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وزير اخلارجية استقبل رحاب بورسلي: 
ترجمة الرؤية الكويتية الطموحة في رعاية ذوي اإلعاقة

استقبل وزير اخلارجية 
الشيخ د.أحمد ناصر احملمد 
رئيس مجلــس إدارة نادي 
الطموح الكويتي الرياضي 
واملديــر الوطني لالوملبياد 
اخلــاص الكويتــي رحــاب 
بورســلي، حيــث نقــل لها 
الســمو  صاحــب  تهنئــة 
األمير الشيخ نواف األحمد 
وســمو ولي العهد الشــيخ 
مشــعل األحمــد مبناســبة 
فوزهــا بعضويــة جلنــة 
خبــراء حقوق األشــخاص 
ذوى اإلعاقــة التابعة لألمم 
 CRPD (٢٠٢٦/٢٠٢٣) املتحدة
في انتخابــات اللجنة التي 
جرت في نيويورك مؤخرا، 
مؤكــدا ثقته فــي إمكاناتها 
بتقــدمي الوجــه احلضاري 
املشرف للخبرات الكويتية 
في مجال رعاية ذوي االعاقة 
باللجنة الدولية واملساهمة 
من خالل اللجنــة في إثراء 
وتعزيز حقوق األشــخاص 
ذوي اإلعاقة وترجمة الرؤية 
الكويتية الطموحة في رعاية 
ذوي االعاقة التي جســدها 

حرصها على بذل كل اجلهد 
لترجمة ثقة املجتمع الدولي 
والتي جسدت مكانة الكويت 
العاملية وثقلها ودورها الرائد 
في مجــال العمل اإلنســاني 
وجتربتها املميزة في مجال 
رعاية األشخاص ذوي االعاقة.
وزيــر  دعــم  وثمنــت 
اخلارجيــة الشــيخ د.أحمد 

في وزارة اخلارجية بالكويت 
الديبلوماســية  والبعثــات 
واجلمعية الكويتية ألولياء 
أمور األشخاص ذوي اإلعاقة 
الكويتي  الطمــوح  ونــادي 
العامــة للرياضة  والهيئــة 
والهيئة العامة لشؤون ذوي 

االعاقة.
يذكر أن مرشحة الكويت 
رحاب بورسلي حققت املركز 
الثاني فــي انتخابات جلنة 
خبــراء حقوق االشــخاص 
ذوي االعاقــة التابعة لالمم 
املتحدة CRPD بعد حصولها 
على ١٥٠ صوتا من اصل ١٨٢ 
صوتا وبفارق صوت واحد 

عن املركز االول.
وتضــم جلنــة حقــوق 
االعاقــة  األشــخاص ذوي 
التابعة لألمم املتحدة ١٨خبيرا 
مســتقال مــن جميــع انحاء 
العالم، وتعنى برصد تنفيذ 
اتفاقيــة حقوق األشــخاص 
ذوي االعاقــة من قبل الدول 
االطراف املوقعة على االتفاقية 
الدولية حلقوق األشــخاص 

ذوي اإلعاقة.

ناصر احملمد وأســرة وزارة 
اخلارجيــة واجلهد اخلالق 
الديبلوماســية  للبعثــة 

الكويتية في األمم املتحدة.
وقدمت الشكر لكل اجلهود 
التــي ســاهمت فــي تقــدمي 
الكويت بهذه الصورة الراقية 
واملشــرفة في هــذا التجمع 
الدولي من الكوادر الكويتية 

CRPD (٢٠٢٦/٢٠٢٣) مبناسبة فوزها بعضوية جلنة خبراء حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة التابعة لألمم املتحدة

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد خالل استقباله رحاب بورسلي

القانون رقم ٨ لســنة ٢٠١٠ 
الــذي مت طرحــه كنمــوذج 
عاملي من خالل ملف ترشح 

الكويت.
من جهتها، رفعت رحاب 
بورسلي أسمى آيات الشكر 
والعرفان واالمتنان الى مقام 
صاحب السمو األمير وسمو 
ولــي عهــده األمــني، واكدت 

البديوي: الكويت والواليات املتحدة تتطلعان إلى تعزيز 
مسارات التعاون املشترك في جميع املجاالت

واشــنطن - كونــا: قدم ســفيرنا املعني لدى 
الواليات املتحدة جاسم البديوي نسخة من أوراق 
اعتمــاده الى رئيس املراســم بــوزارة اخلارجية 

