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ممثل األمير: الكويت تساهم في اجلهود اإلنسانية ملواجهة الكوارث

التقــى ممثــل صاحــب 
السمو األمير الشيخ نواف 
األحمــد رئيــس مجلــس 
الوزراء سمو الشيخ أحمد 
نــواف األحمــد الصبــاح، 
األمني العــام لألمم املتحدة 
انطونيــو غوتيريش على 
هامــش أعمــال اجتماعات 
الدورة ٧٧ للجمعية العامة 

لألمم املتحدة.
ونقل سموه خالل اللقاء 
حتيات صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد وسمو 
ولي العهد الشــيخ مشعل 
األحمد وتأكيدهما على دعم 
الكويت للدور املهم والبارز 
ملنظمة األمم املتحدة بكافة 
وكاالتها وبرامجها ودعمهما 
للجهود التي يبذلها األمني 
العــام فــي تطويــر عمــل 

املنظمة.
وأكد سمو رئيس مجلس 
الوزراء على أهمية املشاركة 
فــي اجتماعات هذه الدورة 
التــي تواكب ظروفا عاملية 
اســتثنائية مير بها العالم 
أجمع، داعيــا جميع الدول 
األعضــاء للتكاتــف حلــل 
املشكالت العالقة والتنسيق 
مع منظمة األمم املتحدة في 
جهودها والتعاون مع كافة 

أجهزتها ووكاالتها.
وبّني ســموه ان منظمة 

النزاعــات وحتقيــق األمن 
واالستقرار.

كمــا جرى خــالل اللقاء 
بحث آخر املستجدات على 
الساحتني االقليمية والدولية 
ودور األمم املتحدة في إرساء 
دعائم السلم واألمن الدوليني 
وحتقيق التنمية املستدامة.
اللقــاء وزيــر  حضــر 
اخلارجية الشــيخ د. أحمد 
ناصــر احملمــد، ووكيــل 
ديــوان رئيــس مجلــس 
الوزراء الشيخ خالد طالل 
اخلالد، ومدير مكتب رئيس 
مجلس الوزراء حمد العامر، 
ومندوبنا الدائم لدى األمم 

املتحدة طارق البناي. 

الكبيــرة بشــباب الكويت 
الذين أثبتــوا كفاءة عالية 
وحققوا مكانــة علمية في 
كافة امليادين وفي مختلف 

احملافل الدولية.
وأكــد ســموه حــرص 
احلكومة على رعاية أبنائها 
الطلبة في الداخل واخلارج، 
والعمــل علــى توفير كافة 
التــي  الوســائل والســبل 
متكنهم من أداء رســالتهم، 
وحتقيــق أهدافهم العلمية 
العقبــات  وتذليــل كافــة 
والصعوبات التي تعترض 

مسيرتهم.
حضــر املقابلــة وزيــر 
اخلارجية الشــيخ د. أحمد 

 من جانب آخر، استقبل 
ممثل صاحب السمو األمير 
الشيخ نواف األحمد رئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح 
في مقر بعثة الكويت الدائمة 
لدى األمم املتحدة أمس أمني 
سر االحتاد الوطني لطلبة 
الكويت فرع الواليات املتحدة 
األميـركـيــــة عبــداحملسن 
املطيري ورئيس العالقات 
العامة وجلنة شؤون الطلبة 
في االحتاد حمود العتيبي.

ودعا سمو رئيس مجلس 
الــوزراء أبناءه الطلبة إلى 
أن يكونــوا خيــر ممثلــني 
لبلدهــم، معربا عــن ثقته 

ناصر احملمد، ووكيل ديوان 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
خالد طــالل اخلالد، ومدير 
مكتب رئيس مجلس الوزراء 
حمد العامر، وسفيرنا لدى 
الواليات املتحدة األميركية 
جاسم البديوي، ومندوبنا 
الدائــم لــدى األمم املتحدة 
طارق البناي.  الى ذلك بعث 
رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشيخ أحمد نواف األحمد 
الصباح ببرقية تهنئة إلى 
الســير ســامويل وميوث 
تيبلي ســيتون حاكم عام 
ســانت كيتــس ونيفيــس 
العيد  الصديقة مبناســبة 

الوطني لبالده.

