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الكويت هنأت سانت كيتس ونيفيس الصديقة بمناسبة عيدها الوطني

نائب األمير استقبل املليفي واحمليلبي والصانع والعليم والظفيري

العليم  م.محمد  مستقبال  األحمد  نواف  الشيخ  العهد  وولي  األمير  نائب  سمو 
ود.ناصر الصانع ومساعد الظفيري سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال عبداهلل احمليلبي سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال أحمد املليفي

استقبل سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد، 
بقصر بيان صباح أمس، د.أحمد عبداحملسن املليفي.

كما استقبل سموه، بقصر بيان صباح أمس عبداهلل احمليلبي.
واستقبل سموه، د.ناصر الصانع، وم.محمد هادي العليم، 

ومساعد الظفيري.
من جهة أخرى، بعث صاحب الســمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تهنئة إلى سامويل وميوث تيبلي سيتون حاكم 
عام ســانت كيتس ونيفيس الصديقة عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا له موفور 
الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم واالزدهار.

وبعث ســمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئة إلى سامويل وميوث تيبلي سيتون حاكم عام 
سانت كيتس ونيفيس الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه 
مبناسبة العيد الوطني لبالده، راجيا له موفور الصحة والعافية.
كما بعث رئيس مجلس الوزراء ســمو الشيخ جابر املبارك 

ببرقية تهنئة مماثلة.

أشاروا في بيان إلى أن استمرارها يهدد كيان مجلس التعاون ومكوناته ومصالح شعوبه في ظل الظروف اإلقليمية والدولية الخطيرة المحيطة بنا

شخصيات ومواطنون: آمالنا تتعلق بوساطة صاحب السمو النزيهة
حللّ األزمة اخلليجية وجتنب املنطقة النتائج اخلطيرة احملتملة

أصدر عدد من الشخصيات 
املهتمني بالشأن  واملواطنني 
أزمــة  العــام بيانــا حــول 
أكدوا  اخللــج وتداعياتهــا، 
تفعيــل  ضــرورة  فيهــم 
القبول اجلماعي للوســاطة 
احلكيمة التي يرعاها صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، وصوال إلى التالقي 
بني األشــقاء جلبــر الفرقة 
النزيــف، محذرين  ووقــف 
من أن اســتمرار هذه األزمة 
التعاون  يهدد كيان مجلس 
ومكوناته ومصالح شعوبه 
في ظل الظــروف اإلقليمية 
والدولية اخلطيرة احمليطة 

بنا.
وفيما يلي نص البيان:

نحن املوقعــني أدناه من 
الكويتيني املهتمني بالشــأن 
العــام، وقد آملتنــا تداعيات 
اخلالف الناشب بني األشقاء 
في كل مــن اململكة العربية 
الســعودية ودولة اإلمارات 
العربيــة املتحــدة ومملكــة 
البحريــن وجمهورية مصر 
العربية من جهة ودولة قطر 
من جهة أخرى، والتي ألقت 
ظاللها بالشكوك حول مسيرة 
التعاون  ومصيــر مجلــس 
اخلليجي الــذي وضعنا به 
والنزال نعقد اآلمال الكبيرة 
لتطويره وتفعيله وتعميق 
أواصــره ملصلحة شــعوب 
املنطقة سياسيا واقتصاديا 
وأمنيا، كمــا آملنا بعد مرور 
وقــت ليــس بالقصير على 
استمرار القطيعة والوصول 
إلى طريق شبه مسدودة في 
البحث عن مخارج توافقية 

