القيادة هنأت رئيس غانا
بعث سمو أمير ال�ب��الد الشيخ صباح االحمد
ببرقية تهنئة الى الرئيس البروفيسور جون
ايفانز ان��ا ميلس رئيس جمهورية غاناّ ،
عبر
ف �ي �ه��ا ع ��ن خ ��ال ��ص ت �ه��ان �ي��ه ب �م �ن��اس �ب��ة العيد
ال��وط �ن��ي ل�ج�م�ه��وري��ة غ��ان��ا متمنيا س �م��وه له
موفور الصحة ودوام العافية.
وب�ع��ث س�م��و ن��ائ��ب األم �ي��ر ول��ي ال�ع�ه��د الشيخ
ن � � ��واف األح � �م� ��د ب �ب��رق �ي��ة ت �ه �ن �ئ��ة ال � ��ى رئيس
ج �م �ه��وري��ة غ��ان��ا ال �ص��دي �ق��ة ض�م�ن�ه��ا خالص
تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبالده ،متمنيا
سموه له موفور الصحة ودوام العافية.
ك�م��ا ب�ع��ث س�م��و ال�ش�ي��خ ن��اص��ر امل�ح�م��د رئيس
مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

ً
سمو رئيس الوزراء مستقبال سفير نيبال

السفير الجديد للكويت
لدى املانيا وصل إلى برلني
ب��رل��ني  -ك��ون��ا :وص ��ل ال�س�ف�ي��ر ال �ج��دي��د لدولة
ال �ك��وي��ت ل ��دى امل��ان �ي��ا د .م�س��اع��د ال �ه ��ارون الى
العاصمة برلني حيث سيخلف نظيره السابق
ع �ب��دال �ح �م �ي��د ال �ع��وض��ي ال � ��ذي ع� ��اد ال� ��ى أرض
الوطن في نهاية ديسمبر املاضي.
وك��ان ف��ي استقبال السفير ال�ه��ارون ف��ي مطار
العاصمة االملانية كل من القائم باألعمال في
السفارة سميح جوهر حيات واملمثل عن وزارة
الخارجية االملانية توماس بروبستل واركان
السفارة.
ومن املرتقب ان يسلم د .الهارون اوراق اعتماده
الى الرئيس االملاني هورست كويلر في موعد
الحق.

سموه لدى استقباله سفير منغوليا

{

اس �ت �ق �ب��ل س �م��و ال �ش �ي��خ ن ��اص ��ر امل �ح �م��د رئ� �ي ��س مجلس
ال��وزراء في قصر السيف امس سفير جمهورية منغوليا
ل��دى دول��ة الكويت سيران ق��ادر وسفير جمهورية نيبال
ال��دي �م��وق��راط �ي��ة ل ��دى دول� ��ة ال �ك��وي��ت م��اده��وب��ان براساد

باوديل كل على حدة بمناسبة استالم مهام منصبيهما
كسفيرين لبلديهما.
ح�ض��ر امل�ق��اب�ل�ت��ني ال��وك�ي��ل امل�س��اع��د ب��دي��وان س�م��و رئيس
مجلس الوزراء الشيخ فهد جابر املبارك.

