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أكد عمق العالقات العربية  -الروسية

تقوض استقرار العالم
الجاراهلل :االضطرابات السياسية واالقتصادية ّ
�أكد نائب وزير اخلارجية خالد
اجل���ارال���ل���ه ،ع��م��ق ال��ع�لاق��ات
العربية الرو�سية و�سعي اجلانبني
لالنطالق بها الى �آفاق تعك�س عمق
روابطهما التاريخية وفق �إطار
يجمع كافة جوانب هذه العالقات
الرا�سخة.
وقال اجلارالله يف كلمة �ألقاها �أمام
الدورة اخلام�سة ملنتدى التعاون
العربي الرو�سي ال��ذي انطلقت
�أعماله مبو�سكو ان «اجلانبني
وقعا على �إن�شاء هذا املنتدى الذي
جنتمع اليوم يف �إطاره للتن�سيق
ال�سيا�سي والتعاون يف جماالت
االق��ت�����ص��اد وال��ث��ق��اف��ة والتبادل
العلمي والتكنولوجي وغريها من
جماالت التعاون الأخرى».
ولفت الى ان هذا املنتدى «�شكل
منذ ان�شائه من�صة متكنت الدول
العربية ورو�سيا من خاللها من
تنظيم عملنا امل�شرتك واالنطالق
به ال��ى اف��اق جديدة حتقق لنا
ال�رشاكة املن�شودة».
وا���ض��اف «ان��ن��ا جنتمع يف �إط��ار
ال���دورة اخلام�سة يف العا�صمة
الرو�سية العريقة يف ظل ظروف
�سيا�سية واقت�صادية يعاين عاملنا
من ا�ضطرابها وتداعياتها املقو�ضة
ال�ستقراره ومما يدعو الى الأ�سى
ه��و ان تكون منطقتنا حا�ضنة
لغالبية م�شاهد ال����صراع��ات
واحل��روب وال��ذي دفعت املنطقة
تكاليفه دمارا وت�شتتا وت�أخرا».
وتابع «ويف الوقت ال��ذي ندرك
فيه حجم رو�سيا االحت��ادي��ة يف
ال�سيا�سة الدولية ومكانتها وثقلها
ك�إحدى ال��دول العظمى والع�ضو
ال��دائ��م يف جمل�س الأم��ن ال��دويل

ف�إننا نعلق �آماال كبرية على دورها
يف الت�صدي للعديد من التحديات
التي نواجهها».
و�أع����رب اجل��ارال��ل��ه يف الوقت
نف�سه ع��ن التقدير لإ�سهامات
رو�سيا «املميزة» قائال« :ان هذا
االمر ي�ضفي على اجتماعنا اهمية
م�ضاعفة تتيح لنا فر�صة التعاون
والتن�سيق مع ا�صدقائنا الرو�س
للت�صدي للعديد م��ن االزم���ات
وال�رصاعات التي تعي�شها منطقتنا
يف حماولة ج��ادة لإيجاد ال�سبل
الكفيلة لو�ضع حد لها واحتواء
�آثارها».
وا�شاد باملوقف املبدئي لرو�سيا
يف التعامل م��ع م�سرية ال�سالم
املتعرثة ودعمها لأ�س�س «العدل»
فيما يطرح م��ن حلول للق�ضية
الفل�سطينية قائال« :ن�شعر �أننا �أمام
تراجع اهتمام املجتمع الدويل يف
هذه الق�ضية وابتعادها عن اولوية
اهتماماته اح��وج ما نكون الى
م�ساندة ودعم ا�صدقائنا لتت�صدر
ق�ضيتنا امل��رك��زي��ة اهتمامات
املجتمع ال���دويل ولنتمكن من
ال��دف��ع بالأ�س�س ال��ع��ادل��ة لهذه
الق�ضية والتي ترتكز على قرارات
ال�رشعية الدولية ومبادرة ال�سالم
العربية وحل الدولتني».
وت���ن���اول اجل���ارال���ل���ه الو�ضع
يف �سورية ق��ائ�لا :ان «الكارثة
الإن�سانية يف �سورية والتي م�ضى
عليها ما يقارب ثماين �سنوات
ع��ان��ى منها ال�شعب ال�سوري
القتل والدمار والت�رشيد ،م�شريا
ال��ى ان��ه مل يعد مقبوال ان يبقى
املجتمع الدويل متفرجا على هذه
الكارثة الإن�سانية ومل يعد مقبوال

