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سموه استقبل ولي العهد والمبارك والغانم

األمير :نقف مع السعودية في إجراءاتها لمواجهة اإلرهاب

• صاحب السمو مستقبال سمو ولي العهد

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو �أمری البالد ال�شیخ �صباح الأحمد ،بق�رص
بيان �أم�س� ،سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد.
كما ا�ستقبل �سموه� ،سمو ال�شیخ جابر املبارك رئی�س جمل�س
الوزراء.
وا�ستقبل �سموه ،رئی�س جمل�س الأمة مرزوق الغامن.

• سموه لدى لقائه مرزوق الغامن

• ...وخالل استقباله سمو الشيخ جابر املبارك

من جهة �أخرى ،بعث �سمو �أمري البالد ،بربقية �إلى خادم احلرمني
ال�رشيفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز ،ملك ال�سعودية ،عرب
فيها �سموه عن ا�ستنكار الكويت ال�شديد ال�ستهداف مطار �أبها
الدويل يف ال�سعودية مبقذوف والذي �أ�سفر عن �إ�صابة عدد من
امل�سافرين من خمتلف اجلن�سيات و�إحلاق �أ�رضار ب�صالة املطار

معربا �سموه عن �إدانة الكويت لهذا العمل الإرهابي الآثم الذي
ا�ستهدف �أرواح الأبرياء الآمنني وزعزعة الأم��ن واال�ستقرار
يف البلد ال�شقيق وال��ذي يتنافى مع جميع ال�رشائع والقيم
ا لإن�سانية.
و�أكد �سموه وقوف الكويت مع اململكة وت�أييدها لكل ما تتخذه

من �إجراءات ملواجهة الإرهاب وحفظ �أمنها وجمددا موقف الكويت
الراف�ض للإرهاب بكافة �أ�شكاله و�صوره �سائال �سموه املولى
تعالى �أن يحفظ ال�سعودية و�شعبها الكرمي من كل مكروه.
كما بعث �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد ،و�سمو ال�شيخ جابر
املبارك ،رئي�س جمل�س الوزراء ،بربقيات مماثلة.

القيادة السياسية هنأت روسيا
والفلبين وعزت الصين

بعث �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد ،بربقية تهنئة �إلى الرئي�س
الرو�سي فالدميري بوتني ،عرب فيها �سموه عن خال�ص تهانيه مبنا�سبة العيد
الوطني لرو�سيا االحتادية متمنيا �سموه له موفور ال�صحة والعافية ولبالده دوام
التقدم واالزدهار وللعالقات الوطيدة بني البلدين املزيد من التطور والنماء .كما
بعث �سمو �أمري البالد ،بربقية تعزية �إلى الرئي�س ال�صيني �شي جني بينغ ،عرب فيها
�سموه عن خال�ص تعازيه و�صادق موا�ساته ب�ضحايا الأمطار الغزيرة والفي�ضانات
التي اجتاحت مقاطعة «غوانغ�شي» جنوبي ال�صني و�أ�سفرت عن �سقوط العديد من
ال�ضحايا وامل�صابني وتدمري للمرافق العامة واملمتلكات راجيا �سموه لل�ضحايا
الرحمة وللم�صابني �رسعة ال�شفاء و�أن يتمكن امل�س�ؤولون يف البلد ال�صديق من
جتاوز �آثار هذه الكارثة الطبيعية .وبعث �صاحب ال�سمو ،بربقية تهنئة �إلى
الرئي�س الفلبيني رودريغو دوتريتي ،عرب فيها �سموه عن خال�ص تهانيه مبنا�سبة
العيد الوطني لبالده متمنيا �سموه له موفور ال�صحة والعافية ولبالده دوام التقدم
واالزدهار .كما بعث �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد ،و�سمو ال�شيخ جابر
املبارك ،رئي�س جمل�س الوزراء ،بربقيات مماثلة.

