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الثالثاء ٦ سبتمبر ٢٠٢٢ محليات

األمير عّزى رئيس موريتانيا بضحايا الفيضانات 
واحلاكم العام لكندا بضحايا حادث الطعن

نائب األمير استقبل اخلالد
وعّزى رئيس موريتانيا واحلاكم العام لكندا

تعازيه وصادق مواســاته بضحايا حادث 
الطعن بالسكني في مقاطعة ساسكاتشوان 
والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا 
واملصابني، راجيا سموه للمصابني سرعة 

الشفاء.

بعــث صاحب الســمو 
نــواف  الشــيخ  األميــر 
األحمد ببرقية تعزية إلى 
أخيه الرئيــس محمد ولد 
الشــيخ الغزوانــي رئيس 
اإلســالمية  اجلمهوريــة 
املوريتانية الشقيقة، عبر 
فيها ســموه عــن خالص 
تعازيه وصادق مواســاته 
بضحايا الفيضانات جراء 
األمطار الغزيرة التي هطلت 
علــى مناطق متعــددة في 
موريتانيــا وأســفرت عن 
ســقوط عدد من الضحايا 
واملصابني وتدمير املمتلكات 
واملرافــق العامــة، مبتهال 
ســموه إلى املولــى تعالى 
أن يتغمد الضحايا بواسع 
رحمته ومغفرته ومين على 
الشفاء  املصابني بســرعة 
والعافية، آمال سموه، حفظه 
اهللا، بأن يتمكن املسؤولون 
في البلد الشقيق من جتاوز 
آثار هذه الكارثة الطبيعية.

من جهة اخرى، بعث صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد ببرقية تعزية إلى ماري 
ج.ماي سيمون احلاكم العام والقائد العام 
لكندا الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص 

اســتقبل ســمو نائــب 
األمير وولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد بقصر بيان 
صباح امس ســمو الشيخ 

صباح اخلالد.
مــن جانب آخــر، بعث 
ســمو نائب األميــر وولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد 
ببرقية تعزية إلى الرئيس 
محمد ولد الشيخ الغزواني 
رئيس اجلمهورية اإلسالمية 
الشــقيقة،  املوريتانيــة 
ضمنهــا ســموه خالــص 
تعازيه وصادق مواســاته 
بضحايا الفيضانات جراء 
األمطار الغزيرة التي هطلت 
علــى مناطق متعــددة في 
موريتانيــا وأســفرت عن 
ســقوط عدد من الضحايا 
واملصابني وتدمير املمتلكات 
واملرافــق العامــة، ســائال 
ســموه الباري جــل وعال 
أن يتغمد الضحايا بواسع 

رحمته وأن مين على املصابني بسرعة الشفاء.
 من جهة اخرى، بعث سمو نائب األمير 
وولي العهد الشــيخ مشعل األحمد ببرقية 
تعزيــة إلى ماري ج.ماي ســيمون احلاكم 
العام والقائد العام لكندا الصديقة، ضمنها 

ســموه خالص تعازيه وصادق مواســاته 
بضحايا حادث الطعن بالسكني في مقاطعة 
ساسكاتشوان والذي أسفر عن سقوط العديد 
مــن الضحايــا واملصابني، متمنيا ســموه 

للمصابني الشفاء العاجل.

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

رئيس الوزراء عّزى
رئيس موريتانيا وحاكم كندا

بعث ســمو الشــيخ أحمد النواف رئيس مجلس 
الوزراء ببرقية تعزية إلى الرئيس محمد ولد الشيخ 
الغزواني رئيس اجلمهورية اإلســالمية املوريتانية 
الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته 
بضحايا الفيضانات جراء األمطار الغزيرة التي هطلت 

على مناطق متعددة في موريتانيا.
من جهة اخرى، بعث ســمو الشيخ أحمد النواف 
رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية إلى ماري ج.ماي 
ســيمون احلاكم العام والقائد العام لكندا الصديقة، 
ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا 

حادث الطعن بالسكني في مقاطعة ساسكاتشوان.

رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف

الكويت تستنكر تفجيرًا استهدف
سفارة روسيا في كابول

أعربــت وزارة اخلارجيــة عــن إدانــة 
واستنكار الكويت للتفجير الذي استهدف 
ســفارة روسيا االحتادية في كابول وأدى 
إلى مقتل وإصابة العشرات بينهم شخصان 

من طاقم السفارة.
وشددت الوزارة في بيان لها على موقف 
الكويت املبدئي والثابت املناهض للعنف 

واإلرهاب، مؤكدة تضامن الكويت مع روسيا 
االحتاديــة في مواجهــة العنف والتطرف 

واإلرهاب.
وتقدمــت الــوزارة بخالــص التعازي 
وصادق املواســاة إلى روســيا االحتادية 
قيادة وحكومة وشعبا وإلى أسر الضحايا 

ومتنياتها للمصابني بالشفاء العاجل.