ان ت�صادر احللول ال�سيا�سية التي
ي�سعى لها املجتمع ال��دويل ومل
يعد مقبوال اي�ضا ا�ستمرار تداعيات
ال�رصاع الدائر هناك على دولنا
جميعا».
ودعا الرو�س «ملا لهم من دور م�ؤثر
وفاعل» لأن «ي�ستجيبوا لنداء ابناء
ال�شعب ال�سوري خلال�صهم من هذه
امل�أ�ساة ولنداءاتنا يف امل�ساعدة
على بلورة ودعم احللول ال�سلمية
لذلك ال�رصاع املدمر وفق قرارات
ال�رشعية الدولية ال�سيما قرار
 2254وبيان جنيف .»1
وح���ول ال��و���ض��ع يف ال��ي��م��ن قال
اجلارالله :ان «اجلهود الدولية
ما زالت متعرثة وما زال ال�شعب
اليمني يكابد �أو�ضاعا �إن�سانية
م���ري���رة االم����ر ال����ذي يدعونا
ومب�ساعدة ا�صدقائنا الرو�س
بالتوجه ال��ى املجتمع ال��دويل
لو�ضع حد لذلك ال�رصاع الدائر
يف اليمن وبالعمل على تنفيذ
ات���ف���اق ���س��ت��وك��ه��ومل مل���ا ميهد
للو�صول الى حل �سيا�سي ي�ستند
على املرجعيات ال��ث�لاث وهي
القرار  2216واملبادرة اخلليجية
و�آلياتها التنفيذية وخمرجات
احلوار الوطني».
وع��ن الو�ضع يف ليبيا ق��ال ان
ال��ت��ط��ورات االخ�ي�رة وامل�ؤ�سفة
ع�صفت بجهود املبعوث الدويل
وبفر�ص عقد امل ��ؤمت��ر الوطني
ال�شامل داعيا الرو�س «باعتبار
دوره���م امل���ؤث��ر الن نعمل معا
لإف�ساح امل��ج��ال وا�سعا جلهود
ال�سالم وو�ضع حد لنزيف الدم
حتى يتمكن ابناء ال�شعب الليبي
ومب�ساعدة من املجتمع الدويل من

حتقيق الأمن واال�ستقرار لبالدهم
واحلفاظ على �سيادتهم ووحدة
�أرا�ضيهم».
ويف معر�ص تناوله لق�ضية الإرهاب
الدويل قال اجلارالله «اننا ن�ؤكد
على ج��ه��ودن��ا وا���س��ت��م��رارن��ا يف
مكافحة الإرهاب الذي وجد وبكل
اال���س��ف يف ال��ن��زاع��ات واحل��روب
يف منطقتنا ب������ؤرة للتواجد
ومالذا لالنطالق يهدد معه امننا
وا�ستقرارنا وطم�أنينة �شعوبنا».
ولفت الى انه «بالرغم من تقديرنا
جلهود املجتمع ال��دويل ملكافحة
هذه االفة اال اننا نعتقد بان الطريق
امامنا ما زال طويال لتحقيق ما
نتطلع اليه من انت�صارات �شاملة
ت�ضع النهاية املحتومة ل�سنوات من
املواجهة مع قوى ال�رش والظالم».
و�أ�����ش����اد اجل����ار ال��ل��ه بجهود
امل�س�ؤولني الرو�س يف اعداد هذا
اللقاء «الهام» معربا كذلك عن
ال�شكر ل�ل�أم�ين ال��ع��ام جلامعة
ال��دول العربية وجهاز االمانة
العامة على ما بذلوه من جهد يف
االعداد لهذه الدورة.
كما �أعرب بال�شكر الى اال�شقاء يف
االمارات على رعايتهم وا�ست�ضافتهم
للقاء الرابع يف �إطار هذا التجمع
الهام.
وي�ضم الوفد الكويتي امل�شارك يف
اجتماعات منتدى التعاون العربي
ال��رو���س��ي ك��ذل��ك م�ساعد وزي��ر
اخلارجية ل�ش�ؤون الوطن العربي
ال�سفري فهد العو�ضي وم�ساعد
وزي��ر اخلارجية ل�ش�ؤون مكتب
نائب الوزير ال�سفري ايهم العمر
و�سفري الكويت لدى رو�سيا عبد
العزيز العدواين.

