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اختتام اجتماع وزراء الشؤون العرب: مصر رئيساً للمكتب التنفيذي والكويت نائباً

إستراتيجية ملكافحة الفقر واالهتمام بكبار السن وذوي اإلعاقة

العازمي: طلبنا 
صرف بدل خطر 
للعاملني بقطاع 

البريد وتثبيت 
البدالت في 

شهادة الراتب

املال: 15 ألف 
مواطنة متزوجة
من غير كويتي

ميرزا: اإلمارات 
وضعت آلية لزواج 

املواطنات من 
األجانب حلمايتهن 

وحفظ حقوقهن

بشرى شعبان 

الشــؤون  أعلنــت وزيرة 
االجتماعيــة ووزيــرة الدولة 
للشــؤون االقتصاديــة هنــد 
الصبيــح أن اجتمــاع مجلس 
وزراء الشــؤون االجتماعيــة 
العــرب الـ3٧ يعكــس اهتمام 
الدول العربية بأبعاد التنمية 

االجتماعية.
جــاء ذلــك فــي تصريــح 
صحافــي لهــا عقــب اختتام 
اجتماع مجلس الوزراء العرب 
للشؤون االجتماعية 3٧ الذي 
عقــد بالكويت خالل يومي ١3 

و١4 نوفمبر اجلاري. 
وقالت الصبيح ان االجتماع 
تتطرق ملوضوعن أساســن 
هما وضع استراتيجية عربية 
لتقدمي الدعم واالهتمام لكبار 
الســن وتوفير أوجه الرعاية 
لهم سواء كانت اجتماعية او 
صحية او نفســية، باإلضافة 
الى توفير الرعاية لألشخاص 
ذوي اإلعاقة، ومت التأكيد على 
توفير كل الدعم اإلعالمي إلبراز 
االجنازات التي قامت فيها جميع 
الدول لهــم، مضيفة انه متت 
املوافقة على عدد من امللتقيات 
والندوات واملؤمترات في الدول 
العربية ومنها مؤمتر اإلرهاب 
الثاني الذي ســيعقد بالعراق 
وكذلك عقد مؤمتر لإلعاقة في 
مصر، وورش عمل في السودان 

والرياض وتونس، مشددة على 
ان يكون احلضور واملشاركون 
من املختصن وكبار املسؤولن 

حتى تعم الفائدة.
وتابعــت: مت االتفاق على 
وضــع آلية محددة يســتفيد 
منها حضور الورش وامللتقيات 
ودراسة التقارير التي تصدر 
عــن املجلــس الــوزاري لكي 
تعم الفائدة، واالســتفادة من 
اخلبرات التي تنتقل من دولة 
الى اخرى، موضحة ان الوزراء 
تطرقوا الى قضية مهمة على 
مستوى التنمية املستدامة وهي 
قضية الفقر ومت االتفاق على ان 

مصر كرئيس للمكتب التنفيذي 
والكويت نائبا للرئيس.

 وأوضحت انه مت االتفاق 
على ضرورة دعم الدول التي 
تســتقبل نازحن من االخوة 
الســورين وتقدمي دعم مالي 

للبنان واألردن.
بدورها أكدت رئيسة املكتب 
التنفيذي ووزيــرة التضامن 
االجتماعــي فــي جمهوريــة 
مصــر العربية د.غــادة والي 
ان االجتماع الـ3٧ صدق على 
الكثيــر مــن القــرارات املهمة 
والتي تخص دعم دول اجلوار 
السوري األردن ولبنان ماليا 
ملســاندتهم فــي اســتضافة 
الســورين واعداد  الالجئــن 
اســتراتيجية لكبار السن في 
الوطن العربي واستراتيجية 
للقضــاء علــى الفقــر متعدد 
األبعاد واإلعداد للقمة التنموية 
عام ٢٠١9، ووضع خطة عمل 
للورش واملؤمترات وامللتقيات 
التي ستعقد عام ٢٠١8. واشارت 
والي الى اصدار تقرير عن الفقر 
متعــدد األبعاد وهــو يتناول 
قضايا الفقر في الدول العربية 
مبنهجية حديثة ال تنظر فقط 
الى الفقر بالدخل فقط بل تنظر 
الى الفقر من جوانبه املختلفة 
مثل الصحة والتعليم والبنى 
التحتيــة وايصــال اخلدمات 
األساسية للمواطنن ومتكن 

املرأة وغيرها من العوامل.

