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الديوان األميري يشكر املعزين بوفاة الشيخة فاطمة العبداهلل
جاءنا من الديوان األميري ما يلي: باسم صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وأسرة 
آل الصباح الكرام يتقدم الديوان األميري بالشكر اجلزيل إلى جميع األخوة املواطنني 
واملقيمني الكرام الذين شاركوا بتقدمي التعازي بوفاة املغفور لها الشيخة فاطمة عبداهلل 
األحمد زوجة الشيخ فيصل السعود إذ نسأل اهلل تعالى أن يجزيهم خيرا ويحفظهم من كل 
مكروه وندعوه سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.
)انا هلل وانا اليه راجعون(.
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Haute Joaillerie, place Vendôme since 1906

املبارك استقبل اخلالد ووزيرة خارجية بلغاريا
استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ جابر املبــارك وبحضور النائب 
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء ووزير 
اخلارجيــة الشــيخ صبــاح اخلالــد في 
قصر بيــان امس نائب رئيــس الوزراء 
لإلصــاح القضائــي ووزيــر اخلارجية 
 في جمهورية بلغاريا إيكاترينا زهاريفا 
والوفد املرافق لها، وذلك مبناسبة زيارتها 

للباد.
حضــر املقابلــة رئيس ديوان ســمو 
رئيس مجلس الوزراء الشــيخة اعتماد 
اخلالد ومساعد وزير اخلارجية لشؤون 
أوروبا السفير وليد اخلبيزي وسفيرنا 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك مستقبال وزيرة خارجية بلغاريا إيكاترينا زهاريفالدى جمهورية بلغاريا يعقوب العتيقي.

اخلالد بحث التطورات اإلقليمية مع نظيرته البلغارية

اســتقبل النائــب األول لرئيــس مجلس 
الــوزراء ووزيــر اخلارجية الشــيخ صباح 
اخلالد امــس نائبة رئيس الوزراء لإلصاح 
السياســي وزيرة اخلارجية فــي جمهورية 
بلغاريا إيكاترينا زاهاريفا مبناسبة زيارتها 

الرسمية الى الباد.
وتطرق اللقاء الى استعراض أوجه التعاون 
املتينــة التــي جتمع الكويت مــع جمهورية 
بلغاريا وســبل تعزيزها وتطويرها في كل 
املجاالت وعلى مختلف األصعدة، كما مت تبادل 
وجهات النظر حيال مجمل تطورات القضايا 

اإلقليمية والدولية ذات االهتمام املشترك.

وأقام الشــيخ صباح اخلالــد مأدبة غداء 
عمل رســمية على شــرف الضيفــة الكرمية 
والوفد املرافق لها. حضر اللقاء ومأدبة الغداء 
نائب وزير اخلارجية السفير خالد اجلاراهلل 
ومســاعد وزير اخلارجية لشــؤون أوروبا 
السفير وليد اخلبيزي ومساعد وزير اخلارجية 
لشؤون مكتب النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمد وسفيرنا لدى جمهورية بلغاريا السفير 
يعقوب العتيقي ومســاعد وزير اخلارجية 
لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر 
وعدد من كبار املسؤولني في وزارة اخلارجية.

الشيخ صباح اخلالد خالل استقباله إيكاترينا زاهاريفا 

الدعيج ناقش التعاون اإلعالمي مع سفير األردن
اســتقبل رئيس مجلس 
االدارة واملدير العام لوكالة 
االنباء »كونا« ورئيس احتاد 
وكاالت االنباء العربية »فانا« 
الشيخ مبارك الدعيج امس 
ســفير اململكــة األردنيــة 
الهاشــمية صقر أبو شتال. 
اللقــاء بحــث  ومت خــال 
ترتيبــات انعقــاد املؤمتــر 
الـ 45 للجمعيــة العمومية 
الحتاد وكاالت االنباء العربية 
)فانا( الذي تستضيفه وكالة 
االنباء األردنيــة )بترا( في 
العاصمة عمان حتت رعاية 
رئيس الوزراء األردني هاني 
امللقى يومي ٢٢ و٢3 نوفمبر 