السفير غامن الغامن قدم أوراق اعتماده 
مندوبًا دائمًا لدى جامعة الدول العربية

بسام القبندي يقدم نسخة من أوراق 
اعتماده سفيرًا للكويت بأستراليا

الكويــت في دعم منظومة العمل العربي 
املشــترك وتعزيــز العالقــات العربية ـ 
العربية انطالقا مــن دورها الرائد جتاه 

األمة العربية.

مؤكدا أنه سيعمل على تعزيزها وتطويرها 
الى آفــاق أرحب تلبي طموح وتطلعات 

القيادتني والشعبني.

القاهــرة ـ كونا: قدم 
السفير غامن صقر الغامن 
الى األمني العام جلامعة 
الــدول العربيــة أحمــد 
أبوالغيط أوراق اعتماده 
مندوبا دائما للكويت لدى 

اجلامعة العربية.
وأوضح بيان صادر 
عن مندوبية الكويت لدى 
جامعة الدول العربية أن 
الســفير الغامن نقل الى 
أبوالغيط  العــام  األمني 
حتيات صاحب الســمو 
األميــر الشــيخ نــواف 
األحمد وسمو ولي عهده 
الشــيخ مشــعل  األمني 
األحمد. كما نقل حتيات 
رئيــس مجلس الوزراء 
سمو الشيخ أحمد النواف 
وحتيــات وتقدير وزير 

اخلارجية الشيخ د. أحمد ناصر احملمد. 
ومن جانبه، أعرب أبوالغيط عن متنياته 
للســفير الغامن بالتوفيــق والنجاح في 
منصبه اجلديد وفي اســتكمال مســيرة 

قدم الســفير بســام 
القبندي نسخة من أوراق 
اعتماده سفيرا للكويت 
لدى استراليا إلى مدير 
إدارة املراسم في وزارة 
اخلارجية االســترالية 

ايفان ماكونفيل.
وأعـــــرب السفيــر 
القبندي في بيان تلقته 
اللقــاء  «كونــا» عقــب 
الــذي عقــد فــي مقــر 
اخلـارجــيـــــة  وزارة 
االســترالية عن اعتزاز 
القيـــادة السيـاسـيــــة 
فــي الكويت مبســتوى 
الثنائــي بني  التعــاون 
البلـديــــن واحلــــرص 
املشــترك على تطويره 

في مختلف املجاالت.
ووصف الســفير القبنــدي العالقات 
الكويتيةـ  االسترالية باملمتازة واملتطورة، 

الســفير غامن الغامن يقدم أوراق اعتماده مندوبــا دائما للكويت لدى جامعة 
الدول العربية

السفير بسام القبندي يقدم نسخة من أوراق اعتماده سفيرا للكويت بأستراليا

مبعوث األمير سّلم رسالة جوابية من نائب األمير إلى أمير قطر
قام مبعوث صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد وزير اخلارجية الشــيخ د.أحمد ناصر 
احملمد امس بتسليم رسالة جوابية من سمو نائب 
األمير وولي العهد الشيخ مشعل األحمد موجهة 
إلى أخيه صاحب السمو الشيخ متيم بن حمد آل 
ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، تضمنت حتيات 
صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد ألخيه 
صاحب السمو أمير دولة قطر الشقيقة ومتنياته 
له مبوفور الصحة والعافية ولشعب دولة قطر 
الشــقيق دوام الرفعة واالزدهار، كما تضمنت 
العالقات األخوية الراسخة التي تربط البلدين 
والشعبني الشقيقني وسبل دعمها وتعزيزها على 
كافة األصعدة وآخر املستجدات على الساحتني 

اإلقليمية والدولية.

تضمنت العالقات  بني البلدين  وسبل دعمها  وآخر املستجدات على الساحتني اإلقليمية والدولية

مبعوث صاحب السمو األمير يسلّم رسالة جوابية إلى أمير قطر

اجلمعية الصيدلية تنتخب مجلس إدارتها اجلديد
حنان عبداملعبود

العارمــة  الفــوز  بفرحــة 
احتفل مجلس اإلدارة اجلديد 
للجمعية الصيدلية الكويتية 
بالفوز لعامني جديدين مقبلني، 
وجاءت النتائج، كما يلي: قائمة 
التطويــر وتضــم الصيادلة، 
وحصــد فيهــا عبدالعزيــز 
اجلدعــان ٣٥٨ صوتا، وجاء 
محمــد العنزي ثانيــا بـ ٣٤٢

صوتا، وثالثا خالد املطيري 
بـ ٢٨٩ صوتا، ثم علي الشمري 
بـــ ٢٦٧ صوتــا، تلتــه بدور 

احلجرف بـ ٢٤٩ صوتا.
أمــا قائمــة املهنــة فكانت 
نتائجها كمــا يلي: احمد تقي 
٣٤٥ صوتا، علــي هادي ٣١٧
صوتا، شــريفة الفجري ٢٩٤

صوتا، عبداهللا عوض العنزي 
٢٧٩ صوتا، عمــر الفيلكاوي 

لقطة تذكارية بعد إعالن النتائج

تعاون بني «املهندسني» والسفير الهندي
يقوم السفير الهندي لدى الكويت سيبي 
جــورج ومع وفــد اجلمعيــات والنقابات 
الهندسية الهندية بزيارة عمل الى جمعية 
املهندسني وسيعقد السفير جورج ورئيس 
جمعية املهندسني الكويتية م.فيصل العتل 
في الساعة ١٢٫٣٠ بعد الظهر اليوم الثالثاء، 

مؤمترا صحافيا يتحدث فيه عن مستجدات 
االعتمــاد للمؤهالت الهندســية بالكويت 
والتعاون مع جمعية املهندسني الكويتية 
وتلبية متطلبات االعتماد وحتديث آلياته 
مبا يتــواءم ومتطلبــات املرحلة اجلديدة 

في الكويت.

