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اجلمعة ٩ سبتمبر ٢٠٢٢ محليات

متديد موعد الفحص الطبي لتسجيل الطلبة 
الضباط بكلية علي الصباح العسكرية

بناًء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طالل اخلالد، أعلنت 
رئاسة األركان العامة للجيش «كلية علي الصباح العسكرية» 
عن متديد موعد الفحص الطبي لتســجيل الطلبة الضباط 
دفعة ٤٩، داعية كل من تخلف عن احلضور ملوعد الفحص 
الطبي ملراجعة مقر تسجيل كلية علي الصباح العسكرية - 
جلنة االستقبال والعالقات العامة في مبنى متعدد األغراض 
الكائن مبعســكرات املباركية - التخاذ اإلجراءات الالزمة، 
وذلك من يوم األحد ١١ ســبتمبر حتى ١٥ منه خالل الفترة 
املسائية من ٣ إلى ٦ مساء. وذكرت انه سيتم استدعاء من 
تخلف عن اختبارات القبول األخرى عبر تطبيق «هويتي» 

والبريد االلكتروني الشخصي.

خالل الفترة من ١١ إلى ١٥ سبتمبر اجلاري

الشيخ طالل اخلالد

وزراء الشباب اخلليجيون: تعزيز العمل اإلسالمي 
املشترك في مجال الشباب والرياضة

تعيني القيادات والوظائف الشاغرة
أمام اجتماع مجلس إدارة املعاقني قريبًا

بشرى شعبان

علمــت «األنباء» من مصادر خاصة أن 
أمام وزير الشؤون االجتماعية العديد من 
امللفــات اخلاصة بالهيئة العامة لشــؤون 
ذوي اإلعاقة أبرزها تعيني مدير عام ونواب 
للمديــر بالهيئة التي تــدار منذ ما يقارب 

الســنتني بالتكليف، باالضافة الى العديد 
من الوظائف االشرافية الشاغرة، الى جانب 
اعادة النظر في مسألة اعادة الدور االيوائية 
الى تبعية قطــاع الرعاية االجتماعية في 

وزارة الشؤون.
وتوقع املصدر ان تتم دعوة مجلس إدارة 

الهيئة لبحث العديد من القضايا.

الريــاض ـ كونا: تــرأس وزير 
االعــالم والثقافــة ووزيــر الدولة 
لشؤون الشباب عبدالرحمن املطيري 
وفــد الكويت املشــارك فــي اعمال 
الدورة اخلامسة للمؤمتر االسالمي 
لوزراء الشباب والرياضة املنعقد 
فــي مدينة جدة بالســعودية. ومت 
خــالل اعمال املؤمتــر، الذي تقيمه 
وزارة الرياضة السعودية بالتعاون 
مــع االمانة العامة ملنظمة التعاون 
االسالمي حتت شعار «تنمية الشباب 
والرياضــة لبناء امــة متضامنة»، 
مناقشــة جميع البنود املدرجة في 

جدول االعمال والقرارات املعنية بوضع الشباب 
فــي الدول االعضاء باملنظمــة والعمل من اجل 
تعزيز قدراتهم وتوفير ظروف االستقرار والتقدم 
ومحاربة االفكار املتطرفة والعنيفة والتشجيع 
على احلوار واالعتدال والوسطية والتسامح.

كما مت خالل املؤمتر التطرق الى التزام الدول 
االعضاء باخلطط والبرامج واملشاريع اخلاصة 
بالشــباب والرياضة لتعزيز العمل االســالمي 
املشترك في مجال الشباب والرياضة واستعراض 
اجلهود التــي تبذلها الــدول االعضاء واجهزة 

منظمة التعاون االسالمي.

من جهته، دعا األمني العام للمنظمة حسني 
ابراهيم طه في كلمته بافتتاح املؤمتر الى مواجهة 
التحديات امام شباب الدول االعضاء في املنظمة 
اخلاصــة فيما يتعلق بارتفاع معدالت البطالة 
وخطر انتشار ظاهرة التطرف ومشكلة النزوح 
واللجــوء والهجرة غير الشــرعية، وذلك عبر 
وضع سياسات واســتراتيجيات وخطط عمل 
مشــتركة لتلبية احتياجات الشــباب وتوفير 
الفرص وتعزيــز دورهم في التنمية للنهوض 
بالوضع االقتصادي واالجتماعي وبناء وتعزيز 

السلم واحلوار ومكافحة التطرف واالرهاب.