األميركية روفس جيفورد.
وجدد الســفير البديوي خالل مراســم تقدمي 
نسخة من أوراق اعتماده مبقر اخلارجية األميركية 
وبحضور مساعدة وزير اخلارجية األميركي لشؤون 
الشــرق األدنــى باربرا ليف التعبيــر عن اعتزاز 
وتقدير القيادة السياسية في الكويت بالعالقات 
االستراتيجية التاريخية العريقة التي تربط الكويت 

والواليات املتحدة.
كما نقل حتيات وزير اخلارجية الشيخ د.أحمد 
ناصر احملمد الى وزير اخلارجية األميركي أنتوني 
بلينكن مجددا تأكيد تطلع اجلانبني إلى تعزيز اوجه 
ومسارات التعاون املشترك في جميع املجاالت وعلى 
كافة األصعدة الســيما عبر احلوار االستراتيجي 
بني الطرفني والذي يشــكل اليــة فعالة لالنتقال 
بالعمل الثنائي بني البلدين إلى مستويات مرموقة 
تلبية لتطلع البلدين وطموح الشعبني الصديقني.

وفي تصريح لـ «كونا» أعرب السفير البديوي 
عن بالغ اعتزازه بالثقة الســامية ومنحه شرف 

متثيل الكويت لدى الواليات املتحدة.

كمــا أعرب عن ترحيب الكويت «باملســتوى 
املرمــوق الــذي بلغتــه العالقات املتجــذرة بني 
البلدين والشعبني الصديقني ووشائج التعاون 
القوية واملتميزة التي تربط كلتا الدولتني والتي 
توســعت لتمثل تعاونا استراتيجيا مهما متثل 
بجهود متعددة وناجحة تواصل بذلها الدولتان 
الصديقتان لضمان امن واستقرار املجتمع الدولي 
انطالقا من االرضية الصلبة املبنية على تطابق 
وجهات النظر بني اجلانبني حول أهمية ارســاء 
عوامل األمن والســلم وممارســة الديبلوماسية 

الوقائية حول العالم».
وتطرق السفير البديوي إلى العالقات الثنائية 
متعددة اجلوانب التي تربط الكويت والواليات 
املتحدة، مشيرا إلى ان «الواليات املتحدة تعتبر 
وجهة أساسية ومهمة للطلبة والطالبات الكويتيني 
إلى جانب املرضى الكويتيني الذين يقصدون املراكز 
الصحية األميركية املرموقة للعالج» عالوة على 
السياح الذين يقصدون جميع املدن والواليات.

وشــدد كذلك على «أهميــة الواليات املتحدة 
بالنســبة للكويت علــى املســتوى االقتصادي 
كونها حتتضن القســط األكبر من اســتثمارات 
الصندوق الســيادي الكويتي مما يعكس الثقة 

الكاملة بالسوق األميركي الواعد هذا عالوة على 
التنسيق والتعاون العسكري واالمني الوثيق الذي 
يربط اجلهات املعنية فــي كلتا الدولتني والذي 
يؤكد مجددا التــزام الواليات املتحدة األميركية 

بأمن واستقرار الكويت».
وأضاف الســفير البديوي أن «هناك عالقات 
ومؤشــرات عديدة ترســخ األهمية التي توليها 
الكويت لعالقتها مع الواليات املتحدة ومنها تواجد 
متثيل ديبلوماسي ومؤسسي كويتي كبير يشمل 
السفارة في العاصمة واشنطن واملندوبية الدائمة 
لدى األمم املتحدة في نيويورك وقنصليتني عامتني 
للكويت في لــوس أجنيليس ومدينة نيويورك 
باإلضافــة الى تواجد ١١ مقرا فنيا عســكريا هذا 
إلــى جانب العديــد من أفرع للبنوك وشــركات 

االستثمار األهلية الكويتية».
وأكد أن «سفارة الكويت والقنصليات العامة 
واملكاتب الفنية التابعة لها حترص بالغ احلرص 
على حماية مصالح الكويت في الواليات املتحدة 
ورعاياهــا، باإلضافة إلى التزامها ببذل كل ما في 
وسعها جتاه تقدمي كافة انواع اخلدمات واملساعدات 
للمواطنــني الكويتيني املتواجديــن في الواليات 

املتحدة».

