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احلمدان: جهود الكويت أسهمت في إنقاذ ماليني الالجئني بالعالم
أكدت رئيسة مكتب املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني في الكويت د.حنان حمدان ان جهود الكويت بقيادة 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد أسهمت بإنقاذ ماليني الالجئني حول العالم. وأضافت حمدان في لقاء مع »كونا« 
مبناسبة اليوم العاملي لالجئ الذي يصادف اليوم أن الكويت بقيادة سمو األمير قامت على مدار هذه السنوات بجهود جبارة 
إلنقاذ املاليني عبر حشد الدعم الدولي وإقامة املؤمترات الدولية وإنشاء آليات تهدف إلى حث الدول وكبار املانحني على اإليفاء 
بالتزاماتهم. وأوضحت أن الكويت قدمت حتى عام 2016 مساهمة قدرها 360 مليون دوالر للمفوضية ألزمة كل من سورية 
والعراق مشيرة إلى أنه في عام 2015 حلت الكويت باملرتبة الثانية في قيمة التبرعات لألزمة السورية مبؤمتر املانحني الثالث إذ 
تعهدت بـ 500 مليون دوالر.
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رئيس األركان كرّم ضابطاً حصل على المركز األول
اخلالد بحث التعاون العسكري

 مع الواليات املتحدة

اســتقبل نائــب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ محمد الخالد بمكتبه 
صباح امس قائد فيلق المشاة 
البحرية األميركية الفريق أول 
روبرت نالر، يرافقه ســفير 
الواليات المتحدة األميركية 
لدى البالد الســيد لورنس 
ســيلفرمان والوفد المرافق 
لهم، وذلك بمناسبة زيارته 
للبــالد، حيــث تمــت خالل 
االجتماع مناقشة أهم األمور 
والمواضيــع ذات االهتمــام 
المشترك، السيما المتعلقة 
بالجوانب العسكرية، مشيدا 
بعمق العالقات الثنائية بين 
البلدين الصديقين وحرص 
الطرفيــن علــى تعزيزهــا 

وتطويرها.
الى ذلك، استقبل رئيس 
للجيــش  العامــة  األركان 
الفريق الركن محمد الخضر، 
بمكتبه صباح امس المالزم 
أول محمد ســويد فالح من 

لــواء المغاويــر/ ٢5، وذلك 
لحصوله على المركز األول 
بتقديــر امتيــاز فــي دورة 
المشاة التأسيسية للضباط 
رقم 3١ والمنعقدة في الحرس 
الوطنــي خالل الفترة من ٢ 
فبراير إلــى ٧ يونيو ٢٠١٧، 
حيث قــام بتقديــم التهنئة 
للمــالزم أول محمد ســويد 
فالــح، ودعــاه إلــى متابعة 
االنجــازات المميــزة، داعيا 

المولــى عز وجــل ان يديم 
نعمــة األمــن واألمــان على 
وطننا الغالي تحت ظل قيادة 
صاحب السمو األمير القائد 
المســلحة  األعلــى للقوات 
الشيخ صباح األحمد وسمو 

ولي عهده األمين.

الشيخ محمد اخلالد خالل اللقاء مع قائد فيلق املشاة البحرية األميركية الفريق أول روبرت نالر 

الفريق الركن محمد اخلضر مكرما املالزم أول محمد سويد فالح

جمعية املعلمني: األمير جّسد حقيقة 
ما يختلج صدره من مشاعر جتاه البيت اخلليجي

الكويت تدعو املجتمع الدولي إلى القيام 
بواجباته لوقف املأساة في األراضي احملتلة

عبــرت جمعية املعلمني، 
وباســم جمــوع املعلمــني 
واملعلمــات وأهــل امليــدان 
وقوفهــا  عــن  التربــوي، 
وتضامنها الكاملني إلى جانب 
ما جاء في الكلمة الســامية 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمــد، التي ألقاها 
مبناسبة العشر األواخر من 
شهر رمضان املبارك، وعبر من 
خاللها، ومبشاعره الفياضة، 
وقلبــه الكبيــر، ومســاعيه 
اخليرة، عن أمله في جتاوز 
التطورات األخيرة في البيت 
اخلليجي، ورأب الصدع بني 
األشقاء، وللحفاظ على وحدة 
ومتاســك كياننا اخلليجي، 
ومبا يعزز الروابط التاريخية، 
والعالقات األسرية، واملصالح 
املشــتركة التــي جتمع دول 
مجلس التعاون وشعوبها، 
ومبا يحفظ أمنها وسالمتها 

