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األمير: ليسدد اهلل اخلطى لكل ما فيه خير وخدمة الوطن
تلقــى صاحــب الســمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
رســالة تهنئة مــن مرزوق 
الغامن رئيــس مجلس األمة 
أعرب فيها عن خالص تهانيه 
وتهانــي اخوانــه أعضــاء 
مجلس األمة بتعافي سموه 
من العارض الصحي مبتهال 
إلى الباري جل وعال أن ينعم 
على سموه مبوفور الصحة 
ومتــام العافيــة وأن يحفظ 
ســموه ذخرا ورمزا للوطن 
العزيز وشعبه الكرمي وقائدا 
للمسيرة التنموية الطموحة 
التي يشهدها الوطن العزيز 
لتحقيق املزيد مما ينشــده 

من تقدم وازدهار.
هــذا، وقد بعــث صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد برسالة شكر جوابية 
إلى مــرزوق الغــامن رئيس 
مجلس األمة عبر فيها سموه 

في ظل قيادة سموه احلكيمة.
هــذا وقد بعــث صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقية شكر جوابية 
إلى أخيــه صاحب اجلاللة 
السلطان قابوس بن سعيد 
سلطان عمان الشقيقة ضمنها 
سموه بالغ شكره وتقديره 
على ما أعــرب عنه جاللته 
من تهاني وطيب املشــاعر 
وصــادق الدعــاء، متمنيــا 
ســموه رعــاه اهلل جلاللته 
دوام الصحة وموفور العافية 
ولســلطنة عمان الشــقيقة 
الرقي  الكرمي كل  وشــعبها 
والنماء في ظل قيادة جاللته 

الرشيدة.
كما تلقى صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
برقيــة تهنئــة مــن أخيــه 
الناصــر  الرئيــس محمــد 
رئيس اجلمهورية التونسية 

من الرقي والنماء.
كما تلقى صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
برقية تهنئة من أخيه صاحب 
السمو السيد فهد بن محمود 
آل سعيد نائب رئيس الوزراء 
في ســلطنة عمان الشقيقة 
أعرب فيها عن خالص تهانيه 
بتعافي سموه من العارض 
الصحي، سائال املولى تعالى 
أن يدمي على ســموه موفور 

الصحة ومتام العافية.
هــذا وقد بعــث صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقية شكر جوابية 
إلى أخيــه صاحب الســمو 
الســيد فهــد بن محمــود آل 
سعيد نائب رئيس الوزراء في 
سلطنة عمان الشقيقة ضمنها 
سموه خالص شكره وتقديره 
على ما أعرب عنه سموه من 
تهاني وطيب املشاعر وصادق 

عن خالص شكره وتقديره 
على ما أعــرب فيها معاليه 
وإخوانه أعضاء مجلس األمة 
من طيب املشــاعر وخالص 
التهاني وصادق الدعاء، سائال 
سموه املولى تعالى أن يدمي 
على اجلميع موفور الصحة 
العافية وأن يسدد اخلطى لكل 
ما فيــه خير وخدمة الوطن 

العزيز ورفعة شأنه.
كما تلقى صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
برقية تهنئة من أخيه صاحب 
اجلاللة السلطان قابوس بن 
سعيد سلطان عمان الشقيقة 
أعرب فيها جاللته عن خالص 
تهانيــه بتعافي ســموه من 
العــارض الصحــي، ســائال 
املولى تعالــى أن يدمي على 
سموه موفور الصحة ومتام 
العافية وأن يحقق للكويت 
املزيد مــن التقدم واالزدهار 

الشــقيقة أعــرب فيهــا عن 
خالص تهانيه بتعافي سموه 
من العارض الصحي، سائال 
املولى تعالــى أن يدمي على 
سموه موفور الصحة ومتام 
العافية وأن يحقق للكويت 
املزيد مــن التقدم واالزدهار 
فــي ظــل القيــادة احلكيمة 

والرشيدة لسموه.
هــذا وقد بعــث صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقية شكر جوابية 
إلــى أخيــه الرئيــس محمد 
الناصر رئيــس اجلمهورية 
التونســية الشقيقة ضمنها 
سموه خالص شكره وتقديره 
على ما أعرب عنه من تهاني 
وطيــب املشــاعر وصــادق 
الدعــاء، متمنيــا ســموه له 
والعافيــة  الصحــة  دوام 
التونســية  وللجمهوريــة 
الشقيقة وشعبها الكرمي املزيد 

