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التقى رؤساء البعثات الكويتية وأولم على شرفهم

الخالد :االرتقاء باألداء الدبلوماسي بما يحقق املصلحة الوطنية

ال�سيخ �سباح اخلالد خالل لقائه ر ؤ��ساء البعثات الدبلوما�سية
عقد رئيس مجلس الوزراء باالنابة وزير الخارجية
الشيخ صباح الخالد أمس لقاء حواريا مع رؤساء
ال�ب�ع�ث��ات ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة الكويتية ف��ي اط��ار أع�م��ال
مؤتمرهم الثامن بحضور وكيل وزارة الخارجية
خالد سليمان الجارالله.
ون�ق��ل ال�ش�ي��خ ص�ب��اح ال�خ��ال��د خ��ال ال�ل�ق��اء تحيات
صاحب السمو أمير الباد الشيخ صباح األحمد

جانب من ح�سور ر ؤ��ساء البعثات

ل��رؤس��اء ال�ب�ع�ث��ات وت�م�ن�ي��ات��ه ب��ال�ت��وف�ي��ق وال�ن�ج��اح
ملؤتمرهم الحالي.
واس �ت �ع��رض ال �خ��ال��د اس �ت �ح �ق��اق��ات دول� ��ة ال �ك��وي��ت
ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة ف��ي امل��رح�ل��ة امل�ق�ب�ل��ة وم��ا ت�ح�ق��ق من
نتائج لسياسة ال�ك��وي��ت ال�خ��ارج�ي��ة خ��ال املرحلة
املاضية وسبل تعزيز العاقات الثنائية بني دولة
ال �ك��وي��ت ودول ال �ع��ال��م ف��ي ج�م�ع�ي��ع امل� �ج ��االت بما

ي��رس��خ م��ن ت��وج��ه ال �ك��وي��ت ن �ح��و س �ي��اس��ة م�ع�ت��دل��ة
ومتزنة تسعى لامن واالستقرار في العالم.
كما قام باستعراض أولويات السياسة الخارجية
الكويتية فيما يخص االرهاب والتنمية املستدامة
وح �ق��وق االن �س��ان وال�ب�ي�ئ��ة ودوره� ��ا االن �س��ان��ي في
تخفيف معاناة الشعوب واملحافظة على الثوابت
الكويتية واالرتقاء باالداء الدبلوماسي بما يحقق

رئيس الوزراء باإلنابة استقبل
إبراهيم بحر العلوم والسفير العراقي
استقبل رئيس مجلس الوزراء باإلنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أمس وزير
النفط العراقي السابق الدكتور إبراهيم محمد بحر العلوم وسفير جمهورية العراق
لدى الباد محمد حسني بحر العلوم حيث قدما باسم أس��رة الفقيد سماحة العامة
الدكتور السيد محمد بحر العلوم رحمه الله الشكر على طيب مشاعر الكويت قيادة
وحكومة وشعبا تجاه االس��رة ف��ي مصابها مشيدين باملوقف االخ��وي الكويتي مع
محنتهم .وجدد الخالد خالص تعازيه القلبية مستذكرا بكل االعتزاز العاقة التاريخية
الوطيدة للسيد محمد بحر العلوم رحمه الله مع الكويت وقيادتها آما استمرار هذا
التواصل بني أبناء الفقيد وأخوانهم في الكويت ملا فيه خير وصالح العاقات الوثيقة
بني البلدين الشقيقني .وحضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله ومدير
إدارة مكتب النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور
أحمد ناصر املحمد الصباح ون��ائ��ب مدير إدارة مكتب النائب األول لرئيس مجلس
الوزراء وزير الخارجية السفير صالح سالم اللوغاني.

اجلاراللـه مرتئ�سا ً اإحدى جل�سات امل ؤومتر

السفارة الهندية أهدت الجامعة
األميركية مجموعة من الكتب

ال�سفري الهندي �سونيل جني
ق� ��ام س �ف �ي��ر ال �ه �ن��د ب��ال �ك��وي��ت س��ون �ي��ل ج��ني
ون��ائ��ب رئ�ي��س البعثة ش�ب��واش�ي��س ج��ول��دار
ي�ص�ح�ب�ه��م ب��اق��ي اع� �ض ��اء ال �س �ف ��ارة ب��زي��ارة
م �ك �ت �ب��ة ال �ج��ام �ع��ة االم� �ي ��رك� �ي ��ة ف ��ي ال �ك��وي��ت
االسبوع املاضي لتقديم مجموعة من الكتب
 53كتابا عن تاريخ وفنون وثقافة الهند.
واس�ت�ق�ب��ل ال��وف��د ال �ه �ن��دي ك��ل م��ن ا .د .ن��زار
حمزة ،رئيس الجامعة االميركية في الكويت
ود .روضة عواد عميدة كلية الفنون والعلوم
واس �م��اء ال�ك�ن�ع��ان م��دي��رة امل�ك�ت�ب��ة ف�ض��ا عن

