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صاحب السمو هنأ مالوي وجزر القمر بالعيد الوطني

الواليات املتحدة جتّدد دعمها ملساعي 
صاحب السمو لتجاوز األزمة اخلليجية

تلقى صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد اتصاال هاتفيا من ريكس تيلرســون 
وزير خارجية الواليــات املتحدة األميركية 
الصديقة جرى خالله بحث آخر املستجدات 
على الســاحتني االقليميــة والدولية مجددا 
ســعادته دعــم الواليات املتحــدة األميركية 
ملســاعي ســموه لتجاوز االزمة الراهنة في 
املنطقة ومتمنيا سعادته لسموه دوام الصحة 
والعافية وللكويت وشعبها املزيد من الرقي 

واالزدهار في ظل القيادة احلكيمة لسموه.
وقد اعرب سموه عن تقديره له على هذا 
التواصل متمنيا له موفور الصحة وللواليات 
املتحدة األميركية وشعبها الصديق كل الرقي 

واالزدهار.
الى ذلك بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمــد ببرقية تهنئــة إلى الرئيس 
آثــر بيتر موثاريكا رئيس جمهورية مالوي 
الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناســبة العيــد الوطني لبــالده متمنيا له 
موفور الصحــة والعافية وللبلــد الصديق 

دوام التقدم واالزدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس آثر بيتر موثاريكا 
رئيــس جمهورية مــالوي الصديقة ضمنها 
سموه خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني 

لبالده متمنيا له موفور الصحة والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 

مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة. 
وبعث حضرة صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمــد ببرقية تهنئــة إلى الرئيس 
عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر املتحدة 
الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناســبة العيــد الوطني لبــالده متمنيا له 
موفور الصحة والعافية وللبلد الشقيق دوام 

التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس عثمان غزالي رئيس 
جمهورية القمر املتحدة الشقيقة ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده 

متمنيا له موفور الصحة والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 

مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

بحث حتديات حتقيق األمن الغذائي

البحرين تثّمن مساعي األمير 
إزاء تطورات الوضع باملنطقة

اجلبري: تفعيل العمل العربي في احملافل الدولية

املنامــة ـ كونا: أشــاد نائب رئيس مجلس 
الوزراء مبملكة البحرين ســمو الشيخ محمد 
بن مبارك آل خليفة باملساعي احلميدة التي قام 
بها صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 

إزاء تطورات الوضع في املنطقة.
وقالت وكالة األنباء البحرينية في بيان ان 
ذلك جاء خالل لقاء جمع نائب رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ محمد آل خليفة مع عميد السلك 
الديبلوماســي ســفيرنا لدى مملكة البحرين 

الشيخ عزام الصباح.
وأضافــت الوكالــة انــه مت خــالل اللقــاء 
استعراض العالقات األخوية التي تربط مملكة 

البحرين بالكويت، اضافة إلى تطورات الوضع 
في املنطقة.

من جانب آخر، استقبل املشير الركن الشيخ 
خليفة بن أحمد آل خليفــة القائد العام لقوة 
دفاع البحرين مبكتبــه بالقيادة العامة لقوة 
دفاع البحرين السفير الشيخ عزام الصباح.

ورحــب القائد العام لقوة دفــاع البحرين 
بالسفير مشــيدا بالعالقات األخوية الوطيدة 
القائمة بني البلدين الشــقيقني، وما تتمتع به 
هذه العالقات من منو مضطرد، بفضل قيادتي 
البلدين احلكيمتني، كما مت استعراض عدد من 

املوضوعات ذات االهتمام املشترك.

روما - كونا: اكد وزير االوقاف والشــؤون 
االسالمية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد 
اجلبري حرص الكويت على تنســيق وتفعيل 
العمــل العربي فــي احملافل الدوليــة مبا يخدم 
مصلحة الدول العربية وشعوبها حيال مختلف 
القضايا املشتركة والسيما في مجال االمن الغذائي.