لها حتى اآلن.
إننا نعتقد أن اســتمرار 

األزمــة ليــس فــي صالــح 
شعوبنا ملا نخشاه في ذلك من 
تهديد لكيان مجلس التعاون 
ومكوناته ومصالح شعوبه 
خاصــة فــي ظــل الظروف 
اإلقليمية والدولية اخلطيرة 
احمليطة بنا. وأضاف البيان: 
ان استمرار األزمة سيحولها 
إلى معضلة غير قابلة للحل 
ومفجرة لنزيف لن يتوقف من 
جهة، وإذكاء فرص التوظيف 
الســلبي لها من جهة أخرى 
من قبل قوى إقليمية ودولية 
تأمل في زيادة التوتر بني دول 
املنطقة، وتعميق الشــكوك 
وترســيخ احلــذر والترقب 
متهيــدا الســتنزاف طاقات 
اإلقليم احليوية واالقتصادية 
والبشــرية، وتعريض أمنه 
ملخاطر حقيقية، كما سيتم 
إشغاله عن مهماته الكبرى في 
احلفاظ على األمن واالستقرار 

واملتوقعــة مــن تداعيــات 
األحداث في خليجنا العربي.
ولهذا فإننا نناشد زعماء 
وحكومات الدول املتخاصمة 
أن يجنبوا املنطقة بحكمتهم 
مخاطر إطالة األزمة الراهنة 
والتصعيــدات القائمــة في 
محيطها، والتي سوف تكون 
كارثية على اجلميع، وتسهل 
من اختراق منطقتنا احليوية، 
واستنزاف مواردها وحتقق 
مطامع أعدائها فيها، وتعرض 
مصالح شعوبها ملخاطر لن 

حتمد عقباها. 
 كمــا ننــادي بتفعيــل 
القبول اجلماعي للوســاطة 
احلكيمة التي يرعاها سمو 
األمير وصوال إلى التالقي بني 
األشقاء جلبر الفرقة ووقف 
النزيف وفقا ملا أشــار إليه 
سموه في مؤمتره الصحافي 
األخيــر في واشــنطن. كما 

لــدول  التنميــة  وحتقيــق 
اخلليج. 

ونظــرا ملا نؤمــن به من 
نوايا نبيلة وفهم عاقل تقوم 
عليهما اجلهود واملساعي التي 
يبذلها صاحب السمو األمير 
الشــيخ صبــاح األحمد، في 
وساطته النزيهة بني األطراف 
املتنازعــة، مؤيــدا بتوافــق 
دولــي كاســح علــى أهمية 
مبادرة الكويت التصاحلية 
املســتمدة مــن سياســاتها 
التوافقيــة املعهــودة منهــا 
والتي تتعلق اآلمال بإمكانيات 
جناحها كمخرج رئيسي لتلك 
األزمــة املتفاقمة، فإننا على 
يقني بأن تفعيل تلك املبادرة 
سيحقق رأب الصدع وإعادة 
اللحمة والتوصل إلى أرضية 
مشــتركة تعيــد امليــاه إلى 
مجاريها، وجتنب منطقتنا 
النتائــج اخلطيرة احملتملة 

املهتمــني  نهيــب بجميــع 
واملراقبــني في دول اخلليج 
الى توخي احلذر من النفخ 
بنار الفرقة وتأجيج املشاعر 
وإثارة األحقــاد عوضا عن 
ترجيــح احلكمــة والتروي 
التهدئــة،  والســعي نحــو 
والنظــر إلى مســتقبل هذه 
املنطقة وأهلها كشعب واحد 
يعي مصاحلــه في التوافق 
واالنســجام وحل اخلالفات 
بآليات سياسية تبعده عن 
الفخاخ املنصوبة له من قوى 
ودول ومنظمات ترغب في 
هز استقراره وإشاعة الفرقة 
بني مكوناته متهيدا لتمرير 
مصاحلهــا املعلنة واخلفية 
املتغيرات  التــي تصاحــب 
اخلطيرة واملتالحقة حول هذا 
اإلقليم اخلليجي احليوي. 