يكون هناك اطار استراتيجي 
لهذا املوضــوع الن لكل دولة 
لهــا اســتراتيجيتها اخلاصة 
في العمل، وهذا تقرير يجرى 
اعداده خالل ســنتن ولكن ال 
مينع ان تقدم الــدول رؤيتها 
على مراحل، متوجهة بالشكر 
للمكتب التنفيذي الذي انتهت 
فترة عمله ملدة سنتن، حيث مت 
اختيار املكتب التنفيذي اجلديد 
ملــدة عامــن مقلبــن، ويضم 
العضو الدائم جمهورية مصر 
العربية والكويت ولبنان وجزر 
القمر واململكة املغربية وليبيا 
وموريتانيا، حيث مت اختيار 

الوزيرة هند الصبيح متوسطة الوزراء املشاركني في االجتماع

والي: املكتب 
التنفيذي قدم 

تقريراً عن الفقر 
متعدد األبعاد 

والدعم املادي 
لدول اجلوار 

السوري

امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

وزارة العـــــــــــدل  

اأواًل: اأو�صاف العقـــار:

يقع العقار مبنطقة اجلابرية قطعة 11 �سارع 10 منزل 3 واملو�سوف بالوثيقة 1996/14208 عني النزاع عبارة عن بيت �سكني 

م�ساحته 750م2 - واجهته �سيجما بيج متهالكة ومق�سرة.

- قامت اخلربة بدخول العقار ومعاينته وهو قدمي ومكون من 3 اأدوار ويقع على �سارع واحد داخلي ومكون من (اأر�سي - اأول - ثاٍن) 

وهو موؤجر وي�سكنه موؤجرون ( كل دور موؤجر لعائلة) كما اأن امللحق اخلارجي موؤجر لعائلة.

- ويتكــون الــدور الأر�سـي من ملحق خارجي مكــون مـن 3 غرف ومطبخ وحمام وحو�ص خا�ص به كما يحتوي الدور الأر�سـي على 

3 غرف و�سالتني وحمامني ومطبخ وبلكونة.

- اأما الدور الأول فيحتوي على ثالث غرف و�سالتني وحمامني ومطبخ وبلكونة.

- اأما الدور الثاين فيحتوي على 3 غرف و�سالتني وحمامني ومطبخ وبلكونة.

- اأما ال�سطح فيحتوي على خدمات نظام التكييف وحدات كما توجد ديوانية عند املدخل م�سنوعة من كريبي وحديد, كما اأن 

مواقف ال�سيارات اخلارجية ت�سع لت�سع �سيارات, باب املدخل الرئي�سي حديد لونه اأخ�سر, اأما الآخر باجلهة اليمنى من املنزل 

حديد اأ�سود اللون وكذلك على اجلهة الي�سرى.

ثانيًا: �صروط املزاد:

اأوالً       : يبداأ املزاد بالثمن الأ�سا�سي قدره 415642/575 د.ك اأربعمائة وخم�سة ع�سر األف دينار و�ستمائة واثنان واأربعون ديناراً و 575 

اأو  امل�سحوب عليه  البنك  الأقــل مبوجب �سيك م�سدق من  الثمن على  املزاد �سداد خم�ص ذلك  للم�ساركـة يف  فل�سا وي�سرتط 

مبوجب خطاب �سمان من اأحد البنوك ل�سالح اإدارة التنفيذ بوزارة العدل.

وامل�سروفات  اعتمد  الذي  الثمن  كامل  البيع  انعقاد جل�سة  يـــودع حال  اأن  القــــا�سي عطــــاءه  يعتمــــد  علــــى من  ثــانــيــــــــــًا: يجب 

ور�سوم الت�سجيل.

