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األمير عّزى ملك البحرين بوفاة 
الشيخ عبدالعزيز بن أحمد آل خليفة

تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا 
سموه له موفور الصحة والعافية وجلمهورية 
فنلندا وشعبها الصديق كل التقدم واالزدهار.

بعــث صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تعزيــة إلى أخيه 
امللــك حمد بن عيســى آل 
خليفة ملك مملكة البحرين 
الشــقيقة عبر فيها سموه 
عن خالص تعازيه وصادق 
مواســاته بوفــاة الشــيخ 
عبدالعزيــز بــن أحمد آل 
خليفــة، ســائال ســموه 
املولى تعالــى أن يتغمده 
بواســع رحمته ومغفرته 
ويســكنه فســيح جناته 
وأن يلهــم األســرة املالكة 
الكرميــة جميــل الصبــر 

وحسن العزاء.
كما بعث صاحب السمو 

األمير الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى 
الرئيس ساولي نينيستو رئيس جمهورية 
فنلندا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص 

صاحب السمو هنأ رئيس فنلندا بالعيد الوطني

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

رئيس الوزراء زار قطر حلضور
إحدى مباريات كأس العالم

غادر رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح والوفد املرافق لسموه البالد 
متوجهــا إلى دولــة قطر الشــقيقة تلبية للدعوة 
الكرمية املوجهة من أخيه الشيخ خالد بن خليفة 
آل ثانــي رئيس الوزراء ووزير الداخلية في دولة 
قطر الشقيقة حلضور إحدى مباريات كأس العالم.

هذا، وبعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمــد نواف األحمد الصبــاح  ببرقية تعزية إلى 
امللك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين 
الشــقيقة ضمنها ســموه خالص تعازيه وصادق 
مواساته بوفاة الشيخ عبدالعزيز بن أحمد آل خليفة. 
كما بعث رئيس مجلس الوزراء ســمو الشيخ 
أحمد نــواف األحمد الصباح  ببرقيــة تهنئة إلى 
الرئيس ساولي نينيستو رئيس جمهورية فنلندا 

الصديقة مبناسبة العيد الوطني لبالده.

سموه عّزى ملك البحرين وهنأ رئيس فنلندا

سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح

اخلالد سّلم رسالة خطية 
من ولي العهد إلى خادم احلرمني

خالل االســتقبال بحث العالقات الثنائية 
بني البلدين الشقيقني وسبل تعزيزها في 
شــتى املجاالت، إضافة إلى تبادل وجهات 
النظر حيال القضايا ذات االهتمام املشترك.

ـ كونا: سلم  الرياض 
اململكــة  لــدى  ســفيرنا 
العربية السعودية الشيخ 
علي اخلالد رسالة خطية 
من سمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمد الى خادم 
احلرمني الشــريفني امللك 
سلمان بن عبدالعزيز آل 
سعود، تتعلق بالعالقات 
الثنائية املتينة والوطيدة 
البلديــن  تربــط  التــي 
الشــقيقني  والشــعبني 
وسبل دعمها وتعزيزها 
في مختلف املجاالت وعلى 

األصعدة كافة.
وقالت ســفارتنا لدى 
اململكــة، في بيان لها، إن 

السفير الشــيخ علي اخلالد سلم الرسالة 
الى نائب وزير اخلارجية السعودي م.وليد 
اخلريجي خالل لقائه مبقر وزارة اخلارجية 
الســعودية. وذكــرت الســفارة انه جرى 

السفير الشيخ علي اخلالد يسلم الرسالة إلى نائب وزير اخلارجية السعودي 
م.وليد اخلريجي

الغامن: الكويت تدعم الصومال اتساقًا مع 
مرتكزات سياستها الداعمة للعمل اإلنساني

القاهــرة ـ «كونا»: أكد 
سفيرنا لدى مصر ومندوبها 
لدى جامعة الدول العربية 
غامن الغامن اســتمرار دعم 
الكويت للصومال «اتساقا 
مــع مرتكــزات سياســتها 
اخلارجية في تقدمي الدعم 
واملساعدة للعمل االنساني 

العاملي».
جــاء ذلــك فــي كلمــة 
أمام اعمال  الغامن  للسفير 
املؤمتــر رفيــع املســتوى 
لكبــار مســؤولي جامعــة 

