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تواصل التهاني لألمير بتعافيه من العارض الصحي
ولي العهد استقبل الغامن واملبارك واخلالد واجلراح

العتيبي: 40 % من أجندة مجلس األمن
تختص بقضايا الشرق األوسط املتشابكة واملعقدة

تلقــى صاحــب الســمو 
األمير الشيخ صباح االحمد 
اتصــاال هاتفيــا مــن أخيه 
د.عــادل عبداملهــدي رئيس 
مجلس الوزراء في جمهورية 
العراق الشقيق، اطمأن خالله 
على صحة سموه وذلك بعد 
ان تعافى بفضل اهلل ونعمته 
من العــارض الصحي الذي 
تعرض له سموه وبعد إجراء 
الفحوصات الطبية املعتادة، 
متمنيا لسموه موفور الصحة 

والعافية.
هــذا، وأعــرب صاحب 
الســمو األميــر عــن بالــغ 
شكره وتقديره على ما عبر 
عنه اخــوه رئيس مجلس 
الوزراء في جمهورية العراق 
الشقيق من طيب املشاعر، 
مقدرا ســموه هذه املبادرة 
األخوية التي جتســد عمق 
العالقات الطيبة بني البلدين 
والشعبني الشقيقني، متمنيا 
له موفــور الصحة ودوام 

العافية.
كما تلقى صاحب السمو 
صبــاح  الشــيخ  األميــر 
االحمــد مــن عمــار احلكيم 
رئيــس حتالــف اإلصــالح 
واإلعمــار ورئيــس تيــار 
احلكمــة بجمهورية العراق 
الشــقيق اطمأن خالله على 
صحة ســموه وذلك بعد ان 
تعافــى بفضل اهلل ونعمته 
من العــارض الصحي الذي 
تعرض له سموه وبعد اجراء 
الفحوصات الطبية املعتادة، 
متمنيا لسموه موفور الصحة 

والعافية.
هــذا، وأعــرب صاحــب 
الســمو عن خالص شــكره 
وتقديره على ما ابداه عمار 
احلكيــم من طيب املشــاعر 
وعلى هذه املبادرة الكرمية.
وتلقــى صاحب الســمو 
األمير الشيخ صباح االحمد 
اتصاال مــن رئيس مجلس 
النواب في جمهورية العراق 
الشــقيق محمد احللبوسي 
اطمــأن خالله علــى صحة 
سموه وذلك بعد ان تعافى 
بفضــل اهلل ونعمتــه مــن 
الــذي  العــارض الصحــي 
تعرض له سموه وبعد اجراء 
الفحوصات الطبية املعتادة، 
متمنيا لسموه موفور الصحة 

والعافية.
هــذا، وأعــرب صاحــب 
الســمو عــن بالــغ شــكره 
وتقديره علــى ما عبر عنه 
رئيس مجلــس النواب في 
جمهورية العراق الشــقيق 
من طيب املشاعر وعلى هذه 
املبــادرة الكرمية، راجيا له 

دوام الصحة والعافية.
كما تلقى صاحب السمو 

نيويــورك ـ كونا: أكدت 
الكويت ســعيها الى تعزيز 
األمن اإلقليمي منذ إنشــاء 
لــدول  التعــاون  مجلــس 
اخلليج العربيــة عام ١٩8١ 
او من خالل التوســط حلل 
خالفــات دول املنطقــة منذ 
ســنوات اســتقاللها االولى 
وحتــى اليوم. جاء ذلك في 
كلمة الكويت بجلسة مجلس 
األمن حول التحديات للسلم 
واألمن في الشرق األوسط 
التي ألقاهــا مندوبنا الدائم 
لدى األمم املتحدة الســفير 

