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األمير: ليسدد اهللا خطى اجلميع خلدمة الوطن وحتقيق األهداف التنموية
تلقى صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد رسالة تهنئة 
من أخيه سمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد مبناسبة عودة 
سموه إلى أرض الوطن العزيز 
بعد زيارة خاصة إلى اجلمهورية 

اإليطالية الصديقة. 
هذا نصها: يسرني أن أرفع 
إلى مقام سموكم الكرمي، حفظكم 
اهللا ورعاكم، أسمى آيات التهاني 
والتبريكات مبناسبة عودتكم 
الوطــن  إلــى أرض  امليمونــة 
العزيز برعاية من اهللا وفضله 
بعد قضاء إجــازة خاصة. كما 
يســعدني أن أعرب لســموكم، 
حفظكم اهللا ورعاكم، عن بالغ 
ســرورنا وخالــص دعواتنــا 
ومتنياتنــا لكم بــدوام الصحة 
والعافية، كما نسأله تعالى أن 
يحيط ســموكم بكرمي عنايته 
وعظيم رعايته الستكمال مسيرة 
اخلير والتنمية وأن يدمي على 
وطننا العزيز األمن واالستقرار 
ويحقــق لــه املزيد مــن التقدم 
والرخاء في ظل قيادة سموكم 
الرشيدة، حفظكم اهللا ورعاكم.

هذا، وقد بعث صاحب السمو 
برسالة شكر جوابية ألخيه سمو 
ولي العهد، ضمنها سموه خالص 

والرخاء ويسدد خطى اجلميع 
خلدمة الوطن احلبيب وحتقيق 
التنمويــة والــرؤى  األهــداف 
الطموحة التي تسهم في رقيه 
وتقدمه وازدهاره وتعزيز مكانته 
ورفعة شــأنه وأن ميتع سموه 
بوافر الصحة ومتــام العافية. 
هذا، وبعث صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا 

عبدالعزيز آل ســعود، ســائال 
سموه املولى تعالى أن يتغمده 
بواسع رحمته ويسكنه فسيح 
جناته وأن يلهم األسرة املالكة 
الكرمية جميل الصبر وحســن 

العزاء.
إلــى ذلــك، بعــث صاحــب 
الســمو األميــر الشــيخ نواف 
إلــى  األحمــد ببرقيــة تهنئــة 

الرئيس  إلــى  ببرقيــة تهنئــة 
أليخانــدرو جياماتــي رئيــس 
جمهورية غواتيماال الصديقة، 
عبــر فيها ســموه عــن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده متمنيا سموه له موفور 
الصحــة والعافية وجلمهورية 
غواتيماال وشعبها الصديق كل 
التقدم واالزدهار. وبعث صاحب 

ورعاه، ببرقية تعزية إلى أخيه 
خادم احلرمني الشــريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
ملك اململكة العربية السعودية 
الشــقيقة عبر فيها سموه عن 
خالص تعازيه وصادق مواساته 
بوفــاة املغفــور له بــإذن اهللا 
تعالــى صاحب الســمو امللكي 
األمير عبدالكرمي بن سعود بن 

الرئيس دانييل أورتيغا رئيس 
جمهورية نيكاراغوا الصديقة، 
عبــر فيها ســموه عــن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالده، متمنيا سموه له موفور 
الصحــة والعافية وجلمهورية 
نيكاراغوا وشعبها الصديق كل 

التقدم واالزدهار.
وبعث صاحب السمو األمير 

السمو األمير ببرقية تهنئة إلى 
الرئيسة زميورا كاسترو رئيسة 
جمهورية هندوراس الصديقة، 
عبــر فيها ســموه عــن خالص 
تهانيه مبناسبة العيد الوطني 
لبالدها، متمنيا سموه لها موفور 
الصحــة والعافية وجلمهورية 
هندوراس وشعبها الصديق كل 

التقدم واالزدهار.