الدعاء متمنيا سموه ملعاليه 
دوام الصحة وموفور العافية.
وتلقــى صاحب الســمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
برقية تهنئة من دولة فيصل 
عاكف الفايز رئيس مجلس 
األعيان في اململكة األردنية 
الهاشمية الشقيقة أعرب فيها 
عن خالــص تهانيه بتعافي 
سموه من العارض الصحي، 
سائال املولى تعالى أن يدمي 
على ســموه 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 
مــن تهاني وطيب املشــاعر 
وصادق الدعاء، متمنيا سموه 
لــه دوام الصحــة وموفور 

العافية.
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صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد

الكويت: حتقيق املصاحلة في الصومال
ستكون له نتائج إيجابية عديدة

جائزة البحرين للكتاب مخصصة ملشاركات الكويت
املنامــةـ  )كونــا(: أعلنــت هيئة 
البحرين للثقافة واآلثار عن فتح باب 
التسجيل جلائزة البحرين للكتاب 
لعــام ٢٠٢٠ وتأتــي هذه النســخة 
مخصصة ملشاركات كتاب وباحثي 

الكويت.
وقالــت الهيئة في بيــان إن هذه 
اجلائــزة تعطــى ضمــن فعاليــات 
»معرض البحرين الدولي للكتاب« 
الذي ســيقام في مارس العام املقبل 
حتت عنوان »عمل إبداعي في الشعر 

أو الرواية«.
وأكــدت التزامهــا بتعزيز مكانة 
األدب والكتابة عبر هذه اجلائزة التي 
تركز على تشــجيع األعمال األدبية 

والعلميــة واملؤلفات واملنشــورات 
مبختلــف أنواعهــا إذ ترصد قوائم 
في مواضيــع محددة كل عــام بناء 
على حقل معني يتم انتقاؤه في كل 

دورة للجائزة.
وأضافــت انــه يتم فــرز الكتب 
الــواردة الختيار األكثر جدارة منها 
للفــوز من خالل جلنة حتكيم تركز 
على دراسة األعمال واملؤلفات املقدمة.
وأوضحت أن األعمال املشــاركة 
من الكويت تسلم إلى سفارة مملكة 
البحرين في العاصمة الكويت خالل 
فترة فتح باب املشاركة من إعالن فتح 
باب الترشيح حتى نهاية ديسمبر من 
العام احلالي، مشيرة إلى أن اإلعالن 

عن الفائــز باجلائزة ســيتم ضمن 
فعاليات معــرض البحرين الدولي 

للكتاب العام املقبل.
وأفــادت بأن تســليم الكتب يتم 
عن طريق سفارة البحرين او إرسال 
املشاركات مباشــرة إلى بريد هيئة 
البحريــن للثقافة واآلثار رقم ٢١٩٩ 
)املنامة - مملكة البحرين( كما تطالب 
الهيئة املشاركني مبلء استمارة خاصة 
باجلائزة عبــر موقعها اإللكتروني 
)www.culture.gov.bh( قبــل إغالق 

باب التقدمي.
واشترطت ان املتقدم للجائزة ال 
يكون قد سبق له الفوز بأي جائزة 
عربية، وعلى املؤلف أن يقدم إنتاجه 

منشــورا في كتــاب باللغة العربية 
الفصحى )خمس نسخ من الكتاب( 
ولن تقبل النتاجات املكتوبة باللهجات 
العامية أو بلغات أخرى غير العربية 
وترفض املســاهمات املطبوعة على 

اآللة الكاتبة أو بخط اليد.
كما يشــترط أال يتجــاوز العمر 
الزمنــي للعمــل املقدم ســنتني من 
تاريخ اقامة معرض البحرين الدولي 
للكتاب احلالــي والذي يعلن خالله 
اسم الفائز وأن يكون العمل ملتزما 
بأصــول وقواعــد البحــث العلمــي 
ومناهــج التأليــف وأخالقياته وأن 
يكون أصيال ومبتكرا ويأتي بأفكار 

ورؤى وبيانات جديدة.

