سمو ولي العهد يتوجه غدا إلى المملكة
المتحدة لتقديم واجب العزاء بوفاة الملكة
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 16235معلما ومعلمة يلتحقون غدا
بمدارسهم الثانوية
ل تاتتتتتتتتتتتتتتتتتت ناتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو
16235مع متتتتا ومع متتتت
متتتداه بمدارستتتهم اللانولتتت
استتتتكمااله لتتتدوام الهلئتتتات
التع لملتتت وا دارلتتت اتتت
المتتتتتتتتتتتتتتدار ل عتتتتتتتتتتتتتتام
 2023/2022المتتتتتتتتتتتتتتا
لدشتتتت ناتتتتو 204.091
يالبتتتتا ويالبتتتت الدراستتتت
الاضتتتورل الشتتتام لتتتوم
اماد الم بل المواات 25
الجتتتاري بواقتتتع 43346
اتتتتتت رلتتتتتتا اميفتتتتتتال
و 160745يالبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا
ويالبتتتتتت اتتتتتت المرا تتتتتت
االبتدائل ت .و تتم مشتتارف
انت ابتتتتات مج تتتت اممتتتت
 2022قتتتتتتتتررت و ار
التربلتتت تعيلتتتل الدراستتت
لوم الل لا وامربعا

الم ب تتتتتتتتل اتتتتتتتت 123
مدرستتتتتتتت صصتتتتتتتتت
ل قتتتترا اتتت المنتتتاي
التع لملتتت كااتتت التتتا
تستتتتت م المتتتتتدار رلتتتتتم
ردار شؤو االنت ابات
لتتتتتوم االلنتتتتتل وتشتتتتتمل
العي تتتتتتتتتت المع متتتتتتتتتتل
وا دارلتتل المتتا لع تود
الي بتتتت رلتتتتم مدارستتتتهم
لتتتوم اماتتتد الموااتتت 2
أكتتتتتتوبر ومعهتتتتتم ناتتتتتو
 221410يتتت ا اتتت
المتتتترا تل المتوستتتتي
واللانولتتتتتتتتتت لتكتمتتتتتتتتتتل
المن وم التربول .

وزير الصحة :ملتزمون بقرارات جمعية الصحة العالمية
بشأن حق المرضى في السلمة
أكتتتد و لتتتر الصتتتا التتتدكتور
التتتد الستتتعلد التتتت ام التتتو ار
ب تتتتتترارات جمعلتتتتتت الصتتتتتتا
العالملتتتتتت والتتتتتتت ام العتتتتتتام ل
بال يتتتتا الصتتتتتا ا نستتتتتان
والمهنتتتتت وام قتتتتت باتتتتت
المرضتتم ا ت الس ت م ضتتم
الا ا الصتا ك اتد ا تو
ا نستا امساستتل التت أكتتدتها
المواللتتت واالتفاقلتتتات الدوللتتت
ودستتتتتور الكولتتتتت وال تتتتوانل
والتشرلعات المن م لممارس
المهتت الصتتتال .وقتتال الستتتعلد
ا بلا صااا بمناسب اللوم
العتتتتتالم لستتتتت م المرضتتتتتم
والتتتتتاي تتتتتتم ا تلتتتتتار مبتتتتتادر
التادي العالم اللالا لمن مت
الصا العالملت (التدوا بتدو
أضرار) شعارا ل ا التو ار
تشارك العالم ري الام

أولولتتتات امن متتت الصتتتال
بم ت تتتف دول العتتتتالم التتتتا
تشتتتلر الدراستتتات وت تتتدلرات
من متت الصتتا العالملتت أ
وااتتتتدا متتتت بتتتتل كتتتتل 10
مرضم ا الب تدا المت دمت
لصتتتاا بتتتاماء ألنتتتا ت لتتت
الر التتتتت الصتتتتتال .وأشتتتتتار
و لتتتتتتتر الصتتتتتتتا التتتتتتتم ا
ام يتتا اليبل ت جتتا ت ا ت
المرتب التـ  14مت بتل أهتم
أستتباا الواتتا تتم مستتتوء
العتتتتتتتتالم ور الممارستتتتتتتتات
الدوائلتتتتتت ملتتتتتتر الم مونتتتتتت
وام يتتتتتا الدوائلتتتتت تتتتتت ت
ضتتتتم امستتتتباا الرئلستتتتل
المؤدلتتتتت مضتتتتترار لمكتتتتت
التو ول لس م المرضم لواا  17سبتمبر مت كتل تجنبهتتا.ونتتوه باهتمتتام و ار
اتتتتت جملتتتتتع المؤسستتتتتات تتتتتام .وقتتتتتال ا ستتتتت م الصتتتتا بتيتتتتولر سلاستتتتات
ورجرا ات س م المرضم.
الصال ا الكولت والاي المرضم اادء أهم

«أمانة الوقف» أغاثت  37380من الجئي
الروهينغا عبر «تنمية الخيرية»
أكتتتتد رئتتتتل مج تتتت ردار
جمعلت تنملت ال لرلت التتد
الاستلن أ الكولتت هبتت
اكومتتتتت وشتتتتتعبا ه وأاتتتتترادا
وجما تتتتتتتتات ومؤسستتتتتتتتات
وجمعلتتتتات لرلتتتت لنجتتتتد
الجئ الروهلنغا منا املتام
امولم لبرو قضلتهم م
الستتتتاا العالملتتتت و تتتتم
رأ ت تتتتتتتتتك المؤسستتتتتتتتتات
اممان العام لألوقاف الت
وجهتتتت الوقتتتف لمصتتتارا
الصتتترلا واستتتتمرت اتتت
جهودهتتتتتتتتتا اتتتتتتتتت مجتتتتتتتتتال
المستتتتتتتتتا دات ا نستتتتتتتتتانل
وا مالل ت بلت لكتل ماتتا
ا أناا العالم الم ت ف .