الدول العربية واالمم املتحدة حول مواجهة 
اجلوع واجلفاف في الصومال وذلك مبقر 

اجلامعة بالقاهرة.
وقــال الغــامن «ان الكويــت مســتمرة 
في تقدمي مســاعدتها للشــعب الصومالي 
عبر اجلهات واملؤسســات الرســمية التي 
بدأتها منذ عــام ١٩٧٥ من خالل الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية والهيئة العامة 

لالستثمار».
واضــاف ان ذلــك «ســواء عــن طريق 
القروض امليسرة واملنح للمشاريع التنموية 
واملعونــة الفنيــة أو الودائــع اضافة الى 
املساعدات االنسانية واالغاثية التي تقدمها 
اجلمعيات األهلية واخليرية الكويتية التي 
ال تألو جهدا في ســرعة االستجابة في مد 

يد العون ألشقائهم في الصومال».
وأوضــح ان هــذه اجلمعيــات قدمــت 
مســاعدات للصومال بلغــت ما يقارب ٧٢
مليــون دوالر خــالل الســنوات القليلــة 
املاضية، مشيرا الى التوقيع على اتفاقية 

الترتيبات املالية لتخفيف 
عبء مديونيــة الصومال 
الشــقيق. وبــني الســفير 
الغامن ان ذلك جاء في اطار 
املبــادرة اخلاصــة بالدول 
الفقيــرة املثقلــة بالديون 
(اتش اي بي سي) املبرمة 
الكويتي  بــني الصنــدوق 
للتنمية والصومال. وقال 
ان االجتماع الذي حتتضنه 
اجلامعة العربية بالتعاون 
مع األمم املتحدة يعقد حتت 
عنــوان (تنســيق اجلهود 
األممية والدولية واالقليمية املعنية بالعمل 
االغاثي واالنســاني ملعاجلة وضع الغذاء 
املتفاقم في الصومال) ملواجهة أزمة اجلفاف 

واملجاعة التي يواجهها ذلك البلد.
وأضاف ان هذه االزمة «تعد األسوأ منذ 
عــدة عقود ومــا يترتب عليهــا من نتائج 
وعواقــب كارثية»، مؤكدا ان «هذا الوضع 
االنساني املتفاقم يتطلب منا العمل وبشكل 
جماعــي وعاجل لدعم الصومال وشــعبه 
علــى املــدى القصيــر واملــدى املتوســط 
وطويل األجل». وشدد على ضرورة تلبية 
االحتياجــات وبنــاء القــدرات للصومــال 
ومساعدته على مواجهة هذه الكارثة، مبينا 
ان هذه الكارثة البشرية «غير املسبوقة» 

تتفاقم بحسب التقارير األممية الواردة.
وذكر الســفير الغــامن ان هذه التقارير 
توضح ان الوضع في الصومال ســيزداد 
ســوءا «نتيجة الصراع هناك واســتمرار 
النزوح وارتفاع األســعار للمواد الغذائية 
اضافة الى شح املوارد والتغيرات املناخية».

في كلمة أمام أعمال مؤمتر كبار مسؤولي جامعة الدول العربية واألمم املتحدة

السفير غامن الغامن

ولي العهد تسّلم دعوة موجهة لصاحب السمو 
من خادم احلرمني للمشاركة في القمة اخلليجية الـ ٤٣

استقبل سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد بقصر 
بيان امس سمو الشيخ صباح 

اخلالد.
العهد  وتسّلم سمو ولي 
الشيخ مشعل األحمد بقصر 
بيــان صباح امــس الدعوة 
املوجهة إلى صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد من 
أخيه خادم احلرمني الشريفني 
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل 
سعود ملك اململكة العربية 
السعودية الشقيقة للمشاركة 
في اجتمــاع املجلس األعلى 
لقــادة دول مجلس التعاون 
لــدول اخلليــج العربية في 
دورته الـ٤٣ والتي ســتعقد 
في مدينــة الرياض بتاريخ 

٩ ديسمبر ٢٠٢٢م.
وقام بتســليم الرســالة 
لسموه سفير خادم احلرمني 
الشريفني لدى الكويت سمو 
األمير ســلطان بن سعد بن 

خالد آل سعود.
حضر اللقاء رئيس ديوان 
سمو ولي العهد الشيخ أحمد 
العبــداهللا ووزيــر شــؤون 
الديــوان األميــري باإلنابة 
شــرار  محمــد  املستشــار 
ووكيــل الديــوان األميــري 
ومدير مكتب صاحب السمو 
األمير السفير أحمد فهد الفهد 
ومدير مكتب سمو ولي العهد 
الفريق متقاعد جمال الذياب 

