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صاحب السمو يهنئ الرئيس األميركي 
بذكرى االستقالل الـ ٢٤٦

ولي العهد هنأ الرئيس األميركي مبناسبة 
ذكرى االستقالل.. واستقبل وزير الدفاع

بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، حفظه اهللا ورعاه، ببرقية تهنئة إلى 
الرئيس جوزيف ر. بايدن رئيس الواليات 
املتحدة األميركية الصديقة، عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة الذكرى املائتني 
والسادســة واألربعــني إلعالن اســتقالل 
الواليات املتحدة األميركية الصديقة، مشيدا 
سموه بالعالقات التاريخية واالستراتيجية 
التــي جتمع الكويــت والواليات املتحدة 
األميركيــة الصديقة وبحــرص البلدين 
الصديقــني وســعيهما الدائم واملشــترك 
لتعزيــز أواصر العالقات واالرتقاء بأطر 
التعاون القائم بينهما في مختلف املجاالت 
إلــى آفاق أرحب ومبــا يخدم مصلحتهما 
املشتركة، متمنيا سموه له موفور الصحة 
والعافيــة وللواليــات املتحدة وشــعبها 
الصديق كل التقدم واالزدهار وللعالقات 
الوطيدة بني البلدين الصديقني املزيد من 

التطور والنماء.

بعث ســمو ولــي العهد الشــيخ 
مشــعل األحمد، حفظه اهللا، ببرقية 
تهنئة إلى الرئيس جوزيف ر. بايدن 
رئيس الواليــات املتحدة األميركية 
الصديقة ضمنها سموه، رعاه اهللا، 
خالــص تهانيــه مبناســبة الذكرى 
املائتني والسادسة واألربعني إلعالن 
استقالل الواليات املتحدة األميركية 
الصديقة، مشــيدا سموه بالعالقات 
التاريخيــة واملتميــزة التــي جتمع 
البلدين الصديقني، ومتمنيا له موفور 

الصحة والعافية.
من جهة اخرى، استقبل سمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد، حفظه 
اهللا، بقصر بيان صباح امس نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 

الشيخ طالل اخلالد.

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

مرزوق الغامن

الغامن هنأ نظيرتيه في 
الواليات املتحدة األميركية 

بذكرى االستقالل

بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ببرقيتي 
تهنئــة إلى رئيســة مجلس النواب فــي الواليات 
املتحدة األميركية نانسي بيلوسي ورئيسة مجلس 
الشيوخ كاماال ديفي هاريس، وذلك مبناسبة ذكرى 

االستقالل لبلدهما.

تخريج ١٠ ضباط كويتيني من دورة القيادة واألركان املشتركة
تخرج ١٠ ضباط كويتيني 
فــي قطر أمس ضمــن الدفعة 
الثانية من دورة الدفاع الوطني 
والدفعــة الثامنــة مــن دورة 
القيــادة واألركان املشــتركة 

التي ضمت ١٣٧ ضابطا.
جاء ذلك في احتفال أقامته 
أكادمييــة جوعان بن جاســم 
للدراسات الدفاعية بقطر حتت 
رعاية رئيس الوزراء ووزير 
الداخلية القطري الشيخ خالد 
بن خليفة وبحضور مساعد آمر 
كلية مبارك العبداهللا للقيادة 
واألركان املشتركة العميد الركن 

طيار فيصل الشمري.
العســكري  امللحق  وقــال 
الكويتــي لــدى قطــر العميد 
الركن ناصر احلجيلي لـ «كونا» 
عبر الهاتف ان اخلريجني تلقوا 

القوات املســلحلة وواجباتها 
والتخطيــط لفنــون القتــال 
باالضافة الى العمل املشترك 

لكل الصنوف.

محاضــرات ومتاريــن علمية 
ليصبحــوا مؤهلــني لشــغل 
القيــادة وهيئــات  وظائــف 
الركن املشــتركة في مختلف 
املستويات. وأشاد احلجيلي 
بالنتائج التي حققها الضباط 
الكويتيون في الدورة وهم ٨ 
من اجليــش الكويتي و٢ من 

احلرس الوطني.
اكادميية جوعان  وتتولى 
بن جاسم تأهيل الضباط الذين 
يتــم اختيارهم مــن مختلف 
القــوات  صنــوف ووحــدات 
الوظائــف  املســلحة لشــغل 
القياديــة ووظائــف األركان، 
وكذلك القياديون في املؤسسات 
املدنية، وذلــك وفق منظومة 
تعليميــة متطــوره تالئــم 
املتغيرات الدولية واإلقليمية.