منصور العتيبي.
وأشار العتيبي الى سعي 
الكويت مؤخرا لفتح قنوات 
حــوار إقليميــة مــع ايران 
مبنية على االحترام املتبادل 
ومبادئ حسن اجلوار وعدم 
التدخل في الشؤون الداخلية 
واحترام سيادة جميع الدول.
وقــال ان احلــوار يكون 
مبنيــا على اعتماد التدابير 
لبنــاء الثقــة واالبتعاد عن 
االجــراءات األحادية والتي 
ســتزيد توتر مياه اخلليج 
املمــرات  ومتــس ســالمة 
املائية وتقوض امن الطاقة 
في العالم مما يهدد الســلم 

واألمن الدوليني.
وذكر ان »قضايا الشرق 
األوسط متشابكة ومعقدة 
وتأخذ حاليــا حيزا كبيرا 
مــن اجندة مجلــس األمن 
تتراوح ما بــني 3٠ و%4٠ 
من جــدول اعمال املجلس 
حيث تشهد املنطقة العديد 
من احلروب واألزمات منذ 

بتعافي سموه من العارض 
الصحي، سائال املولى تعالى 
أن يدمي على سموه، حفظه 
اهلل، موفور الصحة ومتام 

العافية.
هذا، وقــد بعث صاحب 

لالرهاب في خمس جبهات 
وتشهد ستة نزاعات داخلية 
في ست دول عربية من اصل 
١4 عملية حفظ سالم يضاف 
الى ذلك وجود اكثر من ثلث 
الالجئني والنازحني في العالم 

باملنطقة العربية«.
وقــال »لقــد كررنــا في 
اكثر من اجتماع ومناســبة 
ومحفــل ان حــل القضيــة 
الفلسطينية يكمن في اعادة 
احلق ألصحابه في ارضهم 
ودولتهــم والتوصــل الــى 
تسوية شاملة وعادلة ودائمة 
مــن خــالل تنفيذ قــرارات 
مجلــس األمــن ذات الصلة 
وإنهاء االحتالل وإقامة دولة 
فلسطينية عاصمتها القدس 

الشرقية«.
سياســات  ان  وذكــر 
اســرائيل منــذ ان انضمت 
لألمم املتحدة يجمعها عامل 
مشــترك هو عــدم االلتزام 
مبيثاقها وعدم تنفيذ قرارات 

السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقية شكر جوابية 
ضمنها سموه خالص شكره 
وتقديره على ما أعرب عنه 
معاليــه مــن تهــان وطيب 
الدعاء،  املشــاعر وصــادق 
متمنيا سموه ملعاليه دوام 
العافية  الصحــة وموفــور 
الشــقيقة  ولدولــة ليبيــا 
وشــعبها الكرمي االستقرار 

واالزدهار.
كما تلقى صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
برقيــة تهنئــة مــن أحمــد 
أبوالغيط األمني العام جلامعة 
الدول العربيــة أعرب فيها 
عن خالــص تهانيه بتعافي 
سموه من العارض الصحي، 
سائال املولى تعالى أن يدمي 
على سموه موفور الصحة 

ومتام العافية.
هذا، وبعث صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية شكر جوابية ضمنها 
سموه خالص شكره وتقديره 
على ما أعــرب عنه معاليه 
من تهــان وطيب املشــاعر 
وصادق الدعاء، متمنيا سموه 
ملعاليه دوام الصحة وموفور 

العافية.
كما تلقى صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
برقية تهنئة من قداسة البابا 
بابــا  الثانــي  تواضــروس 
األسكندرية وبطريرك الكرازة 
املرقســية بجمهورية مصر 
العربية الشقيقة أعرب فيها 
عن خالــص تهانيه بتعافي 
سموه من العارض الصحي، 
متمنيا لسموه موفور الصحة 

ومتام العافية.
هــذا وقد بعــث صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقية شكر جوابية 
ضمنها سموه خالص شكره 
وتقديره على ما أعرب عنه 
من تهاني وطيب املشــاعر، 
متمنيا سموه له دوام الصحة 

وموفور العافية.