• جانب من منتدى التعاون العربي الروسي

اتفاق عربي  -روسي حيال سبل معالجة مختلف القضايا
�أكد نائب وزير اخلارجية خالد اجلارالله ،تطابق
�آراء اجلانبني العربي والرو�سي حيال �سبل معاجلة
خمتلف ق�ضايا منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
وقال �إن «املنتدى يت�سم ب�أهمية كربى و�شكل من�صة
للجانب العربي لتبادل الآراء وبحث الق�ضايا الإقليمية
والدولية حمل االهتمام امل�شرتك».
و�أ�ضاف ان «املنتدى اتاح الفر�صة كذلك لبحث جماالت
التعاون بني اجلانبني العربي والرو�سي و�شكل فر�صة
لتبادل الآراء حول ق�ضايا املنطقة مبا يف ذلك الو�ضع

أعربت عن بالغ األسف إزاء عدم تحقيق أي تقدم ملموس

«الكهرباء» :مستمرون في التعريف

الكويت تجدد الدعوة إلى التنفيذ الكامل
التفاق ستوكهولم بشأن اليمن
ج���ددت ال��ك��وي��ت دع���وة الأط����راف
اليمنية �إلى التنفيذ الكامل التفاق
���س��ت��وك��ه��ومل اخل��ا���ص باحلديدة
وموانئها الثالثة وات��ف��اق تبادل
الأ�رسى و�إعالن التفاهمات حول تعز
مبا ي�ؤدي �إلى ا�ستكمال اجلهود التي
يبذلها املبعوث اخلا�ص للأمني
العام �إلى اليمن.
جاء ذلك يف كلمة الكويت يف جل�سة
جمل�س الأمن حول اليمن التي �ألقاها
مندوبها الدائم لدى الأمم املتحدة
ال�سفري من�صور العتيبي م�ساء �أم�س
الأول.
وقال العتيبي �إن هذه اجلهود تهدف
الى التو�صل �إلى حل �سيا�سي مبني
على املرجعيات الثالثة املتفق
عليها وه��ي امل��ب��ادرة اخلليجية
و�آليتها التنفيذية وخمرجات م�ؤمتر
احل���وار الوطني وق���رارات جمل�س
الأمن ذات ال�صلة ال�سيما القرار 2216
لإنهاء هذه الأزمة ومبا يحافظ على
ا�ستقالل اليمن و�سيادته ووحدة
�أرا�ضيه وع��دم التدخل يف �ش�ؤونه
الداخلية.
و�أع��رب عن بالغ الأ�سف �إزاء عدم
حتقق �أي تقدم ملمو�س يف تنفيذ
اتفاق احل��دي��دة رغ��م �أن املرحلة
الأولى من �إعادة االنت�شار تعاين من
اجلمود �إ�ضافة للإعاقات املتوا�صلة
لأعمال جلنة تن�سيق �إعادة االنت�شار
م��ن خ�لال ت��ك��رار ح��االت العرقلة
املتعمدة لرئي�سها وموظفيها يف
ع��دة منا�سبات من حرية احلركة
وتنفيذ الوالية املنوطة بهم وفق
قرارات جمل�س الأمن ذات ال�صلة.
ورح���ب العتيبي مب��ا �أع��ل��ن عنه

• منصور العتيبي متحدثا ً

امل��ب��ع��وث االمم���ي ال��ى اليمن يف
�إحاطته امام املجل�س من التو�صل
�إل���ى ات��ف��اق مف�صل ب�ين الأط���راف
املعنية لتنفيذ هذه املرحلة.
واكد «ان وجود �إرادة �سيا�سية من
قبل الطرفني هو �أمر يف غاية الأهمية
نحو حتقيق التقدم املن�شود �إال �أننا
نعيد الت�أكيد ب�أن الأهمية الق�صوى
تكمن يف �إث��ب��ات النوايا احل�سنة
وترجمة الأقوال �إلى �أفعال من خالل

«التطبيقي» :نسعى إلى تخريج كفاءات
مدربة تدعم خطة التنمية
كتب �سالمة ال�سليماين:

�أكد املدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.علي
امل�ضف� ،أن الهيئة تبني براجمها وخططها وفق احتياجات نه�ضة البالد
ور�ؤية «كويت جديدة .»2035
جاء ذلك يف كلمة �ألقاها م�ساء �أم�س الأول خالل حفل الهيئة املوحد الـ
 14لتكرمي  463خريجا وخريجة من خمتلف الكليات الذي �أقيم حتت
رعاية وح�ضور رئي�س جمل�س الأمة مرزوق الغامن.
وقال �إن التكرمي يد�شن �ساعة من �ساعات احل�صاد الغنية باملعاين
كونها تلخ�ص عمرا من اجلهد املثمر لل�شباب ،م�ضيفا �أن هذه اجلهود
ت�ؤكد دعم خطة النه�ضة يف الكويت ب�سواعد �أبنائها ملا ميتلكون من
ح�صاد علمي وثقايف و�أخالقي يقودهم للم�شاركة يف بناء كويت .2035
و�أو�ضح �أن الهيئة ت�سعى دائما الى حتقيق الر�ؤية التي �أن�شئت على
�أ�سا�سها يف تخريج كفاءات مدربة ل�سوق العمل تدعم خطة التنمية
وتواكب التطورات العلمية املت�سارعة يف ع�رص الذكاء اال�صطناعي
والثورة التكنولوجية.
ودعا امل�ضف اخلريجني �إلى رد اجلميل للوطن وللأهل الذين مل يق�رصوا
طوال هذه ال�سنني قائال�« :أنتم هدف الوطن وغايته و�أنتم و�سيلة الوطن
الى حتقيق خطة كويت جديدة وما بعدها من تنمية من�شودة».
من جانبه قال اخلريج يو�سف مطر يف كلمة نيابة عن املكرمني� :إن
حب الوطن كان الدافع االول نحو التفوق م�ؤكدا على �رضورة التزود
بالعلم مل�سايرة التقدم الذي ت�شهده نواحي احلياة يف خمتلف العلوم
والتخ�ص�صات.
و�شكر مطر الأ�ساتذة االفا�ضل الذين �ساندوا الطلبة حتى ان�ضموا الى
قائمة املتفوقني مبينا �أن احلب احلقيقي هو القيام بالواجبات املنوطة
بكل فرد ب�أمانة و�إخال�ص على اختالف املواقع واملراكز وال�سعي دائما
الى كل ما يحقق الرفعة لهذا الوطن.

التنفيذ الكامل جلميع عنا�رص اتفاق
�ستوكهومل وه��ي ات��ف��اق احلديدة
وات��ف��اق ت��ب��ادل الأ���س�رى و�إع�ل�ان
التفاهمات حول تعز».
وبني العتيبي ان ذلك يعترب امل�سار
الأمثل نحو ا�ستئناف اجلولة املقبلة
من امل�شاورات التي �سرتكز على
اجلوانب ذات الطابع ال�شامل لإنهاء
الأزمة واملبنية على قرارات جمل�س
الأم��ن ذات ال�صلة ال �سيما القرار

 2216وكذلك على املبادرة اخلليجية
و�آل��ي��ات��ه��ا التنفيذية وخمرجات
م�ؤمتر احلوار الوطني.
وجدد الدعم للجهود التي يبذلها
ك��ل م��ن املبعوث اخل��ا���ص للأمني
ال��ع��ام �إل��ى اليمن وك��ذل��ك رئي�س
بعثة الأمم املتحدة ملراقبة تنفيذ
اتفاق احلديدة وجلنة تن�سيق �إعادة
االنت�شار.
وقال العتيبي «ا�ستدراكا ب�أنه ال حل

يف اليمن و�سورية وليبيا� ،إ�ضافة �إلى مناق�شة اجلهود
امل�شرتكة يف جمال الت�صدي للإرهاب».
و�أو�ضح ان اجلانب العربي �أكد الدور املهم الذي تلعبه
رو�سيا قائ ًال :ان «رو�سيا متلك القدرة على لعب دور
فعال وم�ؤثر حيال ق�ضايا املنطقة مبا يف ذلك �سورية
وليبيا والت�صدي للإرهاب» ،الفت ًا �إلى حاجة املنطقة
�إلى الدور الرو�سي ،م�شري ًا �إلى �أهمية التن�سيق مع
مو�سكو ملمار�سة هذا الدور باعتبارها �إحدى الدول
دائمة الع�ضوية يف جمل�س الأمن الدويل.

بمزايا خدماتنا اإللكترونية
كتب فار�س عبدالرحمن:

ع�سكريا لهذه الأزمة املزمنة وتوخيا
لعدم ع��ودة ال����صراع يف احلديدة
للمربع االول نرى ب�أنه وا�ستجابة
لهذا املنطق قد يتوجب البدء وب�شكل
عاجل يف تفعيل القرار  2452والذي
ن�ص على الطلب من الأمني العام ذكر
حاالت عدم االمتثال».
وا�شار الى اهمية التنفيذ الكامل
التفاق �ستوكهومل بو�صفه بوابة مثلى
نحو فتح �آفاق الت�سوية ال�سيا�سية
مو�ضحا ان��ه يت�صف ب��وج��ود بعد
�إن�ساين عميق قد يلمت�س من خالل
مقا�صده النهائية والرامية لتخفيف
ح��دة الآث���ار الإن�سانية ال�صعبة
التي يعاين منها ال�شعب اليمني
ال�شقيق.
واكد العتيبي �أن الو�ضع الإن�ساين
يف اليمن قد �شهد تفاعال ملحوظا من
املجتمع ال��دويل مت عك�سه وب�شكل
وا�ضح من خ�لال حجم اال�ستجابة
خلطة الأم��م املتحدة لعام 2019
وال��ذي �أت��ى متوازنا مع حجم هذه
الأزمة.
ول��ف��ت ال���ى ان ال��ك��وي��ت تقدمت
بتعهد بلغ  250مليون دوالر لي�صل
�إجمايل ما قدمته الكويت منذ عام
� 2015إلى  600مليون دوالر �إ�ضافة
للتربعات ال�سخية لكبار املانحني
وهم ال�سعودية والإمارات واململكة
املتحدة و�أملانيا واالحتاد الأوروبي
وغريها من الدول.
وا�شار العتيبي الى ان ذلك ي�أتي
ت�أكيدا من هذه ال��دول على �أهمية
معاجلة ه��ذا اجل���زء ال�صعب من
الأزم���ة التي يواجهها اليمن منذ
�سبتمرب .2014

�أك����د ال��وك��ي��ل امل�ساعد
للتخطيط وال��ت��دري��ب يف
وزارة ال��ك��ه��رب��اء وامل��اء
�أحمد الر�شيدي ،ا�ستمرار
ال���������وزارة يف حملتها
التوعوية اخلا�صة بتعريف
بخدماتها
امل�ستهلكني
الإلكرتونية التي انطلقت
يف  8فرباير املا�ضي.
وقال �إن احلملة التوعوية
ال��ت��ي ت��ق��وم بها ال���وزارة
ت�أتي انطالقا من حر�صها
على تعريف امل�ستهلكني
• أحمد الرشيدي
ب��خ��دم��ات��ه��ا االلكرتونية
وكيفية اال�ستفادة منها يف
تنفيذ تعامالتهم بكل �سهولة وي�رس ودون تكلفتهم عناء املراجعة
ال�شخ�صية للوزارة.
و�أ�شار الى �أن برنامج احلملة �سيت�ضمن اللقاء مع احتاد املكاتب
الهند�سية والدور اال�ست�شارية االربعاء املقبل يف مقر جمعية
املهند�سني برعاية وح�ضور وكيل وزارة الكهرباء وامل��اء
حممد بو�شهري ،ملناق�شة �آخر التطورات املتعلقة باخلدمات
الإلكرتونية ذات ال�صلة بعمل تلك املكاتب والدور اال�ست�شارية.
و�أ�ضاف �أن الوزارة �ستقيم يف الفرتة ما بني � 18إلى � 20أبريل
احلايل جناحا يف جممع «الكوت  »2لعر�ض خدماتها الإلكرتونية
�أمام اجلمهور الزائر.
ولفت الى �أن ال��وزارة قامت يف فرباير املا�ضي ب�إطالق الكثري
من اخلدمات الإلكرتونية التي مت حتديثها ومنها �إ�ضافة خدمات
الدفع الإل��ك�تروين وتعديل �إجراءاتها مبا ي�سهل �آلية تنفيذ
ا لأعمال.
و�أو�ضح �أن الوزارة تتبنى ا�سرتاتيجية التحول الرقمي يف جميع
�أعمالها لتقدمي �أف�ضل اخلدمات للمتعاملني من م�ستهلكني وجهات
حكومية وقطاعات �أعمال لتتما�شى مع ر�ؤي��ة «كويت جديدة
� »2035إ�ضافة الى رغبة الوزارة يف تعزيز ال�شفافية والنزاهة
يف �إجناز املعامالت والقدرة على مراقبة الأداء وحت�سني بيئة
تقدمي الأعمال.

منطقة الفروانية التعليمية أقامت الحفل الختامي للعام الدراسي الماضي

بوحمد :نقدر جهود المدارس المتميزة
التي حققت نتائج جيدة في المسابقات المختلفة
كتب حم�سن الهيلم:
�أقامت �إدارة الأن�شطة الرتبوية يف
منطقة الفروانية التعليمية احلفل
اخلتامي للعام الدرا�سي 2019/2018
حتت رعاية مدير عام منطقة الفروانية
التعليمية جا�سم بوحمد وبح�ضور
قياديي املنطقة التعليمية ومديري
ومديرات وموجهي املواد على م�رسح
منطقة الفروانية التعليمية.
بد�أ احلفل بال�سالم الوطني والقر�آن
الكرمي ثم كلمة عريف احلفل ،بعدها
�أل��ق��ى مدير ع��ام منطقة الفروانية
التعليمية جا�سم بوحمد كلمته متوجها
بال�شكر جلميع العاملني يف منطقة
الفروانية التعليمية ومقدر ًا جهودهم
على ما بذلوه خالل العام الدرا�سي
وجميع امل��دار���س املتميزة والتي
حققت املراكز الأولى يف امل�سابقات
العلمية والثقافية والريا�ضية،
و�أخ�ص بال�شكر جميع الزمالء يف �إدارة

الأن�شطة الرتبوية و�إدارة ال�ش�ؤون
التعليمية و�إدارة ال�ش�ؤون الإداري��ة
والفنية و�إدارة ال�ش�ؤون الهند�سية
حيث ت�ضافرت كل اجلهود لالحتفال
بختام الأن�شطة ملنطقة الفروانية
التعليمية العام احلايل 2019/2018
وال�شكر مو�صول �أي�ض ًا لكل من �شارك
معنا يف هذا االحتفال ،و�أ�ضاف ويف
أوج��ه التحية لكل املدار�س
اخلتام � ّ
و�أب��ن��ائ��ي ال��ط�لاب احلا�صلني على
املراكز الأولى و�أدعو املدار�س التي
مل تكن موجودة معنا �أن يعدوا العدة
للعام القادم كي يكونوا على من�صة
التتويج .وق��د ا�شتمل احلفل على
لوحات غنائية ومتثيلية مب�شاركة
ط��ل��ب��ة وط��ال��ب��ات م���دار����س منطقة
الفروانية التعليمية ،ويف اخلتام
مت تكرمي املدار�س املتميزة احلا�صلة
على املراكز الأولى من قبل مدير عام
منطقة الفروانية التعليمية جا�سم
بوحمد.

• جانب من احلفل اخلتامي