رئيس الوزراء التقى أمني عام األمم املتحدة وأكد الدور الكويتي الفاعل في دعم خطط وبرامج املنظمة في جميع املجاالت

رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح مستقبال عبداحملسن املطيري وحمود العتيبيممثل صاحب السمو األمير.. سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح خالل لقاء انطونيو غوتيريش

وبقيــادة  املتحــدة  األمم 
انطونيو غوتيريش تبذل 
جهــودا مشــهودة في حل 
النزاعات املسلحة وما يترتب 
عليها من تبعــات، وكذلك 
معاونــة الــدول األعضــاء 
فــي التعافــي االقتصــادي 
واالجتماعي من آثار جائحة 

ڤيروس كورونا.
أن  ســموه  وأوضــح 
للكويــت دورا فاعــال فــي 
دعــم اخلطــط والبرامــج 
اإلستراتيجية ملنظمة األمم 
املتحدة في جميع املجاالت 
وتساهم بشكل محوري في 
اجلهود اإلنسانية ملواجهة 
الكــوارث واألزمــات وحل 

احلكومة حريصة على رعاية أبنائها الطلبة في الداخل واخلارج والعمل على توفير كافة الوسـائل والسـبل لتمكينهم من أداء رسـالتهم وحتقيق أهدافهم العلمية

طالل اخلالد بحث مع وزير الداخلية 
اللبناني مكافحة تهريب املخدرات

بيــروت - «األنبــاء»: 
أجرى النائب األول لرئيس 
مجلــس الــوزراء ووزيــر 
الداخلية  الدفــاع ووزيــر 
الشــيخ طــالل  بالوكالــة 
اخلالد اتصاال هاتفيا بوزير 
الداخليــة اللبناني بســام 
مولوي، في إطار التنسيق 

الدائم بني اجلانبني.
وجرى البحث في ضبط 
محاوالت تهريب املخدرات 
الى دول اخلليــج العربي 
وآخرهــا إحبــاط محاولة 

تصديــر حبوب الكبتاغون الى الســودان 
كوجهة أولى ومنها الى الكويت داخل شحنة 
من العنب بالتعاون بني وزارتي الداخلية 

اللبنانية والكويتية املتمثلة 
في اإلدارة العامة ملكافحة 
املخــدرات. وأثنى مولوي 
علــى التنســيق احلاصل، 
مشيرا إلى ضرورة تكثيفه 
حملاربة أي طريقة لتصدير 
املجتمعــات  الــى  األذى 

العربية كافة.
مولــوي  شــدد  وإذ 
املتينــة  العالقــات  علــى 
اللبنانــي  بــني اجلانبــني 
والكويتــي، أكــد أن لبنان 
لن يكون مصــدرا لضرب 
أمن املجتمع الكويتي، وأن األجهزة األمنية 
ستكون كما دائما باملرصاد منعا ألي محاولة 

للمساس بأمن لبنان وأشقائه.

الشيخ طالل اخلالد

الشمري: كلية مبارك العبداهللا تهدف
لتخريج ضباط على مستوى عالٍ من الكفاءة

استدعاء املكلفني بأداء اخلدمة 
العسكرية من الدفعة ٥٠

الفتــا الى أن الكلية تعمل بشــكل دائم على 
تطوير املناهج الدراســية مبا يخدم العملية 
التعليمية، موضحا أهمية الدراسة للضباط 

القادة لتسلم زمام القيادة في وحداتهم.
وذكر أن الكلية تؤمن بوجوب بذل كل اجلهد 
خلدمــة هذا الوطن املعطاء، من خالل تأهيل 
املنتسبني كضباط قادة في اجليش الكويتي.

