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وزير اخلارجية خلريجي املعهد الديبلوماسي: مواصلة العطاء خدمة للكويت وشعبها

حتت رعاية وحضور ســمو الشــيخ 
صباح اخلالد رئيس مجلس الوزراء أقيم 
حفل تخرج الدفعة الســابعة من متدربي 
معهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي 

الكويتي في مقر املعهد.
حضر حفــل التخرج وزير اخلارجية 
ووزير الدولة لشــؤون مجلــس الوزراء 
الشيخ د.أحمد ناصر احملمد ورئيس ديوان 
ســمو رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز 
الدخيــل وعدد مــن كبار املســؤولني في 
ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ووزارة 
اخلارجية. وهنأ وزير اخلارجية في كلمة 
لــه الكوكبــة املميزة من خريجــي املعهد 
الديبلوماسي مبناسبة تفوقهم واجتيازهم 
بنجــاح البرنامج التدريبــي واألكادميي 
التأهيلي لشــغل الوظيفة الديبلوماسية 

متمنيا لهم جميعا النجاح والتوفيق.
ودعا اخلريجني إلى اســتذكار احتفال 
الكويت بذكرى ٣٠ عاما من حترير الكويت 
مــن االحتالل العراقي الغاشــم و٦٠ عاما 
من استقالل الكويت بذل خاللها منتسبو 
وزارة اخلارجية الغالي والنفيس صونا 
للكويت والذود عنها باعتبار الديبلوماسية 

الكويتية خط الدفاع األول عن الكويت.
وقــال «لــذا فاملســؤولية مضاعفــة 

على اخلريجني بعــد اجتياز دورة املعهد 
الديبلوماسي ودخول وزارة اخلارجية»، 
مضيفــا انــه «لبدء مهــام العمــل عليكم 
حمل الراية بــكل أمانة ومواصلة العطاء 
خدمة للكويت وشــعبها». وتقدم بأسمى 
آيات الشــكر والتقدير إلى ســمو رئيس 
مجلــس الوزراء علــى رعايته وحضوره 
حفل تخريج الدفعة السابعة من منتسبي 
املعهد الديبلوماســي مقدرا لسموه عاليا 

اهتمامه وحرصه على مشاركة اخلريجني 
فرحتهم. واستذكر ما كان يحيطه سموه 
والزال للمعهد الديبلوماسي من وافر عناية 
واهتمام أســهما وبشكل كبير في تسهيل 
وتيسير وإجناح أعمال املعهد الديبلوماسي 

ومهامه.
وذكــر ان الدفعة الســابعة عددها ٣٩ 
خريجا (٢٨ شابا و١١ شابة) ليصبح مجموع 
خريجي املعهد منذ إنشائه ٢٩٠ ديبلوماسيا 

وديبلوماســية ما يعادل ٤٧٪ من إجمالي 
عدد الدبلوماسيني في الوزارة. وأشار إلى 
مضي ١٥ عاما منذ صدور املرسوم األميري 
رقم ٣٥٠ لعام ٢٠٠٦ القاضي بإنشاء املعهد 
الديبلوماسي، إذ أقام املعهد خاللها العديد 
من الدورات وورش العمل لتدريب وتأهيل 
وصقل مهارات منتسبي وزارة اخلارجية 
بغية زيادة األداء الفردي وتطوير القدرات 
وتعزيزها في خدمة العمل الديبلوماسي، 

وقــال ان املعهــد اضطلــع مبســؤولياته 
فــي تدريب وتأهيل املرشــحني املقبولني 
للتعيني في وظائف السلكني الديبلوماسي 
والقنصلي حرصا على تكريس قيم العمل 
وإضفــاء ثقافة القيادة واإلجادة واالتقان 

في عملهم الديبلوماسي املرتقب.
وتقدم الشــيخ أحمــد الناصر بجزيل 
الشــكر إلــى مديــر عــام معهــد ســعود 
الناصر الصباح الديبلوماســي الكويتي 