الوزير عبدالرحمن املطيري مترئسا وفد الكويت

الظفيري بحث مع سفيرة بريطانيا
تطورات األوضاع اإلقليمية والدولية

التقى نائب وزير اخلارجية الســفير 
مجدي الظفيري مع سفيرة اململكة املتحدة 
لبريطانيــا العظمى وإيرلندا الشــمالية 
لــدى الكويــت بليندا لويــس، حيث مت 

خالل اللقاء بحث عدد من أوجه العالقات 
الثنائية بــني البلدين الصديقني، إضافة 
إلى تطــورات األوضاع على الســاحتني 

اإلقليمية والدولية.

السفير مجدي الظفيري مستقبال السفيرة البريطانية بليندا لويس

إقالع طائرة إغاثة محملة بـ ٤٠ طنًا من املساعدات ملتضرري فيضانات السودان
أعلنــت جمعيــة الهالل األحمر أمــس إقالع طائرة إغاثــة من قاعدة 
عبــداهللا املبارك اجلوية محملة بـ ٤٠ طنا من املواد الغذائية والصحية 
إليصالها للشعب السوداني الشقيق. وقال مدير العالقات العامة واإلعالم 
فــي اجلمعية خالد الزيــد لـ«كونا» إن هذه املســاعدات اإلغاثية تعتبر 
اســتكماال لدور الكويت فــي إغاثة منكوبي الكــوارث والفيضانات في 
العالــم، موضحا أنه مت التنســيق مع ســفارة الكويت لــدى اخلرطوم 
والهالل األحمر السوداني لتوزيع هذه املساعدات بشكل عاجل. وأضاف 
الزيد أن السيول التي تعرض لها عدد من الواليات السودانية تسببت 
بنــزوح قاطنيها وبأضرار فادحة للممتلكات واملباني، مبينا أن الوضع 
احلالي للسودان يتطلب تدخال فوريا من املنظمات والهيئات اإلنسانية.
وثمــن دور كل من وزارتي الدفاع واخلارجية إلمتام وتســهيل هذه 
البادرة اإلنسانية، داعيا كل اجلهات الفاعلة في املجتمع املدني والقطاع 
اخلاص إلى تقدمي املســاعدات العاجلة للسودان ملواجهة اآلثار املترتبة 

جانب من املساعدات الكويتية للسودانعلى الفيضانات والسيول.

العاهل البحريني: دور ريادي لصاحب السمو
في دعم العالقات البحرينية - الكويتية

«الوزاري اخلليجي»: دعم قرار مجلس األمن بشأن ملف 
األسرى واملفقودين واملمتلكات الكويتية واألرشيف الوطني

املنامــة - كونا: اســتقبل 
امللك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك مملكة البحرين الشقيقة 
في قصر الصافريــة باملنامة 
أمس وزير اخلارجية الشيخ 
د.احمد ناصــر احملمد ووزير 
املالية ووزير الدولة للشؤون 
واالســتثمار  االقتصاديــة 

عبدالوهاب الرشيد.
ونقل وزير اخلارجية خالل 
االســتقبال حتيــات صاحب 
الســمو األمير الشــيخ نواف 
األحمد وســمو نائــب األمير 
ولــي العهد الشــيخ مشــعل 
األحمد وســمو الشــيخ أحمد 
نواف االحمد الصباح رئيس 
الــوزراء وحكومــة  مجلــس 
الكويــت وأصــدق  وشــعب 
متنياتهــم ململكــة البحريــن 
وشعبها الشقيق بدوام التقدم 

واالزدهار.
من جانبه، حمل امللك حمد 

الريــاض ـ كونــا: جــدد املجلــس 
الــوزاري اخلليجي دعمه لقرار مجلس 
األمن رقم (٢١٠٧) (٢٠١٣) بشــأن إحالة 
ملف األســرى واملفقوديــن واملمتلكات 
الكويتية واألرشــيف الوطني إلى بعثة 
األمم املتحدة (UNAMI)، معربا عن امله 
في اســتمرار العراق بالتعاون لضمان 
حتقيق تقدم في هذه امللفات. جاء ذلك في 
البيان الصادر عن الدورة الـ١٥٣ لالجتماع 
الوزاري ملجلس التعاون اخلليجي برئاسة 
وزير اخلارجية السعودي رئيس الدورة 
احلالية للمجلس الوزاري ملجلس التعاون 
األميــر فيصل بن فرحــان حيث ترأس 
وزير اخلارجية الشــيخ د.أحمد ناصر 
احملمد وفد الكويت املشــارك في أعمال 
االجتماع ومبشاركة األمني العام ملجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية د. نايف 
احلجرف. ودعا املجلس الوزاري العراق 
واألمم املتحدة الــى بذل أقصى اجلهود 
بغية التوصل إلى حل جتاه هذا امللفات 
والسيما استكمال ترسيم احلدود البحرية 