ثــــالثــــــــــًا: فاإن مل يودع من اعتمد عطاوؤه الثمن كاماًل وجب عليه اإيداع خم�ص الثمن على الأقل واإل اأعيدت املزايدة على ذمته يف 

نف�ص اجلل�سة على اأ�سا�ص الثمن الذي كان قد ر�سا به البيع.

رابعـــــــــــــــًا: يف حالة اإيداع من اعتمد عطاوؤه خم�ص الثمن على الأقل يوؤجل البيع مع زيادة الع�سر.

خام�صـــًا: اإذا اأودع املزايد الثمن يف اجلل�سة التالية حكم بر�سو املزاد عليه اإل اإذا تقدم يف هذه اجلل�سة من يقبل ال�سراء مع زيادة 

الع�سر م�سحوباً باإيداع كامل ثمن املزاد, ففي هذه احلالة تعاد املزايدة يف نف�ص اجلل�سة على اأ�سا�ص هذا الثمن.

�صاد�صــــــًا: اإذا مل يقم املزايد الأول باإيداع الثمن كاماًل يف اجلل�سة التالية ومل يتقدم اأحد للزيادة بالع�سر تعاد املزايدة فوراً على ذمته 

على اأ�سا�ص الثمن الذي كان قد ر�سا به عليه يف اجلل�سة ال�سابقة ول يعتد يف هذه اجلل�سة باأي عطاء غري م�سحوب باإيداع 

كامل قيمته, ويلزم املزايد املتخلف مبا ينق�ص من ثمن العقار.

�صابعـــــــــًا: يتحمل الرا�سي عليه املزاد يف جميع احلالت ر�سوم نقل وت�سجيل امللكية وم�سروفات اإجراءات التنفيذ ومقدارها 200 د.ك 

واأتعاب املحاماة واخلربة وم�ساريف الإعالن والن�سر عن البيع يف ال�سحف اليومية.

الكتاب  اإدارة  تتحمل  اأن  دون  م�سوؤوليتهم  وعلى  البيع  لإجــراءات  املبا�سرين  وبطلب  للقانون  تطبيقاً  الإعالن  هذا  ين�سر  ثامنـــــــــــًا: 

باملحكمة الكلية اأي م�سوؤولية.

تا�صعـــــــــًا: يقر الرا�سي عليه املزاد باأنه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.

تنبيـــــــه: 

1- ين�سر هذا الإعالن عن البيع باجلريدة الر�سمية طبقاً للمادة 266 من قانون املرافعات.

2- حكـــم ر�ســـو املـــزاد قابـــل لال�ستئنــاف خـــالل �سبعــــة اأيـــام مـــن تاريـــخ النطـــق باحلكم طبقاً للمادة 277 من قانون املرافعات.

3- تن�ص الفقرة الأخرية من املادة 276 من قانون املرافعات على اأنه »اإذا كان من نزعت ملكيته �ساكناً يف العقار بقي فيه كم�ستاأجر 

بقوة القانون ويلتزم الرا�سي عليه املزاد بتحرير عقد اإيجار ل�ساحله باأجرة املثل«.

ملحوظة مهمة:

 يحظر على جميع ال�سركات واملوؤ�س�سات الفردية امل�ساركـة يف املــزاد على الق�سائم اأو البيوت املخ�س�سة لأغرا�ص ال�سكن اخلا�ص 

عماًل باأحكام املادة 230 من قانون ال�سركات التجارية امل�سافة بالقانون رقم 9 ل�سنة 2008.

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

تعلن اإدارة الكتــاب باملحكمة الكــليــة عن بيـع العقار املو�شوف فيما يلي باملزاد العلني وذلك يوم الإثنني 
املوافق 2017/12/4 - قاعة 48 - بالدور الثاين بق�شر العدل ال�شاعــة التا�شعــة �شباحـــًا - وذلك تنفيـــذاً 

حلكـــم املحكمــة ال�شـادر يف الدعوى رقم 2015/204 بيوع/1.