تنظمه مؤسسة عبدالعزيز البابطين اليوم

سفير هولندا :منتدى الهاي يحفز
ثقافة السالم في العالم
�أث��ن��ى �سفري ه��ول��ن��دا يف الكويت
فران�س بوتايت على مبادرة م�ؤ�س�سة
عبدالعزيز �سعود البابطني الثقافية
الكويتية لتنظيم املنتدى العاملي
لثقافة ال�����س�لام يف مدينة اله��اي
الهولندية اليوم والذي من �ش�أنه �أن
يحفز ثقافة ال�سالم يف العامل.
وقال ال�سفري بوتايت يف مقال ن�رش
يف بوابة اخبار «تاميز كويت» ان
«الفنانني والكتاب واملو�سيقيني
والعلماء ي�شكلون جمتمعا عامليا
يفوق احل��دود والعقليات املحلية
وغالب ًا ما ي�أخذون زمام املبادرة يف
ار�شادنا الى طريق ال�سالم».
ولفت الى ان درا�سة الثقافة اال�سالمية
والعربية ازده��رت يف هولندا منذ
ق��رون م��ن ال��زم��ن فقد ك��ان التجار
ال��ه��ول��ن��دي��ون ي��ق��ط��ع��ون البحار
ويحر�صون على التعلم من الثقافات
الأخرى .و�أتبع «لذلك ا�صبحت مدينة
ليدن الهولندية ال�رشيك الطبيعي
مل�ؤ�س�سة البابطني يف حتفيز درا�سة
الوطن العربي» .وعن اختيار رئي�س
م�ؤ�س�سة البابطني الدكتور عبدالعزيز
البابطني ق�رص ال�سالم مبحكمة العدل
الدولية مبدينة اله��اي مقرا لعقد
املنتدى ق��ال ال�سفري بوتايت ان
«اختيار هذا الق�رص التاريخي كمكان

لعقد م�ؤمتر عاملي يحفز على تعليم
ال�سالم ويركز على حماية الرتاث
الثقايف يف اوقات احلروب».
وي�شارك نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير اخلارجية ال�سابق ال�شيخ د.
حممد ال�صباح يف اجلل�سة الثانية
من املنتدى العاملي لثقافة ال�سالم
والتي تعقد بعنوان «حماية الرثاث
الثقايف  -العراق واليمن».
وي�����ش��ارك يف جل�سات امل ��ؤمت��ر من
الكويت كذلك وزير الرتبية والتعليم
العايل د .حامد العازمي.
وتنظم م�ؤ�س�سة عبدالعزيز �سعود
البابطني الثقافية املنتدى العاملي
لثقافة ال�����س�لام يف ق����صر ال�سالم
مبحكمة ال��ع��دل ال��دول��ي��ة مبدينة
الهاي الهولندية بال�رشاكة مع معهد
ال�سالم الدويل ومقره مدينة نيويورك
وجامعة ليدن الهولندية ومنظمة
ال�صليب االحمر الدولية وم�ؤ�س�سة
كارنيغي لل�سالم ال���دويل وق�رص
ال�سالم يف هولندا .ومن املقرر ان
ي�شارك يف امل�ؤمتر الذي ي�ستمر يوما
واحدا �شخ�صيات �سيا�سية واكادميية
وثقافية من خمتلف انحاء العامل
ملناق�شة ع��دة م��و���ض��وع��ات بينها
«تدري�س ثقافة ال�سالم» و«حماية
الرتاث الثقايف العاملي».

• سمو ولي العهد مستقبال سمو الشيخ جابر املبارك

• ...وخالل استقباله مرزوق الغامن

ولي العهد التقى المبارك
والغانم والجراح

ا�ستقبل �سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد ،بق�رص بیان �أم�س� ،سمو
ال�شیخ جابر املبارك رئی�س جمل�س الوزراء.
كما ا�ستقبل �سموه ،رئی�س جمل�س الأمة مرزوق الغامن.
وا�ستقبل �سموه ،نائب رئی�س جمل�س الوزراء وزیر الداخلیة ال�شیخ
خالد اجلراح.
• سموه مستقبال الشيخ خالد اجلراح

المبارك استقبل
رئيس شركة
«هواوي»

ا�ستقبل �سمو ال�شیخ جابر املبارك
رئی�س جمل�س ال��وزراء ،وبح�ضور
امل��دي��ر ال��ع��ام لهيئة ت�شجیع
اال�ستثمار املبا�رش ال�شیخ د.
م�شعل اجل��اب��ر ،يف ق�رص بیان
�أم�س ،رئی�س �رشكة «ه��واوي» يف
�أفریقیا وال����شرق الأو���س��ط ع�ضو
جمل�س االدارة یي ك�سیانغ ،والوفد
املرافق له وذلك مبنا�سبة زیارته
للبالد.