جاء ذلك في تصريح ادلى به اجلبري لـ»كونا« 
عقــب سلســلة مباحثات اجراها فــي العاصمة 
االيطالية )روما( مع رؤساء وفود دول مجلس 
التعــاون اخلليجي وكبــار املســؤولني العرب 
املشاركني باملؤمتر العام ملنظمة األغذية والزراعة 

لألمم املتحدة )فاو(.
وقــال ان مباحثاته مــع وزراء دول مجلس 
التعاون اخلليجي واملســؤولني العرب تركزت 
على ســبل تطوير التعاون املشــترك في مجال 
االمن الغذائي وســبل مواجهة حتديات التعامل 

مــع قضايا الغذاء وذلك في اطار جهود الكويت 
لتنسيق العمل اخلليجي والعربي ضمن املؤمتر 

الدولي املهم.
واضاف ان اللقاءات التي حضرها سفيرنا 
لدى ايطاليا الشــيخ علي اخلالد تطرقت الى 
سبل تطوير قطاعات الزراعة والثروة احليوانية 
واالنتــاج الغذائي الى جانــب أهمية احلفاظ 
على املوارد الطبيعية ضمن سياسات التنمية 

املستدامة.
وذكر ان ممثلــي دول مجلس التعاون في 
املؤمتر أكدوا أهمية التعاون والشراكة االقليمية 
مــع منظمة الفاو لتعزيــز التعامل مع قضايا 
مصيرية مثــل ندرة املياه التــي خصص لها 
مؤمتر اقليمي جانبي وحماية وتطوير املوارد 
الطبيعية واالستفادة من التكنولوجيا احلديثة 

في اطار »رؤية استراتيجية«.

السفير الشيخ عزام الصباح خالل اللقاء مع سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة 

 محمد اجلبري مع وزيري البيئة السعودي واالماراتي والسفير علي اخلالد 

السفير املصري ياسر عاطف: شكرًا كبيرة
لم يتأخر السفير املصري في البالد ياسر 
عاطف عن تقدمي يد املساعدة اإلنسانية ألرملة 
سورية توفي زوجها املصري تاركا لها ولدين 
احدهما التحق بإحدى اجلامعات في القاهرة 
والثاني مازال في مرحلة الدراسة املتوسطة.

لم يحتج السفير املصري اال لدقيقة واحدة 
الطالعه على معاناة هذه األرملة الســورية 
فــي احلصول على فيزا للذهــاب الى مصر 
للحاق بابنها الذي ذهب للدراســة في مصر 
والذي اصبح في محل والده املتوفى ورغبة 

األم في لّم شمل األسرة.
لقد ســارع السفير املصري، الذي غلبت 
انسانيته الروتني والبيروقراطية، ملساعدة 
األم األرملة التي سبقت دموعها قصتها في 
داللــة ال تخطئها العني عن املســؤول الذي 
حباه اهلل بنعمة اإلنســانية التي متكنه من 
خدمة مثــل هذه احلاالت من دون واســطة 

او ما شابه. 
ولذلك استحق كلمة شكر سجلتها األرملة 

السورية في زيارة لها لـ »األنباء«.

الخالد تفقد مركز التسجيل التابع للخدمة الوطنية العسكرية وكّرم المتميزين رياضيًا

مخالفة املتخلفني عن التسجيل 
باخلدمة العسكرية اعتبارًا من االثنني املقبل

الشيخ محمد اخلالد والفريق الركن محمد اخلضر والفريق الركن عبداهلل النواف مع املكرمني 

قام نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
محمد اخلالــد صباح امس 
بزيارة مركز التسجيل التابع 
للخدمة الوطنية العسكرية.

وكان في استقباله حلظة 
وصوله رئيس هيئة اخلدمة 
الوطنية العســكرية اللواء 
الركن ابراهيم العميري وعدد 

من ضباط الهيئة.
حيث استمع الشيخ محمد 
اخلالد إلى إيجاز مفصل ألقاه 
اللواء الركن ابراهيم العميري 
حــول التنظيم والتشــكيل 
اإلداري ملراكز التسجيل في 
املكلفني  احملافظات، وأعداد 
ممــن أمتــوا ســن ١8 عامــا 
وكيفية إعالمهم واستدعائهم 
وشرح طريقة التسجيل كما 
بني اللواء العميري انه هناك 
مهلة ملدة شهرين من تاريخ 
بلوغه الســن القانونية ١8 
عامــا للتســجيل باخلدمة 
الوطنيــة العســكرية وانه 
بعد انقضاء الشــهرين يعد 
كل من لم يسجل خالل تلك 
املهلة مخالفا لقانون اخلدمة 
الوطنية العسكرية ويعرض 
نفســه للمالحقة القانونية 
وإضافــة خدمــة اضافيــة، 
وعليــه ستباشــر هيئــة 
اخلدمة الوطنية العسكرية 
كل املخالفات اعتبارا من ١٠ 
يوليو ٢٠١٧ ويســري ذلك 
على كل من يبلغ هذه السن 