اجلاري.
وتنــاول احلديث أهمية 
انعقــاد املؤمتــر فــي هــذه 
املرحلة الدقيقة التي تشهد 
فيها املنطقة العربية احداثا 
سياسية تتطلب تعاونا بني 
مختلف املؤسسات االعامية 
العربيــة لتطويــر اخلطاب 

اإلعامي.
واعرب الدعيج عن تقديره 
لرئيس وكالة االنباء األردنية 
)بترا( فيصل الشبول واسرة 
الوكالة على تقدمي التسهيات 
للمؤمتر احتاد وكاالت االنباء 
العربية والتعاون املتواصل 

إلجناح اعمال املؤمتر.
واشاد بالعاقات االعامية 

املتميزة بني اململكة االردنية 
والكويــت وســبل دعمهــا 
وحــرص اجلانبــني علــى 
توطيدهــا ملا فيــه مصلحة 
الشعبني الشقيقني وتعزيز 
التعاون في مختلف املجاالت.
وأشــار الى التزام وكالة 
االنباء )كونا( بدعم عاقات 
الكويــت مع مختلــف دول 
علــى  وحرصهــا  العالــم 
ترســيخ سياســة االنفتاح 
التي تنتهجهــا الكويت مع 
الدول الشقيقة والصديقة. 
»كونــا«  ان  وأوضــح 
تبذل جهودا حثيثة لتعزيز 
مختلــف  بــني  التعــاون 
املؤسسات االعامية العربية 
في مواجهة االفكار املتطرفة 
الدولية  ومســاندة اجلهود 

الهادفة الى حتقيق الســام 
واالستقرار في العالم ودعم 

التواصل بني شعوبه.
من ناحيته اكد الســفير 
أبو شتال أهمية الدور الذي 
يقوم به االعام الكويتي في 
توطيد العاقات التاريخية 
االردنيــة  اململكــة  بــني 
والكويــت وحرصــه علــى 
زيادة آفاق التعاون ليشمل 
مختلف املجــاالت التي تهم 
املقابلــة  البلديــن. حضــر 
نائب املدير العام للشــؤون 
االدارية واملالية واالتصاالت 

عبداحلميد ملك.

 الشيخ مبارك الدعيج مستقبال سفير األردن صقر أبو شتال

لتكرمي الشباب احلاصل على إجنازات في كل املجاالت

العصيدان لـ »األنباء«: »الشباب«
تطلق »منجز 3« ١٢ أغسطس ٢٠١٨

عاطف رمضان

كشــف مدير إدارة اعداد 
القيادات الشبابية في وزارة 
الدولة لشؤون الشباب خالد 
العصيــدان فــي تصريح لـ 
»األنباء« عن اعتزام الوزارة 
إطاق حفــل منجز 3 للمرة 
الثالثة علــى التوالي في ١٢ 

أغسطس املقبل.
وأضــاف ان احلفل يأتي 
الكويتي  الشــباب  لتكــرمي 
احلاصــل علــى إجنــازات 
محلية وإقليمية ودولية في 
كل املجاالت، معربا عن فخر 
الوزارة واعتزازها بتصاعد 
أصحاب اإلجنازات املتميزة 

عاما بعد عام.

وأوضح ان شباب الكويت 
من أصحاب اإلجنازات الذين 
تركــوا بصماتهم في جميع 
احملافــل الشــبابية العلمية 
والثقافية والفكرية استطاعوا 
ان يســطروا اســم الكويت 
فــي كل احملافــل الدوليــة، 
ويرفعوا رايتها عالية خفاقة 
بكل عزة وشــموخ، موجها 
الدعوة للشــباب للتسجيل 
في »منجز« من خال املوقع 
https:// اإللكتروني للوزارة

./www.youth.gov.kw
وأضاف ان هؤالء الشباب 
قدموا منوذجا إيجابيا للعمل 
التطوعي وريــادة األعمال، 
وبنجاحهــم فــي خلق بيئة 
اجتماعية وثقافية لتكوين 

قدراتهم، بإجنازات متعددة 
مختلــف  فــي  ومتميــزة 

املجاالت.