الكويت أكدت حرصها على إزالة
جميع أنواع التمييز ضد املرأة
األم��م املتحدة  -كونا :أك��دت دول��ة الكويت حرصها على ازالة
جميع انواع التمييز ضد املرأة واقرار القوانني التي تحميها
م��ن العنف بجميع اشكاله واالل �ت��زام بتنفيذ منهاج بيجني
وااله � � ��داف االن �م��ائ �ي��ة ل��الل�ف�ي��ة ب �م��ا ال ي �ت �ع��ارض والشريعة
االسالمية.
ج ��اء ذل ��ك ف ��ي ك�ل�م��ة ل ��دول ��ة ال �ك��وي��ت ال �ق �ت �ه��ا ع �ض��و االتحاد
الكويتي للجمعيات النسائية ولجنة شؤون املرأة د .ضحى
الشقاث أمام الدورة ال�  54للجنة وضع املرأة في االمم املتحدة
« + 15ب�ك��ني» .وأك ��دت ال�ش�ق��اث ال �ت��زام ال�ك��وي��ت بتنفيذ اعالن
م�ن�ه��اج ب�ك��ني وااله� ��داف األل�ف�ي��ة ب�م��ا ال ي�ت�ع��ارض والشريعة
االسالمية والعمل على ازال��ة جميع ان��واع التمييز ضد املرأة
واقرار القوانني التي تحمي املرأة من العنف بجميع أشكاله.
ويصادف هذا العام الذكرى ال�  15العتماد اع��الن بكني الذي
الي��زال أكثر األطر السياسية العاملية شموال لتحقيق أهداف
املساواة بني الجنسني والتنمية والسالم.
وك � ��ان زع� �م ��اء ال �ع��ال��م ال ��ذي ��ن ح� �ض ��روا ال �ق �م��ة ف ��ي العاصمة
الصينية ان��ذاك أعلنوا أن املشاركة الكاملة للمرأة في جميع
مجاالت املجتمع بما في ذل��ك عملية صنع القرار والوصول
الى السلطة هي أمور أساسية لتحقيق التنمية والسالم.
واستعرضت الشقاث ما قامت به دولة الكويت لتنفيذ خطة
عمل ومنهاج بكني وااله��داف االنمائية لاللفية قائلة انه في
مجال التعليم فان دولة الكويت تحرص على الزامية التعليم
االبتدائي للجنسني وتعاقب كل من يتخلف عن ذلك مضيفة
ان ال �ك��وي��ت ت�ع�ت�ب��ر رائ� ��دة ف��ي م�ج��ان�ي��ة ال�ت�ع�ل�ي��م ع�ل��ى جميع
املستويات حيث تمول البعثات ال��دراس�ي��ة للنساء والرجال
للحصول على أعلى الشهادات ايمانا منها بأهمية العلم في
تقدم الشعوب.
وف��ي مجال الصحة االنجابية قالت ان ال��دول��ة توفر الرعاية
الصحية االول�ي��ة والثانوية مجانا وتنفذ البرامج الوقائية
لحماية النساء واألطفال وقد تم اخيرا اق��رار قانون الفحص
الطبي قبل الزواج من قبل مجلس األمة لحماية املرأة والطفل
من األمراض الوراثية الخطيرة.
وبينت ان القرار الزامي للرجال والنساء وأن الدولة تكفل حق
حرية االقدام على اتمام الزواج من عدمه الن ذلك من الحقوق
الشخصية لالنسان.
وفي مجال مكافحة الفقر ذكرت أن دولة الكويت تحرص على
توفير الحياة الكريمة للمواطنني رجاال ونساء قائلة ان املرأة
تحظى بالحظ االوف ��ر ف��ي تلك العناية ف��ال��دول��ة ت�ق��دم اعانة
شهرية للمرأة املطلقة واالرم�ل��ة وأن تلك املساعدة أصبحت