مجلــس األمن والشــرعية 
الدوليــة واالســتمرار فــي 
انتهاكاتها في ظل غياب اي 

مساءلة.
»ميثــاق  ان  واوضــح 
األمم املتحدة ميثل ضماننا 
ووسيلتنا األولية للوقاية 
من النزاعــات كما ان هناك 
مبــادرات مطروحــة منــذ 
ســنوات طويلــة رفضتها 
اسرائيل كإنشاء منطقة في 
الشــرق األوسط خالية من 

أسلحة الدمار الشامل«.
وحول اجلانب االنساني 
اكد العتيبي ان »عملنا يجب 
ان يكون االنســان محوره 
والقانون مصدره وان نسعى 
حلياة كرمية لشعوب املنطقة 
والعالم في السلم واحلرب 
ولقد انضممنا مع فرنســا 
ومجموعــة من الــدول في 
الدفاع عن املدنيني واملنشآت 
املدنيــة مــن مستشــفيات 
ومــدارس ملنع اســتهدافها 

خالل احلروب«.
وقال »لقد ذقنا األمّرين 
خالل احتالل الكويت الذي 
شــهد العديد من انتهاكات 
الدولي االنســاني  القانون 
ونأخذ على عاتقنا االهتمام 
املضاعــف لضمــان احترام 
الدولي  اجلميــع للقانــون 

االنساني«.
ولفت الى ان عدد الالجئني 
والنازحني في الدول العربية 
ارتفــع الــى ٢4 مليونا من 
اصل 7٠ مليون الجئ ونازح 
وطالب جلوء في العالم اي 

اكثر من الثلث.

تلقى اتصاالت من رئيس الوزراء العراقي واحلكيم والسراج وأبوالغيط وبابا اإلسكندرية

الكويت تسعى إلى تعزيز األمن اإلقليمي والتوسط حلل خالفات دول املنطقة

صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد

سمو ولي العهد خالل استقباله سمو الشيخ جابر املباركسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال مرزوق الغامن

سمو ولي العهد مستقبال الشيخ خالد اجلراح

السفير منصور العتيبي خالل اجتماع مجلس األمن

األمير الشيخ صباح األحمد 
برقية تهنئة من فايز السراج 
الرئاســي  رئيــس املجلس 
حلكومة الوفاق الوطني في 
دولة ليبيا الشــقيقة أعرب 
فيهــا عــن خالــص تهانيه 

اســتقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس 

االمة مرزوق الغامن.
كما استقبل سمو ولي العهد سمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك.
واستقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد بقصر بيان صباح امس نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشــيخ 

صباح اخلالد.
كما استقبل سمو ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الــوزراء ووزير الداخلية الشــيخ 

خالد اجلراح.

اكثر من سبعة عقود«.
وأضــــــاف ان هـــــــذه 
املنطقــة التــي تعــد مهــد 
األديــان الســماوية الثالثة 
االنســانية  واحلضــارات 
والثقافات التي حتتوي على 
اقــدم مدن العالــم املتمتعة 
بثــروات طبيعيــة وموارد 
بشــرية هائلة من املؤسف 
ان تشهد هذه األزمات األمنية 

والسياسية املزمنة.
وأوضح العتيبي ان األمم 
املتحدة عامة ومجلس األمن 
خاصة تتعامل مع اكثر من 
ثمانيــة ملفات في الشــرق 
األوسط منها ما مضى عليه 
اكثر من نصف قرن كالقضية 
الفلسطينية واخرى سنوات 
واليمــن  كســورية  عــدة 
والسودان وليبيا وتتعرض 
في الوقت الراهن خمس دول 
عربية الحتــالل اجزاء من 

اراضيها.
واكد ان »املنطقة تتصدى 

اجلراح: تعاون أمني عميق مع الواليات املتحدة

رئيس األركان بحث التعاون العسكري مع بريطانيا

استنفار في »التربية« لتالفي أي أزمة قبل العام الدراسي
وتخصيص خطوط للطوارئ على مدار الساعة