سفيرنا لدى الواليات املتحدة قدم نسخة من أوراق اعتماده

السفير جاسم البديوي يقدم نسخة من أوراق اعتماده الى روفس جيفوردالسفير جاسم البديوي وروفس جيفورد ومساعدة وزير اخلارجية لشؤون الشرق األدنى بربارا ليف

رئيس الوزراء تلقى اتصاًال 
من مستشار األمن القومي األميركي

جلنة قضائية لفحص طلبات املرشحني 
برئاسة املستشار الدوسري

رسميًا.. خالد طالل اخلالد وحمد العامر وخالد 
محمد اخلالد قياديني في ديوان رئيس الوزراء

الكويت: ندعم إجراءات السعودية 
للحفاظ على أمنها وسالمة شعبها

«املالية» لـ «األنباء»: قرار صرف «أمامية» 
العسكريني لدى مجلس الوزراء

عطلة القضاء لن تؤثر على كوادر اللجان االنتخابية

«اخلدمة املدنية»: سنعمل على تسريع 
املكافآت املستحقة باالجتماع أو التمرير

تلقى سمو الشيخ أحمد النواف رئيس 
مجلــس الوزراء اتصــاال هاتفيا من جيك 
سوليفان مستشار األمن القومي في الواليات 
املتحــدة األميركية الصديقــة، نقل خالله 
حتيات وتهنئة جو بايدن رئيس الواليات 
املتحدة األميركية مبناسبة تشكيل سموه 

للحكومة اجلديدة.
وعبر سموه عن خالص الشكر والتقدير 
علــى البــادرة الطيبة التــي تعكس عمق 
العالقــات االســتراتيجية بــني الكويــت 

والواليات املتحدة األميركية.

مرمي بندق 

أوضحت مصادر مطلعة انه مت تشكيل 

جلنة قضائية لفحص طلبات املرشــحني 
لالنتخابات برئاسة املستشار في محكمة 

االستئناف عادل الدوسري.

صدرت ٣ مراســيم بتعيني قياديني في ديوان 
سمو رئيس مجلس الوزراء.

وجاء في املرسوم األول:
ُيعني خالد طالل خالد األحمد الصباح - بالدرجة 
املمتازة - بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء.

وتضمن املرسوم الثاني:

ُيعني حمد بدر صالح عبداهللا العامر - بدرجة 
وكيل وزارة - بديوان ســمو رئيس مجلس 

الوزراء.
وجاء في املرسوم الثالث:

ُيعني خالد محمد اخلالد الصباح - بدرجة وكيل 
وزارة - بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء.

 أعربــت وزارة اخلارجيــة عن تضامن 
الكويت الكامل مع اململكة العربية السعودية 
الشقيقة ووقوفها إلى جانب األشقاء ودعم 
كل إجراءاتهم التي يتخذونها للحفاظ على 

أمنهم وسالمة شعبهم الشقيق.
وأشــادت الوزارة في بيــان لها بجهود 
األجهــزة األمنية الســعودية في تصديها 
بحزم لكل من تســول له نفســه املســاس 

بأمنهم واســتقرارهم ومنها ضبطهم أحد 
املطلوبــني أمنيا في مدينة جدة الذي بادر 
بتفجير نفسه ما أدى إلى إصابة ثالثة من 

رجال األمن وأحد املقيمني.
وتوجهــت إلى الباري عز وجل أن مين 
على املصابني بالشفاء العاجل وأن يحفظ 
اململكة العربية السعودية وشعبها الشقيق 

من كل سوء.

مرمي بندق 

أعربت مصــادر مطلعة عن كل األمل 
فــي ان يوجه مجلس الــوزراء اجلهات 
املختصة لتمرير صرف مكافأة الصفوف 
األمامية للعسكريني في الدفاع واحلرس 
الوطني واإلطفاء، وكذلك حســم صرف 

«كاش» مقابــل بيــع املوظفني جزءا من 
إجازاتهم، نظرا لقرب العودة إلى املدارس 
واحتياجات األســر لتلبية مســتلزمات 

أبنائها.
وجاء ذلك بعد تأكيد مصدر في وزارة 
املالية لـ «األنباء» ان قرار صرف «أمامية» 

العسكريني لدى مجلس الوزراء.