واستقرارها.
وذكــرت اجلمعيــة فــي 
بيانهــا أن الكلمات واملعاني 
العميقة التي عبر عنها سموه 

جنيــڤ ـ كونــا: أعربت 
الكويــت عــن اســتغرابها 
لالنتقائية في تعامل بعض 
الــدول مــع البنــد اخلــاص 
مبناقشــة انتهاكات حقوق 
اإلنسان في األراضي العربية 
التي حتتلها إســرائيل أمام 
مجلس األمم املتحدة حلقوق 
اإلنســان. جاء ذلك في كلمة 
الكويــت أمام الــدورة الـ 35 
ملجلس األمم املتحدة حلقوق 
اإلنسان في إطار البند السابع 
من أعماله واملخصص حصريا 
ملناقشة انتهاكات إسرائيل في 
األراضي التي حتتلها وألقاها 
منــدوب الكويت الدائم لدى 
األمم املتحــدة واملنظمــات 
الدوليــة األخرى في جنيڤ 
السفير جمال الغنيم. وشدد 
الغنيم على ضرورة استذكار 
ان البند الســابع من جدول 
أعمــال دورات مجلس األمم 
املتحدة حلقوق اإلنسان جاء 

في كلمته، جسدت حقيقة ما 
يختلــج صدره من مشــاعر 
احلزن واأللم جتاه اخلالفات 
املؤســفة التــي حدثــت بني 
األشقاء، وعن آماله وتطلعاته 
ودعواته في أن تكلل اجلهود 
واملســاعي لتجــاوز هــذه 
اخلالفات ومعاجلتها باحلوار 

والتواصل.
وأضافــت اجلمعيــة أن 
الكثير من املضامني واألبعاد 
واملعانــي التــي عبــر عنها 
سموه في كلمته لها ارتباطها 
وتوافقها مع دور أهل امليدان 
التربوي من معلمني ومعلمات، 
وهــي تأتــي فــي صميــم 
رســالتهم، ومســؤولياتهم 
الوطنية والتربوية اجلسام 
فــي تعزيــز روح الوحــدة 
الوطنية، والتمسك بتعاليم 
ديننــا اإلســالمي احلنيف، 
وبالثوابت التي قام هذا الوطن 
العزيز، وفي توحيد الصفوف، 
ونبذ الفرقــة، وغرس روح 
الــوالء والوفاء فــي نفوس 
أبنائنا الشباب، وحتصينهم 

ضمن »حزمة بناء املؤسسة« 
التــي مت مبوجبها تشــكيل 
املجلس. وشرح ان موقف هذه 
الدول بعدم املشاركة في البند 
السابع ومحاوالت تهميشه ما 
هو إال تشجيع إلسرائيل القوة 
القائمة باالحتالل باالستمرار 
في انتهاكها للقانون الدولي 
اإلنســاني والقانون الدولي 
حلقــوق اإلنســان. وأضاف 
يواكــب  املنحــى  ذلــك  ان 
اســتمرار وقوف إســرائيل 
حائال أمام إجناح املســاعي 
الدوليــة لتحقيــق الســالم 
الدائم والشامل وفق قرارات 
الشــرعية الدولية ومبادرة 
الســالم العربية. وقــال: إن 
الكويــت تؤكد على ضرورة 
االستمرار في مناقشة تدهور 
حالــة حقــوق اإلنســان في 
األراضي العربية احملتلة في 
إطار البند السابع من جدول 
أعمال مجلس حقوق اإلنسان 

من األفكار الضالة، والسلوك 
املنحرف، والنأي بهم عن امليل 
واالجنراف وراء من يتربص 

بالوطن.
وجــددت اجلمعية ثقتها 
الكبيــرة بالــدور الوطنــي 
للمعلمــني  والتربــوي 
واملعلمات، وفي استشعار ما 
جاء من توجيهات ومضامني 

رفيعة، عبر عنها سموه.