صاحب السمو تلقى رسالة من ولي العهد مبناسبة عودة سموه إلى أرض الوطن العزيز و عزى خادم احلرمني الشريفني بوفاة األمير عبدالكرمي بن سعود

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

شــكره وتقديره علــى ما عبر 
عنه ســموه من فيض املشاعر 
األخويــة الطيبة ومــن صادق 
الدعاء مبناسبة عودة سموه إلى 
أرض الوطن العزيز بعد زيارة 
خاصة إلى اجلمهورية اإليطالية 
الصديقة، ســائال سموه املولى 
تعالى أن يحفظ الوطن الغالي 
ويدمي عليه نعمة األمن واألمان 

ولي العهد يعّزي خادم احلرمني الشريفني 
بوفاة األمير عبدالكرمي بن سعود

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، 
حفظه اهللا، ببرقيــة تعزية إلى أخيه خادم 
احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز 
آل ســعود ملك اململكة العربية الســعودية 
الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق 
مواســاته بوفاة املغفور له بإذن اهللا تعالى 
صاحب الســمو امللكي األمير عبدالكرمي بن 
سعود بن عبدالعزيز آل سعود، مبتهال سموه 
إلى الباري جل وعال أن يتغمده بواسع رحمته 
ويسكنه فسيح جناته. كما بعث سموه ببرقية 
تهنئة إلى الرئيس أليخاندرو جياماتي رئيس 
جمهورية غواتيماال الصديقة، ضمنها سموه 

خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، 
راجيا له وافر الصحة والعافية.

وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
دانييل أورتيغا رئيس جمهورية نيكاراغوا 
الصديقــة، ضمنها ســموه خالــص تهانيه 
مبناســبة العيد الوطني لبــالده، راجيا له 

وافر الصحة والعافية.
كما بعث سموه ببرقية تهنئة إلى الرئيسة 
زميورا كاسترو رئيسة جمهورية هندوراس 
الصديقــة، ضمنها ســموه خالــص تهانيه 
مبناســبة العيد الوطني لبالدها، راجيا لها 

وافر الصحة والعافية.

وزير اخلارجية: نتطلع الستمرار التعاون بني الكويت واألمم املتحدة
نيويورك - كونا: اجتمع 
الشــيخ  اخلارجيــة  وزيــر 
د.أحمــد ناصــر احملمــد مــع 
رئيس اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة للدورة احلالية تشابا 
كوروشي، وذلك على هامش 
أعمــال الدورة الـ٧٧ للجمعية 
العامة لألمم املتحدة في مدينة 

نيويورك.
وجــدد وزيــر اخلارجيــة 
الشيخ د. أحمد ناصر احملمد 
تهنئة الكويت لتشابا كوروشي 
النتخابــه رئيســا للجمعيــة 

العامة للدورة احلالية.
وأعرب عن دعــم الكويت 
ألعمــال اجلمعيــة العامة في 
دورتها احلاليــة متطلعا إلى 
استمرار التعاون الوثيق بني 
الكويت ومنظمة األمم املتحدة. 
الى ذلك قدم وزير اخلارجية 
الشيخ د. أحمد ناصر احملمد 
واجب العزاء واملواساة باسم 
قيادة وحكومة وشعب الكويت 

بني الكويت واململكة املتحدة.
وجدد الشيخ أحمد الناصر 
التعــازي للعائلــة املالكة في 
بريطانيا وحلكومة وشــعب 

اململكة املتحدة.
مــن جانبــه، قــام نائــب 
وزيــر اخلارجيــة الســفير 
مجدي الظفيــري بزيارة إلى 
مقر ســفارة اململكــة املتحدة 
لبريطانيــا العظمى وأيرلندا 

جاللتها وإسهاماتها التاريخية 
فــي خدمــة وطنها وشــعبها 
ودورهــا البــارز فــي توطيد 
العالقات الثنائية والتاريخية 
املتميزة بني الكويت واململكة 
املتحــدة. وكان في اســتقبال 
الظفيري سفيرة اململكة املتحدة 
لبريطانيــا العظمى وأيرلندا 
الشمالية لدى الكويت بليندا 

لويس.