نيويورك - كونا: رحبت 
الكويت باملســاعي املبذولة 
مــن احلكومــة الصومالية 
والواليــات  الفيدراليــة 
االحتادية لتحقيق املصاحلة 
بالرغم من التحديات داعية 
جميــع األطراف إلى تخطي 
تقــوض  التــي  العقبــات 
حتقيق التكامل السياســي 
واالقتصــادي واألمنــي في 

الصومال.
جاء ذلك في كلمة الكويت 
بجلسة مجلس األمن حول 
الوضع فــي الصومال التي 
ألقاها املندوب الدائم السفير 

منصور العتيبي.
ودعا العتيبي إلى تغليب 
مصلحــة الدولــة أمــام أية 
مصالح أخرى خاصة، الفتا 
الى ان الفترة املقبلة تعتبر 
حاسمة ملستقبل الصومال 
في ظل اقتــراب موعد عقد 
االنتخابــات العامة بحلول 

.٢٠٢٠-٢٠٢١
وأشــار الــى ان حتقيق 
املصاحلة ستكون له نتائج 
إيجابيــة عديدة وســيمكن 
القادة الصوماليني من البناء 
على ما حتقق من إجنازات 

الناخبني والتصديق على عدد 
من القوانني املهمة.

تطلعــه  عــن  وأعــرب 
إلــى مواصلــة احلكومــة 
الفيدرالية جهودها الرامية 
إلى تنفيذ اخلطة االنتقالية 
وإجناز أجندتها اإلصالحية 
السياســية الشاملة، مؤكدا 
حرصها على حتقيق األهداف 
التنموية االقتصادية وتعزيز 
القدرات املالية الذاتية وزيادة 

إيراداتها.

وفيمــا يتعلــق باحلالة 
اإلنسانية أوضح العتيبي ان 
استمرار انعدام األمن الغذائي 
أعداد املشــردين  وارتفــاع 
داخليا إلى مستويات خطيرة 
والذين بلغ عددهم حاليا 6.٢ 
مليون شخص مبعث للقلق 

الشديد.
وأضاف ان التنبؤات عن 
حالــة املناخ غير مشــجعة 
وتنذر بقدوم موســم جاف 
جديد بسبب شــح األمطار 
وهو امر مثير للقلق، معربا 
عن خشــيته مــن أن يؤدي 
ذلك إلى عدم متكن الصومال 
من تلبية احتياجات اإلنتاج 

الزراعي لهذا العام.
مــن  تفاؤلــه  وأبــدى 
اخلطــوات التنمويــة التي 
اتخذتها احلكومة الفيدرالية 
الصومالية والتي أسهمت في 
إقرار صندوق النقد الدولي 
باستيفاء الصومال لشرط 
الترتيــب االئتماني  معيار 
وهــي خطــوة مهمــة فــي 
طريق تخفيف عبء الديون 
عن الدولة في إطار مبادرة 
املثقلــة  الفقيــرة  البلــدان 

بالديون.

وعبر العتيبي عن األسف 
لتعرض الصومال للحوادث 
مؤخرا والتي تذكر باخلطورة 
التي متثلها حركة الشباب 
وغيرهــا مــن اجلماعــات 

املسلحة.
اســتهداف  »ان  وبــني 
حركة الشــباب واجلماعات 
املسلحة األخرى ملوظفي األمم 
املتحدة ومنظمــات اإلغاثة 
العاملني فــي الصومال أمر 
مرفــوض وندينــه بأشــد 
العبارات وينبغي علينا في 
املجلــس التعامل معها بكل 
جديــة وحكمة لضمان عدم 

تكرارها«.
ان مــا يثيــر  وأوضــح 
القلق هــو تنامي قدرة تلك 
اجلماعات الذاتية في صناعة 
األجهزة املتفجرة والعبوات 
الناسفة وذلك يضع أهمية 
خاصة علــى حتقيق خطة 
إطار النهج الشــامل لألمن 
الهادفة إلى متكني قوات األمن 
الوطنية حلماية الدولة من 
مخاطــر اإلرهــاب والعنف 
املتطرف بطريقة تنســجم 
مع اخلطة االنتقالية وهيكل 

األمن الوطني.