أكد نائب رئيس مجلس 
الــوزراء ووزيــر الداخلية 
الشــيخ خالد اجلراح عمق 
عالقات التعاون والتنسيق 
الدائم بني الكويت والواليات 
املتحدة األميركية في جميع 
املجــاالت خاصة في املجال 

األمني.
جــاء ذلــك وفــق بيان 
العامة  لــإدارة  صحافــي 
للعالقــات واإلعالم األمني 
الداخليــة عقــب  بــوزارة 
الشــيخ خالــد  اســتقبال 
اجلــراح مبكتبه فــي مقر 
الواليات  الــوزارة ســفير 
املتحــدة األميركيــة لــدى 
الكويت لورانس سيلفرمان 
الســفير  ويرافقــه نائــب 
الري ميمــوت، حيث بحث 
اجلانبان عددا من القضايا 

اســتقبل رئيس األركان 
الفريــق  العامــة للجيــش 
الركن محمد اخلضر امللحق 
العســكري البريطاني لدى 
البــالد العقيد بحــري بول 

مولفيني.
حيث مت خالل اللقاء تبادل 
الودية ومناقشة  األحاديث 
أهــم األمــور واملواضيــع 
املشــترك،  االهتمــام  ذات 
الســيما املتعلقة باجلوانب 

العسكرية.
حضر اللقاء مدير شؤون 
امللحقني والبعثات العسكرية 
العميد الركن مساعد خزام 
احلمدان، وقائد مهمة اجليش 
البريطاني في الكويت العميد 

آندي بار.

عبدالعزيز الفضلي

تعيش وزارة التربية في 
حالة استنفار دائم من خالل 
استعداداتها للعام الدراسي 
اجلديد والعمل على اجلهوزية 
التامــة الســتقبال املعلمني 
واملتعلمــني مطلــع الشــهر 
املقبل، حيــث وجهت جلنة 
االســتعداد للعام الدراســي 
٢٠٢٠/٢٠١٩ في وزارة التربية 
أنظارها إلى املدارس اجلديدة 
التي ستدخل اخلدمة في العام 
اجلديد، حيث قامت بتقييم 
الوضــع فــي هــذه املدارس 
وحتديد عدد من النقاط التي 
أهمها استكمال عملية تأثيثها 
وتوفيــر الدفعة الثانية من 
الكتب وتنظيف املدارس كي 
تكون جاهزة بالكامل مطلع 
األسبوع املقبل واالطالع على 
مــا مت اجنازه خــالل الفترة 
الســابقة ومتابعــة العقود 
اخلدمية مع اجلهات املعنية.
وكشفت مصادر تربوية 
مطلعة عن مناقشة اللجنة 
التي عقــدت اجتماعها أمس 
برئاسة وكيل وزارة التربية 
د.ســعود احلربــي عددا من 
امللفــات اخلاصــة بعمليــة 
االســتعداد للعام الدراســي 
اجلديد ســواء فــي املدارس 
العاملــة أو اجلديدة، مبينة 

بأهميــة دور الكويــت فــي 
استقرار األمن وحفظ السالم 
باملنطقــة، معربا عن تطلع 

والتربية اخلاصة ومديري 
الشــؤون الهندسية ملتابعة 
أعمال الصيانة في املدارس 
أكد ضرورة االســتمرار في 
العمل واحلرص على تذليل 
قصارى اجلهود إلجناز العمل 
بالشــكل املطلوب، الفتا إلى 
حتديــد الــوزارة خلطــوط 
متاحــة خالل الـ ٢4 ســاعة 

حلاالت الطوارئ.
هذا ونظمت إدارة التطوير 
والتنميــة برنامجا تدريبيا 
تأهيليا لشغل وظيفة معاون 
أمن ومرافق طلبة في مدارس 
وزارة التربيــة ملــدة 5 أيام 
متتالية على مسرح اإلدارة 

باجلابرية.

بالده إلى استمرار التنسيق 
البلديــن  والتعــاون بــني 

الصديقني.