ملا بعد العالمة ١٦٢.
وفي سياق متصل، أكد اهمية احلفاظ 
علــى وحدة العــراق وســالمة أراضيه 
وســيادته الكاملــة وهويتــه العربيــة 
ونسيجه االجتماعي ووحدته الوطنية 
ومساندته ملواجهة اجلماعات اإلرهابية 
وامليليشيات املســلحة وتعزيز سيادة 

الدولة وإنفاذ القانون.
وشدد على دعمه لكل ما من شأنه إنهاء 
حالة التصعيد احلالية، داعيا إلى تغليب 
لغة احلوار واملصلحة الوطنية على أي 
اعتبارات أخرى لتجاوز الوضع الراهن 
الذي ميثل خطورة على استقرار العراق.

وحــول القضية الفلســطينية، أكد 
املجلس الوزاري ثبات املوقف اخلليجي 
من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية 
العرب واملســلمني األولى ودعمها لقيام 
الدولة الفلسطينية املستقلة ضمن حدود 
الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس 
الشرقية وضمان حقوق الالجئني وفق 

مبادرة الســالم العربية وحل الدولتني 
وقرارات الشرعية الدولية ذات الصل.

وأدان املجلــس الــوزاري اقتحــام 
باحات املسجد األقصى املبارك من قبل 
املســتوطنني اإلســرائيليني «في خرق 
خطير للقانون الدولي وللوضع التاريخي 
والقانوني القائم في القدس ومقدساتها 
وانتهاك لقدسية املسجد األقصى املبارك 

واستفزاز ملشاعر املسلمني».
وأعرب عن إدانته واستنكاره للهجمات 
التي شنتها قوات االحتالل اإلسرائيلي على 
الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدا وقوفه 
إلى جانب الشعب الفلسطيني ومطالبا 
املجتمع الدولي باالضطالع مبسؤولياته 
إلنهاء التصعيد وتوفير احلماية الالزمة 
للمدنيــني وبذل كافة اجلهود إلنهاء هذا 

الصراع.
وفي الشــأن الســوري، أكد املجلس 
الوزاري مواقف مجلس التعاون الثابتة 
بشأن األزمة السورية واحلفاظ على وحدة 
أراضيها واحترام اســتقاللها وسيادتها 

وحتقيق تطلعات الشعب السوري.
كما اكد دعمه جلهــود األمم املتحدة 
للتوصل إلى حل سياســي في سورية 
وفق قرار مجلس األمن رقم ٢٢٥٤ ومبادئ 
بيان (جنيــڤ ١) ودعم جهود مبعوثها 
اخلاص لسورية غير بيدرسون، متطلعا 
ألن تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية 

في سورية عن توافق سريع.
وحــول لبنــان، أكد املجلــس دعمه 
املستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره 
وللقوات املسلحة اللبنانية التي حتمي 
حدوده وتقــاوم تهديــدات املجموعات 
املتطرفة واإلرهابية، مؤكدا أهمية تشكيل 
حكومة لبنانية وتنفيذ إصالحات سياسية 
واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب 
لبنان على أزمته السياسية واالقتصادية 
«وعدم حتوله إلى نقطة انطالق لالرهابيني 
أو تهريب املخدرات أو األنشطة اإلجرامية 
األخرى التي تهدد أمن واستقرار املنطقة».
وشــدد على أهمية بســط ســيطرة 

احلكومة اللبنانية على جميع األراضي 
اللبنانية مبا في ذلك تنفيذ أحكام قرارات 
مجلس األمن ذات الصلة و(اتفاق الطائف) 
من أجل أن متارس سيادتها الكاملة فال 
تكون هناك أسلحة إال مبوافقة احلكومة 
اللبنانية وال تكون هناك ســلطة سوى 