مؤخرا تشمل الفتاة العزباء التي ت�ج��اوزت ال �  35من العمر
ولم تتزوج وال تعمل.
وأضافت ان الكويت تخطت حدودها الجغرافية في مكافحة
الفقر حيث أنشأت صندوق التنمية الكويتي قبل اعالن بكني
ب��اع��وام ط��وي�ل��ة وه��و ي�ق��دم ق��روض��ا م�ي�س��رة ل �ل��دول الشقيقة
والصديقة.
وذك ��رت ب��اق�ت��راح أم�ي��ر ال�ك��وي��ت ال��راح��ل الشيخ ج��اب��ر األحمد
الصباح  -رحمه الله  -باسقاط الديون أو الفوائد عن الدول
ال �ف �ق �ي��رة ق��ائ �ل��ة ان ال �ك��وي��ت س�ت�س�ت�م��ر ت �ح��ت ق �ي ��ادة حضرة
ص��اح��ب ال�س�م��و أم�ي��ر ال �ب��الد ال�ش�ي��خ ص�ب��اح األح �م��د الجابر
الصباح حفظه الله في دعم جميع الجهود املبذولة للقضاء
على الفقر عامليا.
وتطرقت الشقاث الى مشاركة املرأة الكويتية في صنع القرار
فنوهت بأن دستور الكويت ينص على املساواة بني املواطنني
في الحقوق والواجبات بدون أي تمييز في الجنس أو اللون
اال ان م �ش��ارك��ة امل � ��رأة س �ي��اس �ي��ا ق ��د ت ��أخ ��رت ب �ع��ض الشيء.
وبينت أن الكويت خطت خطوات واسعة منذ اقرار اعالن حق
الترشيح واالنتخاب في ع��ام  2006حيث توجد في مجلس
األم ��ة ال�ح��ال��ي أرب ��ع ن��ائ�ب��ات وت��وج��د س�ي��دة ع�ل��ى رأس وزارة
التربية عالوة على انه كانت للكويت منذ سنوات قليلة سيدة
ترأس البعثة الدائمة لدولة الكويت لدى األمم املتحدة.
وأض ��اف ��ت ان امل � ��رأة ال �ك��وي �ت �ي��ة ت�ت�ق�ل��د ال �ع��دي��د م ��ن املناصب
القيادية وأنها أثبتت جدارتها ،مشيرة الى ان قانون الخدمة
املدنية الكويتي يساوي في الراتب بني املرأة والرجل حينما
يشغالن العمل ذاته.
وذكرت بانشاء لجنة شؤون املرأة التابعة ملجلس الوزراء التي
ترأسها الشيخة لطيفة فهد السالم الصباح قائلة ان قانونا
يتعلق ب��ذوي االحتياجات الخاصة سن ضمانا للمزيد من
املكاسب والحقوق لهذه الفئة رجاال ونساء.
وق��ال��ت الشقاث ان امل��رأة الكويتية تتمتع باالستقالل املالي
وهو من الحقوق التي كفلها االسالم للمرأة وتؤكده القوانني
الكويتية.
واضافت ان قانون العمل الكويتي يمنح األم العاملة اجازة
أم��وم��ة وال �ك��وي��ت ت�س�ع��ى ال ��ى ج�ع��ل االج � ��ازة م��دف��وع��ة األجر
بالكامل كما يكفل ال�ق��ان��ون الكويتي أحقية ال��زوج��ة براتب
زوجها املتوفى حتى ان كان لها راتب خاص.
واش��ارت ال��ى ان ال��دول��ة تشجع شبابها من الجنسني للقيام
ب��امل�ش��اري��ع ال�خ��اص��ة وذل ��ك م��ن خ ��الل ت�م��وي��ل ه ��ذه املشاريع
بقروض ميسرة من البنك الصناعي الكويتي.

تتمات

الرياضة النسائية
وفي رد مباشر على مطالب لجنة الظواهر السلبية استنكرت
د .أس�ي��ل العوضي تصريح النائب الحربش ح��ول املشاركات
الرياضية النسائية قائلة :نستنكر تصريح الحربش ممثال
ع��ن ل�ج�ن��ة ال �ظ��واه��ر ب�م�ط��ال�ب�ت��ه م�ن��ع ال �ن �س��اء م��ن امل �ش��ارك��ة في
األوملبياد.
وق��ال��ت ن�ح��ن ك �ن��واب أق�س�م�ن��ا ع�ل��ى اح �ت��رام ال��دس �ت��ور وقوانني
الدولة ومطالبة الظواهر السلبية بها مخالفة للدستور وبها
تمييز ب��ني امل ��رأة وال��رج��ل ووص��اي��ة ع�ل��ى ال�غ�ي��ر ،وس�ت�ك��ون لنا
وق�ف��ة ج��ادة م��ن وزي��ر ال�ش��ؤون االجتماعية والعمل وق��د يصل
األم ��ر الس�ت�ج��واب ال�ع�ف��اس��ي ف��ي ح��ال اس�ت�ج��اب للمطالب غير
الدستورية مستدركة نتمنى اال تصل االمور لهذه الدرجة.
وع��ن االس�ت�ن��اد للفتاوى ق��ال��ت :ال�ف�ت��وى ت�ل��زم صاحبها ونحن
ن�س�ت�ن��د ع�ل��ى ال��دس �ت��ور وق��وان��ني ال��دول��ة ف��ي ال �ك��وي��ت مضيفة
مطالب اللجنة تعبر عن مبدأ مرفوض وه��و أشبه بالوصاية
املرفوضة وغير املقبولة في البالد وما يحصل في هذا امللف ال
عالقة له بالشريعة اإلسالمية.
وعلى الخط نفسه قالت النائب د .روال دشتي أن زمالءنا في
ال �ظ��واه��ر ال�س�ل�ب�ي��ة ل��م ي�ت�ع�ظ��وا م��ن ح�ك��م امل�ح�ك�م��ة الدستورية
بخصوص حجاب النائبات وال��ذي أكد صحة عضوية النائبة
غ �ي��ر امل�ح�ج�ب��ة م �ش �ي��رة ال ��ى أن م �ط��ال �ب��ات ك �ه��ذه ف�ي�ه��ا انتهاك
للدستور وهي غاية في الخطورة.
وقالت دشتي ان وزي��ر الشؤون رجل قانون ويحترم الدستور
ونتطلع أن تصب قراراته في مصلحة الوطن واملواطنني دون
مراعاة لفئة بسبب ايدولجياتهم الفكرية والدينية مهددة اياه
باتخاذ اج��راءات دستورية اذا ق��رر انتهاك الدستور من خالل