مرمي بندق 

علمت «األنباء» أن العطلة القضائية لن 
تؤثر على الكوادر البشرية املطلوبة والتي 

تغطي جلان االنتخابات الرئيسية والفرعية. 
وعلمت «األنباء» أيضا أن مجلس الوزراء 
سينظر في مشروع مرسوم تعيني ٤١ قاضيا 
مستشارين في محكمة االستئناف قريبا جدا.

مرمي بندق 

قالت مصادر مطلعة إن مجلس اخلدمة 

املدنيــة ســيعمل على تســريع آلية إقرار 
املكافآت املستحقة، ومنها مكافآت اللجان 

االنتخابية، باالجتماع أو بالتمرير.

نداء للحكومة لتمرير «أمامية» العسكريني و«كاش» اإلجازات في أول اجتماع تعقده

سمو الشيخ أحمد النواف

الشيخ خالد محمد اخلالدحمد بدر العامر الشيخ خالد طالل اخلالد

تخريج ١٧ طالبًا ضابطًا في األكادميية البحرية الپولندية
أعلنــت رئاســة األركان 
العامة للجيــش عن تخرج 
١٧ طالبا ضابطا كويتيا في 
األكادميية البحرية الپولندية 
من الدفعة الـ٤٧ البحرية من 
مبتعثي كلية علي الصباح 

العسكرية.
وقالت رئاسة األركان في 
بيــان صحافــي إن فعاليات 
احلفل تضمنت تكرمي الطلبة 
الضبــاط اخلريجــني الذين 
أمتوا ٤ سنوات من دراستهم 
العسكرية بنجاح حاصلني 
على درجة البكالوريوس في 

العلوم البحرية.
وألقــى كلمــة اخلريجني 
شــاهني  ضابــط  الطالــب 
الكندري الذي عبر عن فخر 
واعتزاز اخلريجني بالوصول 
إلى الغاية املنشودة في هذا 
اليوم باالنضمام إلى صفوف 

منتســبي القوات املســلحة 
خلدمة الوطن.

من جانبــه، عبر رئيس 
األكادميية البحرية الپولندية 

لألكادميية البحرية الپولندية 
مشيدا في الوقت نفسه بذوي 
الطلبة اخلريجني على دعمهم 
وتشجيعهم ألبنائهم طوال 

مدة دراستهم.
حضر احلفل سفيرنا لدى 
پولندا خالد الفضلي واملدير 
العام لــإلدارة العامة خلفر 
السواحل اللواء طالل املونس 
وامللحق العسكري الكويتي 
في برلني العميد الركن طيار 
عدنان العامر ومساعد املدير 
أكادمييــة  العــام لشــؤون 
سعدالعبداهللا للعلوم األمنية 
العميد علي الوهيب وممثل 
كلية علي الصباح العسكرية 
العقيد الركن محمد األيوب 
وضابط اإلشراف املقيم في 
العقيــد ركن بحري  پولندا 
أحمد الضبيب وقيادات من 
األكادميية البحرية الپولندية.

اللواء بحري البروفيســور 
توماس شوبرخت وفق البيان 
عن شكره للجيش الكويتي 
التــي أوالهــا  الثقــة  علــى 

أمتوا ٤ سنوات من دراستهم العسكرية بنجاح حاصلني على درجة البكالوريوس في العلوم البحرية

الســفير خالد الفضلي واللواء طالل املونس والعميد الركــن طيار عدنان العامر والعميد علي الوهيب والعقيد الركن 
محمد األيوب والعقيد ركن بحري أحمد الضبيب وقيادات من األكادميية البحرية الپولندية مع الطلبة اخلريجني

اجليــش الكويتــي الباســل 
مســلحني بالعلــم واإلميان 
والثقــة بالنفــس ليكونــوا 
جنبا إلى جنب مع زمالئهم 

الواليات املتحدة تعتبر وجهة أساسية ومهمة للطلبة واملرضى الكويتيني الذين يقصدون املراكز الصحية األميركية املرموقة للعالج

إشهار جمعية املطالع التعاونية
صدر قرار وزاري بإشهار جمعية املطالع 

التعاونية. وجاء في القرار:
مادة (١): إشهار جمعية املطالع التعاونية 
االستهالكية والنظام األساسي املرافق لهذا 

القرار.
مادة (٢): ينشر هذا القرار وملخص نظامه 
األساسي باجلريدة الرسمية ويبلغ ملن يلزم 

لتنفيذه كل فيما يخصه.

مرسوم تعيني ٤١ قاضيًا مستشارين في «االستئناف» قريبًا جدًا