الشمالية لدى الكويت، حيث 
قدم واجب العزاء واملواســاة 
في وفاة جاللة امللكة إليزابيث 
الثانية ملكــة اململكة املتحدة 
لبريطانيــا العظمى وأيرلندا 

الشمالية.
وقد دّون الظفيري كلمة في 
سجل التعازي أعرب خاللها عن 
خالص تعازيه بوفاة صاحبة 
اجلاللة، مستذكرا مآثر ومناقب 

قدم واجب العزاء بوفاة امللكة إليزابيث الثانية في سجل تعازي وفد بالدها مبقر األمم املتحدة في نيويورك

وزير اخلارجية خالل تقدمي واجب العزاءالشيخ د.أحمد ناصر احملمد مع رئيس اجلمعية العامة لألمم املتحدة تشابا كوروشي

في وفاة جاللة امللكة إليزابيث 
الثانية ملكــة اململكة املتحدة 
لبريطانيــا العظمى وإيرلندا 
الشمالية، وذلك بكلمات خطها 
في سجل التعازي للوفد الدائم 
للمملكــة املتحــدة مبقر األمم 
املتحدة في مدينة نيويورك، 
مؤكدا على دور امللكة إليزابيث 
احملوري واألساسي في تعزيز 
العالقات التاريخية الراسخة 

السفيرة البريطانية: امللكة إليزابيث كانت رمزًا عامليًا فريدًا
أسامة دياب

أكدت السفيرة البريطانية 
لدى الكويت بليندا لويس 
ان امللكــة إليزابيــث كانت 
رمــزا عامليا فريــدا وكانت 
محبتها اجلمة للموســيقى 
ســببا رئيسيا في أن نفكر 
في فكــرة خارج الصندوق 
لنهديها إلى روحها من خالل 
إقامة حفل موسيقي لتأبينها. 
فــي  لويــس  وقالــت 
تصريحــات للصحافيــني 
خالل احلفل املوسيقي الذي 
أقامته السفارة البريطانية 
بالتعــاون مــع الســفارة 
األوكرانيــة كإهــداء لروح 
امللكة إليزابيث الثانية أول 
من أمس: إن هذه األمســية 
في البداية كان مخطط لها 
ان متثل تعاونا مشتركا بني 
الســفارتني، وخصوصا أن 

ولذلك فالشعب البريطاني 
حــزن جــدا لوفــاة امللكة، 
وفي نفس الوقت يستطيع 
التعبير عن ترحيبه بامللك 
اجلديد تشالز الثالث، والذي 
سيكون تتويجه حدثا مهما. 
وثّمنت تعاطف وتفاعل أسرة 
احلكم واحلكومة والشعب 
الكويتــي مــع وفــاة امللكة 

بالونتســا:  اوليكســندر 
أتوجه بالشكر إلى السفيرة 
البريطانية بليندا لويس على 
جهودها إلقامة هذه الفعالية، 
والتي كانت ستلغى بسبب 
وفاة امللكة إليزابيث الثانية، 
ولكن السفيرة أكدت أهمية 
ان تســاندنا فــي االحتفال 
بعيدنا الوطني، ولذلك غيرنا 
من طبيعة احلفل وقررنا ان 
نهديه مبوســيقاه وفنونه 

للملكة الراحلة. 
وبشأن آخر املستجدات 
في أوكرانيا، بّني أن اجليش 
األوكراني أظهر قدرة فائقة، 
ليس فقط على صعيد الدفاع 
والردع، ولكن أيضا إجبار 
القوات احملتلة على التراجع، 
متوجها بالشكر إلى الكويت 
أميرا وحكومة وشعبا على 
دعمهم ألوكرانيا خالل الـ ٦

أشهر األخيرة.

إليزابيث الثانية، موضحة 
أنها كانت محاطة باملشاعر 
الطيبة، حيث تلقت الكثير 
مــن الرســائل واالتصاالت 
للتعزية، كما أتى الكثيرون 
إلى منزلها للكتابة في سجل 

العزاء.
وحول رؤيتها ملستقبل 
العالقات بني البلدين حتت 
قيادة امللــك اجلديد، ذكرت 
أن أسرتي احلكم في البلدين 
تتمتعان بعالقات قوية جدا 
ومتطورة بصفة مستمرة، 
مضيفة: امللك تشالز الثالث 
زار الكويت من قبل وأنا على 
يقني انه سيعود إلى زيارة 
املنطقة، وخصوصا الكويت 
والتي تربطنا معها عالقات 
شراكة استراتيجية وروابط 
قوية في مختلف املجاالت.