ال�سفري الهندي مطلعا ً على جمموعة الكتب املهداة
ع��دد م��ن اس��ات��ذة وم��وظ�ف��ي ال�ج��ام�ع��ة ال��ذي��ن
اشادوا بالحدث واكدوا على اهمية التعاون
وال� �ت �ب ��ادل ال �ث �ق��اف��ي وخ� ��ال ال �ت �ظ��اه��رة ق��دم
رئيس الجامعة االميركية ف��ي الكويت ا .د.
ن� ��زار ح �م��زة ل�ل�س�ف�ي��ر س��ون �ي��ل ج ��ني ش �ه��ادة
ت �ق��دي��ر ب��اس��م ال �ج��ام �ع��ة ت �ق��دي��را مل�س��اه�م��ات
السفارة الهندية .ويذكر أن مكتبة الجامعة
االميركية في الكويت تأسست منذ  12عاما
لتضم اك�ث��ر م��ن  42.000ك�ت��اب��ا مطبوعا في
مجاالت مختلفة باالضافة ال��ى آالف الكتب

جانب من احل�سور يف مكتبة اجلامعة االمريكية

االل�ك�ت��رون�ي��ة وامل � ��وارد االل�ك�ت��رون�ي��ة االخ��رى
وعلى مدار السنني السابقة ،تم تطوير مباني
املكتبة وبنيتها التكنولوجية من اجل تلبية
االح �ت �ي��اج��ات االك��ادي �م �ي��ة وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة
امل�ت�ن��ام�ي��ة مل�ج�ت�م��ع ال�ج��ام�ع��ة االم �ي��رك �ي��ة في
ال �ك��وي��ت وف ��ي ال �ع ��ام امل ��اض ��ي ك��ان��ت مكتبة
الجامعة االم�ي��رك�ي��ة اول مكتبة ف��ي الكويت
تطرح جهاز  3m selfcheckللخدمة الذاتية
والذي يمكن رواد املكتبة من خدمة انفسهم
عند استعارة الكتب.

املصلحة الوطنية.
واس�ت�م��ع ال��ى م��رئ�ي��ات رؤس ��اء ال�ب�ع�ث��ات الكويتية
في تطوير االداء الدبلوماسي في الخارج وكيفية
مواجهة التحديات امام العمل الدبلوماسي في ظل
مجمل التطورات واملستجدات االقليمية والدولية.
من جانب آخر ،أقام رئيس مجلس الوزراء باالنابة
وزي� � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ال �ش �ي ��خ ص� �ب ��اح ال� �خ ��ال ��د أم ��س

م��أدب��ة غ ��داء رس�م�ي��ة ع�ل��ى ش ��رف رؤس� ��اء ال�ب�ع�ث��ات
الدبلوماسية الكويتية.
وت��أت��ي امل ��أدب ��ة ب�م�ن��اس�ب��ة ان �ع �ق��اد امل��ؤت �م��ر ال�ث��ام��ن
ل ��رؤس ��اء ال �ب �ع �ث��ات ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ال��ذي
اخ� �ت� �ت ��م أع � �م ��ال ��ه أم� � ��س وح � �ض ��ره ��ا وك � �ي� ��ل وزارة
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة خ ��ال ��د س �ل �ي �م��ان ال� �ج ��ارال� �ل ��ه وم ��دي ��رو
االدارات في الوزارة.

َّ ..
وأبن األبنودي :مسيرته األدبية
غنية ودوره بارز في النهوض بالشعر

أش��اد رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء ب��االن��اب��ة وزي��ر الخارجية الشيخ ص�ب��اح الخالد
ب��ال�ش��اع��ر امل �ص��ري ال�ع��رب��ي ع�ب��دال��رح�م��ن االب �ن��ودي ال ��ذي ان�ت�ق��ل ال��ى ج ��وار رب��ه
م��ؤخ�رًا ،مستذكرًا املسيرة األدب�ي��ة الغنية للفقيد ودوره ال�ب��ارز ف��ي النهوض
ب��ال�ش�ع��ر ال�ش�ع�ب��ي ال �ع��رب��ي وت�ع�ب�ي��رات��ه ال �ص��ادق��ة ع��ن أح� ��وال امل��واط��ن ال�ع��رب��ي
البسيط .ج��اء ذل��ك ف��ي برقية تأبني بعث بها الشيخ صباح الخالد إل��ى وزي��ر
خارجية مصر س��ام��ح ش�ك��ري ضمنها ت�ع��ازي دول��ة الكويت للشعب املصري
وألسرة الفقيد األبنودي.
ّ
وعبر الخالد عن بالغ االعتزاز للموقف التاريخي الكبير للفقيد أبان االحتال
العراقي للكويت ( )-1991 1990وم��ا نظمه من رائعة شعرية خالدة ش��دا بها
كبار الفنانني العرب في الليلة املحمدية على خشبة املسرح القومي في القاهرة
ف��ي موقف تلقائي الف��ت ب��وق��وف أح��د أب��رز ش�ع��راء الشعر الشعبي م��ع اخوانه
الكويتيني ومعبرا عن مدى التاحم الكويتي املصري في هذه املحنة.