االستجابة واالنصياع لرغبات البعض من النواب.
وعلى صعيد استجواب وزي��ر االع��الم الشيخ أحمد العبدالله
«ع �ل �م��ت» ال �ن �ه��ار م ��ن م� �ص ��ادر م�ط�ل�ع��ة أن ن �ص��ائ��ح م ��ن نواب
محايدين وجهت للقيادة السياسية بضرورة تخلي العبدالله
عن حقيبة وزارة االع��الم وبقائه في وزارة النفط ليس بسبب
االس �ت �ج��واب ول�ك��ن الن ال�ع�ب��دال�ل��ه غ�ي��ر م�ت�ف��رغ ل��الع��الم وهناك
دور كبير يجب ان تلعبه قطاعات االع��الم في الخطة التنموية
املقبلة مشيرة ان هذه القطاعات شبه ميتة اكلينكيا منذ عهد
الوزير محمد السنعوسي ودخول الوزارة في دوامة املساومات
السياسية ك�م��ا ان ال�ع�ب��دال�ل��ه ل��م يستطع ت�ح��ري��ك س��اك��ن تجاه
امللفات االعالمية والفساد ال��ذي ضرب بعض القطاعات طوال
تلك الفترة نظرا لثقل حقيبة وزارة النفط.
وزادت املصادر ان هذه النصائح ركزت على ان املجلس قد يمنح
الثقة للعبدالله غير ان األخير لن يستطيع متابعة العمل في
وزارة االعالم بالشكل الصحيح والتجربة خير برهان فالوزارة
بحاجة الى وزي��ر قوي يستطيع ادارة العمل االعالمي ونفض
ال�غ�ب��ار ع��ن وك ��الء االع ��الم وض��خ ال��دم��اء ال�ش��اب��ة االع��الم�ي��ة في
الوزارة.

الكويت :ال نتدخل
وفي رده��ا على ما اذا كانت هذه التصريحات نتيجة لزيارات
ق��ام��ت ب �ه��ا ب �ع��ض ال�ش�خ�ص�ي��ات ال �ع��راق �ي��ة ال ��ى ال �ك��وي��ت قالت
امل �ص��ادر ان ال�ك��وي��ت منفتحة ع�ل��ى ج�م�ي��ع ال �ت �ي��ارات العراقية
وترحب بجميع االخ��وة العراقيني وال تفرق بينهم ما دام ذلك
يصب في مصلحة بناء عالقات طيبة بني البلدين.
وح��ول ما اذا كانت تلك التصريحات مرتبطة بمطالبة العراق

