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الكويت تشارك اململكة الشقيقة احتفاالتها باليوم الوطني

األمير: السعودية تشهد نهضة تنموية عززت مكانتها اإلقليمية والدولية

نبارك ململكة العز والتوحيد عيدها 
الوطني ونتمنى أن مين الله عليها بدوام 
األمن واالستقرار في ظل القيادة احلكيمة 
خل��ادم احلرمني الشريفني وسمو ولي 
العهد األمير محمد بن سلمان كما نهنئ 
الشعب السعودي الشقيق ونتمنى أن 
يدوم عليهم األمن واألمان واالستقرار.. 

من داخل قلوبنا مبروك يا مملكة اخلير!

بني السطور

»التعليم  ملبتعثي  خصم  باملئة   15
ال�������ع�������ال�������ي« ع�����ل�����ى م��������ن اخل�����ط�����وط 

الكويتية

10

»دي��������وان احمل����اس����ب����ة« ي��ح��ص��ل ع��ل��ى 
مجلس  ع��ض��وي��ة  ف���ي  األول  امل���رك���ز 

املديرين مبنظمة األسوساي

5

داعش يعلن تبني الهجوم الذي استهدف احتفاال للقوات املسلحة في األحواز 

29 شخصا في الهجوم على العرض العسكري اإليراني  مقتل 

حالة من الفزع بني العسكريني اإليرانيني عقب الهجوم

قتل أكثر من 29  شخصا وأصيب آخرون 
بجروح في اعتداء استهدف صباح امس 
عرضا عسكريا في األح��واز بجنوب غرب 

إيران، بحسب حصيلة جديدة رسمية.
وأوردت وكالة إرنا أن »عدد الذين قتلوا 
في االعتداء االرهابي ارتفع الى 29 قتيال من 
بينهم نساء وأطفال من املتفرجني وميكن 
أن ترتفع هذه احلصيلة ألن اجلرحى في 
حالة حرجة«. وتابعت »أصيب أكثر من 
53 شخصا بجروح ونقلوا الى مستشفيات 
ع���دة«. ووق��ع الهجوم ال��ذي ل��م تعلن أي 
جهة مسؤوليتها عنه على الفور في اليوم 
الوطني للقوات املسلحة التي حتيي في 
22 سبتمبر من كل عام ذكرى إعالن بغداد 

احلرب على طهران )1988-1980(.
وتبنى تنظيم داعش - عبر وكالة أعماق 
التابعة له - الهجوم الذي استهدف عرضاً 
عسكرياً في مدينة األحواز في جنوب غرب 

ايران وأسفر عن مقتل 29 شخصاً.
وأوردت الوكالة الدعائية عبر حسابات 
على تطبيق ت��ل��غ��رام »إن��غ��م��اس��ي��ون من 
الدولة اإلسالمية يهاجمون جتمعاً للقوات 

اإليرانية في مدينة األحواز جنوب إيران«.
وات��ه��م وزي���ر اخل��ارج��ي��ة محمد ج��واد 
ظريف »نظاما أجنبيا« تدعمه الواليات 

املتحدة بالوقوف وراء االعتداء.
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الصني تستدعي السفير األمريكي 
بشأن العقوبات العسكرية 

استدعت وزارة اخلارجية الصينية ، ام��س  السفير األمريكي 
في بكني على خلفية ف��رض عقوبات جديدة ضدها بسب تعاونها 

العسكري مع روسيا، وفقا لتقارير التلفزيون

10 مشاريع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية  تشارك في 

العوضي: الكويت أوفت 
بجميع التزاماتها في 

إتفاقية األمان النووي 
قال املفوض التنفيذي للتعاون الدولي وضابط االتصال الوطني 
مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور نادر العوضي أمس السبت 

إن الكويت أوفت بجميع التزاماتها في اتفاقية األمان النووي.