وأعضــاء املعهد واحملاضرين وجميع من 
اســهم بإعداد وحتضيــر وإجناح دورات 
ومحاضــرات الدفعة الســابعة خلريجي 
املعهد الديبلوماسي. من جانبه، قال مدير 
معهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي 
الكويتي الســفير عبدالعزيز الشارخ في 
كلمــة له ان املعهد يحتفــل اليوم (أمس) 
بهذه الكوكبة الواعــدة من بنات الكويت 
وأبنائها اخلريجني من متدربي املعهد الذين 
يتشــرفون ويفتخرون باالنضمام إلى ما 
وصفــه بـ «الركب املؤزر للديبلوماســية 

الكويتية».
وأضاف الشارخ ان ١٦ ملحقا ديبلوماسيا 
يحملون شــهادة املاجستير من أصل ٣٩ 
ملحقا ديبلوماسيا من اخلريجني، مبينا ان 
منتسبي هذه الدفعة أمتوا بنجاح البرنامج 
التدريبي الذي تواصل لعام كامل واشتمل 
على جميع العلوم واملهارات الالزمة ألداء 
ديبلوماســي متميــز وفعال. وأشــاد مبا 
أظهرته هــذه الدفعة من تأقلــم ماهر مع 
التغيرات التي فرضتهــا جائحة كورونا 
علــى العملية التعليميــة في كل مكان ما 
اضطرنــا إلى تنفيذ جزء من برنامج هذه 
الدفعة (عن ُبعد)، إذ أطلقنا على هذه الدفعة 
لقب «الدفعة التي انتصرت على كورونا».

رئيس الوزراء شهد حفل تخّرج ٣٧ خريجاً من متدربي معهد سعود الناصر

سمو الشيخ صباح اخلالد والشيخ د.أحمد ناصر احملمد والسفير عبدالعزيز الشارخ مع الديبلوماسيني اخلريجني

نائب السفير السوداني: «ريكونسنس» جنح 
في استقطاب قّراء ومتابعني من عدة دول عربية

قام نائب رئيس البعثة 
لــدى  الســودان  بســفارة 
الكويــت د.محمــد الضــي 
علي إبراهيم، بزيارة خاصة 
ملركز ريكونسنس للبحوث 
والدراسات، وذلك في إطار 
التواصــل مع  اســتمرارية 
املركــز والقائمــني عليــه، 
لتعزيز التعاون بني اجلانبني 
لالرتقاء بالعالقات الثنائية 
الكويتية - السودانية إلى 

مستويات أفضل.
حضر اللقاء عبدالعزيز 
العنجري، املؤسس والرئيس 
التنفيــذي للمركز، ومحمد 
الرئيــس  النقــي، ونائــب 
التنفيذي للمركز يوســف 

الغصني.
أكــد  الزيــارة  وخــالل 
د.الضي، عمق العالقات بني 
السودان والكويت، مشيدا 
بالدعم والســند الذي ظلت 
تقدمــة الكويت علــى مدار 
التاريخ للشعب السوداني.
وأضاف: «ان الســودان 
مير مبرحلة انتقالية تؤسس 
لدولــة مدنية حديثة قائمة 

الشــقيقني وبناء  البلديــن 
أسس التعاون املشترك في 
مجــاالت املعرفة والبحوث 
والدراسات االستراتيجية بني 
املركز ونظرائه في جمهورية 
الســودان، مشــيرا إلى ان 
املركز رغــم حداثته، جنح 
في استقطاب قراء ومتابعني 
مــن عدة دول عربية ومنها 

السودان».
من جانبه، قال عبدالعزيز 
احلــوار  «إن  العنجــري: 
املستمر بعقالنية وشفافية 
يعتبــر ضربــة اســتباقية 
للمصائب وبوصلة لتحديد 
مساراتنا املستقبلية، فاملركز 
يهدف إلى إشراك السودان 
فيمــا نقوم به من أنشــطة 
وفعاليــات، ومــد مزيد من 
جســور التواصــل معهــم، 
املباشــر مــع  وبالتعــاون 

السفارة السودانية املعتمدة 
لدى الكويت».