وتطرق البرنامج التدريبي 
إلــى 5 محاور للمشــاركني 
تضمنت تعريفهم باألهمية 
الوظيفيــة لهــم واحلقــوق 
والواجبــات والتعرف على 
ســمات وخصائص املرحلة 
العمريــة للطلبة، باإلضافة 
إلــى كيفيــة التعامــل مــع 
واملشــــاكل  االضطرابــات 
الســلوكية، كذلــك التعرف 
علــى احتياجات الطلبة في 

البيئة املدرسية.
وتطرق البرنامج أيضا إلى 
كيفية التعامل مع الضغوط 
احلياتية التي تواجه الطلبة، 
وأخيرا األمن والسالمة داخل 

البيئة املدرسية.

استقبل السفير األميركي وأكد عمق العالقات بني البلدين

احلربي بحث امللفات اخلاصة للمدارس العاملة أو اجلديدة

الشيخ خالد اجلراح مستقبال السفير األميركي

الفريق الركن محمد اخلضر مستقبال العقيد بحري بول مولفيني 

د.سعود احلربي خالل االجتماع 

ذات االهتمام املشترك.
من جانبه، أشاد السفير 
البيــان  ســيلفرمان وفــق 

تقــدمي بعــض التقارير عن 
أوضاع املــدارس في أعمال 
التكييف والصيانة والكهرباء 
واملرافق الصحية واخلرير 
العلــم  ســاحة  ومظــالت 
وحاجة املدارس اجلديدة من 
التعليمية واإلدارية  الهيئة 
واإلشرافية مع حصر أعداد 
منفذات اخلدمة في كل مدرسة 
لتحقيق العدالة في توزيعهن 
وتالفي أي أزمة مطلع العام 

الدراسي.
إلى ذلك، أكد احلربي في 
اجتماعــه الــذي عقده أمس 
بحضور الوكالء املساعدين 
املناطــق  ومديــري عمــوم 
التعليمية والتعليم الديني 

املنطقة تتصدى لإلرهاب في 5 جبهات وتشهد 6 نزاعات داخلية في 6 دول عربية

االمير هنّأ رئيس املجلس السيادي في السودان
بعث صاحب الســمو األمير الشيخ صباح 
األحمــد ببرقية تهنئة إلــى الفريق أول ركن 
عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس املجلس 
السيادي في جمهورية السودان الشقيقة، عبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة تشكيل 
املجلس السيادي في جمهورية السودان الشقيقة 
وأدائه اليمني الدستورية رئيسا للمجلس، متمنيا 
سموه له كل التوفيق والسداد لكل ما فيه خير 
ومصلحة واستقرار البلد الشقيق وتوجيه كل 
طاقاته وامكانياته للنهوض به وحتقيق كل ما 
ينشده من منو وتقدم وازدهار، مشيدا سموه 

بالعالقات الوطيدة التي جتمع البلدين والشعبني 
الشقيقني، متمنيا له دوام الصحة وموفور العافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
ببرقيــة تهنئة إلى الفريق أول ركن عبدالفتاح 
السيادي  املجلس  البرهان عبدالرحمن رئيس 
في جمهورية السودان الشقيقة، ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة تشكيل املجلس السيادي 
في جمهورية السودان الشقيقة وأدائه اليمني 
الدستورية رئيسا للمجلس، متمنيا سموه له كل 
التوفيق والسداد. كما بعث سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

العجمي هنأ صاحب السمو
 هنأ الشــاعر سعد العجمي 
صاحب الســمو االمير الشيخ 
صباح االحمد بتعافيه من العارض 
الصحــي، وقال فــي تصريح 
صحافي: احلمد هلل على سالمة 
والدنا وقائد مســيرتنا  صاحب 
الســمو األمير الشــيخ صباح 
االحمد، سائال اهلل ان يطيل اهلل 
 في عمره ويحفظه ذخرا وسندا 
ان  للكويت وأهلهــا. وأضاف 
صاحب السمو يسخر دائما وقته 
سعد العجمي وجهده لرفعه الكويت وازدهارها.