سلطتها.
وفي الشأن الســوداني أكد املجلس 
الوزاري أهمية احلفاظ على أمن السودان 
وسالمته واستقراره وحتقيق تطلعات 
شعبه ودعم احلوار بني القوى السياسية 
واألطراف الســودانية وإحياء العملية 
السياسية وتشجيع التوافق بني األطراف 
السودانية واحلفاظ على متاسك الدولة 
ومؤسســاتها ومســاندة الســودان في 

مواجهة التحديات االقتصادية.
وحول ليبيا أعرب املجلس الوزاري 
عن القلق بشأن اندالع االشتباكات املسلحة 
مؤخرا في العاصمة الليبية طرابلس مبا 
يهدد أمن وسالمة الشعب الليبي ويقوض 

استقرار البالد.
وأكد املجلس الــوزاري موقف دول 
املجلــس الداعم لدولة ليبيا وللمســار 
السياســي وقرارات مجلــس األمن ذات 
الصلــة مبا يحفــظ أمنها واســتقرارها 

وسيادتها.
وحول ســد النهضة اعتبر أن األمن 
املائي للســودان ومصر «جزء ال يتجزأ 
من األمن القومي العربي ورفض أي عمل 
أو إجراء ميس بحقوقهما في مياه النيل».
كما أكد دعم ومســاندة دول مجلس 
التعاون لكافة املســاعي التي من شأنها 
أن تســهم في حل ملف سد النهضة مبا 
يراعي مصالح كافة األطراف، مشددين 
على ضرورة التوصل التفاق بهذا الشأن 
وفقا ملبادئ القانون الدولي وما نص عليه 
البيان الرئاسي ملجلس األمن الصادر في 

سبتمبر ٢٠٢١.
وحول األزمة بني روســيا وأكرانيا، 
أكد املجلــس الوزاري أن موقف مجلس 
التعاون مبني على مبادئ القانون الدولي 

وميثاق األمم املتحدة واحلفاظ على النظام 
الدولي القائم على احترام سيادة الدول 
وسالمة أراضيها واستقاللها السياسي 
وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وعدم 

استخدام القوة أو التهديد بها.
كما أكد املجلــس الوزاري اخلليجي 
دعمــه الكامل ملجلس القيادة الرئاســي 
اليمني والكيانات املساندة له لتمكينه 
مــن ممارســة مهامه في حتقيــق األمن 

واالستقرار في اليمن.
وأشاد املجلس الوزاري بالزيارات التي 
قام بها رئيس مجلس القيادة الرئاسي 
اليمني د.رشاد العليمي اخيرا إلى عدد 
من دول املنطقة ولقائه بقادة هذه الدول 
وتأكيدهم على مساندة مجلس القيادة 
الرئاسي اليمني في ممارسة مهامه ودعمهم 
جهوده الســتعادة الســلطة الشــرعية 
وحتقيــق الســالم واألمن واالســتقرار 
والتنمية في اليمن وتلبية تطلعات شعبه.
وفــي امللــف االيراني أكــد املجلس 
الوزاري مواقف مجلس التعاون وقراراته 
الثابتة بشأن العالقات مع ايران، مؤكدا 
ضرورة التزامهــا باملبادئ املبنية على 
ميثــاق األمم املتحــدة والقانون الدولي 
بشــأن العالقات بني الــدول مبا في ذلك 
مبادئ حســن اجلوار واحترام ســيادة 
الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية 
وحل اخلالفات بالطرق السلمية وعدم 
استخدام القوة أو التهديد بها ونبذ اإلرهاب 

والطائفية.
وأكــد املجلس الــوزاري ضرورة أن 
تشمل مفاوضات امللف النووي اإليراني 
وأي مفاوضــات مســتقبلية مــع إيران 
معاجلة سلوكها املزعزع الستقرار املنطقة 
ورعايتها لإلرهاب وامليليشيات الطائفية 
وبرنامجها الصاروخي وسالمة املالحة 
الدولية واملنشآت النفطية، مشددا على 
ضرورة مشــاركة دول املجلس في تلك 
املفاوضات وجميع املباحثات اإلقليمية 

والدولية املتعلقة بهذا الشأن.