اختبار نحو ٤٠٠ معلم ومعلمة من فلسطني
رام اهللا - (كونــا): ثّمــن 
الفلســطيني  الــوزراء  رئيس 
محمــد اشــتية أمــس موقــف 
الكويت الذي وصفه بالعروبي 
األصيل الداعم لفلسطني وقضية 
شعبها، وذلك خالل استقباله 
فــي مكتبه فــي رام اهللا الوفد 
الكويتي املكلــف بالتعاقد مع 

معلمني فلسطينيني.
وذكر مكتب اشتيه في بيان 
ان رئيس الوزراء أكد ان موقف 
الكويت الداعم لفلسطني «يشكل 
ميزان املنطقة العربية بحكمة 
األميــر الراحل الشــيخ صباح 
األحمد اجلابــر الصباح وعلى 
خطــاه صاحب الســمو األمير 
الشــيخ نواف األحمــد اجلابر 

الصباح».
وشــدد اشــتية علــى ان 
الكويــت «عزيزة على قلب كل 
فلســطيني»، مشــيرا الــى أن 
«ذهاب أبنائنا للعمل في الكويت 
هــو مبنزلة العمل فــي بلدهم 
الثاني»، مؤكــدا أهمية تعزيز 
التعاون بني البلدين في قطاع 
التعليم والعديد من القطاعات 

األخرى.
وحضر اللقاء وزير التربية 
والتعليم الفلســطيني مروان 

الى فلسطني عزيز الديحاني أن 
وفدا من وزارة التربية الكويتية 
الــى مدينــة رام اهللا  وصــل 
الفلســطينية إلجراء املقابالت 
الشخصيــــة واالختبــــــارات 
التحريرية مع عدد من املعلمني 
واملعلمات املتقدمني للعمل في 

وزارة التربية الكويتية.
وقال الديحاني في تصريح 
لـ «كونا»: إن وفد وزارة التربية 
بدأ بإجراء املقابالت في رام اهللا 
ومن ثم االنتقــال الى مدينتي 

مختصــة فــي وزارة التربيــة 
الكويتية. ولفت البيان الى ان 
الوفد الكويتي وصل فلسطني 
أول من أمس عبر معبر الكرامة 
وكان في استقباله وفد من وزارة 
التربية والتعليم، موضحا ان 

الزيارة ستستمر ١٠ أيام.
املقابــالت مــع  وســتعقد 
املتقدمني خالل اليومني القادمني 
في مدينتي «نابلس» و«اخلليل» 
علــى التوالي قبــل ان يتوجه 
الوفد الكويتي الى قطاع غزة.

نابلس واخلليــل وقطاع غزة 
الختبار نحو ٤٠٠ معلم ومعلمة 
من االشقاء الفلسطينيني، مؤكدا 
الكويتيــة  التربيــة  أن وزارة 
تسعى الى االستفادة من كافة 
اخلبــرات والكفــاءات العربية 
لالنضمام الــى أعضاء هيئتها 

التدريسية.
وقالت الوزارة في بيان ان 
املدعوين لالختبار واملقابالت 
هم من انطبقت عليهم الشروط 
ومت فرز الطلبات من خالل جلان 

رئيس الوزراء الفلسطيني يثّمن موقف الكويت العروبي الداعم لفلسطني وقضيتها

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية خالل استقبال الوفد الكويتي املكلف بالتعاقد مع معلمني فلسطينيني

عورتاني ووكيل الوزارة نافع 
عساف.

 وكان وفــد وزارة التربية 
والتعليــم قد وصل فلســطني 
يوم االحد، وشرع أمس بإجراء 
املقابــالت مع املعلمــني الذين 
مت اختيارهم مــن خالل جلان 
مختصــة فــي وزارة التربيــة 
الكويتية ممن انطبقت عليهم 

الشروط.
من جهتــه، أعلن الســفير 
الكويتي لــدى االردن واحملال 

٢٦٣ صوتــا، ونواف احلربي 
١٤٠ صوتــا. وكانــت وقائــع 
االنتخابــات قد جرت في مقر 

دار املهــن الطبيــة مبنطقــة 
اجلابريــة للتباري بني قائمة 
التطوير وقائمــة املهنة، كما 

دخل الصيدلي نواف احلربي 
باالنتخابات مستقال. وكانت 
االنتخابات بإدارة وإشــراف 

مسؤولي وزارة الشؤون وعلى 
رأسهم مدير إدارة اجلمعيات 

األهلية خالد بن شفلوت.