الســفير  بــدوره، قــال 
البــالد  لــدى  االوكرانــي 

ثّمنت خالل حفل موسيقي لتأبني الراحلة تعازي ومشاعر أسرة احلكم واحلكومة والشعب الكويتي

السفيرة بليندا لويس

أوكرانيا لم تستطع االحتفال 
بعيدها الوطنــي هذا العام 
بســبب احلرب، ولكن بعد 
وفاة امللكة إليزابيث الثانية 
حتدثت مع السفير األوكراني 
وقررنا ان تكون األمســية 
املوســيقية مهــداة لذكرى 
امللكــة الراحلة ويتم عزف 
القطع املوســيقية  بعــض 
املفضلــة لديهــا وعــرض 
مجموعة منتقاة من صورها.
وردا علــى ســؤال حول 
التــوازن  كيفيــة حتقيــق 
بني األحــزان لوفــاة امللكة 
واالحتفاالت بامللك اجلديد، 
قالت: لدينا مقولة تاريخية 
قدمية جدا تقول «مات امللك 
عاش امللك» ففي اللحظة التي 
توفيت فيها امللكة أصبح فيها 
ولي العهد ملكا دون نقاش 
ومبنتهى السالسة، فاجلميع 
يعرف كيف تســير األمور، 

قنصلنا في أربيل: تشجيع املستثمر الكويتي
للدخول إلى مجاالت االستثمار العديدة بإقليم كردستان

أربيل ـ كونا: أكد القنصل 
أربيــل بإقليــم  العــام فــي 
العــراق عثمــان  كردســتان 
الداود عمق العالقات بني قيادة 
اإلقليم والقيادة السياسية في 

الكويت.
وشدد الداود، في تصريح 
لـ «كونا»، على حرص الكويت 
على تطويرهــا اإليجابي من 
خالل عمــل البعثة مبا يخدم 
مصلحة اجلانبني واالنتقال إلى 
مستويات متقدمة من التعاون 

املشترك.
وأكد أهمية الدور اإلنساني 
الذي تقوم به الكويت ويترجم 
التوجيهات السامية لصاحب 
الســمو األمير الشــيخ نواف 

خاصة فترة نزوح العراقيني 
الذين  الســوريني  والالجئني 
استضافهم اإلقليم على مدى 

السنوات املاضية.

والنمو والتطور االقتصادي 
الذي يتمتع به اإلقليم.

الكويتي  القنصل  والتقى 
أمــس رئيس حكومــة اقليم 
كردســتان العــراق مســرور 
بارزاني وبحث معه االرتقاء 
بعالقات الصداقة التي تربط 

إقليم كردستان بالكويت.
وافتتحت القنصلية العامة 
لدولــة الكويــت فــي اربيــل 
منتصــف عــام ٢٠١٥ وقامت 
اضافة الى العمل الديبلوماسي 
بترجمة نهج الكويت االنساني 
من خــالل تقدمي املســاعدات 
االنسانية املختلفة للنازحني 
العراقيني والالجئني السوريني 
في االقليم وباقي مدن العراق.

كما أكد الداود أن الكويت 
ملتزمــة بتنفيــذ تعهداتهــا 
املنبثقة عــن مؤمتر الكويت 
الدولي إلعــادة إعمار العراق 
والذي استضافته الكويت في 
فبراير ٢٠١٨ من خالل متابعة 
وإشراف البعثة على املشاريع 
املنفــذة في مختلــف مناطق 
اإلقليم والتي تقع ضمن تلك 

التعهدات.
الكويــت  ان  وأضــاف 
تعمل علــى متابعة اجلوانب 
االستثمارية من خالل تشجيع 
املستثمر الكويتي للدخول إلى 
مجاالت االستثمار العديدة التي 
يطرحهــا اإلقليم والتي متثل 
انعكاسا إيجابيا على االستقرار 

القنصل العام عثمان الداود خالل اللقاء مع مسرور بارزاني

األحمــد وســمو ولــي العهد 
الشــيخ مشــعل األحمــد مبا 
يؤكــد الوقــوف إلــى جانب 
اإلقليم في جميع أوقات األزمات 

رئيس الوزراء يعزي خادم احلرمني الشريفني 
بوفاة األمير عبدالكرمي بن سعود

الكويت تعرب عن تضامنها 
مع األردن جراء حادث عمارة اللوبيدة

سفارتنا لدى إندونيسيا تدعو املواطنني
إلى جتنب مناطق التظاهرات

بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصبــاح ببرقية تعزية 
إلى خادم احلرمني الشــريفني امللك سلمان 
بن عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة العربية 
السعودية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعازيه 
وصادق مواســاته بوفاة املغفور له بإذن اهللا 
تعالى صاحب السمو امللكي األمير عبدالكرمي 

بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.
كما بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نــواف األحمد الصباح ببرقيات تهنئة 
إلى الرئيس دانييل أورتيغا رئيس جمهورية 
نيكاراغوا الصديقة، وإلى الرئيس أليخاندرو 
جياماتي رئيس جمهورية غواتيماال الصديقة، 
وإلى الرئيسة زميورا كاسترو رئيسة جمهورية 
هندوراس الصديقة مبناسبة األعياد  الوطنية 

لبالدهم.