بعد ذلك.
وفي ختام الزيارة شكر 
اخلالد وزارة الداخلية وعلى 
رأسها نائب رئيس مجلس 
الداخلية  الــوزراء ووزيــر 
الشيخ خالد اجلراح للجهود 
املبذولة من قبلهم لتسهيل 
مهمــة زمالئهم فــي وزارة 
الدفــاع فــي جميــع مراكز 
محافظات الدولة كما أشــاد 
بجهود منتسبي هيئة اخلدمة 

الوطنية العسكرية.
رافــق اخلالــد رئيــس 
للجيــش  العامــة  األركان 
الفريق الركن محمد اخلضر 
ونائب رئيس األركان الفريق 

الركن عبداهلل النواف.
من جانب آخر، وبرعاية 
وحضور نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
محمد اخلالد احلمد الصباح، 
العمليات  احتفلــت هيئــة 
واخلطط، ممثلــة مبديرية 
االحتاد الرياضي العسكري 
بختام املوسم الرياضي ٢٠١6 
– ٢٠١٧ في قاعة مبارك بكلية 

علي الصباح العسكرية.
اســتهل احلفــل بتالوة 
الذكــر  آيــات  عطــرة مــن 
احلكيم، ثم ألقى مدير االحتاد 
الرياضي العسكري العميد 
الركن ابراهيم علي الكندري 
كلمة رحب فيها براعي احلفل 
واحلضــور، وتطــرق مــن 
خاللها للدور املهم واملتكامل 

الــذي يتبنــاه االحتــاد في 
ســبيل إثراء الوعي بأهمية 
الرياضة ودورها في احلياة 
العســكرية، وما لها من أثر 
في رفع اللياقة البدنية لدى 
منتســبي اجليش الكويتي 
وإن مديرية االحتاد الرياضي 
العسكري تقوم طوال املوسم 
الرياضــي تنظم العديد من 
املسابقات الرياضية املتنوعة 
التي تســهم في خلق روح 
تنافسية بني وحدات اجليش 

املختلفة.
الركن  العميــد  وأعــرب 
ابراهيم علــي الكندري عن 
خالــص شــكره نيابــة عن 
العســكريني  الرياضيــني 
لالهتمــام والدعــم الكبيــر 
الــذي يحظون به من نائب 
الــوزراء  رئيــس مجلــس 

ووزير الدفاع الشيخ محمد 
اخلالد، وتشجيعه الدائم لهم 
ودفعهم للمزيد من حتقيق 
الرياضية، كما  اإلجنــازات 
ثمن التوجيهات املتواصلة 
واملتابعــة الدائمــة من قبل 
العامــة  األركان  رئيــس 
للجيش الفريق الركن محمد 
خالد اخلضر وتقدميه لكل 
التســهيالت التي تسهم في 
االرتقاء مبستوى الرياضيني 
العسكريني مبختلف األلعاب، 
وأكــد أن دعــم واالهتمــام 
نائب رئيس األركان العامة 
النواف  للجيــش عبــداهلل 
ينعكس بدوره ايجابيا على 
الرياضيني العســكريني من 
منتســبي اجليش الكويتي 
ويحقق لهم التمثيل الالئق 
مختلــف  فــي  واملشــرف 

املسابقات الرياضية.
بعــد ذلك تفضــل وزير 
الدفــاع بتكــرمي الوحــدات 
املشاركة باملوسم الرياضي 
وتوزيع اجلوائز على الفرق 
واألبطال الفائزين في شتى 
املسابقات وقد حصلت هيئة 
احلرس األميري على كأس 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع للتفوق العام 
وكأس وكيــل وزارة الدفاع 
للتفــوق العســكري، كمــا 
حصل لواء املغاوير/ ٢5 على 
كأس رئيس األركان العامة 
للجيــش للتفوق الرياضي 
وكأس الوحدة املثالية، هذا 
وقد حثهم اخلالد على بذل 
املزيد من اجلهد للمحافظة 
على هذا املســتوى املتميز، 
واحملافظــة علــى مثل هذه 
التــي تعكــس  االجنــازات 
املســتوى الرياضــي املميز 
للرياضيــني من منتســبي 