الواجب الوطني، وليس لديه إحدى حاالت 
االستثناء أو اإلعفاء أو التأجيل الواردة في 
القانون، سُيعّرض نفسه للعقوبات املقررة 
بالقانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٥ بشأن اخلدمة 

الوطنية العسكرية.

افتتحت صبــاح أمس 
واألركان  القيــادة  دورة 
املشــتركة رقــم ٢٧ بكلية 
العبــداهللا للقيادة  مبارك 
واألركان املشتركة، وتضم 
الدورة عــددا من الضباط 
الدارسني من الدول الشقيقة 
والصديقــة. هــذا، وألقى 
مســاعد مدير كلية مبارك 
العبداهللا للقيادة واألركان 
املشــتركة العميــد الركن 
طيار فيصل الشمري كلمة 
رحب خاللهــا باحلضور، 

متمنيا للضباط الدارسني من الدول الشقيقة 
والصديقة طيب اإلقامة ببلدهم الثاني الكويت.

وأشار الشمري إلى أن كلية مبارك العبداهللا 
للقيادة واألركان املشتركة تسعى إلى التطور 
املستمر والعمل املؤسسي واألكادميي مبا يحقق 
األهداف من خالل تخريج كوكبة من الضباط 
القادة على مستوى عال من الكفاءة والقيادة، 

استدعت هيئة اخلدمة 
الوطنية العسكرية صباح 
أمس املكلفني بأداء اخلدمة 
العاملة للدفعة ٥٠ وذلك 
إجراءاتهــم  الســتكمال 
واســتقبال مســتنداتهم 
مبنــى  فــي  املطلوبــة 
هيئــة اخلدمــة الوطنية 
العســكرية مبعســكرات 

املباركية بوابة ٤.
وأوضحــت الهيئة أن 
أبناءها املشــمولني بأداء 
اخلدمــة العســكرية هم 

مــن مواليد ١٠ مايــو ١٩٩٩ حتى ٣١ مارس 
٢٠٠١ املشــمولني بأحــكام قانــون اخلدمة 
الوطنية العسكرية اللتحاقهم ضمن دفعة 

املجندين ٥٠.
وذكــرت أن مــن يتخلف عــن أداء هذا 

من مواليد ١٠ مايو ١٩٩٩ حتى ٣١ مارس ٢٠٠١

جانب من املشاركني في الدورة

جانب من املكلفني بأداء اخلدمة خالل استكمال اإلجراءات

وزير اخلارجية للديبلوماسيني: حماية سيادة واستقالل 
ومصالح الكويت ومواطنيها ومتثيلها خير متثيل

التقــى وزيــر اخلارجيــة 
الشــيخ د.أحمد ناصر احملمد 
مــع أعضــاء وفــد الكويــت 
املشــاركني في أعمــال الدورة 
السابعة والسبعني للجمعية 
العامة لــألمم املتحدة في مقر 
الوفد الدائم لدولة الكويت لدى 
األمم املتحــدة فــي نيويورك. 
ونقل وزيــر اخلارجية خالل 
القيــادة  اللقــاء توجيهــات 
السياسية وتطلعات الشعب 
الكويتــي، وجدد التأكيد على 
مبــادئ العمل الديبلوماســي 
وتزويــــــد الديبلوماســيني 
الكويتيــني وباألخــص مــن 
انضــم منهــم حديثا لــوزارة 
اخلارجيــة بركائز السياســة 
اخلارجيــة الكويتية وحماية 
سيادة واستقالل ومصالح دولة 
الكويت ومواطنيها ومتثيلها 
خيــر متثيل، وذلك تزامنا مع 
انطالق أعمال األسبوع رفيع 
املســتوى للجمعيــة العامــة 
لألمم املتحدة. وتطرق الشيخ 
د.أحمــد الناصر فــي حديثه 