• سمو الشيخ جابر املبارك مستقبالً رئيس شركة «هواوي»

التعليم محور رئيسي في العالقة الحميمة بين البلدين

السفير األميركي :سعداء بالشراكة الناجحة مع وزارة التربية
كتب �سالمة ال�سليماين:

• السفير األميركي وسعود احلربي يتوسطان احلضور في حفل االستقبال

قال �سفري الواليات املتحدة لدى الكويت لوران�س
�سيلفرمان �إن التعليم يعد حم��ورا رئي�سيا يف
العالقة امل�شرتكة بني البلدين م�ؤكدا �أنه ال يوجد
�أي �ش�أن �أهم من تعليم الأجيال اجلديدة.
جاء ذلك يف كلمة �ألقاها �سيلفرمان خالل حفل
اال�ستقبال الذي نظمته ال�سفارة الأمريكية على
��شرف خريجي برنامج ت��دري��ب معلمي اللغة
االنكليزية بوزارة الرتبية.
وذك��ر �أن «تعلم اللغة الإنكليزية يعد جوهر
كل املو�ضوعات الأخ���رى» معربا عن �سعادته
بال�رشاكة الناجحة وامل�ستمرة على مدى ثالث
�سنوات مع وزارة الرتبية الكويتية.
و�أ�ضاف «نقدر اجلهود الكويتية يف توفري فر�ص
النجاح للطالب الكويتيني ونت�شارك �سويا يف هذا
الهدف» م�شيدا بحر�ص املعلمني واملعلمات على
اال�ستفادة من اخلربات امل�شاركة يف هذا الربنامج

التدريبي املقام بالتعاون مع م�ؤ�س�سة «امدي�ست»
وي�ستمر ملدة �شهر.
ولفت �إلى �أن «متكني ال�شباب» وت�أهيلهم للم�شاركة
الفعالة يف �سوق العمل املحلي ي�أتي �ضمن حماور
خطة الكويت التنموية الفتا �إلى �أن اكت�سابهم
مهارات اللغة الإنكليزية ي�سهم يف ذلك ومن ثم
املناف�سة العاملية ال �سيما جلهة االبتكار والنمو
االقت�صادي .وذكر �سيلفرمان �أن الزيارة التي قام
بها وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو �إلى
الكويت �أخريا تطرقت لبحث �سبل حت�سني التعاون
بني البلدين ال �سيما يف جمال التبادل التعليمي
والأكادميي مرحبا با�ستقبال املزيد من الطالب
الكويتيني ال�ستكمال درا�ستهم العليا يف الواليات
املتحدة.
من جانبه تقدم وكيل وزارة الرتبية د�.سعود
احلربي يف كلمة مماثلة بال�شكر للقائمني على
ال�سفارة الأمريكية ملا قدموه من جهود يف �إجناح
هذه ال�رشاكة على مدى ثالثة �أعوام وتوفري فر�ص

النجاح والإبداع.
و�أ�ضاف احلربي �أن املعلمني وامل�رشفني ور�ؤ�ساء
الأق�سام ممن �شاركوا يف الربنامج التدريبي عليهم
م�س�ؤولية كبرية يف التفاين بالعمل مثمنا التزامهم
بـ«موا�صلة التعلم وتطوير مهاراتهم».
من جهته قال الوكيل امل�ساعد لقطاع التدريب
والتطوير الإداري بوزارة الرتبية فهد الغي�ص يف
كلمة مماثلة �إن هذه الدورة تقام للعام الثالث
بتعاون م�شرتك بني وزارة الرتبية وال�سفارة
الأمريكية وم�ؤ�س�سة امدي�ست معربا عن التطلع
ال�ستمرار هذا التعاون.
وقال الغي�ص �إن الدورة التي ت�ستمر ملدة �شهر
بعيدا عن �أجواء املدر�سة ت�ستهدف اكت�ساب ال�سبل
اجلديدة والأكرث فعالية للتدري�س.
و�أو���ض��ح �أن ه��ن��اك فر�صا تعليمية يف جمال
التعليم امل�ستمر ت�شمل برامج التبادل ودورات
يف جمال التعليم الإلكرتوين وور�ش عمل يقدمها
اخت�صا�صيون زائرون من الواليات املتحدة.

