالرحمن 
األحمد ومحمد سيف الغريب 
وخالد العتيبي ومشعل فهد 

العتيبي. 
الديبلوماسيون  وشارك 
اجل����دد ف����ي دورة البرنامج 
التأهيلي للديبلوماسيني اجلدد 
الذي نظمها قطاع الش����ؤون 
اإلدارية واملالية بجامعة الدول 

العربية.
وعقدت الدورة برئاس����ة 
السفير عدنان اخلضير األمني 
العام املس����اعد رئيس قطاع 
الش����ؤون اإلداري����ة واملالية 
واملستش����ار ماجد املطيري 
مدير إدارة التدريب وتطوير 

أساليب العمل بجامعة الدول 
العربية.  وف����ي لقاء خاص 
ل� » األنب����اء« تقدم اخلضير 
بالتهنئة للديبلوماسيني اجلدد 
إل����ى اجلامعة  وبانضمامهم 
العربية، واعتبرهم رافدا من 
الدماء اجلدي����دة الضرورية 

للجامعة العربية.
وثمن دور األمانة العامة 
للجامعة والسفراء والوزراء 
املفوض����ني واملستش����ارين 
وغيرهم وكذلك احملاضرون 
وم����ا يقدم����وه للملتحق����ني 

الديبلوماسيني اجلدد بخبراتهم 
خاصة أنهم من ذوي اخلبرة 
في العمل الديبلوماسي والتي 
يحتاج إليها هؤالء الش����باب 

لالستفادة منها. 
وحول محتوى البرنامج 
التأهيلي، قال السفير اخلضير 
إن البرنامج مقسم إلى ثالثة 
محاور رئيسية، يقدم احملور 
األول معلومات أساسية عن 
العربية، ويتضمن  اجلامعة 
تاري����خ اجلامعة ونش����أتها 
والهي����كل التنظيمي لألمانة 

العامة، باإلضافة إلى النظام 
املالي )املوازنة � املساهمات(، 
واالستحقاقات اإلدارية واملالية 
ونظام الضم����ان االجتماعي 
ونظام اإلجازات، وكذلك آلية 
اتخاذ الق����رارات في مجلس 
اجلامعة العربية، واملعاهدات 

واالتفاقيات في إطارها.
ويركز احملور الثاني على 
النشاط العربي وتقدمي صورة 
مجملة عنه، ويتناول تاريخ 
الصراع العربي � اإلسرائيلي 
واإلره����اب والتحديات التي 
يواجهها العالم العربي، وخطر 
انتش����ار السالح النووي في 

املنطقة. 
كما يتناول احملور التعاون 
العربي � األفريقي والتعاون 
مع دول أوروبا وآسيا، والدول 
والتجمعات في األميركتني، 
إل����ى اخلط����ط  باإلضاف����ة 
واالجتاهات االس����تراتيجية 
لدعم قضايا املرأة واألس����رة 
والطفول����ة، ومكان����ة ودور 
املنظمات العربية املتخصصة 
واالحتادات العربية النوعية 

وسبل االرتقاء بعملها، ودور 
وأهمية منظمات املجتمع املدن 
وأطر الش����راكة مع اجلامعة 

العربية.
من جانبه، أشار املستشار 
إدارة  ماجد املطي����ري مدير 
التدريب وتطوير أس����اليب 
الثالث  إلى أن احملور  العمل 
إلى إكساب املشاركني  يهدف 
التي  امله����ارات الضروري����ة 
تساعدهم على القيام مبهامهم 
العملية على الوجه األفضل 
وهم في بداية مشوارهم في 
العم����ل ومن ه����ذه املهارات 
مهارات إعداد وكتابة التقارير 
الديبلوماس����ية  واملذك����رات 
والقواعد النحوية واللغوية 
املس����تخدمة ف����ي صياغتها 
ومهارات التفاوض والتفاوض 
والديبلوماسية االقتصادية 
البروتوك����ول واإلتيكي����ت 
بتفصيالت����ه الكثيرة، وآلية 
العمل ودورها  تشكيل فرق 
امله����ام ودور  ف����ي تنفي����ذ 
اجلامع����ة العربية في مجال 

االنتخابات.