البدر قدم أوراق اعتماده
سفيراً لدى بابوا غينيا اجلديدة

قدم ســفيرنا لدى أستراليا جنيب البدر 
أوراق اعتماده حلاكم عــام جمهورية بابوا 
غينيا اجلديدة السير بوب داداي سفيرا فوق 
العادة ومفوضا غير مقيم لدى اجلمهورية.
وذكرت سفارتنا لدى استراليا في بيان 
ان ذلك جاء خال مراسم خاصة أجريت في 
القصر الرئاسي في العاصمة بورت مورسبي 
بحضور املستشار في السفارة محمد العريفان 
وعدد من مسؤولي الدولة ووزارة اخلارجية.

وأضافت ان البدر ألقى كلمة خال املراسم 

البروتوكولية نقــل خالها حتيات صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد للحاكم 
العــام ومتنيــات قيادة وشــعب الكويت له 
ولشعبه بالصحة والسعادة وحتقيق املزيد من 
التقدم واالزدهار. من جانبه، ألقى حاكم عام 
بابوا غينيا اجلديدة بوب داداي كلمة مماثلة 
عبر خالها عن تقدير باده للدعم واملساهمة 
املهمة التي قدمتها الكويت ملسيرة التنمية في 
باده عبر برامج الصندوق الكويتي للتنمية 

االقتصادية العربية.

خالد العصيدان

مؤسسة ستيرنبرغ كرمت الدويسان لدعمه احلوار بني األديان
منحــت  كونــا:  ـ  لنــدن 
»مؤسسة ستيرنبرغ اخليرية« 
البريطانية للحوار بني األديان 
عميد الســلك الديبلوماســي 
سفيرنا لدى اململكة املتحدة 
الدويســان »جائــزة  خالــد 
الذهبيــة اخلاصة«  امليدالية 
تقديرا جلهــوده الكبيرة في 
دعم احلوار بني األديان وبناء 
جسور التواصل بني الثقافات.
وأعرب السفير الدويسان 
فــي كلمــة لــه خــال احلفل 
الــذي أقيم في مقر ســفارتنا 
في لندن أمس، حضره جمع 
غفيــر مــن رؤســاء البعثات 
الديبلوماســية وعــدد مــن 
السياســية  الشــخصيات 

واإلعاميــة البريطانية، عن 
فخــره بحصولــه علــى هذه 

اجلائزة.
وأشــار فــي هذا الســياق 
إلــى الصداقــة احلميمة التي 
جتمعه مع السير سيغموند 
ستيرنبرغ الذي أسس مؤسسة 
ســتيرنبرغ  »ســيغموند 
اخليرية« عام ١969، معربا عن 
اعتزازه بالعمل معه سنوات 

عديدة.
وأضــاف أنه تقاســم مع 
الســير ســتيرنبرغ شــغفه 
بتعزيــز احلوار بــني األديان 
انطاقا من اإلميان املشــترك 
»بأننــا جميعــا أخــوة فــي 
اإلنســانية التــي أوجدها إله 

واحــد«. وأعــرب عن أســفه 
يحاربــون  »مــن  لوجــود 
ويقتلــون بعضهــم بعضــا 
باسم الدين«، مضيفا »أن ارث 
السير ســيغموند سيستمر 
وسنواصل جميعا العمل معا 
لتحقيق ما كان يكافح من اجله 

طوال حياته«.
وحــول دور الكويــت في 
هــذا املجــال، أكد الدويســان 
»أن الكويت تعمل على تعزيز 
احلوار بني األديان لدعم السام 
واالستقرار حتت قيادة سمو 
األمير الشــيخ صباح األحمد 
الذي كرم من قبل منظمة األمم 
املتحدة فــي ســبتمبر ٢٠١4 
وسمي قائدا للعمل اإلنساني«.

السفير خالد الدويسان ورئيس مقرري اجلائزة مايكل سيغموند ستيرنبرغ