في ندوة إقليمية للمجالس التشريعية اخلليجية

مجلس األمة يناقش توطني الوظائف 
بدول مجلس التعاون

بعث صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة 
ألخ��ي��ه خ���ادم احل��رم��ني الشريفني 
امللك سلمان ب��ن عبدالعزيز ملك 
اململكة العربية السعودية الشقيقة، 
أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة الذكرى الثامنة والثمانني 
لليوم ال��وط��ن��ي للملكة العربية 

السعودية الشقيقة. 
مشيدا سموه مبا يشهده البلد 
الشقيق من نهضة تنموية بارزة 
وإجن��������ازات ح���ض���اري���ة شملت 
مختلف املجاالت عززت من املكانة 
اإلقليمية والدولية الرفيعة التي 
تتبوأها اململكة العربية السعودية 
الشقيقة وأصبحت محل اعتزاز 

اجلميع، منتهزا سموه هذه املناسبة 
للتأكيد على عمق أواصر العالقات 
التاريخية الوطيدة واملتميزة وعلى 
عرى الروابط األخوية التي جتمع 

القيادتني والشعبني الشقيقني.

ملشاهدة الصفحات
PDF

األمم املتحدة عجزت عن مواجهة املجاعة في اليمن

العتيبي: األوضاع اإلنسانية في اليمن وصلت
إلى مراحل غير مسبوقة من املعاناة

أكدت الكويت أن األوضاع اإلنسانية في 
اليمن بصورة عامة وفي محافظة احلديدة 
بشكل خ��اص وصلت لألسف ال��ى مراحل 
غير مسبوقة من املعاناة اليومية للشعب 

اليمني الشقيق.
جاء ذلك خالل كلمة الكويت في جلسة 
عقدها مجلس األمن اجلمعة ملناقشة الوضع 
في اليمن وألقاها مندوب الكويت الدائم لدى 

األمم املتحدة السفير منصور العتيبي.وأكد 
العتيبي أن هذه املعاناة تسبب بها “قيام 
جماعة احلوثي باستغالل الطرق اخلاصة 
مبسارات املساعدات اإلنسانية من خالل 

النشر املكثف لنقاط التفتيش العسكرية في 
إعاقة واضحة ومتعمدة لوصول املساعدات 

اإلنسانية.

حتت رعاية رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغامن، 
يستضيف مجلس األم��ة ال��ن��دوة اإلقليمية لتوطني 
الوظائف واالستثمار في املوارد البشرية لدول مجلس 
التعاون اخلليجي غدا االثنني املوافق الرابع والعشرين 

من سبتمبر اجلاري.
وق��ال وكيل الشعبة البرملانية الكويتية النائب 
راك��ان يوسف النصف ان هذه الندوة اإلقليمية تقام 
بناء على قرار رؤساء املجالس التشريعية اخلليجية 
في اجتماعهم ال��دوري احل��ادي عشر وال��ذي أقيم في 

دولة الكويت في الثامن من يناير 2018.
وأض���اف النصف أن م��وض��وع توطني الوظائف 

واالستثمار ف��ي امل���وارد البشرية املتاحة ه��و أحد 
أه��م األس��س التي تقوم عليها اخلطط اإلصالحية 
والتنموية، ملا لها من دور فعال في القضاء على شبح 
البطالة اآلخذ في االرتفاع في املجتمع. وقال النصف إن 
مقياس تقدم الدول ونهضتها هو تقدم العنصر البشري 
وكيفية االستثمار فيه وجعله عنصراً منتجاً يساهم 
في تنمية املجتمع الذي يعيش فيه، مؤكداً أن العنصر 
البشري يعد الركيزة األساسية لتحقيق التنمية 
الشاملة في كافة امل��ج��االت االقتصادية والثقافية 

واالجتماعية وغيرها.

أرست دعائم حلمة الشعب وحماية احلريات 

إشادة نيابية بجهود 
»الداخلية« في عاشوراء

أكد النائب خليل الصالح أن اجلهود الكبيرة التي بذلتها وزارة 
الداخلية إلجناح موسم شهر محرم احلرام  حتسب جلميع قياداتها 
وفي مقدمتهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد 

اجلراح .

»صورة أرشيفية« سمو األمير مع أخيه خادم احلرمني الشريفني  

ت�������خ�������دم   2030 رؤي����������������������ة  ال������������ص������������ب������������اح:  ث�����������ام�����������ر 
م��������ف��������ه��������وم ت������ق������ل������ي������ل االع�����������ت�����������م�����������اد ع��������ل��������ى ال������ن������ف������ط

)طالع صفحة 5(

)طالع صفحة 4(

)طالع صفحة 4(

)طالع صفحتي2 و 7(

)تتمة 6 وطالع صفحتي2 و 7(

)طالع صفحة 8(

التتمة 6