الفترة املقبلة تعتبر حاسمة في ظل اقتراب موعد عقد االنتخابات بحلول 2020 - 2021

اإلعالن عن الفائز باجلائزة ضمن فعاليات معرض البحرين الدولي للكتاب

ً ألكسندر باالنوتسا : االحتفال بذكرى االستقالل غدا

السفير منصور العتيبي خالل جلسة مجلس األمن

مهمة خالل الفترة املاضية 
ومنها مواصلة تنفيذ الشق 
التقني في إطار خطة النهج 

الشامل لألمن.
وذكــر العتيبــي ان من 
االجنازات ايضا اســتكمال 
جلنــة مراجعــة الدســتور 
املستقلة للمراجعة األولية 
للدستور االحتادي املؤقت 
قانــون  مســودة  وإقــرار 
االنتخابــات واالنتهــاء من 
عملية حتديد مراكز تسجيل 

أسبوع ثقافي أوكراني في الكويت يناير املقبل
قال ســفير أوكرانيا لدى 
الكويت د.ألكسندر باالنوتسا 
ان بــالده ســتقيم أســبوعا 
ثقافيا في يناير املقبل في إطار 
التعاون املتبادل والشــراكة 

بني الكويت وأوكرانيا.
جــاء ذلــك فــي تصريح 
للســفير األوكراني أدلى به 
لـ »كونا« مبناســبة احتفال 
أوكرانيــا غدا بـ »يوم العلم 
األوكراني« واحتفالها بالعيد 
الـ ٢8 لذكرى اســتقاللها في 
٢4 أغسطس ١٩٩١ الذي يوافق 

يوم السبت املقبل.
وأوضح السفير األوكراني 
ان سفارته ستنظم »أسبوع 
الكويــت«  فــي  أوكرانيــا 
مبناســبة يــوم الوحدة في 
الفترة من ١٩ حتى ٢3 يناير 

واقتصادية وسياحية.
هــذه  مــن  ان  وقــال 
الفعاليــات إجــراء مباريات 
ودية ومسابقات بني العبي 
الكويــت وأوكرانيا وورش 
عمل بــني الطلبة الكويتيني 
الى  واألوكرانيــني، إضافــة 
تنظيم فعاليــات اقتصادية 
باملشاركة مع غرفة التجارة 

والصناعة الكويتية.
وأضاف انه ستتم إقامة 
املعرض التجاري وهو فرصة 
لعرض اإلمكانيات التجارية 
واالقتصاديــة والســياحية 
ألوكرانيــا وإقامــة التعاون 
املثمر بني الشركات األوكرانية 
والكويتية. وكانت ســفارة 
الكويت لدى أوكرانيا أقامت 
في األول من أغسطس اجلاري 

على العلم األزرق واألصفر 
كالعلــم الوطني الذي يعود 
تاريخه إلى عام ١848 عندما 
كان رمزا لألوكرانيني املقيمني 
في األرض التاريخية في غرب 

أوكرانيا )هاليشيناز(.
وأشار الى التفسير األكثر 
شهرة أللوان العلم األوكراني 
وهــو أن اللون األزرق ميثل 
السماء الهادئة حني األصفر 
عبارة عن حقل القمح املثمر.
وردا علــى ســؤال عــن 
العالقــات بــني البلدين، أكد 
السفير األوكراني عمق تلك 
العالقات في مجال املساعدات 
والتعــاون  البلديــن  بــني 
االقتصــادي واالســتثماري 
والســياحي  والصحــي 

والتعليمي والرياضي.

أيام ثقافية كويتية في مدينة 
لفيــف األوكرانية إذ تضمن 
البرنامــج فعاليــات ثقافية 

وفنية رائعة.
وعن احتفال بالده بذكرى 
االســتقالل قال الســفير ان 
أوكرانيــا حتتفــل فــي ٢4 
الـ ٢8  أغســطس بالذكــرى 
الستقاللها، مشــيرا الى انه 
في هذا اليوم نفسه من سنة 
١٩٩١ اعتمد البرملان األوكراني 
وثيقة سيادة دولة أوكرانيا، 
مــا مّثل مرحلــة جديدة في 
تطويــر أوكرانيــا احلديثة 

والدميوقراطية.
أوكرانيــا  ان  وأضــاف 
حتتفل في ٢3 أغسطس بيوم 
العلم األوكراني وفي عام ١٩١8 
صــّوت البرملــان األوكراني 

السفير د.ألكسندر باالنوتسا

٢٠٢٠ حتت عنوان »التجارة 
والتعليم والثقافة والرياضة.. 
األحداث التي توحد أوكرانيا 
وتقدمهــا للعالــم«، اذ يركز 
على مجــاالت مختلفة منها 
فعاليات رياضية وتعليمية 

رئيس الوزراء: تعزيز العالقات مع السودان
بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املبارك ببرقيــة لرئيس الوزراء في 
جمهورية الســودان الشــقيقة د.عبداهلل 
حمدوك هنــأه فيها مبناســبة أداء اليمني 
الدستورية رئيسا للوزراء، متمنيا له النجاح 
والتوفيق في حتقيق ما يتطلع إليه أبناء 
شعب السودان الشقيق من التقدم والرقي.

