
أكد وزير خارجية تنزانيا بالمجبا 
كابودي أمس دعم بالده جلهود سمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد لرأب 
الصدع اخلليجي معربا عن إميانه 
الكامل بحكمة س��م��وه حل��ل األزم��ة 

اخلليجية.
ون��ق��ل م��س��اع��د وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 
الكويتي لشؤون إفريقيا السفير حمد 
املشعان ال��ذي يقوم حاليا بجولة 
إفريقية عن كابودي اشادته بدور 
س��م��و األم��ي��ر ص��ب��اح األح��م��د حلل 

اخلالف اخلليجي.
واس��ت��ع��رض ال���وزي���ر ك��اب��ودي 
ال��ع��الق��ات التاريخية ال��ت��ي تربط 
الكويت وتنزانيا وال��ت��ي متتد الى 
م��ا قبل النفط حينما ك��ان البحارة 
الكويتيون يأتون الى سواحل تنزانيا 
وزجنبار من أجل التجارة مشيرا الى 
استمرار ه��ذه العالقات ال��ى ما بعد 
النفط ووج��ود السفارات والتبادل 

الدبلوماسي.
م��ن جانبه أك��د السفير املشعان 
وق��وف الكويت مع تنزانيا من أجل 
التنمية مشيرا إلى الدور الذي تقوم 
به في مجلس االمن وتبنيها للقضايا 

اإلفريقية.
كما أش���ار إل��ى سياسة الكويت 
اخلارجية التي ترتكز على خمس 
نقاط وتطبقها خ��الل وج��وده��ا في 
مجلس األم��ن وه��ي اح��ت��رام سيادة 
ال��دول واحلفاظ على حسن اجل��وار 
والتمسك بقواعد القانون الدولي 

وتعزيز السلم واألمن الدوليني وإعطاء 
األول��وي��ة لدعم االوض���اع اإلنسانية 

الصعبة.

واس��ت��ع��رض ال��س��ف��ي��ر امل��ش��ع��ان 
امل��ش��اري��ع ال��ت��ي ق��ام بها الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 

في تنزانيا وعددها 14 مشروعا تشمل 
قطاعات ع��دة وتصل قيمة القروض 

املقدمة لها 248 مليون دوالر.

كما استعرض االتفاقيات اخلمس 
املوقعة بني البلدين الصديقني وكيفية 
تفعيلها فضال عن االتفاقيات العالقة 
والتي حتتاج الى تضافر اجلهود بني 
اجلانبني للتوقيع عليها وهي اتفاقية 
منع االزدواج الضريبي واتفاقية 
اخرى بشان التعاون في مجال النفط 

والغاز.
ودع���ا السفير امل��ش��ع��ان اجلانب 
ال��ت��ن��زان��ي ال���ى دع���م ال��ك��وي��ت في 
ترشيحاتها ب��امل��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة 
ومنها عضوية اللجنة الدائمة للهالل 
والصليب األحمر )جنيف - أكتوبر 
2019( وعضوية مجلس االستثمار 
ال��ب��ري��دي )س��اح��ل ال��ع��اج 2020( 
وع��ض��وي��ة م��ج��ل��س ادارة املنظمة 
البحرية الدولية للفترة )2020 - 

2021( )لندن نوفمبر 2019(.
وأش��ار إلى رغبة الوزير التنزاني 
ب��زي��ارة الكويت ولقاء نائب رئيس 
مجلس ال�����وزراء وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 
الشيخ صباح اخل��ال��د ف��ي املستقبل 

القريب.
وكانت العالقات الدبلوماسية بني 
البلدين بدأت في عام 1983 ودشنت 
بافتتاح السفارة التنزانية في الكويت 
في عام 2015 وهو العام نفسه الذي 
افتتحت ب��ه ال��س��ف��ارة الكويتية في 
تنزانيا بعد ان كانت محالة الى سفارة 
الكويت في العاصمة الكينية نيروبي.