وأضاف العنجري: «لدينا 
قناعة بــأن تعظيم املصالح 
املشــتركة والتعــاون أقوى 
تأثيــرا وأعظــم نفعــا لبناء 
اكثــر اســتقرارا  مســتقبل 
وأمانا». كما أن د.محمد الضي 
يعــد أكادمييــا ذو محصول 
ثقافي وفكــري كبير قبل ان 
يكون ديبلوماسيا، فقد حصل 
علــى الدكتوراه فــي العلوم 
السياسية تخصص دراسات 
الشرق األوســط من جامعة 
هانكوك في كوريا اجلنوبية 
ولديــه خبره فــي العالقات 
الدولية فلســفيا ومهنيا، ما 
يجعله قيمة مضافة جلهود 
املركــز املعرفيــة باإلضافــة 
لبنــاء مزيد من العالقات مع 

السودان».

أكد أن بالده متر مبرحلة انتقالية تؤسس لدولة مدنية حديثة قائمة على الشفافية والعدالة

عبدالعزيز العنجري خالل اللقاء مع نائب رئيس البعثة بسفارة السودان د.محمد الضي علي إبراهيم

علــى الشــفافية والعدالــة 
ويفتح أبوابه لرجال األعمال 
والشركات لالســتثمار في 
السودان مبا يحقق مكاسب 

لكل األطراف.
وقــال انه بعــد مرورنا 
بتجربة مريــرة من احلكم 
انتقلنا إلى األسرة الدولية 
التي رحبت بالسودان وقدمت 
له منوذجا في الدعم املباشر، 
فتم إلغاء الديون وتسهيل 
االعتمــادات املالية الكبرى 
ودفع القروض التجسيرية 
ورفع القيود عن املصارف 
الســودانية في التعامل مع 

النظام املالي الدولي».
وأضاف د.الضي: «نتطلع 
إلــى تعزيــز تواصلنــا مع 
مركــز ريكونســنس ملا له 
مــن دور مهم في جتســير 
الثنائيــة بــني  العالقــات 

مت فريق صّناع اخلير وزكاة سلوى والعثمان «النجاة» كرَّ
المســاعدة  الـوكيـلــــة  بحضـــــور 
لشــؤون قطاع التنميــة االجتماعية في 
وزارة الشؤون هناء الهاجري، كّرم القطاع 
النســائي بالنجاة الخيرية فريق صناع 
الخيــر التطوعي، ومدير زكاة ســلوى، 
ومدير زكاة العثمان، وذلك بمقر القطاع 

في منطقة سلوى.
وفي كلمة لها أشــادت رئيسة القطاع 
النسائي بالنجاة الخيرية وضحة البليس 
بالجهــات المكرمة واعتبرتهم «شــركاء 
النجاح»، مثمنة الدور اإلنســاني البارز 
والرائــد الــذي يقوم بــه القطــاع داخل 

المجتمــع الكويتي، حيــث حقق القطاع 
النسائي إسهامات جليلة في شتى المجاالت 
خاصة خالل جائحة كورونا منها تعبئة 
وتوزيع الســالل الغذائية وإيصالها الى 

بيوت المستفيدين.
وعبرت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع 
التنمية االجتماعية في وزارة الشــؤون 
االجتماعية هناء الهاجري، عن اعتزازها 
بالدور المميز الــذي تقوم به المرأة في 
النجاة الخيرية، مشــيدة بدورهم البناء 
الذي ساهم في التخفيف من معاناة جائحة 

فيصل الزاملكورونا.

الشـارخ: ١٦ ملحقًا ديبلوماسيًا يحملون املاجستير من أصل ٣٩ من اخلريجني.. ومنتسـبو الدفعة أمتوا بنجاح البرنامج التدريبي ألداء ديبلوماسي متميز وفّعال

أحمد الناصر يعيد تشكيل مجلس إدارة املعهد الديبلوماسي ملدة سنتني برئاسته
الدولة  أصدر وزير اخلارجية ووزير 
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمد قرارا وزاريا يقضي بإعادة تشكيل 
مجلس إدارة معهد سعود الناصر الصباح 
الديبلوماسي برئاسته ملدة سنتني وعضوية 
الشخصيات الديبلوماسية والشخصيات.