أعربــت وزارة اخلارجيــة عن تعاطف 
الكويــت وتضامنها مع اململكــة األردنية 
الهاشــمية الشــقيقة جراء حــادث عمارة 
اللوبيدة والذي تسبب بوفاة وإصابة عدد 

من األشخاص.

وتقدمــت الــوزارة بتعازي ومواســاة 
الكويــت لألشــقاء فــي اململكــة األردنية 
الهاشمية قيادة وحكومة وشعبا ومتنياتها 
للمصابني بالشفاء العاجل وجلهود اإلنقاذ 

كل التوفيق والنجاح.

أهابت سفارتنا لدى جمهورية إندونيسيا 
بجميع املواطنني املتواجدين في العاصمة 
(جاكرتــا) ومحافظتــي ديبوك وبكاســي 
(احملاذيتــني جلاكرتــا) توخــي احليطــة 
واحلذر من التواجد في املناطق والساحات 
الرئيســية، وذلك جتنبا للتظاهرات التي 

تشهدها إندونيسيا.
وشددت السفارة في بيان تلقته «كونا» 
على ضرورة اتباع التعليمات والتحذيرات 
الصادرة عن السلطات اإلندونيسية املعنية 
والتواصل مع السفارة على رقم الطوارئ 

التالي: (٠٠٦٢٨١٥١٥١٥١٥١١).

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح

ولي العهد لألمير: نسأل اهللا أن يحيط سموكم بكرمي عنايته وعظيم رعايته الستكمال مسيرة اخلير والتنمية وأن يدمي على وطننا العزيز األمن واالستقرار ويحقق له املزيد من التقدم والرخاء

اجلامعة: دوام أعضاء هيئة التدريس اجلدد 
األحد املقبل والدراسة ٢٥ اجلاري

أعلنت جامعة الكويت 
القبول  ممثلة بعمــادة 
التقــومي  والتســجيل 
اجلامعي لكلياتها للعام 
الدراســي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، 
والذي يتضمــن بداية 
دوام القياديني وأعضاء 
هيئــة التدريس اجلدد 
وذلــك يــوم األحــد ١٨

اجلــاري، إلــى جانــب 
فترة اســتكمال جداول 
الطلبة وعمليات السحب 
واإلضافة التي ستكون 

خالل الفترة من األحد ١٨ اجلاري حتى 
اخلميس ٢٢ اجلاري.

التقــومي اجلامعــي  كمــا تضمــن 
تاريخ انطالق الدراســة للعام الدراسي 
٢٠٢٢/٢٠٢٣ ودوام أعضاء هيئة التدريس 
الذي ســيكون يوم األحــد ٢٥ اجلاري، 
وموعــد انتهاء فترة وقــف القيد وآخر 
موعد لالنســحاب الكلي مــن املقررات 
للفصل الدراسي األول بتاريخ ٣/١١/٢٠٢٢، 
في حني ســيكون يوم اخلميس املوافق 

٨/١٢/٢٠٢٢ هو آخر يوم لتقدمي التماسات 
االنسحاب الكلي.

يذكر أن آخر يوم في الدراسة سيكون 
يوم اخلميس املوافق ٢٢/١٢/٢٠٢٢، يلي 
ذلك فتــرة االختبارات النهائية للفصل 
األول التي تنطلق ابتداء من يوم السبت 
املوافق ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ حتى اخلميس 
٥ يناير ٢٠٢٣، على أن تكون الفترة ما 
بني يوم الثالثــاء املوافق ١٧- ١٩ يناير 
فترة التحويل بني التخصصات والكليات.

االختبارات النهائية تنطلق ٢٤ ديسمبر حتى ٥ يناير ٢٠٢٣

جامعة الكويت