وت��أت��ي زي���ارة السفير املشعان 
لتنزانيا ف��ي إط���ار تفعيل م��ذك��رة 
امل��ش��اورات السياسية املوقعة بني 
البلدين كما ت��ات��ي ف��ي ن��ط��اق جولة 

تشمل عددا من الدول اإلفريقية.

alwasat.com.kw

»التعليم العالي« تعلن عن منح دراسية في مملكة البحرين
أعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح باب التسجيل 
الكترونيا على مقاعد املنح الدراسية في مملكة البحرين 
خالل الفترة من 23 الى 27 يونيو اجل��اري الستكمال 

مرحلة البكالوريوس للعام اجلامعي 2020/2019.
وقالت الوزارة في بيان صحفي أمس إن املنح املقدمة 

من جامعة البحرين تضع بعض الشروط للقبول مبينة 
انه على الطلبة الراغبني مبعرفة تلك الشروط زيارة 

املوقع االلكتروني للوزارة لالطالع عليها.
وأض��اف��ت أن اجلامعة طرحت خمسة تخصصات 
في الهندسة ال��ى جانب الفيزياء والكيمياء والعلوم 

االكتوارية لطلبة القسم العلمي.
وأوضحت أن التخصصات املقدمة لطلبة القسم األدبي 
هي تخصص اللغة العربية واللغة االجنليزية مشيرة 
إلى أن اجلامعة تشترط نسبة 80 باملئة لكل التخصصات 

املطروحة لطلبة املنح.
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املشعان خالل لقائه وزير خارجية تنزانيا

رئيس جهاز األمن الوطني بحث وزير خارجية تنزانيا: ندعم جهود أمير الكويت لرأب الصدع اخلليجي
مع سفير أذربيجان التعاون املشترك

بحث رئ��ي��س ج��ه��از األم���ن ال��وط��ن��ي الشيخ 
ثامر العلي في مكتبه أمس مع سفير جمهورية 
أذربيجان ل��دى دول��ة الكويت إيلخان قهرمان 

أوجه التعاون املشترك.
وق��ال اجلهاز في بيان صحفي إن��ه مت خالل 

اللقاء بحث العالقات الثنائية التي جتمع بني 
البلدين الصديقني وسبل تعزيزها وتطويرها.

وأوضح أنه مت أيضا بحث اهم القضايا ذات 
االهتمام املشترك التي تهم البلدين على الساحتني 

اإلقليمية والدولية.

الشيخ ثامر العلي يستقبل سفير أذربيجان إيلخان قهرمان

منح رئيس مجلس البرملان املاليزي محمد 
يوسف سفير الكويت ل��دى ماليزيا سعد 
العسعوسي ميدالية شرفية تقديرا جلهوده 
ودوره في توثيق العالقات بني البرملانني 
الكويتي واملاليزي ونشاطه املميز خالل 

فترة عمله في ماليزيا.
وقالت السفارة في بيان تلقته )كونا( 
األربعاء إن ذلك جاء خالل استقبال رئيس 
البرملان املاليزي للسفير العسعوسي في 
مكتبه مبناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا 
للكويت لدى ماليزيا والتي استمرت ست 

سنوات.
وأض��اف��ت أن السفير العسعوسي شكر 
رئيس البرملان املاليزي على تسهيل مهمة 
عمله خ��الل ه��ذه الفترة فيما اثنى رئيس 
البرملان على دور السفير في تطوير العالقات 
الثنائية م��ع ماليزيا على كافة االصعدة 

متمنيا له التوفيق في مهام عمله اجلديد.
وي��ق��دم رئ��ي��س ال��ب��رمل��ان امل��ال��ي��زي هذه 
امليدالية للسفراء والدبلوماسيني وكبار 
الضيوف واملسؤولني األجانب على ما قدموه 
من جهود كبيرة في توطيد العالقات مع 

ماليزيا في كافة املجاالت.