وجاء في نص القرار:
أوال: يعاد تشكيل مجلس إدارة معهد سعود 
الناصر الصباح الديبلوماسي برئاستنا ملدة 

سنتني قابلة للتجديد وعضوية كل من:
١ - السفير مجدي أحمد الظفيري - نائب 

وزير اخلارجية - نائبا للرئيس
٢ - الســفير ناصر صبيــح الصبيح - 

مدير عام معهد ســعود الناصر الصباح 
الديبلوماسي - عضوا

٣ - د.علي محمد اليعقوب - عضوا
٤ - السفير محمد سعد الصالل - عضوا
٥ - السفيرة نبيلة عبداهللا املال - عضوا

٦ - م.منار فهد احلشاش - عضوا
٧ - د.شريفة عبداهللا العدواني - عضوا

٨ - د.سمر محمد باقر - عضوا
ثانيا: على املسؤولني - كل فيما يخصه - 
تنفيذ هذا القرار والعمل مبوجبه اعتبارا 

من تاريخ ٢٠٢١/٩/١٢.
كما أصدر الشــيخ د.أحمد ناصر احملمد 
قرارا بتعيني ١٢ ســفيرا ووزيرا مفوضا 

ومستشــارا في مناصب قيادية بوزارة 
اخلارجية على النحو التالي:

أوال: يعني التالية أســماؤهم في اإلدارات 
املبينة قرين اسم كل منهم:

١ - السفير وليد علي اخلبيزي - مساعدا 
لوزير اخلارجية لشؤون آسيا

٢ - السفير علي سليمان السعيد - مساعدا 
لوزير اخلارجية لشؤون أفريقيا

٣ - الســفير حمد راشد املري - مساعدا 
لوزير اخلارجية لشؤون مجلس التعاون 

لدول اخلليج العربية
٤ - السفير سامي عبدالعزيز احلمد - مساعدا 

لوزير اخلارجية للشؤون االقتصادية

٥ - السفير ناصر عبداهللا الهني - مساعدا 
لوزير اخلارجية لشؤون أوروبا

٦ - الوزير مفوض حمد سليمان املشعان 
- مساعدا لوزير اخلارجية لشؤون التنمية 

والتعاون الدولي
٧ - الوزير مفوض صالح سليمان احلداد - 
مساعدا لوزير اخلارجية لشؤون األميركتني

٨ - الوزير مفوض ناصر صنهات القحطاني 
- مساعدا لوزير اخلارجية لشؤون الوطن 

العربي
٩ - املستشار نواف عبداللطيف األحمد 
- نائبا ملســاعد وزير اخلارجية لشؤون 

األميركتني

١٠ - املستشار مشعل إبراهيم املضف - 
مساعدا لوزير اخلارجية للشؤون القنصلية 

بالوكالة
١١ - املستشار عبدالعزيز سعود اجلاراهللا - 
مساعدا لوزير اخلارجية لشؤون املنظمات 

الدولية بالوكالة
١٢ - املستشار أنس عيسى الشاهني - رئيسا 
ملكتب التفتيش والتدقيق مساعدا لوزير 

اخلارجية بالوكالة
ثانيا: يبلغ هذا القرار ملــن يلزم لتنفيذه 
أو العلــم به، ويعمل به اعتبارا من تاريخ 

صدوره ملدة سنتني.
كما أصدر الشيخ د.أحمد ناصر احملمد قرارا 

بتعيني ٨ أعضاء اعتبارا من ٢٠٢١/٩/٥  في 
مجلس ادارة الصندوق الكويتي للتنمية 
املتبقية  املدة  العربية لتكملة  االقتصادية 
من دورة مجلس ادارة الصندوق احلالية 

والتي تنتهي في ٢٠٢٢/٣/٣١:
١ ـ نائب وزير اخلارجية.

٢ ـ وكيل وزارة املالية.
٣ ـ د.جنان حسن بوشهري.
٤ ـ د.نواف سعود الياسني.
٥ ـ إقبال سليمان األحمد.

٦ ـ رائد محمد النصف.
٧ ـ د.سعد أحمد الناهض.

٨ ـ منار فهد احلشاش.

عّني ١٢ سفيراً ووزيراً مفوضاً ومستشاراً مبناصب قيادية في «اخلارجية» و٨ أعضاء في مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية


