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»التعليمية البرملانية« وافقت على قانون اجلامعات احلكومية

العازمي: سيسهم في تطوير التعليم العالي

تأتي زيارة سمو أمير البالد - حفظه 
الله - إلــى العراق بدعوة من رئيسها 
برهم صالح لتعزيز العالقات األخوية 
ــراق جــار وشقيق  ــع بــن الــبــلــديــن.. ال
واستقراره وأمنه أولــويــة لنا.. يجب 
فتح صفحة جديدة دون النظر إلى آالم 
ـــال الــفــرس..  املــاضــي أو هــرطــقــات أذي
ــاون الــعــرب هــو السبيل  ــع تــقــارب وت

الوحيد إلى استقرار املنطقة.

بني السطور

ريا�س عواد

أكد وزير التربية و وزير التعليم العالي د.حامد العازمي 
احلرص على تطوير التعليم العالي وفتح الفرص التعليمية 
أمام الشباب، الستكمال دراساتهم اجلامعية، مشيرا إلى 
السعي املتواصل إلقرار قانون اجلامعات احلكومية بأسرع 

وقت ممكن.
وقال العازمي: إن القانون يأتي ترجمة للرغبة السامية 
في زيادة الفرص أمام أبنائنا الطلبة، وتوفير فرص تعليم 
عالي مميزة لهم، من خــالل التوسع في انشاء جامعات 
حكومية مواكبة خلطط التنمية الطموحة التي تسير عليها 

البالد.
مشيراً إلــى أن القانون من شأنه اإلســهــام في تطوير 
التعليم العالي، خاصة وأن خطة التنموية ترتكز على 
تطوير رأس املــال البشري، مؤكدا ضــرورة االستثمار في 
الشباب ومنحهم الفرص التعليمية ذات اجلــودة العالية 
االمر الذي يتطلب معه إنشاء مؤسسات تعليمية حكومية 

ذات تخصصات متنوعة ومطلوبة.

زيارة تاريخية تتوج العالقات الوطيدة بني البلدين

األمير يبحث في بغداد امللفات الثنائية وقضايا املنطقة
يبحث صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد اليوم األربعاء 
ــارة رسمية إلــى جمهورية  خــالل زي
العراق العالقات الثنائية بن البلدين 
الشقيقن وأبرز القضايا واملستجدات 

على الساحة اإلقليمية.
ومــن املــقــرر أن يلتقي سمو أمير 
ــذي سيرافقه وفــد حكومي  الــبــالد ال
ــن الــرئــيــس الــعــراقــي  رفــيــع بــكــل م
ــوزراء عادل  برهم صالح ورئيس ال
عبد املهدي ورئيس البرملان محمد 
احللبوسي حيث ستبحثون العديد 

من امللفات الثنائية املشتركة.
ــر الــبــالد إلــى  ــي ــــارة أم ــد زي ــع وت
العاصمة العراقية هي الثانية لسموه 
خالل توليه مقاليد احلكم إذ قام سموه 
ــارس 2012 بــتــرؤس وفد  فــي 29 م
الكويت إلــى اجتماع القمة العربية 

التي عقدت في بغداد آنذاك.
ــي هـــذه الـــزيـــارة لصاحب  ــأت وت
السمو في ظل التوترات والتطورات 
املتسارعة غير املسبوقة التي تشهدها 
ــا االعـــمـــال الــتــي  ــم ــي املــنــطــقــة والس

ــدادات النفطية  استهدفت سالمة االم
عبر تخريب وضرب السفن النفطية 
والتجارية املدنية في املياه اإلقليمية 

لالمارات وبحر عمان.
إذ دشن سموه عهداً جديداً أساسه 
طــي املــلــفــات العالقة بــن البلدين 
وترجمة التطمينات إلى أفعال وهو 
أمــر ال ميكن أن يتحقق لــوال وجــود 
قيادة سياسية تتمتع باحلنكة البالغة 

واحلكمة السديدة.
وعلى الرغم من سنوات القطيعة 
التي سببها نظام صدام حسن بغزوه 
الكويت فجر الثاني مــن أغسطس 
ــار  ــن آث 1990 ومـــا تــرتــب عليه م
وتبعات فإن مياه العالقات الكويتية 
العراقية عادت إلى مجاريها بقوة دفع 

متزايدة في اآلونة األخيرة.
وقال نائب وزير اخلارجية خالد 
اجلــارالــلــه أمــس إن  زيـــارة صاحب 
السمو أمــيــر الــبــالد الشيخ صباح 

األحمد للعراق

اخلزانة  سندات  من  الكويت  حيازة 
خالل  باملئة   6 تتراجع  األميركية 
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ماكرون يأسف إلعالن جتاوزها تخصيب اليورانيوم املسموح

»ميركل« حتذر  إيران من عواقب وخيمة

املستشارة األملانية أجنيال ميركل

»نزاهة« تواصل استالم 
إقرارات الذمة املالية 

أعلنت الهيئة العامة ملكافحة الفساد )نزاهة( أمس أن 
عملية استالم اقرارات الذمة املالية للمشمولن بنظام الذمة 

املالية مازالت مستمرة.
وأكد األمن العام باإلنابة للهيئة عبدالعزيز املنصور 
ضــرورة التزام الفئات الــواردة في املــادة )2( من القانون 
رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة واألحكام اخلاصة 
بالكشف عن الذمة املالية باملواعيد احملددة قانونا لتقدمي 
اقرارات الذمة املالية. وذكر أن املادة تنص على تقدمي االقرار 
األول خــالل 60 يــوم من تاريخ تولي املنصب وحتديث 
االقــرار خالل 60 يوما من نهاية كل ثالث سنوات ما بقي 
من منصبه واإلقرار النهائي خالل 90 يوما من تاريخ ترك 

املنصب أو زوال الصفة.

الكويت: اعتداءات »احلوثي« 
على األراضي السعودية تهدد 

األمن واالستقرار اإلقليمي
أدانت الكويت بأشد العبارات 
اســـتـــمـــرار االعــــتــــداءات الــتــي 
تعرضت لها املــنــشــآت املدنية 
و احليوية في اململكة العربية 
السعودية الشقيقة التي كان 
آخرها إستهداف جماعة احلوثي 
صالة الركاب مبطار أبها الدولي 
و الــذي خلف وقــوع 26 مصابا 

بينهم نساء و أطفال. 
وأكـــد مــنــدوب دولـــة الكويت 

الدائم لدى األمم املتحدة السفير 
العتيبي خــالل تــرؤســه جلسة 
ــن املــاضــي  ــن ـــن االث مجلس األم
أن استمرار االعــتــداءات من قبل 
ــي  جماعة احلــوثــي على األراض
الــســعــوديــة هــو تهديد صريح 
ــرار  ــق ــت ــن واالس ــأم ــر ل ــاش ــب وم

اإلقليمي.

فيما عبر الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون عن 
أسفه بشأن إعالن إيران أنها ستتجاوز حدود تخصيب 

اليورانيوم املسموح.
فقد حذرت املستشارة األملانية أجنيال ميركل أمس 
من أن عدم التزام احلكومة اإليرانية باالتفاق النووي 

“سيكون له عواقب«.
ودعـــت املستشارة األملــانــيــة فــي مــؤمتــر صحفي 
ــي اجلــديــد فالدميير  ــران مشترك مــع الرئيس األوك
زيلينسكي القيادة االيرانية الى االلتزام باالتفاق الذي 
وقعته مجموعة )5+1( مع إيران، مشيرة إلى ضرورة 
بذل اجلهود السياسية من أجل التوصل حلل سلمي 
لأزمة مع إيران وللتصعيد األخير في منطقة الشرق 

األوسط.
ــذي وقع  وفيما يتعلق بــحــادث ناقلتي النفط ال
اخلميس املاضي في خليج عمان أكــدت ميركل على 
ضرورة التوصل حلل سلمي لأزمة التي جنمت عن 
هذا احلــادث السيما بعد تقدمي احلكومة األمريكية 
دالئــل تشير إلى تــورط إيــران في تنفيذ هجمات ضد 

الناقلتن.

الرئاسة الفلسطينية: واشنطن 
لن تنجح في حتقيق أي شيء 

وموقفنا أفشل املؤامرات
قــال املتحدث بإسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو 
ردينة أمس إن املوقف الفلسطيني أفشل كل املؤامرات التي 
تستهدف القضية الفلسطينية. وأضاف أبو ردينة في بيان 
صحفي نشرته وكالة األنباء الفلسطينية )وفا( “أي لقاء 

سواء في البحرين أو غيرها ومن دون 

»اإلعالم« أول جهة حكومية تطلق 
  G5 املرحلة التجريبية لتقنية 

أطلقت وزارة اإلعالم املرحلة 
الــتــجــريــبــيــة لــتــقــنــيــة اجلــيــل 
ــس 5G  بــالــتــعــاون مع  ــام اخل
شــركــة االتـــصـــاالت الكويتية 
)فيفا( لتكون أول جهة حكومية 
فــي الــكــويــت تستفيد مــن هذه 

التقنية.
ــر  ـــر اإلعــــالم وزي ـــال وزي وق
الدولة لشؤون الشباب محمد 

اجلبري أمــس إن هــذه التجربة 
تــأتــي فــي إطـــار رؤيـــة )كويت 
جديدة 2035( التي أطلقها سمو 
األمــيــر الشيخ صــبــاح األحمد 
لتهيئة بــيــئــة تــقــنــيــة وبنية 
حتتية تكنولوجية تتماشى مع 

التطلعات املستقبلية.

حيوية ودالالت  مهمة  أبعاد  على  تنطوي  األمير  سمو  زي��ارة  الله:  اجل��ار 

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد
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