باملزيد من الرفعة والنماء.
وجــرى خالل االســتقبال 
األخويــة  العالقــة  بحــث 
التاريخية املتينة الراسخة بني 
البلدين والشعبني الشقيقني 
ومجاالت تعزيزها وتنميتها 
على كافة األصعدة مبا يحقق 

الكويتية وتنميتها، ومبواقف 
الكويــت «املشــرفة» جتــاه 
البحرين وجهودها  شقيقتها 
ومســاعيها اخليرة في خدمة 
العمــل اخلليجــي والعربــي 

واإلسالمي املشترك.
وقالت وكالة أنباء البحرين 
(بنا) إن ذلك جاء خالل استقبال 
وزيــر  البحرينــي  العاهــل 
اخلارجية الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمد ووزيــر املالية ووزير 
الدولة للشــؤون االقتصادية 
واالستثمار عبدالوهاب الرشيد 

مبناسبة زيارتهما اململكة.
وأكد امللك حمد بن عيسى 
اعتــزازه بأواصــر العالقــات 
الراسخة  التاريخية األخوية 
بني البلدين والتي تزداد قوة 
ومتيزا في ظل احلرص املشترك 
على تعزيزها وترسيخ دعائمها 
حتقيقــا لــكل مــا فيــه خير 
ومصلحة الشعبني الشقيقني.

تطلعاتهما نحو مزيد من التقدم 
والرخاء.

وأشــاد العاهل البحريني 
امللك حمد بن عيسى آل خليفة 
بالدور الريادي لصاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد في 
دعم العالقــات البحرينية - 

املجلس أكد دعمه املستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره وجهود األمم املتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سورية

امللك حمد بن عيسى آل خليفة مستقبال الشيخ د. أحمد ناصر احملمد وعبدالوهاب الرشيد

األمني العام ملجلس التعاون اخلليجي د. نايف احلجرف مع وزراء خارجية دول التعاون

بن عيسى وزير اخلارجية نقل 
حتياته وتقديره ألخيه صاحب 
الســمو األمير الشــيخ نواف 
األحمد وسمو نائب األمير ولي 
العهد الشــيخ مشعل األحمد 
ومتنياته لهما بدوام الصحة 
والسعادة وللكويت وشعبها 

 امللك حمد بن عيسى بحث مع وزيري اخلارجية واملالية سبل دعم العالقات الثنائية

املنيس: مليار دوالر مساهمات
صندوق التنمية في الدول األفريقية

فــي  مســؤول  كشــف 
الصنــدوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية عن حجم 
مساهمات الصندوق بالدول 
االفريقية لتبلغ أكثر من ٣٠٠
مليــون دينار «نحــو مليار 
دوالر» علــى شــكل قروض 
ميســرة ملختلف املشروعات 
االقتصاديــة.  والقطاعــات 
وقال مستشار أول اقتصادي 
الكويتي طارق  بالصنــدوق 
املنيــس لـ «كونا» أمس على 
هامش أعمــال منتدى مصر 

للتعاون الدولي والتمويل اإلمنائي في نسخته 
الثانية واجتماع وزراء املالية واالقتصاد والبيئة 
األفارقة إن املشاركة الكويتية جاءت استجابة 
لدعوة مصر حلضور هذه الفعالية االقتصادية 
ملناقشة تبعات التغير املناخي وآثاره املدمرة 
على اقتصاديات الدول االفريقية. وشدد على 
أهمية مشــاركة الصندوق في هذه الفعاليات 
واصفا إياها بأنها «مفيدة للغاية» حيث طرح 
خاللهــا الكثير مــن اآلليــات حملاولة تخفيف 

آثار التغيــر املناخي إضافة 
إلــى إيجــاد آليــات حملاولة 
مســاعدة الــدول األفريقيــة 
للتغلب على هذه اآلثار وكذلك 
بحث املشروعات التي تتواكب 
مع التغير املناخي. وأضاف 
املنيس أن اهتمام الصندوق 
الكويتــي بالــدول االفريقية 
«قدمي منذ سبعينيات القرن 
املاضــي» مبينــا أن نشــاط 
الصنــدوق يغطــي «تقريبا 
كل الــدول االفريقية». وذكر 
أن مســاهمات الصندوق في 
الدول اإلفريقية بلغت أكثر من ٣٠٠ مليون دينار 
على شكل قروض ميسرة ملختلف املشروعات 
والقطاعات االقتصادية مثل الطرق واملواصالت 

والتنمية االجتماعية والصحة والتعليم.
ومضى املنيس إلى القول «غطينا كل الدول 
االفريقيــة وما زلنا على هــذا الطريق ونحن 
ندعمها ونساعدها لتنفيذ هذه املشروعات سواء 
التي تعتبر من أولوياتها أو املشروعات التي 

حتقق أهداف التنمية املستدامة».

طارق املنيس