من جانبه، قال السفير خلف 
بوظهي����ر ان اللقاء تطرق الى 
بح����ث امكانية تنظيم عدد من 
االنش����طة والبرامج املشتركة 
حملافظة األحم����دي مع بعض 
املدن في س����ريالنكا وذلك في 
اطار تعزيز العالقات الثنائية 
بني الكويت وع����دد من الدول 
الصديقة على املستويني الرسمي 

والشعبي.
واك����د بوظهير ان محافظة 
االحمدي حتم����ل ارثا تاريخيا 
وحضاريا نفخ����ر به جميعا، 

اخلالد والسفير بوظهير بحثا إمكانيات التعاون 
الكويتي ـ السريالنكي على صعيد املدن

الفتا الى انها حتمل مواصفات 
متميزة تتشابه مع بعض املدن 
في س����ريالنكا وهو ما دفعنا 
لبحث سبل التآخي والتعاون 
معها وفتح مساحات من التعاون 
عل����ى هذا الصعي����د مبا يدعم 
العالقات املشتركة بني البلدين 

الصديقني.

اس����تقبل محافظ االحمدي 
الش����يخ فواز اخلالد السفير 
خلف بوظهير مبناسبة تعيينه 
ومغادرته ملباشرة مهامه سفيرا 
للكويت لدى جمهورية سريالنكا 
الشعبية الدميوقراطية، حيث 
جرى بحث اإلمكانيات املتاحة 
والسبل األنسب للتعاون بني 
محافظة األحمدي واملقاطعات 

واملدن السريالنكية.
واكد احملافظ اخلالد خالل 
اللقاء تطلع االحمدي كمحافظة 
وكمدينة الى التواصل والتعاون 
م����ع احملافظ����ات واملقاطعات 
الدول  ف����ي  املناظرة  وامل����دن 
الشقيقة والصديقة، خصوصا 
الس����مات  املتماثل����ة منها في 
ومج����االت النش����اط احليوية 
والبشرية واملصادر الطبيعية، 
لتبادل اخلبرات على مستوى 
اإلدارة احمللية وبرامج التنمية 
احلضارية والبش����رية بعيدة 
املدى، وعلى النحو الذي يزيد 
من تعزيز مكانة الكويت بوجه 
عام، ودعم عالقاتها املشتركة 

الشيخ فواز اخلالد مستقبال السفير خلف بو ظهيرمع كل الدول.

جناح تعريفي لـ »قرار« في األڤنيوز حتى الثالثاء
أطلقت »مهندس���ون بال حدود � الكويت« 
أنشطة متنوعة للتعريف مبؤمتر »قرار 2015« 
والذي سيقام برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك حتت شعار »نحو مستقبل 
أفضل للعمل في القطاع���ني العام واخلاص، 
وذلك في الفترة من 30 املقبل وحتى األول من 

سبتمبر املقبلني.
وقال عضو اللجنة م.ابراهيم الكندري إن هذه 
االنشطة تتضمن اقامة جناح خاص للتواصل 
مع اجلمهور في مجمع األڤنيوز، مشيرا إلى أن 
هذا اجلناح انطلق يوم أمس وسيستمر حتى 
يوم الثالثاء املقبل وان املتطوعني واملتطوعات 
سيتلقون اجلمهور الراغب في التعرف على 

املؤمتر من الس���اعة العاشرة صباحا وحتى 
العاش���رة ليال. وذكر الكندري: أن األنش���طة 
انطلقت بإقامة جن���اح تعريفي في اجلامعة 
األميركية، استمر عدة أيام التقى فيه وزميليه 
الناجم وم.حسن اسحاق بالطلبة  م.عبداهلل 
من كل التخصصات وقدموا لهم ش���رحا عن 
املؤمت���ر وأهدافه، مؤكدا هذا املؤمتر يس���اعد 
الشباب على اتخاذ قراراتهم بالتوجه إلى العمل 
بالقطاعني العام واخلاص وهو األول من نوعه 
ويهدف إلى املساهمة بالتنمية البشرية التي 
تسعى الدولة إلى حتقيقها بالتزامن مع اخلطة 
التنموية التي تقوم بتنفيذها ملشاريع البنية 

التحتية واالقتصادية في البالد.