سفارة الكويت في نيجيريا
افتتحت مقرها في أبوجا
أب ��وج ��ا  -ل ��ون ��ا :اف �ت �ت��ح ال �س �ف �ي��ر ال �ك��وي �ت��ي في
أب��وج��ا سعد العسعوسي وبحضور السفراء
املعتمدين في نيجيريا وممثل وزير الخارجية
ال�ن�ي�ج�ي��ري م��دي��ر ادارة ال �ش��رق األوس � ��ط مقر
سفارة دولة الكويت لدى نيجيريا.
وذك ��ر ب �ي��ان ل�ل�س�ف��ارة ال�ك��وي�ت�ي��ة ف��ي نيجيريا
ان��ه بهذه املناسبة رح��ب السفير العسعوسي
ب��ال �ض �ي��وف ال ��ذي ��ن ش ��ارك ��وا ال �س �ف��ارة حفلها
ب��اف�ت�ت��اح م�ق��ره��ا وأك ��د أه�م�ي��ة وق ��وة العالقات
ال�ن�ي�ج�ي��ري��ة  -ال�ك��وي�ت�ي��ة وال � ��دور ال� ��ذي تلعبه
السفارة في التنسيق بني وزارات ومؤسسات
ال��دول��ة والحكومة النيجيرية وال�ج�ه��ود التي
ت�ب��ذل�ه��ا ل�ف�ت��ح م �ج��االت أك �ب��ر ل��رج��ال األعمال
ال�ك��وي�ت�ي��ني ل ��زي ��ارة ن�ي�ج�ي��ري��ا وال �ت �ع��رف على
فرص االستثمار املتاحة فيها.
وأض��اف البيان ان عميد السلك الدبلوماسي
سفير املغرب قدم التهنئة للسفير العسعوسي
باسم مجلس السفراء وتمنى للكويت وشعبها
دوام االستقرار والنماء.
ب��دوره ،شكر السفير الكويتي السفراء وممثل
وزي��ر الخارجية على حضورهم ومشاركتهم
السفارة حفلها.

السفير العنزي أشاد بجهود
باكستان في الحرب ضد اإلرهاب
إس��الم أب��اد  -ك��ون��ا :أش��اد سفير دول��ة الكويت
ل� � ��دى ب ��اك� �س� �ت ��ان ن � � ��واف ع� �ب ��دال� �ع ��زي ��ز العنزي
ب��ال�ج�ه��ود ال�ت��ي تبذلها اس ��الم اب ��اد ف��ي الحرب
ال�ع��امل�ي��ة ض��د االره� ��اب واش ��ار ال��ى ال�ح��اج��ة الى
تعزيز التعاون الثنائي بني البلدين في مجال
االعالم واالتصال ،وذكر بيان رسمي ان العنزي
اجتمع مع وزير االعالم الباكستاني قمر الزمان
ك ��اي ��را ام� ��س االول وب �ح��ث م �ع��ه ال �ق �ض��اي��ا ذات
االهتمام املشترك.
وأض� � ��اف ال �ب �ي��ان ان ال �س �ف �ي��ر ال �ك��وي �ت��ي «اش� ��اد
ب��ال �ج �ه��ود ال �ت��ي ت�ب��ذل�ه��ا ب��اك �س �ت��ان ف��ي الحرب
ض � ��د االره � � � � ��اب واق� � � ��ر ب ��ال� �ح ��اج ��ة ال � � ��ى تعزيز
التعاون الثنائي بني البلدين في قطاع االعالم
واالتصاالت».
ومن جانبه ،قال الوزير الباكستاني ان تحقيق
ال �ن �ص��ر ف ��ي ال� �ح ��رب ض ��د االره � � ��اب ام� ��ر حيوي
الستقرار املنطقة والعالم مضيفا ان «االرهابيني
ي�س�ت�ه��دف��ون االش� �خ ��اص االب ��ري ��اء وم ��ن بينهم
النساء واالطفال وهو ما ال يسمح به االسالم».
وش� ��دد ع �ل��ى ان «ال �ن �ج��اح ف��ي ه ��ذه ال �ح��رب امر
ضروري ملنع انتشار التطرف في العالم».