الوقتتف د م تا ه لجهودهتتا ا ت
رمال  37380ألتف نستم
متت الجئ ت الروهلنغتتا اتت
بتتنغ دل مشتتلرا رلتتم أنت
تتتم  3مجتتتاالت
التتتتو
هتتت  :ت تتتدلم  5آالف يتتترد
متتتتتتتتتاائ متتتتتتتتت المتتتتتتتتتواد
امساسل استتفاد منهتا 30
ألتتتتف شتتتت ت و تتتتدمات
ا لوا الت قدمت لـ 780
شتتت ت بتتتر  130واتتتد
ستتتتتتتكنل وكتتتتتتتالك ت تتتتتتتدلم
 1100قعيتتتتت كستتتتتو لتتتتتـ
وكشتتتتتتف الاستتتتتتلن تتتتتت  600مستتتتتتتتتتتتتتفلد متتتتتتتتتتتتت
اصتتتتتول الجمعلتتتتت أ لتتتتتراه التتتروهلنغلل الفتتتارل متتت
م تبر س م أمان دلارهم.

«البيئة» :نتابع التسرب نفطي
المحدود في البصرة
أكتتدت الهلئتت العامتت ل بلئتت
متابعتهتتا التتب التتوارد مت
المن متتت ا ق لملتتت لامالتتت
البلئت البارل ت اتتول رص تد
تستتترا نفيتتت ماتتتدود اتتت
مني تتتت البصتتتتر .وأوضتتتت وتمتتتت الستتتلير لتتت ».
رئل مج ت االدار متدلر وأضاف «تم التنستل متع
تتتام الهلئتتت الشتتتل بتتتده االداره العامتتتتتتتتت ل فتتتتتتتتتر
الامتتتتود أنتتتت «بنتتتتا تتتتم الستتتواال التتتتابع لتتتو ار
التتب التتاي تتتم تس ت م م ت الدا لتتت وال تتتو البارلتتت
المن متتت االق لملتتت لامالتتت التابع ل تداا لعمتل مست
البلئتتتتتت البارلتتتتتت برصتتتتتتد تتتتم المني تتتت البارلتتتت
تستتترا نفيتتت اتتت مني تتت دا تتتتتل الملتتتتتاه االق لملتتتتت
البصتتتتر قتتتتام ارلتتتت متتتت الكولتل ولم لتم رصد اي
الهلئتتتتتتت بمتابعتتتتتتت التتتتتتتب ت تتتتتتتوا دا تتتتتتتتل الملتتتتتتتتاه
بالتنستتل متتع المن م ت ت االق لمل الكولتل ».كما تم
يرلتتتتت صتتتتتور باالقمتتتتتار تك لتتف التتدورلات التابعتت
الصتتتنا ل لمعراتتت مصتتتدر ل دا ل وال تو المتواجتد
التستترا النفيتت وتبتتل أ اتتتتت بوبلتتتتتا الستتتتتتكمال
التستتترا متتت ملنتتتا البكتتتر الرصتتتتد وا بتتتت اتتتتال
التابع ل جمهورل العراقل رصد اي ت وا.

صدور ضبط وإحضار بحق المرشح
المتهم بشراء األصوات

@al3onwaan

حمد المشعان :الكويت تستضيف ورشة عمل
إقليمية بشأن مكافحة تمويل االرهاب
أ تتتتت مستتتتتا د و لتتتتتر
ال ارجلتتتتتتتتت لشتتتتتتتتتؤو
التنمل والتعاو التدول
التتتو لر المفتتتو امتتتد
المشتتتتتتتعا استضتتتتتتتتاا
الكولتتتتت ورشتتتت متتتتل
رق لملتتت لتتتوم االلنتتتل
والل لا الم ب تل بشت
مكااا تمولل االرهاا
لتع ل ال برات وتبادل
المع ومتتتتات تتتتم هتتتتاا
الصتتعلد.وقتتال المشتتعا
اتتتتت تصتتتتترل لوكالتتتتت
االنبا الكولتل (كونتا)
اللتتتوم الستتتبت ا هتتتاه
الورشت معنلت ات بنتا
تم
ال درات والتركلت
العم ت االاتراضل

والم تتتاير التتتت تشتتتك ها
تتتتتتتم الن تتتتتتتام المتتتتتتتال
الدول مبلنا أنهتا ستتكو
بمشارك برا م واتود
الدول ام ضا ا مرك
استهداف تمولل ا رهتاا
(ت اف ت س ).
لاكر ا مرك استتهداف
تمولتتتتل ا رهتتتتاا انشتتتت
ام  2017كنهج تعاون
لمواجهتتتتتتتتت التهدلتتتتتتتتتدات
والمتغلتترات الناشتتئ تتت
تمولل (ا رهاا).