املرفوعة مـن: 1- جــمــال عـبـداخل�شر علـي ح�شــيـن   2- عبداخل�شر علـي ح�شـني اإبراهيم 

�شــــــــــــــــــد: 1- �شاره م�شطفى عبداخل�شر اإبراهيم                 2- ايه م�شطفى عبداخل�شر اإبراهيم
3- بنــك الت�شليــف والدخــار

إجناز »اخلدمات العمالية« باألحمدي خالل 2018

ال متديد مؤقتاً لتراخيص دور احلضانة اخلاصة
بشرى شعبان

كشــف الوكيــل املســاعد لقطــاع التنمية 
االجتماعية في وزارة الشؤون حسن كاظم عن 
صدور تعميم إداري الى إدارة املرأة والطفولة 
مينع مبوجبه منح أي متديد لتراخيص دور 
احلضانة لتجديد التراخيص، معلال ذلك بأن 
تراخيص الدور متنح لـ 3 سنوات وبالتالي على 

دور احلضانة عدم االنتظار النتهاء الترخيص 
للمبادرة في التجديد، ويجب ان تقوم بإجراءات 
التجديد قبل انتهاء الترخيص لكي ال تتعرض 

لوقف اإلجراءات.
وأكــد كاظــم ان ذلك يأتــي لوضع حد ألي 
تالعب في التراخيص، مشــددا على استمرار 
مفتشــي اإلدارة في اجلوالت التفتيشية على 

دور احلضانة على مدار العام.

بشرى شعبان

تفقد املدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة 
بالوكالة أحمد املوسى أمس مشروع مبنى مجمع 
اخلدمات العمالية إلدارة عمل محافظة األحمدي 
يرافقه نائب املدير العام للموارد البشرية واملالية 
م.خلود الشهاب، ومستشار مكتب وزير الشؤون 
م.حصــة العنجري ومراقب اخلدمات م. ســعيد 
اجلسمي ورئيس قسم الشؤون الهندسية م.أحمد 

العجمي.
وذكر املوسى خالل اجلولة أن تكلفة املشروع 

تبلــغ 4.٢١١.٥٠6 دنانير ويقع في منطقة جنوب 
الصباحية حيث تبلغ مساحته 9٢٠٠ متر مربع، 

ويستغرق تنفيذه ٢4 شهرا.
ولفت الى ان العمل في املشروع قد بدأ في شهر 
ابريل من العام املاضي، ومن املتوقع االنتهاء منه 
بتاريخ ٢٠١8/١٠/١8، معلنا ان نسبة إجناز املشروع 
احلاليــة حوالي 4٠%، حيث يتكــون من طابقن 
باإلضافة إلى سرداب مبساحة تقدر بـ ١8٥6٢.٧3٠ 
مترا مربعا، ويحتوي على اإلدارات التالية: إدارة 
عمل محافظة حولي، وحدة تفتيش العمل، وحدة 

تقدير االحتياج، وحدة عالقات العمل.

نقابتا »الصحة« و»المواصالت« أقامتا حفل عشاء بمناسبة عودة مجلسيهما لممارسة عمله

احلضينة: احتاد العمال يحافظ على دساتير املنظمات النقابية
أسامة أبو السعود

العاملن  أقامــت نقابتــا 
بوزارتي الصحة واملواصالت 
حفل عشــاء مبناسبة عودة 
مجلسيهما ملمارسة دوره في 
العمــل النقابــي بعد صدور 
احكام قضائية نهائية لصالح 

كال املجلسن.
وشهد احلفل، الذي اقيم 
مساء اول من امس مبقر احتاد 
عمال القطاع احلكومي مبيدان 
حولي، وزيــر العدل ووزير 
االوقاف والشؤون االسالمية 
الســابق يعقــوب الصانــع 
ورئيس احتاد عمال الكويت 
محمــد احلضينــة ورئيس 
العاملــن بالقطــاع  احتــاد 
احلكومــي عامــر البســيس 
ورئيس احتاد عمال القطاع 
النفطــي ســيف القحطانــي 
وعــدد من رؤســاء النقابات 
واملهنئن. وبهذه املناســبة، 
هنأ احلضينة رئيسي نقابتي 
الصحة واملواصالت مبناسبة 
النهائيــة  صــدور االحــكام 
بعودتهما ملمارســة دورهما 