ووكيل الشــؤون اخلارجية 
مبكتب سمو ولي العهد مازن 

العيسى. 
كما تسلم سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد بقصر 
بيان رســالة خطية موجهة 
إلــى صاحب الســمو األمير 

الشــيخ نــواف األحمــد من 
أخيــه امللك عبــداهللا الثاني 
ابــن احلســني ملــك اململكة 
األردنية الهاشمية الشقيقة 
تتعلق بالعالقات التي جتمع 
البلدين والشعبني الشقيقني، 
باإلضافة إلــى القضايا ذات 

االهتمــام املشــترك وآخــر 
املســتجدات على الساحتني 

االقليمية والدولية.
وقام بتســليم الرســالة 
لسموه سفير اململكة األردنية 
لــدى  الشــقيقة  الهاشــمية 

الكويت صقر ابوشتال.

حضر اللقاء رئيس ديوان 
سمو ولي العهد الشيخ أحمد 
العبــداهللا ووزيــر شــؤون 
الديــوان األميــري باإلنابة 
شــرار  محمــد  املستشــار 
ووكيــل الديــوان األميــري 
ومدير مكتب صاحب السمو 
األمير السفير أحمد فهد الفهد 
ومدير مكتب سمو ولي العهد 
الفريق متقاعد جمال الذياب 
ووكيل الشــؤون اخلارجية 
مبكتب سمو ولي العهد مازن 

العيسى. 
من جانب آخر، بعث سمو 
ولي العهد الشــيخ مشــعل 
األحمــد ببرقيــة تعزية إلى 
أخيه امللك حمد بن عيســى 
آل خليفة ملك مملكة البحرين 
الشقيقة ضمنها سموه خالص 
تعازيــه وصادق مواســاته 
الشــيخ عبدالعزيز  بوفــاة 
بن أحمــد آل خليفة، مبتهال 
سموه الى الباري جل وعال 
أن يتغمده بواســع رحمته 
ومغفرته ويســكنه فســيح 

جناته.
وبعث ســمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد ببرقية 
تهنئة إلى الرئيس ســاولي 
نينيستو رئيس جمهورية 
فنلندا الصديقة ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، راجيا له وافر 

الصحة والعافية.

سموه استقبل اخلالد وعّزى ملك البحرين بوفاة الشيخ عبدالعزيز بن أحمد وهنأ رئيس فنلندا بالعيد الوطني

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد خالل استقباله سفير خادم احلرمني الشريفني لدى الكويت سمو األمير سلطان 
بن سعد بن خالد آل سعود

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مستقبالً السفير األردني لدى الكويت صقر أبوشتال

ولي العهد تسّلم رسالة موجهة إلى األمير من ملك األردن حول العالقات الثنائية وآخر املستجدات اإلقليمية والدولية

وزير الدفاع بحث مع ٥ سفراء القضايا املشتركة

اســتقبل وزيــر الدفــاع 
الشيخ عبداهللا العلي مبكتبه 
صباح امس عددا من سفراء 
الشــقيقة والصديقة  الدول 
املعتمديــن لــدى البالد كال 
على حدة، سفير جمهورية 

الهاشــمية  اململكة األردنية 
صقر أبوشتال.

مت خــالل هــذه اللقاءات 
مناقشة أهم األمور واملواضيع 
ذات االهتمام املشترك، وسبل 
تعزيز أواصر التعاون والعمل 

األركان العامة للجيش الفريق 
الركن خالد صالح الصباح، 
كما حضر املستشار في إدارة 
األميركتني بوزارة اخلارجية 
خالد عبدالرحيم الزعابي لقاء 

سفيرة كندا.