م��رة اخ��رى بالخروج م��ن الفصل السابع ،قالت امل�ص��ادر هناك
ق � � ��رارات ام �م �ي��ة ي �ج��ب ت�ط�ب�ي�ق�ه��ا واالل � �ت� ��زام ب �ه��ا خ��اص��ة فيما
يتعلق ب��اع��ادة ترسيم املعالم ال�ح��دودي��ة وقضيتي املفقودين
وال�ت�ع��وي�ض��ات ،وح ��ول م��ا اذا ك��ان��ت ال�ك��وي��ت اع�ت�م��دت السفير
العراقي املعني لديها اكتفت املصادر بالقول ان هناك اجراءات
ستتخذ في هذا املجال في االيام املقبلة ،معتبرة هذه الخطوة
جيدة تخدم مصلحة البلدين الشقيقني.

العراق :إرباك
وأق��رت مفوضية االنتخابات بمشاكل تنظيمية اعترت عملية
ال �ت �ص��وي��ت ال� �خ ��اص وق � ��ال امل �ت �ح��دث ب��اس��م امل �ف��وض �ي��ة قاسم
العبودي انه فوجئ بتوافد اع��داد كبيرة من عناصر االم��ن من
غير املسجلني لديها ما سبب ارباكا تم تالفيه من خالل السماح
لهم بالتصويت املشروط وهو التصويت الذي تعلق فيه ورقة
الناخب حتى يتم التأكد من صحتها .وكانت عملية التصويت
ال �خ��اص ال�ت��ي تشمل ق ��وات االم ��ن ال�ع��راق�ي��ة وب�ع��ض السجناء
وامل��رض��ى وال �ك��وادر الطبية ب ��دأت ام��س ف��ي اط ��ار االنتخابات
التشريعية ،في ظل اجراءات امنية مشددة حول مراكز االقتراع.
وس�ي��دل��ي ال�ع��راق�ي��ون ف��ي ال �خ��ارج وع��دده��م  1,4م�ل�ي��ون ناخب
باصواتهم الجمعة والسبت واالحد في  16بلدا.
وش �ه��دت ب�ع��ض ال �ع��واص��م ال�ع��رب�ي��ة ت�ح��رك��ات واس �ع��ة م��ن قبل
األح� � � ��زاب وال �ك �ت ��ل ال �س �ي��اس �ي��ة ل� �ج ��ذب ال �ن��اخ �ب��ني للتصويت
ل�ق��وائ�م�ه��م ،وف��ي ه ��ذا االط� ��ار ت��واص�ل��ت ال��والئ��م وال ��دع ��وات في
ف �ن��ادق ع�م��ان ودم �ش��ق ك�م��ا ي�ت�ح��رك م �ن��دوب��ون وم �ن��دوب��ات في
العديد من األحياء التي تقطنها العوائل الفقيرة للغرض نفسه.
وقالت بعض العوائل العراقية في األردن إن هناك من يعرض
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ال�ق��اه��رة  -ك��ون��ا :أك��د ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء وزير
ال�خ��ارج�ي��ة ال�ش�ي��خ د .محمد ال�ص�ب��اح ان دول ��ة الكويت
من أكثر الدول العربية اهتماما بالعمل على األرض مع
الدول االفريقية من خالل املساعدات التي تقدمها.
وقال الشيخ محمد في تصريح ل� «كونا» قبيل مغادرته
ال�ق��اه��رة عقب مشاركته ف��ي أع�م��ال ال ��دورة ال� �  14للجنة
ال��دائ�م��ة للتعاون ال�ع��رب��ي االف��ري�ق��ي ان للكويت تاريخا
في التعاون مع القارة السمراء يمتد الى منتصف القرن
امل��اض��ي ف��ي تقديم امل�س��اع��دات الكويتية الفريقيا بشكل
عام.
وأضاف ان الكويت لديها حاليا برامج طموحة لتوسيع
وتعميق العالقات مع افريقيا ،مشيرا الى ان هذا الوجود
أخذ أشكاال متعددة اذ هناك الوجود السياسي لكن بشكل
اس��اس��ي م��ن خ��الل امل �س��اع��دات ال�ت��ي ي�ق��دم�ه��ا الصندوق
الكويتي للتنمية االقتصادية للقارة االفريقية.
وح ��ول اج�ت�م��اع ال� ��دورة ال � �  14للجنة ال��دائ �م��ة للتعاون
العربي االفريقي أوض��ح الشيخ محمد الصباح ان هذا
االج �ت �م��اع ك ��ان ل��الع��داد للقمة ال�ع��رب�ي��ة االف��ري�ق�ي��ة التي
ستعقد في ليبيا خالل شهر أكتوبر املقبل.
وأوض��ح ان��ه ت��م خ��الل اجتماع اللجنة انتخاب الرئاسة
ل �ك��ل م ��ن ال �ج��ان��ب ال �ع��رب��ي وال �ج��ان��ب االف��ري �ق��ي وكذلك
املقررين حيث ستكون الكويت املقرر من الجانب العربي