»كــون هذا البند يتعامل مع 
حالة فريدة يشكلها االحتالل 
اإلسرائيلي الذي يتمادى في 
انتهاكاتــه حلقوق الشــعب 
الفلســطيني والتــي يرقى 
بعضها إلى مستوى جرائم 
حرب وأخرى ضد اإلنسانية 

تستدعي النظر بها«.

مطيع العجمي

 السفير جمال الغنيم

اطلع على نتائج زيارة العاهل األردني ووزير الخارجية التركي ورحب بزيارة العبادي

مجلس الوزراء: ملتزمون بالتوجيهات السديدة في خطاب صاحب السمو
عقد مجلس الوزراء اجتماعه 
األســبوعي بعد ظهر امس في 
قاعــة مجلس الــوزراء بقصر 
السيف برئاســة سمو الشيخ 
جابــر املبارك رئيــس مجلس 
الوزراء وبعد االجتماع صرح 
وزير الدولة لشــؤون مجلس 
الوزراء ووزير اإلعالم بالوكالة 
الشيخ محمد العبد اهلل مبا يلي:
عبــر مجلــس الــوزراء في 
مســتهل اجتماعه عن خالص 
التهانــي والتبريــكات ملقــام 
صاحب الســمو األميــر وولي 
عهده األمني وللشعب الكويتي 
الكرمي واألمة اإلسالمية مبناسبة 
قرب حلول عيد الفطر السعيد 
مبتهــال إلى املولى عز وجل أن 
يعيد هذه املناسبة الطيبة على 
كويتنا الغالية وأهلها األوفياء 
ينعمــون باألمن واالســتقرار 

والرفاه واالزدهار.
كمــا اســتعرض مجلــس 
الوزراء مضامني الكلمة التي 
وجهها صاحب السمو األمير 
مبناسبة العشر األواخر من 
شهر رمضان املبارك وتدارس 
املجلس املعاني السامية التي 
تضمنتها الكلمة والتي أكد فيها 
سموه على التمسك بالوحدة 
الوطنية ونبذ الفنت واالختالف 
وأن يستشعر اجلميع الظروف 
التــي  الراهنــة  واألوضــاع 
تستوجب أخذ احليطة حماية 
لوطننا العزيز كما عبر سموه 
عن أمله في جتاوز التطورات 

التوجيهات السديدة داعيا املولى 
عز وجل أن يؤيد بعونه وتوفيقه 
مسيرة الشعب الكويتي نحو 
التقدم واالزدهار في ظل القيادة 
احلكيمة لصاحب السمو األمير 
وســمو ولي العهد وأن يحفظ 
وطننا العزيز وشــعبه الكرمي 

من كل مكروه.
ثــم أحــاط ســمو رئيــس 
مجلس الوزراء الشــيخ جابر 
املبــارك مجلس الــوزراء علما 
بنتائــج الزيارة التــي قام بها 
للبالد األسبوع املاضي صاحب 
اجلاللة امللك عبداهلل الثاني ابن 
احلســني ملك اململكة األردنية 
الهاشــمية الشــقيقة والتي مت 
خاللها بحث العالقات الثنائية 
بني البلدين الصديقني وســبل 
تطويرهــا وتعزيزها في كافة 