رئيس البرملان املاليزي مينح سفير الكويت
 ميدالية شرفية تقديرا جلهوده

رئيس البرملان املاليزي محمد يوسف يسلم السفير سعد العسعوسي ميدالية شرفية

سمو ولي العهد يستقبل سمو الشيخ جابر املبارك

بيان صباح أمس سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء. استقبل سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد بقصر 

ولي العهد يستقبل جابر املبارك

الشيخ محمد العبد الله خالل لقائه أندرو موريسون

بحث مبعوث سمو أمير البالد الشيخ 
ص��ب��اح األح��م��د ن��ائ��ب وزي���ر ال��دي��وان 
األميري الشيخ محمد العبدالله أمس مع 
وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق 

األوس���ط أن���درو موريسون العالقات 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة وال��ق��ض��اي��ا ذات االه��ت��م��ام 

املشترك.
وحضر االجتماع ال��ذي عقد في مقر 

وزارة اخلارجية سفير دول��ة الكويت 
ل��دى اململكة املتحدة خالد الدويسان 
وسفير اململكة املتحدة املعتمد لدى 

الكويت مايكل دافنبورت.

مبعوث سمو األمير بحث وزير الدولة البريطاني 
لشؤون الشرق األوسط القضايا املشتركة

الكويت تؤكد ضرورة تزويد حفظة 
السالم بالتدريب الالزم

اك��دت الكويت ض��رورة تزويد حفظة السالم 
بالتدريب الالزم مبا في ذلك املسائل االنضباطية 
والقدرات اللغوية.جاء ذلك في كلمة الكويت التي 
ألقاها مساء الثالثاء مندوبها الدائم ل��دى األمم 
املتحدة السفير منصور العتيبي بجلسة مجلس 
االمن السنوية مع قادة قوات عمليات حفظ السالم 

حتت عنوان )التعاون مع الدول املضيفة(.
وقال السفير العتيبي إنه »بعد مرور اكثر من 
70 عاما على إنشاء أول بعثة حفظ سالم فقد بات 
لدينا مخزون ث��ري من افضل املمارسات ولعل 
اب��رزه��ا م��ب��ادئ حفظ ال��س��الم الثالثة وأول��وي��ة 

احللول السياسية وامللكية الوطنية«.
وأضاف »أما مبادئ حفظ السالم فأولها رضا 

األط���راف حيث أن التواصل املستمر بني البعثة 
والدولة املضيفة يسهم في حتقيق والي��ة البعثة 

ونزع فتيل اي خالف قبل نشوئه«.
وأوض��ح السفير العتيبي أن »صياغة واليات 
تبنى على أولوية احللول السياسة ساهمت في 
تعزيز امللكية الوطنية عبر مؤسسات وطنية 
قوية مت��ارس عبرها ال��دول املضيفة مسؤوليتها 
األولية في احلماية وما نحن ببعيدين عن التجارب 
االنتقالية للبعثات ف��ي ك��وت دي��ف��وار وليبيريا 

وهاييتي«.
وقال: إنه »بعدما استمعنا اليوم إلى بعض أمثلة 
التعاون من إحاطات وكيل األمني العام لعمليات 
السالم جان بيير الك��روا وقائد قوة بعثة االحتاد 
اإلفريقي واألمم املتحدة في دارف���ور )يوناميد( 
الفريق ليونارد نقوندي وقائدة قوة األمم املتحدة 

حلفظ ال��س��الم ف��ي ق��ب��رص ال��ل��واء ش��ي��رل بيرس 
نستذكر جتربتنا الوطنية في استضافة بعثة األمم 
املتحدة للمراقبة في العراق والكويت ل12 عاما 

)1991-2003( وفي املساهمة بتحمل أعبائها«.
وأش���ار السفير العتيبي ال��ى امل��ب��ادرات التي 
تستحق االشادة واملتابعة معربا عن شكره لكوت 
ديفوار على اهتمامها مبوضوع جلسة اليوم عبر 
اجتماع سابق للفريق العامل املعني بعمليات حفظ 

السالم.
وأش���اد بخارطة طريق القاهرة التي ط��ورت 
مفهوم التعاون الثالثي إلى مشاورات رباعية عبر 

اضافة ضلع رابع ممثل بالبلد املضيف.
وبني السفير العتيبي أن التنسيق املسبق مع 
الدول املضيفة وإشراكها في مراحل صياغة قرار 
إنشاء الوالية والتعديالت عليه يعدان ضرورة 

فتلك الدول متثل طرفا في إجناح حفظ السالم.

السفير منصور العتيبي