لقد أهدرت شعوب حولنا 
الكثير مــن مواردها و دماء 
أبنائها وفرطت باســتقاللها 
السياســي بســبب تفرقهــا 
واحترابهــا وانعدام ركونها 
إلى األمر الوازن في عالقاتها 
الداخلية واخلارجية، لذا فإنه 
مــن املؤكــد أن مــن رجاحة 
الــرأي أن ندعو اجلميع إلى 
تبصر املخاطر في استمرار 
األزمة واحتماالت تدويلها، 
وكلما أسرعنا في محاصرتها 
وتذويــب آثارها الســلبية، 
اســتطعنا حتصني مصالح 
شــعبنا اخلليجــي الواحــد 
وتعظيمها ال حتطيمها، ألن 
ما يجمعنا اكثر مما يفرقنا، 
وما يهددنا يتفاقم بفرقتنا، 
ويقضــي على ســبل قوتنا 

ويغري أعداءنا فينا.
يلهــم  أن  ونســأل اهلل 

اجلميع سبل الرشاد.

فهد املعجل   
السفيرعبداهلل بشارة   
د.محمد الرميحي  
محمدالسنعوسي  
عبدالوهاب الهارون  
عبداهلل يوسف الرومي   
يوسف عبداحلميد   

اجلاسم
أحمد الصراف  
سامي النصف  
د.شمالن العيسى  
السفير خالد مقامس   
د.موضي احلمود  
موسى معرفي  

عادل الزواوي  
د.شيخة اجلاسم  
د.حامد احلمود  
عماد السيف  
د.بدر العيسى  
خليل حيدر  
إقبال األحمد  
جنيب احلميضي  
عبدالرحمن النجار  
محمد العجيري  
د.طارق الدويسان  
حامد السيف  
عبداهلل القندي  
جاسم العون  

د.عادل الصبيح   
أحمد باقر  
فيصل عبدالرزاق   

الـخالد
فيصل اجلزاف  
عبداحملسن مظفر  
د.جاسم اخللف  
أنور الياسني  
د.محمد املقاطع   
عادل سامي السلطان  
مسعود حيات  
د.يوسف عبداهلل   

العوضي
عبداحملسن حماده  

عبداملجيد القطان  
السفير فيصل الغيص  
أحمد املسفر  
صباح الريس   
محمد حمود الهاجري   
سرور السامرائي  
هشام السلطان   
طالل أحمد الصالح   
فهد املنيع   
فهد الشرقاوي  
السفير عادل العيار  
سراج البكر  
جعفر بهبهاني  
بيبي عاشور  

أسماء املوّقعني على البيان

ندعو اجلميع إلى تبصر املخاطر
في استمرار األزمة واحتماالت تدويلها

قوى إقليمية ودولية تأمل في زيادة 
التوتر بني دول املنطقة الستنزاف 

طاقات اإلقليم وتعريض أمنه ملخاطر 
حقيقية وإشغاله عن احلفاظ

على األمن واالستقرار

نهيب بجميع املهتمني واملراقبني
في دول اخلليج إلى توخي احلذر

من النفخ بنار الفرقة وتأجيج املشاعر
وإثارة األحقاد

ضرورة النظر إلى مستقبل املنطقة 
وأهلها كشعب واحد يعي مصاحله

في التوافق واالنسجام

شعوب حولنا أهدرت الكثير من مواردها 
ودماء أبنائها وفرطت في استقاللها 

السياسي بسبب تفرقها واحترابها

نناشد زعماء 
وحكومات الدول 

املتخاصمة أن 
يجنبوا املنطقة 

بحكمتهم مخاطر 
إطالة األزمة 

والتصعيدات القائمة 
في محيطها

الزمانان بحث مع اجلبوري سبل إعادة إعمار العراق
بغداد - كونا: بحث رئيس 
مجلس النواب العراقي سليم 
اجلبوري مع سفير الكويت 
لدى العراق ســالم الزمانان 
سبل حشد اجلهود الدولية 

إلعادة إعمار العراق.
وذكــر بيــان للبرملــان 
وزع أول مــن أمــس االثنني 
ان الطرفني بحثــا العالقات 
البلديــن  بــني  الثنائيــة 
الشقيقني وســبل تعزيزها 
مبا يضمن مصالح الشعبني 
وآخر التطورات في العراق 
واملنطقة، كما مت بحث ملف 
اإلعمار وإعادة النازحني إلى 
مناطقهم احملررة من سيطرة 
تنظيم مــا يســمى بالدولة 