األخيرة فــي بيتنا اخلليجي 
ومعاجلتهــا وتهيئة األجواء 
حلل اخلالفات ورأب الصدع 
باحلوار في ظل ما يجمع دول 
مجلس التعــاون من روابط 
ومصير واحد كما أكد سموه 
الكويتية  الديبلوماســية  ان 
حققت جناحا وإجنازا متميزا 
بانتخاب الكويت عضوا غير 
دائم في مجلس األمن كما جدد 
سموه ان الشــباب هم ثروة 
الوطن احلقيقيــة ويتوجب 
علينا أن نحصنهم من األفكار 

الضالة والسلوك املنحرف.
وقــد عبر مجلــس الوزراء 
عن عظيــم اعتــزازه وتقديره 
التــي  الســامية  للتوجيهــات 
تضمنتها كلمة صاحب السمو 
األمير مؤكدا التزامه الكامل بهذه 

املجاالت وامليادين وبحث آخر 
املســتجدات علــى الســاحتني 
اإلقليميــة والدولية والقضايا 
األخرى ذات االهتمام املشترك.
كمــا أحــاط النائــب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الشــيخ صبــاح  اخلارجيــة 
اخلالــد مجلس الــوزراء علما 
بنتائــج الزيارة التــي قام بها 
للبالد مؤخــرا وزير خارجية 
اجلمهوريــة التركية الصديقة 
مولود جاويــش أوغلو والتي 
مت خاللها تبادل وجهات النظر 
حيال مختلــف التطورات ذات 
االهتمام املشترك على الساحتني 

اإلقليمية والدولية.
ورحــب مجلــس الــوزراء 
بالزيارة التي سوف يقوم بها 
للبالد يوم األربعاء املقبل رئيس 
وزراء جمهورية العراق الشقيقة 
حيدر العبادي والوفد املرافق له 
والتي تأتي ضمن بحث عالقات 
التعاون بني البلدين الشقيقني 
فــي كافــة املجــاالت وامليادين 
متمنيــا لفخامة الضيف طيب 

اإلقامة في البالد.
ثم بحــث مجلــس الوزراء 
الشــؤون السياسية في ضوء 
التقاريــر املتعلقــة مبجمــل 
التطورات الراهنة في الساحة 
السياســية علــى الصعيديــن 
العربي والدولي وبهذا الصدد 
عبــر املجلس عن بالغ أســفه 
حلــادث احلريق الذي وقع في 
أحدى األبراج السكنية في لندن 

مؤخرا والذي أسفر عن سقوط 
عدد من القتلى واملصابني.

كما أدان املجلس كذلك حادث 
الدهس قرب مسجد فنز بيري 
بارك في لندن والذي أسفر عن 
وقوع قتلــى وإصابــة العديد 
من األبرياء مؤكدا تأييد ودعم 
الكويــت لكافة اإلجراءات التي 
تتخذها اململكة املتحدة للحفاظ 

على أمنها واستقرارها.
وأدان املجلس ايضا حادث 
إماراتيــة  اســتهداف ســفينة 
لهجوم بصاروخ من زورق تابع 
للميلشــيات احلوثية بالبحر 
األحمر مؤخرا قبالة السواحل 
اليمنية مما أسفر عن إصابة أحد 
أفراد الطاقم واستنكر املجلس 
كذلك تفجير امليليشيات لثالث 
شاحنات تتبع مركز امللك سلمان 
لالغاثة في اليمن مما يعد تهديدا 
صارخا للسلم واألمن الدوليني 
إذ يعرب املجلس عن بالغ أسفه 
لهــذا التفجير متمنيا الشــفاء 

العاجل للمصابني.
أدان املجلــس كذلــك  كمــا 
التفجيــر اإلرهابــي فــي قرية 
الدراز شــمال العاصمة املنامة 
والذي أسفر عن مقتل رجل أمن 
مؤكدا وقوف الكويت مع مملكة 
البحريــن وتأييدهــا ودعمهــا 
لكافــة اإلجراءات التي تتخذها 
للحفاظ على أمنها واستقرارها 
والتصدي لهذه األعمال اإلرهابية 
التي تهدف إلــى زعزعة أمنها 

واستقرارها.

سمو الشيخ جابر املبارك مترئسا اجتماع مجلس الوزراء