وأضــاف ان الدورة هدفت 
الــى صقل املهــارات القيادية 
للضبــاط وتعزيــز قدراتهــم 
العلميــة والعملية من خالل 

ضمن الدفعة الثانية من دورة الدفاع الوطني والدفعة الثامنة من دورة القيادة واألركان املشتركة في قطر

لقطة تذكارية للضباط اخلريجني

دروســا في واجبــات األركان 
ولعبــات احلــرب مبختلــف 
انواعهــا العامــة واملشــتركة 
صنــوف  علــى  وتعرفــوا 

الكويت تدين حادث إطالق النار في كوبنهاغن

الديحاني التقى الرئيس عباس وأكد مواقف 
الكويت الثابتة جتاه القضية الفلسطينية

أعربــت وزارة اخلارجية عــن إدانة 
واســتنكار الكويت حلادث إطالق النار 
الذي وقع في كوبنهاغن مبملكة الدمنارك 
والــذي أدى إلــى مقتل وجــرح عدد من 
األبرياء. وأكدت الوزارة في بيان صحافي 

موقف الكويت املبدئي والثابت املناهض 
للعنــف، معربــة عن خالــص التعازي 
وصادق املواساة إلى مملكة الدمنارك قيادة 
وحكومة وشــعبا ومتنياتها للمصابني 

بالشفاء العاجل.

أكد ســفيرنا لــدى األردن واحملال الى 
فلســطني عزيــز الديحاني أمــس مواقف 
الكويت الثابتة جتاه القضية الفلسطينية 
والشعب الفلسطيني وحقوقه املشروعة.

وقال السفير الديحاني، في تصريح لـ 
«كونا» عقب لقائه بالرئيس الفلسطيني 
محمــود عباس في مقر اقامته بالعاصمة 
االردنيــة عمــان، انه «نقل الــى الرئيس 
الفلسطيني حتيات صاحب السمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد وســمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد والقيادة السياسية 

في الكويت».
واضاف انه استمع من الرئيس عباس 
الى حقيقة األوضاع في فلسطني والتطلعات 

للعمل املشترك لدعم القضية الفلسطينية 
التي تعد بوصلة العمل العربي املشترك.
مــن جانبــه، قــال مستشــار الرئيس 
الفلسطيني للشؤون الديبلوماسية مجدي 
اخلالدي في تصريح مماثل ان لقاء الرئيس 
عباس والسفير الديحاني كان مهما، اذ مت 
خالله اطالع السفير على تطورات الوضع 
في فلسطني وبحث عالقات التعاون الثنائي 

بني البلدين.
واضــاف ان «الكويــت عزيــزة علــى 
قلوبنا قيادة وشعبا ومشهود لها دعمها 
لفلسطني سياســيا واقتصاديا ومعنويا 
وللحق الفلســطيني في احملافل الدولية 

واالقليمية».

الشاهني يسأل عن تأخر تنفيذ مرسوم 
«البدل النقدي لرصيد اإلجازات»

أســامة  النائــب  قــال 
الشــاهني إنه وجه ســؤاال 
برملانيا إلى جميع الوزراء 
عن تنفيذ املرسوم األميري 
رقم ٨١ لسنة ٢٠٢٢ في شأن 
نظام اخلدمة املدنية والذي 
أجاز للموظف أن يصرف 
أثنــاء اخلدمة بــدال نقديا 
خصما من رصيد إجازاته 
الدورية التي لم ينتفع بها.
وأوضــح الشــاهني في 
تصريــح باملركز اإلعالمي 
ملجلــس األمة أن الســؤال 

يهــدف إلى متابعــة االســتحقاقات املالية 
واملعيشــية التي أقــرت بقوانــني، والتي 
تتأخر احلكومة وتتعثر في سدادها لشرائح 

مختلفة من املجتمع.
وبني أن من بني هذه االستحقاقات التي 
تأخرت مكافآت العاملني في الصفوف األمامية 
مبواجهة جائحة كورونا، ومكافأة التخصص 
النادر واملتفوقني في معاهد الهيئة العامة 

التطبيقي، مؤكدا  للتعليم 
اســتمراره في متابعة هذا 
امللــف إلــى حــني حصول 
واملوظفــات  املوظفــني 
والطلبة وشرائح املجتمع 

املختلفة مستحقاتهم. 
واســتغرب الشــاهني 
مــن أنه علــى الرغــم من 
صــدور األميــري وقــرار 
الوزراء وضوابط  مجلس 
ديوان اخلدمة املدنية بهذا 
اخلصــوص إال أنه لم يتم 
حتــى اللحظة صرف هذه 

األموال أو حتديد موعد لصرفها.
وأشــار إلى أنه استفســر في الســؤال 
البرملاني عما إذا كانت الوزارات واجلهات 
التابعة قد أصدرت قرارا تنفيذيا للمرسوم، 
وعن عــدد املتقدمني بطلب صــرف البدل 
النقــدي إلجازاتهم الدورية، واملوعد الذي 
حددته الــوزارة واجلهات التابعة لصرف 

البدل النقدي.