النقابي.
ان  احلضينــة  وقــال 
االحتاد العام لم يأت من اجل 
التصعيد او اقامة جمعيات 
عموميــة صورية او مزورة 
بل »جئنا لنحافظ على لوائح 
ودساتير املنظمات النقابية«، 

ونهدف الــى ان تكون هناك 
وحدة نقابية تعمل من اجل 
الكويــت وحقوق  مصلحــة 
ومكتسبات العاملن مبختلف 

جهات الدولة.
واضاف: سنعمل ان شاء 
اهلل على احملافظة على بلدنا 
والتعــاون اليجــاد تنميــة 
حقيقيــة وحتقيــق مصالح 
العمال وسنعيد عالقاتنا مع 
املنظمات واالحتادات العربية 
والعاملية التي فقدنا التواصل 
معها خالل الفترة املاضية وكل 
ذلك لرفع اسم الكويت عاليا 
فــي جميع احملافــل العربية 

والدولية املعنية بالعمل.
مــن جهته، اشــاد رئيس 
بــوزارة  العاملــن  نقابــة 

العازمــي  املواصــالت عيــد 
بالقضاء الكويتي النزيه الذي 
اعاد احلقوق الصحابها، مؤكدا 
ان النقابــة ســتعمل جاهدة 
خــالل الفتــرة املقبلــة على 
حتقيق جميع مطالب العمال.
العازمي: طلبنا  وأوضح 
خــالل االجتماع مــع قيادات 
الــوزارة بصــرف بدل خطر 
البريــد  للعاملــن بقطــاع 
والساعة املرنة في بداية الدوام 
ونهايته وتثبيت البدالت في 
شهادة الراتب وتوحيد دوام 
العاملن بوزارة املواصالت في 
»احلكومة مول« اسوة بجميع 
الزمالء في الوزارات االخرى.
وكشــف العازمي عن ان 
النقابة تعد ايضا العديد من 

البرامج واالنشطة االجتماعية 
والترفيهيــة  والثقافيــة 
العضائها خالل الفترة املقبلة 
ومنها مخيم ربيعي وشاليهات 

ورحالت سياحية.
مــن جانبه، قــال رئيس 
نقابة العاملن بوزارة الصحة 
حسن السبيل: نحتفل بصدور 
حكم تاريخي لعودة املجلس 
املنتخب لنقابة الصحة وبهذه 
املناسبة نشكر قضاءنا النزيه 
لعودة احلق ألصحابه، الفتا 
الى انه مت خالل احلفل تكرمي 
وزير العدل ووزير االوقاف 
والشؤون االسالمية السابق 
يعقــوب الصانــع بصفتــه 
محامــي النقابة على جهوده 

لعوده احلق ألصحابه.

محمد احلضينة وعامر البسيس وعيد العازمي وحسني السبيل يتوسطون املشاركني في االحتفال  )محمد هنداوي(

خالل منتدى »واقع المرأة الخليجية المتزوجة من غير مواطن« في »الثقافية النسائية«

10 جمعيات نفع عام تطالب بتجنيس أبناء اخلليجيات
ثامر السليم

نظمــت ١٠ جمعيات نفع 
عام ومجموعتان تطوعتان 
املنتــدى اخلليجــي بعنوان 
املــرأة اخلليجيــة  »واقــع 
املتزوجة مــن غير مواطن« 
ضمن حملة »انصاف اسرة 
الكويتيــة« والتي  املواطنة 
كانت برعاية وزيرة الشؤون 
االجتماعيــة والعمــل هنــد 
الصبيح صباح امس في مقر 
اجلمعية الثقافية االجتماعية 

النسائية في اخلالدية.
وفي البداية أكدت رئيسة 
اجلمعية الثقافية االجتماعية 
النسائية لولوة املال أن قضية 
املــرأة املتزوجة من غير ابن 
بلدهــا تشــكل همــا متناميا 
لقطــاع ال يســتهان بــه من 
النســاء وتفاقمــت املشــاكل 
التي تتعرض لها هي واسرتها 
مع تعقد الظروف املعيشية 
واالجتماعيــة واالقتصادية 
والقانونية األمر الذي جعلها 
فــي وضع خــرج، الفتة إلى 
أن اجمالــي عــدد الكويتيات 
املتزوجات مــن غير كويتي 
بلغ ١٥ ألف مواطنة، الفتا الى 
ان املــرأة تبــدو وكأنها تفقد 
مواطنتها وحقوقها عند الزواج 
بغير ابن بلدها، وكان البد لنا 
من وقفــة جادة تنصف هذه 
الفئة من املواطنات ومتكنهن 
من حقوقهن االساسية التي 
نص عليها الدستور ومواثيق 

حقوق االنسان الدولية.

وأكــدت املال انــه لم يعد 
مقبــوال جتاهل هــذه الفئة 
واالنتقــاص مــن حقوقهــن 
وكرامتهن االنسانية، وبات 
انصافهــن امــرا ال يحتمــل 
التأخيــر لكي تتمتــع املرأة 
باالستقرار النفسي والتوازن 
االجتماعي ولتعيش بكرامة 
في وطنها، حيث انها تعاني 
مــن التمييز الســلبي حتى 
بدا االمر انها تفقد مواطنتها 
وحقوقهــا عند الزواج بغير 
كويتي، بالرغم على ان قانون 
اجلنسية ينص على غير ذلك.
بــدوره، قال مديــر ادارة 
االعالم االمني بشــرطة دبي 
وعضو مجلس ادارة جمعية 
توعيــة ورعايــة االحــداث 
العميــد د. جاســم ميرزا ان 
دولة االمارات حرصت على 
وضع آلية لزواج املواطنات 
من االجانب حلمايتهن وحفظ 
حقوقهــن وحقــوق ابنائهن 
فشرعت مجموعة من االحكام 

والقوانن اخلاصة، مشيرا الى 
ان الرجل يبقى رجال ســواء 
اماراتي او خليجي او عربي 
فــال يجب احلكم او التعميم 
علــى زواح اخلليجيــة من 
اجنبــي بالفشــل خاصة اذا 
وضعت ضوابط لهذا الزواج 
مثــل تلك املتعلقــة مبصير 

االبناء.
من جانبها، قالت د.فاطمة 
اللواتــي ان هنــاك حقوقــا 
املــرأة اخلليجيــة  مازالــت 
جتاهد من اجل اقرارها منها 
حق جنسية ابناء املتزوجة 
من غيــر املواطن، الفتة الى 
ان دراســتها خلصــت الــى 
اهميــة زيــادة الوعــي بن 
فئــات املجتمــع املختلفــة 
بحقوق املرأة وكذلك اهمية 
ادخال مقررات دراسية ضمن 
الدراســية  املراحل  مختلف 
لرفع الوعــي بحقوق املرأة 
وكذلك االهتمام بعمل دراسات 
منهجيــة تشــكل مختلــف 

الفئات العمرية في املجتمع.
٭ التأكيــد على حــق املرأة 
اخلليجية مبنح جنســيتها 
ألبنائها األمــر الذي يتطلب 
تفعيــل مــواد الدســتور أو 
تعديل بعض مواده في دول 

مجلس التعاون.
٭ العمل علــى عدم حرمان 
أبنــاء املــرأة اخلليجية من 
جتنيس أبنائهــا النه عنف 

راسخ بحق املرأة.
٭ تعزيــز دور منظمــات 
املجتمــع املدنــي واحلركات 
اإلنســانية والقانونيــة في 
دول مجلس التعاون وتفعيل 
السبل التنظيمية واإلعالمية 
والقانونيــة لتعزيز مطالب 
املــرأة اخلليجية وحقها في 

مترير جنسيتها البنائها.
٭ ضــرورة االســتفادة من 
العربيــة  الــدول  جتــارب 
واإلســالمية الســيما التــي 
منحت املــرأة حق جتنيس 

أبنائها.

