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اخلالد غادر إلى الواليات املتحدة
 في زيارة رسمية

توجه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ محمد اخلالد والوفد املرافق 

له إلى العاصمة األميركية )واشنطن( امس في 
زيارة رسمية تستغرق ثمانية أيام.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صادر عن 
إدارة اإلعالم األمني إن هذه الزيارة تأتي في 

إطار التنسيق والتعاون األمني املتبادل بني 
البلدين الصديقني الكويت والواليات املتحدة 

األميركية.
ويضم الوفد املرافق للشيخ محمد اخلالد كال 

من وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون 
األمن اجلنائي اللواء عبداحلميد العوضي 
ووكيل الوزارة املساعد ألمن الدولة اللواء 

عصام سالم النهام واملدير العام لإلدارة العامة 
للتحقيقات اللواء د.فهد إبراهيم الدوسري.
كما يضم الوفد املدير العام لإلدارة العامة 

لنظم املعلومات العميد م.علي إبراهيم املعيلي 
واملدير العام لإلدارة العامة ملكافحة املخدرات 
بالوكالة العقيد وليد إبراهيم الدريعي إضافة 

الشيخ محمد اخلالد لدى مغادرته البالد إلى عدد آخر من أعضاء الوفد األمني.

مصادر ديبلوماسية لـ »األنباء«:  
احلوثيون يتجهون نحو هزمية ساحقة

املكتب الثقافي في كندا 
كرّم »سي.بي.أي.إي«

بيان عاكوم

أكدت مصادر ديبلوماسية مطلعة ان جميع املؤشرات 
ت����دل على أن جماعة احلوثيني ف����ي اليمن ومن يتحالف 

معهم يتجهون نحو هزمية ساحقة.
ولفت����ت املصادر ل� »األنباء« إلى أن املقاومة املدعومة 
من التحالف حتقق جناحات عدة على الرغم من الهجمات 

احلوثية من هنا وهناك.
ولفتت الى ان دول مجلس التعاون اخلليجي التزال 
على موقفها الداعم للشرعية، وتنفيذ الشروط املطلوبة 
املتمثلة في التقيد مبخرجات احلوار الوطني، الذي نتج 
عن املبادرة اخلليجية، وانس����حاب احلوثيني، وتسليم 
السالح، وتطبيق قرارات مجلس األمن، والتي من أبرزها 
القرار رقم 2216.وحتدثت املصادر عن االجتماع اخلليجي 
الوزاري الدوري، مش����يرة إلى أنهم اآلن في طور حتديد 
موعد لالجتماع، متوقعة ان يتم في منتصف س����بتمبر 
املقبل، ومبينة ان االجتماع س����يجري خالله التنس����يق 
بخصوص اجتماع����ات اجلامعة العربية والدورة املقبلة 
للجمعي����ة العمومية لألمم املتح����دة، الى جانب مكافحة 
اإلرهاب، وموضوعات سياسية واقتصادية. موضحة ان 
اجتماعات اجلمعية العمومية لألمم املتحدة املقبلة ستشهد 
حوارات استراتيجية بني دول مجلس التعاون والعديد 

من دول العالم أبرزها أميركا وبريطانيا.

كرم املكتب الثقافي الكويتي في كندا امس مكتب التعليم 
الكندي الدولي )سي.بي.أي.إي( مبناسبة انتهاء مدة اشرافه 

على بعثات الطلبة الكويتيني نهاية الشهر اجلاري.
وعبر مدير املكتب د.فهد الناصر في بيان صحافي عن 
الشكر والعرفان ملكتب التعليم الكندي الذي اشرف على 
الطلب����ة الكويتيني املبتعثني الى كندا قبل افتتاح املكتب 
الثقاف����ي الكويتي هناك واجلهود الت����ي بذلها في تذليل 
الصع����اب امامهم والتعاون مع وزارة التعليم العالي في 

سبيل ذلك.
وافاد الناصر بالسعي وراء استمرار التعاون بني الطرفني 
وب����دء صفحة جديدة من مراح����ل التبادل االكادميي عن 
طريق تنظيم زيارات طالبية ودورات تدريبية للمؤسسات 

التعليمية في الكويت.
واثنى ايضا بدور املكتب الثقافي الكويتي في واشنطن 
وتعاونه املستمر وتأسيس املكتب الثقافي في كندا وتعاملهم 

في االعوام املاضية مع مكتب التعليم الكندي الدولي.
يذكر ان »سي.بي.أي.إي« هي منظمة تعليمية كندية 
غير ربحية تهدف الى دعم العالقات اخلارجية الكندية عن 

طريق توطيد العالقات والتبادل االكادميي والتعليمي.
حضر حفل التكرمي مديرة مكتب التعليم الكندي الدولي 
كارين ماكبرايد ونائب املدير للشؤون االكادميية باملكتب 
د.باسل العشي واملرش����دون االكادمييون ديبي غرانثام 
وثروت سكيك، كما شارك ممثل سفارتنا لدى كندا مبارك 

العدواني واعضاء املكتب الثقافي الكويتي في كندا.