اجليش الكويتي.
 كمــا قام نائــب رئيس 
الدفــاع  الــوزراء ووزيــر 
بزيــارة تفقديــة إلى إحدى 
الطلبــة  تســجيل  جلــان 
الضبــاط خالل تواجده في 
كلية علي الصباح العسكري 
حيث اطلع على سير العمل 
والتســجيل، واســتمع إلى 
شــرح من قبل أمــر الكلية 
اللــواء الركن بدر العوضي 
عن مراحل التسجيل وما هي 
االجراءات املتبعة طوال فترة 
التسجيل والترتيبات الالزمة 
الستقبال للمتقدمني كطلبة 

ضباط. 
رافــق اخلالــد رئيــس 
للجيــش  العامــة  األركان 
الفريق الركن محمد اخلضر، 
و نائب رئيس األركان العامة 
الركــن  الفريــق  للجيــش 
عبــداهلل النــواف وأعضاء 
العســكري،  الدفاع  مجلس 
وعدد من كبار قادة اجليش
من جانب آخر، استقبل 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ محمد 
اخلالــد ســفير جمهوريــة 
فرنسا الصديقة لدى البالد 
كريســتيان نخلــة، يرافقه 
امللحــق العســكري العقيد 

باتريك بيكييه.
حيث مت خالل اللقاء تبادل 
األحاديث الودية، ومناقشة 
أهم األمور واملواضيع ذات 
االهتمام املشــترك، مشيدا 
بعمق العالقات الثنائية بني 
البلدين الصديقني وحرص 
الطرفــني علــى تعزيزهــا 

وتطويرها.
اللقــاء رئيــس  حضــر 
األركان العامة للجيش العامة 
الفريق الركن محمد اخلضر 
ونائب رئيس األركان الفريق 
الركن عبداهلل النواف وآمر 
القوة البحرية اللواء الركن 

بحري خالد الكندري.

الشيخ محمد اخلالد اثناء تفقد إحدى جلان التسجيل في كلية علي الصباح العسكرية بحضور الفريق الركن محمد اخلضر 

الشيخ محمد اخلالد والفريق الركن محمد اخلضر خالل تفقد مركز التسجيل التابع للخدمة الوطنية العسكرية

أغا سعيد وسفير غيانا وعدد من احلضور

الشيخ محمد اخلالد يسلم كأس وزير الدفاع للتفوق العام

أكد خالل حفل أقيم على شرفه مبناسبة انتهاء مهام عمله في السفارة تطور العالقات التجارية بني البلدين

أغا سعيد: 88 مليون دوالر حجم الصادرات الباكستانية إلى الكويت
زيــادة بلغت من 3٠ إلى 
4٠%، مشيرا إلى فرصة 
كبيرة لتطويــر التبادل 
البلدين  بــني  التجــاري 
وزيادة حجم الصادرات 
والتــي يجــب ان تكون 
حوالي 6٠٠ مليون دوالر، 
نظــرا لالمكانات الهائلة 
التي تتمتع بها باكستان، 
خاصة انها تصدر واألرز 
واألقمشــة إلــى مختلف 

دول العالم.
وأشــار ســعيد إلــى 
جهود الســفارة في رفع 
معدالت التبادل التجاري 
بني البلدين وجذب الكثير 
من السياح الكويتيني إلى 

باكستان.

قبــل عامني تقــدر بـ 46 
مليون دوالر ووصلت الى 
88 مليون دوالر مبعدل 

زيادة ملحوظة في حجم 
الصادرات الباكســتانية 
الى الكويت والتي كانت 

أسامة دياب

أثنى السكرتير التجاري 
 في الســفارة الباكستانية 
أغــا ســعيد علــى تطور 
العالقات التجارية الكويتية 
- الباكستانية التي وصفها 
الــى  لكنـــها  باجليــدة، 
مزيد مــن اجلهود لدعمها 
وتعزيزهــا حتــى تعكس 
البلدين  مكانــة وقــدرات 

الصديقني.
وكشــف ســعيد، في 
تصريحات للصحافيني 
احلفــل  هامــش  علــى 
الــذي اقيم على شــرفه 
انتهــاء مهام  مبناســبة 
عملــه فــي الكويت، عن 

الكندري: الرياضة 
لها أثر كبير في 

رفع اللياقة البدنية 
لدى منتسبي 

اجليش