الثنائي بني الكويت والدول 
الشقيقة والصديقة، إضافة 
إلــى بحــث آخــر التطورات 
واملستجدات على الساحتني 

اإلقليمية والدولية.
حضر هذه اللقاءات رئيس 

املباحثات تناولت آخر التطورات واملستجدات على الساحتني اإلقليمية والدولية

الشيخ عبداهللا العلي خالل استقباله السفير الياباني الشيخ عبداهللا العلي مستقبال السفير الصيني

كوريــا اجلنوبية تشــونغ 
بيونغ هــا وســفير اليابان 
مورينو ياسوناري، وسفيرة 
كنــدا عليا مواني، وســفير 
جمهورية الصني الشــعبية 
تشــانغ جيانوي، وســفير 

ترقية ١٤٢٠ عسكريًا من ضباط الصف واألفراد في اجليش
اعتمد رئيس األركان العامة للجيش 
الفريق الركــن خالد صالح الصباح 
كشــوف الترقية لضبــاط الصف 
واألفراد، والتي شملت ١٤٢٠ عسكريا 
من مختلف الرتب، ويأتي ذلك حرصا 
من رئاسة األركان العامة للجيش على 

ســير خطة الترقيات املعدة مسبقا 
بالشكل الصحيح، والتي تضمن حقوق 
منتســبيها بالترقيات وذلك لتهيئة 

القوى البشرية.
وقــدم رئيــس االركان التهنئة 
للمترقني، متمنيــا لهم كل التوفيق 

والنجــاح وحثهم على بــذل املزيد 
من العطــاء واجلهد، وان تكون هذه 
الترقية حافزا لهم لتقدمي األفضل وبذل 
قصارى جهدهم في اجناز األعمال 
والواجبات املوكلــة اليهم في خدمة 

الفريق الركن خالد صالح الصباحوطننا الغالي.

ملشاهدة الڤيديو

تعاون بني «تعاونية الروضة» و«احملامني» 
لتقدمي اخلدمات القانونية للمساهمني

محمد راتب

صرح رئيس مجلس اإلدارة في جمعية 
الروضة وحولي التعاونية محمد يوسف 
الكندري بأنه مت توقيع عقد تعاون مشترك 
مع جمعية احملامني الكويتية لدعم أواصر 
التعــاون مــع جمعية احملامــني التي تعد 
منبرا للعدالة ولتقدمي خدمات واستشارات 
قانونية، وتوجيها نوعيا ناصحا ومرشدا 

مبا يخدم ابناء املنطقة واملساهمني.
وقد شهد توقيع العقد إلى جانب رئيس 

مجلس اإلدارة محمد يوسف الكندري كل 
من رئيس اللجنــة املالية واإلدارية حامد 
اإلبراهيم ورئيس جلنة املشــتريات عادل 
احلبشــي ونائب رئيــس جمعية احملامني 
عدنــان أبــل، وأمني الســر عــادل العنزي 
وأمني الصندوق عبداهللا العازمي. وأشار 
الكندري إلى أن جمعية احملامني ســتقوم 
بتقدمي خدمات االستفسارات واالستشارات 
القانونية ملساهمي منطقتي الروضة وحولي، 
حيث سيوفر مبوجب هذا العقد محامون 

متخصصون للرد واإلجابة القانونية.

جانب من توقيع العقد

«التأمينات» تسّجل ١٢٠ ضابطة 
أمن كويتية يعملن في «التربية»

الكويت ترحب بتوقيع االتفاق 
السياسي في السودان

عبدالعزيز الفضلي

تفاعلت املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية مع ما نشرته 
«األنباء» حول عدم تسجيل ١٢٠ ضابطة أمن كويتية يعملن في 
مدارس وزارة التربية بسبب املديونيات املتراكمة على الشركة 
املختصة، وقامت املؤسسة باستثنائهن من القرار وتعديل اوضاعهن 
وتسجيلهن. وقالت عدد من املوظفات في تصريحات لـ «األنباء» 
ان رئيــس قطاع املؤمن عليهم في «التأمينات» ســالمة ابراهيم 
قام باستقبالهن وأجنز معامالتهن بسرعة خاصة ان التأخير من 
الشركة املختصة وليس من «التأمينات». وأعربن عن بالغ شكرهن 
وتقديرهن له على جتاوبه في مساعدتهن وحل مشكلتهن، كما 
تقدمن بالشكر إلى «األنباء» التي عن طريقها مت حل مشكلتهن.

أعربت وزارة اخلارجية عن ترحيب الكويت بالتوقيع على 
االتفاق السياسي اإلطاري في جمهورية السودان الشقيقة.

وأشادت الوزارة في بيان لها بهذا االتفاق الذي يشكل خطوة 
مهمــة نحو حتقيــق الوفاق الوطني وإنهاء األزمة السياســية 
في الســودان. وأكدت موقف الكويت الداعم لآللية الثالثية في 

تسهيل احلوار بني أطراف املرحلة االنتقالية.