واســتعرض أيضــا أهــم 
القضايا املطروحة على جدول 
أعمال الدورة احلالية للجمعية 
العامة لــألمم املتحدة. كمــــا 
استقـبـــــل وزيــر اخلارجية 
الشــيخ د.أحمد ناصر احملمد 
وزيــر خارجيــة جمهوريــة 
ماالوي نانسي متبو، حيث مت 
خالل اللقاء مناقشة املواضيع 
املتعلقة بالعالقات الثنائية بني 
الكويــت وجمهوريــة ماالوي 

وبحث آخر املســتجدات على 
الصعيد الدولي والقضايا ذات 
االهتمام املشترك بني البلدين 
الصديقــني. واســتقبل وزير 
اخلارجية الشيخ د. أحمد ناصر 
احملمد وزير خارجية جمهورية 
كوســوڤو الصديقــة دونيكا 
غيرفاال شوارتز، حيث مت خالل 
اللقاء مناقشة كافة املواضيع 
املتعلقة بالعالقات الثنائية بني 
الكويت وجمهورية كوسوڤو 
وبحث آخر املســتجدات على 
الصعيد الدولي والقضايا ذات 
االهتمام املشترك بني البلدين 
الصديقني. كما استقبل وزير 
اخلارجية الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمد وزير اخلارجية بالوكالة 
في جمهورية بلغاريا الصديقة 
نيكوالي ميلكوف. ومت خالل 
اللقاء مناقشة املواضيع املتعلقة 
بالعالقات الثنائية بني الكويت 
وجمهورية بلغاريا، وبحث آخر 
املستجدات على الصعيد الدولي 
والقضايا ذات االهتمام املشترك 

بني البلدين الصديقني.

وبحث آخر املســتجدات على 
الصعيد الدولي والقضايا ذات 
االهتمام املشترك بني البلدين 
الصديقني. واســتقبل الشيخ 
د. أحمــد ناصــر احملمد وزير 
خارجية جمهوريــة بوركينا 
فاسو الصديقة أوليفيا رومبا، 
ومت خالل اللقاء مناقشــة كل 
املواضيع املتعلقة بالعالقات 
الثنائيــة بــني دولــة الكويت 
وجمهوريــة بوركينا فاســو 

استقبل نظراءه في ماالوي وبوركينا فاسو وكوسوڤو وبلغاريا

الشيخ د. أحمد ناصر احملمد خالل لقائه أعضاء وفد الكويت إلى الدورة الـ ٧٧ للجمعية العامة لألمم املتحدة

للمحطــات األبرز فــي تاريخ 
دولة الكويت بــاألمم املتحدة 
وإرث الديبلوماسية الكويتية 
لقرابة ستني عاما في املنظمة 
الدولية، وشــدد علــى أهمية 
دعم التعددية الدولية مبا في 
ذلك االنخراط بفاعلية ضمن 
املجاميع اإلقليمية التي تنتمي 
لها الكويــت وحتقيق أهداف 
التنمية املستدامة واملتماشية 
مع خطة كويت جديدة ٢٠٣٥.

غامن الغامن لـ «األنباء»: االتفاق مع شركة عاملية إلنهاء 
اإلجراءات اخلاصة للمصريني راغبي السفر للكويت

القاهرة ـ ناهد إمام

أكد سفيرنا لدى القاهرة 
واملندوب الدائم لدى جامعة 
الدول العربية السفير غامن 
الغــامن أن هناك اهتماما من 
املستثمر الكويتي باالستثمار 
في مصر، والدليل على ذلك 
زيارة وفد اقتصادي جتاري 
وصناعي كبير إلى القاهرة 
خــالل الفتــرة مــن ٢ إلى ٥

أكتوبر برئاسة وزير التجارة 
والصناعة ووزير الشــؤون 
والتنميــة املجتمعيــة فهــد 
الفرص  الشــريعان، لبحث 
االستثمارية في مصر متوقعا 