اإلسالمية )داعش(.
وأكد اجلبوري أن »العراق 
مقبــل علــى مرحلــة مهمة 

خاصة مع قرب زوال تنظيم 
داعش تتطلب حشد اجلهود 
مــن اجل إعــادة إعمار مدنه 
التي تضررت جراء سيطرة 

اإلرهاب األمر الذي يستدعي 
دعما عربيــا ودوليا في هذا 
امللف لضمان اإلسراع بإعادة 
النازحني الى مدنهم احملررة«.

وأشار إلى أن التحديات 
التي تواجه املنطقة تتطلب 
إدامة احلوار البناء والصريح 
من اجل حلحلة األزمات بني 
الدول العربية، مؤكدا أهمية 
تنسيق اجلهود للقضاء على 
التكفيري  اإلرهاب والفكــر 
املتطرف وإنهاء آثاره السلبية 

على األمة العربية.
وكان صاحــب الســمو 
األمير الشيخ صباح األحمد قد 
أعلن في شهر يوليو املاضي 
استعداد الكويت الستضافة 
مؤمتــر دولي إلعــادة إعمار 
العراق  املناطق احملررة في 
قبل نهاية ٢٠١٧ متاشــيا مع 
مبادئهــا فــي دعم األشــقاء 
وترجمة حقيقية لرسالتها 
اإلنسانية السامية باعتبارها 

»مركزا للعمل اإلنساني«.

سليم اجلبوري خالل لقائه السفير سالم الزمانان 

»السراج«: استمرار التسجيل في الفصل الدراسي األول
وسط استعدادات متنوعة 
تشمل كل احتياجات العملية 
التعليمية تعلن إدارة السراج 
املنيــر فــي وزارة األوقــاف 
عــن افتتاح جميــع مراكزها 
الستقبال الطلبة والطالبات 
للتسجيل في الفصل الدراسي 
األول، وسيســتمر التسجيل 
حتى اليوم ٢٠ اجلاري. وصرح 
مراقــب اخلدمــات املســاندة 
بإدارة السراج املنير د.سعيد 
الهاجــري بــأن اإلدارة وقفت 

على كل االحتياجات الالزمة 
للمراكــز بدايــة مــن عمليــة 
التسجيل والوسائل التعليمية 
والتقنيــات العصرية خلدمة 
العملية التعليمية والتربوية، 
إضافة إلى املنشآت الرياضية 
وأماكــن الترفيــه، وســيجد 
أبناؤنا وبناتنا املساعدة في 
عملية التســجيل، بداية من 
إعداد مناذج التسجيل ومرورا 
بالرد على استفسارات أولياء 
األمور، حول طبيعة الدراسة 

واألنشطة والبرامج التي سوف 
تقام بجميــع املراكز التابعة 
إلدارة السراج املنير. وأشار 
إلى أن إدارة السراج أعدت خطة 
تعليمية وتربوية وترفيهية 
متوازنة، بداية من املناهج التي 
قام علــى تأليفها نخبة أكفاء 
التربويني واملتخصصني  من 
في العلم الشرعي والتربوي، 
والتــي تشــمل مــادة القرآن 
الكــرمي التــي يتعلــم فيهــا 
الطالــب التجويــد واحلفــظ 

على يد متخصصني في القرآن 
وعلومه، وكذلك الفقه، ومادة 
ســراج احليــاة التــي يتعلم 
فيها الطالــب كيفية التعامل 
مع احمليطني به، وكيفية تقدمي 
التعــاون، واإليثــار، وآداب 
الطعام والشراب، مضيفا ان 
من املواد املهمة مادة الرياضة 
التربويــة التي يتعلــم فيها 
الناشــئ األلعــاب الرياضية 
وألعــاب الــذكاء، واألخــالق 

الرياضية. د.سعيد الهاجري