أسامة الشاهني

السفير عزيز الديحاني خالل اللقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس

القمص بيجول: على شعوبنا العربية أن جتتمع على عزمية 
مشتركة ملناهضة العنف ورفض كل عوامل التفرقة

أسامة أبوالسعود

نقل راعي الكنيسة القبطية 
املصريــة في الكويت القمص 
بيجول األنبا بيشوي إلى قيادة 
الكويت وشعبها تهاني قداسة 
البابا املعظم األنبا تواضروس 
الثاني، بابا وبطريرك الكنيسة 
األرثوذكسية في مصر وبالد 
املهجر، وكذلــك تهاني نيافة 
األنبــا أنطونيــوس مطــران 
القــدس والكويــت والشــرق 
األدنى، مبناسبة عيد األضحى 
املبــارك، ومتنياتهما للكويت 
وشعبها مبزيد من االستقرار 
وأن تظــل دومــا وطن احملبة 

ومعها أجزل األمنيات باخلير 
والرفاه لها ولشــعبها الوفي 
املستنير، ونسأل اهللا، كما في 
كل وقــت، أن يــدمي لها نعمة 
األمــن واالســتقرار واألمان، 
وأن يعيد أمثــال هذه األعياد 
على املنطقة باخلير والسالم 
واالســتقرار، وأن يرحل عن 
العالم العنف واحلروب والغالء 

والوباء.
وأضاف راعــي كاتدرائية 
مارمرقس بالكويت: نكرر دوما 
الدعوة ألن تستلهم البشرية 
كلها من هذه املناســبات قيم 
التضحية والعطــاء والوالء، 
وهي في مجملها قيم تســاهم 

مارمرقس بالكويت إلى املسار 
احلضاري الذي تسلكه الكويت، 
وعبر تاريخها، من جهة العمل 
بقيم الوسطية وقبول اآلخر 
وتوفيــر احلريــات الدينيــة 
وإميانهــا املطلــق بالعدالــة 
اإلنسانية، معتبرها منوذجا 

في كل ذلك.
أيضا هنأ القمص بيجول 
األنبا بيشوي مصر العزيزة، 
قيادة وحكومة وشــعبا بعيد 
األضحى املبارك، وكذلك ممثلو 
البعثات الديبلوماسية العربية 
واإلسالمية في الكويت وأبناء 
اجلالية املصرية وكل اجلاليات 
املقيمة على هذه األرض الطيبة.

في متاسك مجتمعاتنا ووحدتها 
وتعــزز مــن عوامــل التنمية 
والنهضــة والتقدم، كما نكرر 
الدعوة والدعــاء بأن جتتمع 
شعوبنا العربية على عزمية 
مشــتركة ملناهضــة العنــف 
ورفــض كل عوامــل التفرقة 
وأن تنشــغل دومــا بالتنمية 
ومواجهة حتدياتها املستقبلية، 
معتبرا أن العالقات بني الكويت 
ومصر على مســتوى القيادة 
وفي نطاق القاعدة الشــعبية 
هي عالقات منوذجية لها جذور 
أصيلة وآفاق متســعة تبشر 

بثمار كثيرة للبلدين.
ولفــت راعــي كاتدرائيــة 

نقل إلى القيادة السياسية وشعب الكويت تهاني البابا  تواضروس الثاني ومطران القدس

القمص بيجول األنبا بيشوي

وحضن السالم. وقال القمص 
بيجول األنبا بيشــوي: أرفع 
آيات التهاني نقدمها للكويت 

وكيل احلرس تفقد إجراءات فحص الطلبة 
الضباط: مراعاة معايير العدالة والشفافية

تفقد وكيل احلرس الوطني الفريق الركن 
م.هاشــم الرفاعي إجــراءات الفحص الطبي 
للمتقدمني من حملة شهادة الثانوية العامة 
لدورة الطلبة الضباط في احلرس الوطني، 
وذلك بحضور املعاون للعمليات والتدريب 
اللــواء الركن فالح شــجاع، وقائــد احلماية 
والتعزيز اللواء الركن حمد ســالم وعدد من 

القادة والضباط.
وشدد الرفاعي على أن إجراءات القبول في 
احلــرس الوطني ومن بينها الفحص الطبي 
تراعي مبدأ الشفافية والعدالة بني املتقدمني 

في جميع املراحل، مشيرا إلى تشكيل فريق 
عمل ملتابعة إجراءات ونتائج الفحص الطبي 
وضمان تطابقها مع املعايير املعتمدة من قبل 
احلرس الوطني وصوال إلى إجراء قرعة علنية 
بني مجتازي الفحص الختيار من سيلتحقون 
باحلرس الوطني وينالون شرف الدفاع عن 
الوطن وحماية مقدراته بالتعاون مع زمالء 
الســالح في اجليش والشرطة وقوة اإلطفاء 
العام. وأكد أن العنصر البشري يحظى باهتمام 
بالغ من قيادة احلرس الوطني وحرصها على 
االرتقاء بالكوادر البشرية في جميع املجاالت.