حتقيق نتائج إيجابية.
وقال الســفير الغامن، في 
تصريحات خاصة لـ «األنباء» 
علــى هامش اول لقاء تعارف 
بعــد توليــه مهــام الســفارة 
وممثلــي الصحــف الكويتية 
بالقاهرة، وبحضور املستشار 
مشاري املزيني، انه سيكون 
هناك متثيل كبير للكويت في 
مؤمتر قمة املناخ cop٧ املنعقد 
في مصر في مدينة شرم الشيخ 

خالل شهر نوفمبر القادم.
العالقــات بــني  وحــول 
البلدين قال السفير الغامن، إن 

اخلاصة لراغبي السفر للبالد، 
انهــاء إجــراءات  وتســهيل 
التصديــق علــى اذونــات 
العمــل وغيرهــا، وذلك من 
خــالل التواصل مع عدد من 
العاملية الختيار  الشــركات 
شركة تتولى تسلم األوراق 
وإنهاء اإلجــراءات املطلوبة 
للمواطنني املصريني العاملني 
بالكويت وذلك بالتنسيق مع 
وزارة القوى العاملة املصرية 
وذلــك كله فــي إطار حرص 
السفارة على التيسير على 

املواطنني.

أكد على هامش أول لقاء تعارف بعد توليه مهام السفارة أن هناك اهتماماً من املستثمر الكويتي باالستثمار في مصر

السفير غامن الغامن

العالقات بني الكويت ومصر 
واســتراتيجية  تاريخيــة 
وقدمية وعالقة أشــقاء، كما 
ان مصر لها بعد استراتيجي 

للكويت.
وأضــاف: مصــر دولــة 
مهمة جدا فــي املنطقة ولها 
دور ال ميكن االستغناء عنها، 
والكويت تقوي العالقة مع 

مصر في جميع املجاالت.
وأشــار إلى أن الســفارة 
تتخــذ جميــع اإلجــراءات 
للتيســير علــى املواطنــني 
املصريني إلنهــاء اإلجراءات 

السفارة املصرية: تيسير 
اإلجراءات اخلاصة 

بالتصديق على عقود العمل
أسامة أبوالسعود

في اطار حرص سفارة جمهورية مصر العربية على 
تيسير االجراءات اخلاصة بالتصديق على عقود العمل 
من خالل مكتب التمثيل العمالي بالبعثة، قامت السفارة 
بالتنســيق واالتفاق مع اجلهــات املعنية بالكويت على 
اهميــة عقد جلنة فنية مشــتركة حتت مظلــة وزارتي 
خارجيــة البلدين لوضع الضوابــط املنظمة إلجراءات 
اعتماد عقود العمل بهدف التيسير على أصحاب االعمال 
بالكويت والعمالة املصرية، ومتاشيا مع القواعد املنظمة 
وفقــا لقانون العمل. واوضحت الســفارة املصرية، في 
بيان تلقت «األنباء» نسخة منه، انه «وبناء عليه سيتم 
تفعيــل كل إجراءات التيســير لعقود العمــل والتي مت 
االتفــاق عليها مع اجلانب الكويتي حلــني عقد اجتماع 
عاجل للجنة الفنية املشــتركة املشار إليها أعاله لوضع 

اطار ثنائي شامل لنظام عقود العمل».
وثمنت السفارة املصرية جهود الكويت في احلفاظ 
علــى حقوق العمالة األجنبيــة، واحلرص على مصالح 

أصحاب األعمال لتحقيق الفائدة املرجوة للجانبني.

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

األمير هنأ حاكم عام سانت 
كيتس ونيفيس بالعيد الوطني

بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئة إلى الســير سامويل وميوث تيبلي سيتون حاكم 
عام ســانت كيتس ونيفيس الصديقة عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا 
سموه له موفور الصحة والعافية ولسانت كيتس ونيفيس 

وشعبها الصديق كل التقدم واالزدهار.