)محمد هنداوي(  لولوة املال متحدثة د.فاطمة اللواتي ود.وجيهة البحراني ود.جاسم ميرزا خالل املنتدى 

القوني: تنسيق على أعلى مستوى بني الكويت 
ومصر يعكس عمق العالقات املتميزة

أكد السفير المصري الجديد 
لدى البالد طارق القوني ان 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد أشاد بالعالقات 
األخوية بين البلدين وبقيادة 
رئيس الجمهورية عبدالفتاح 
السيســي وما تحقق لمصر 
من إنجازات منذ توليه مهام 
الســفير  منصبــه. وأضاف 
القونــي بعــد تقديــم أوراق 
اعتماده إلى صاحب الســمو 

األمير سفيرا لجمهورية مصر 
العربية ومفوضا فوق العادة 
لدى الكويت إن اللقاء تناول 
العالقات الثنائية، واألوضاع 
اإلقليميــة األخيــرة وأهمية 

التنسيق المشترك حيالها.
وأضــاف القونــي انه قد 
تشرف بتقديم أوراق اعتماده 
إلــى صاحب الســمو األمير 
الشــيخ صبــاح األحمد قائد 
اإلنسانية، معربا عن سعادته 
لتســلمه مهام عمله كسفير 
لبالده فــي الكويــت، مثمنا 
حفاوة االستقبال التي لمسها 
من الجانب الكويتي، والتي 
جعلته يشعر بأنه في بلده.

كما أعرب السفير المصري 
الجديد عن تقديره لما تقدمه 
الكويت أميــرا وحكومة من 
اهتمــام ورعايــة دائمتيــن 
ألبنــاء الجاليــة المصريــة، 
الذين يقومون بدور بارز في 
بناء أواصر االخوة وجسور 
التعــاون، الفتا إلــى وجود 
تنســيق على أعلى مستوى 

القيادتيــن وزيــارات  بيــن 
متبادلــة بين المســؤولين، 
وذلك بما يعكس عمق العالقات 
المتميزة التي تربط ما بين 

شعبي وحكومتي البلدين.
وقد أعرب السفير القوني 
عــن ســعادته ببـــدء مهــام 
عمله في الكويت، مباشــرة 
عقــب تقديم أوراق اعتماده، 
الخارجية  باســتقبال وزير 
المصــري ســامح شــكري 
خــالل زيارته إلــي الكويت 
الشــقيقة، والتي تم خاللها 
الثنائيــة  العالقــات  بحــث 
البلديــن، واألوضــاع  بيــن 
اإلقليمية مع صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
والنائب األول لرئيس مجلس 
الــوزراء ووزيــر الخارجية 
الشيخ صباح الخالد، مشيرا 
إلــى تواجد وزيرة التضامن 
االجتماعــي د.غــادة والــي، 
للمشاركة في مؤتمري معاناة 
الطفل الفلســطيني ووزراء 
الشؤون االجتماعية العرب. السفير طارق القوني

اخلضر بحث التعاون العسكري مع تركيا
بحــث رئيــس األركان العامة 
للجيــش الفريــق الركــن محمــد 
اخلضر بقصر بيان أمس الثالثاء 
مع رئيس أركان القوات املسلحة 
التركي الفريق اول خلوصي آكار 
املوضوعات ذات االهتمام املشترك.
التوجيــه  وذكــرت مديريــة 
املعنوي والعالقات العامة بوزارة 
الدفاع في بيان صحافي ان اجلانبن 
ناقشا اجلوانب العسكرية وسبل 
تطويرها وتعزيزها بن البلدين.

حضر االجتماع معاون رئيس 
األركان العامــة لهيئــة العمليات 
واخلطــط العميــد الركــن محمد 

الفريق الركن محمد اخلضر مع الفريق اول خلوصي آكار الكندري.