قائمة «التواصل» تفوز بانتخابات جمعية التمريض
عبدالكرمي العبداهللا

فــازت قائمــة «التواصـل» 
بـ ٧ مقاعد على قائمة «التغيير» 
في انتخابات جمعية التمريض 
الكويتيــة،  حيث حصل عيد 
املطيــري على املركــز األول، 
ومحمد الشــمري على املركز 
الثاني، ومحمد نواف العنزي 
علــى املركــز الثالــث، وهــال 
العجمــي على املركــز الرابع، 
فضال عــن حصــول عبداهللا 
جنيب عبدالوهاب على املركز 

اخلامــس، وحمد وليــد على 
املركز الســادس، ووليد فالح 
الرشــيدي الســابع. وشكلت 
التمريــض الكويتية  جمعية 
برئاســة  إدارتهــا  مجلــس 
محمد صالح الشمري، ووليد 
الرشيدي نائبا للرئيس، وعيد 
املطيري أمينا للسر وعبداهللا 
جنيب أمينا للصندوق، وهلت 
العجمي رئيس اللجنة اإلعالمية 
والثقافية ومحمد نواف العنزي 
رئيسا للجنة الشكاوى وحمد 
وليد رئيس اللجنة الرياضية.

شكلت مجلس إدارتها برئاسة محمد الشمري

(محمد هاشم) جانب من اإلقبال على املشاركة في انتخابات جمعية التمريض 

قبول ٧٩٥٣ طالبًا في جامعة الكويت للعام ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣
ثامر السليم

علمت «األنباء» من مصادر مطلعة 
في جامعة الكويت عن موافقة مجلس 
اجلامعة على قبول الطلبة األجانب في 
شواغر القبول بكلية العلوم اإلدارية 
والهندسة والبترول ألول مرة، بناء على 
اقتراح نائب مدير اجلامعة للتخطيط 
بشــأن الئحة القواعد املنظمة لقبول 
الطلبــة األجانــب فــي التخصصــات 

املختلفة مقابل رسوم دراسية.

وذكرت املصادر أن ســعر الوحدة 
الدراسية الواحدة للمقررات الدراسية 

للطلبة األجانب يبلغ ١٠٠ دينار.
وأشارت املصادر إلى أن االجتماع 
اتفق على قبــول الطلبة األجانب من 
داخــل الكويت فــي املرحلــة االولى، 
فيما ســينظر قبول الطلبة من خارج 
الكويــت خالل املرحلة املقبلة، ويأتي 
هذا األمر بناء على إجراءات حتســني 
تصنيف اجلامعة من خالل املبادرات 
التي طرحتها مؤخرا. وكشفت املصادر 

عن اعتماد املجلس قبول ٧٩٥٣ طالبا 
وطالبة للعام الدراسي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ بناء 
علــى املقترح املقدم من عمادة القبول 
والتســجيل لقبول الطلبــة املتقدمني 
بطلب االلتحاق بجامعة الكويت للفصل 
األول. وأفادت بأن األعداد التفصيلية 
للمقاعد جــاءت كالتالي: «الطب ١٦٥، 
طب األسنان ٦٠، الصيدلة ١٠٠، العلوم 
الطبية املســاعدة ٣١٠، الصحة العامة 
٦٠، احلقوق ٤٥٠، العمارة ١٥٠، العلوم 
١٢٥٣، الهندسة والبترول ٩٠٠، العلوم 

احلياتية ٨٠٠، العلــوم اإلدارية ٩٥٠، 
اآلداب ١٠٥٥، التربيــة ٩٥٠، والعلــوم 
االجتماعية ٥٠٠، والشريعة والدراسات 

اإلسالمية ٢٥٠».
وأعلنت املصادر عن موافقة املجلس 
اجلامعة عن إلغاء شرط اختبار القدرات 
للقبول في كلية الهندســة والبترول 
بناء على مقترح االحتاد الوطني لطلبة 
جامعة الكويت املقــدم لعميد القبول 
والتســجيل وعمــادة كلية الهندســة 

والبترول. 

للمرة األولى تقبل الطلبة األجانب برسوم مالية.. وإلغاء شرط اختبار القدرات للقبول في «الهندسة والبترول»

١٢٥٣ في كلية العلوم والهندسة والبترول ٩٠٠ والعلوم احلياتية ٨٠٠ والعلوم اإلدارية ٩٥٠ واآلداب ١٠٥٥ والتربية ٩٥٠

ملشاهدة الڤيديو