وأكد سموه حرص الكويت على تعزيز 
العالقات الثنائية بني البلدين الشــقيقني 
والتطلع للدفع بها قدما والســير بها على 
الدرب نفســه، معربا عــن خالص التهاني 
وأصــدق التمنيــات لــه مبوفــور الصحة 
والعافية وجلمهورية الســودان الشقيقة 
وشعبها باملزيد من االستقرار واالزدهار.

سموه هنأ نظيره السوداني بأدائه اليمني الدستورية

ممثل الكويت يتوجه للشيشان 
للمشاركة في افتتاح أكبر مسجد بأوروبا

غروزنــي ـ كونــا: وصل ممثــل الكويت 
املستشار بالديوان األميري د.عبداهلل املعتوق 
للعاصمة الشيشانية غروزني وذلك للمشاركة 
في افتتاح اكبر مسجد في قارة اوروبا مبدينة 

شالي وفعاليات دينية مرافقة.
وكان في استقبال املعتوق والوفد املرافق 
له مفتي جمهورية الشيشان صالح مجيدوف 
ونائب رئيس احلكومة ووزير املالية سلطان 
تغايــف ووزير املواصــالت والنقل رمضان 
تشــيرخيغوف والنائب فــي مجلس الدوما 
الروسي ادم ديليمخانوف وسفيرنا في روسيا 

االحتادية عبدالعزيز العدواني.
ومــن املقرر ان يجتمع ممثل الكويت مع 
رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف 
اضافة الى املشاركة في افتتاح مسجد مدينة 
شالي.  وكان ممثل الكويت املستشار بالديوان 
األميــري د.عبــداهلل املعتــوق غــادر البالد 
صباح أمس متوجها الى جمهورية الشيشان 
الصديقة، وذلك للمشــاركة في افتتاح أكبر 
مسجد في قارة أوروبا باسم الرئيس رمضان 
أحمد قديروف رئيس جمهورية الشيشــان 

الصديقة.

املستشار بالديوان األميري د. عبداهلل املعتوق لدى وصوله الى غروزني

اجلاراهلل بحث مع السفير األميركي 
التطورات اإلقليمية والدولية

محافظ اجلهراء استقبل السفير اإليراني
اســتقبل محافظ اجلهــراء ناصر فالح 
احلجرف مبكتبه في ديوان عام احملافظة 
سفير جمهورية اإلسالمية اإليرانية محمد 
ايراني، حيث مت خالل اللقاء تبادل األحاديث 
الودية التي تناولــت العالقات التاريخية 

والثنائية بني اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية 
والكويت وسبل تعزيزها بجميع املجاالت. 
وأكد احلجرف خالل اللقاء حرص الكويت 
على تعزيز العالقات التجارية واالقتصادية 

بني البلدين.

اجتمع نائــب وزيــر اخلارجية خالد 
اجلــاراهلل مع ســفير الواليــات املتحدة 
األميركية لدى الكويت لورانس سيلفرمان، 
ومت خــالل اللقــاء بحــث عدد مــن أوجه 
العالقــات الثنائيــة بني البلديــن إضافة 
إلى تطــورات األوضاع على الســاحتني 
اإلقليمية والدولية. حضر اللقاء مساعد 

وزير اخلارجية لشؤون مكتب نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية السفير 
الشيخ د.أحمد ناصر احملمد ومساعد وزير 
اخلارجية لشــؤون مكتــب نائب الوزير 
الســفير أيهم العمر ونائب مساعد وزير 
اخلارجية لشؤون األميركيتني املستشار 

صالح احلداد.

خالد اجلاراهلل مستقبال السفير لورانس سيلفرمان

ملشاهدة الڤيديو