وغانا املقرر من الجانب االفريقي كما ستكون الرئاسة
ملصر وليبيا للجانب العربي واالفريقي على التوالي.
وكان في وداع الشيخ محمد لدى مغادرته سفير الكويت
لدى مصر السفير رشيد الحمد.
يذكر ان نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير الخارجية قد
ترأس وفد الكويت الى اجتماعات الدورة العادية ال� 133
للمجلس ال��وزاري لجامعة ال��دول العربية التي اختتمت
مساء يوم امس.
وض ��م ال ��وف ��د امل ��راف ��ق ك ��ال م ��ن م��دي��ر ادارة م�ك�ت��ب نائب
رئيس مجلس ال ��وزراء وزي��ر الخارجية الشيخ د .أحمد
الناصر املحمد ومدير ادارة الوطن العربي السفير جاسم
املباركي.
وك��ان الشيخ محمد ق��د حضر ام��س حفل افتتاح املبنى
ال �ج��دي��د ل �س �ف��ارة م�م�ل�ك��ة ال�ب�ح��ري��ن ف��ي م�ن�ط�ق��ة الزمالك
ب ��ال� �ق ��اه ��رة ،وش � � ��ارك ال �ش �ي��خ م �ح �م��د وزي� � ��ر الخارجية
ال�ب�ح��ري�ن��ي ال�ش�ي��خ خ��ال��د ب��ن أح �م��د ال�خ�ل�ي�ف��ة ف��ي ازاحة
ال�س�ت��ار ع��ن ال�ل��وح��ة ال�ت��ذك��اري��ة املتعلقة ب��اف�ت�ت��اح مبنى
السفارة.
ك��ذل��ك ح�ض��ر ح�ف��ل االف�ت�ت��اح وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة االماراتي
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير الثقافة املصري
فاروق حسني واالمني العام لجامعة الدول العربية عمرو
موسى ومحافظ القاهرة عبد العظيم وزير.

حاكم عام مدينة هوشي منه :الكويت
شريك مهم في الشرق األوسط
ك��واالمل �ب��ور  -ك��ون��ا :اع�ت�ب��ر ح��اك��م عام
م��دي �ن��ة ه ��وش ��ي م �ن��ه ف ��ي جمهورية
فيتنام االشتراكية هون تان الب دولة
الكويت شريكا مهما لبلده في الشرق
االوس� � ��ط م �ع �ب��را ع ��ن س �ع��ادت��ه لكون
الكويت تولي اولوية كبيرة للسياسة
التي تتخذها فيتنام نحو آسيا.
وذكر بيان صادر عن قنصلية الكويت
في هوشي منه ان املسؤول الفيتنامي
أك � ��د ف� ��ي ك �ل �م �ت��ه خ � ��الل ح� �ف ��ل العيد
الوطني الذي اقامته القنصلية العامة
م��ؤخ��را ان ال�ك��وي��ت لعبت دورا بارزا
على املستوى الدولي بفضل الجهود
التي تبذلها حكومة وشعبا.
وع� ّ�ب��ر ح��اك��م ع��ام م��دي�ن��ة ه��وش��ي منه
ع� ��ن اع� �ج ��اب ��ه ال� �ش ��دي ��د ب� �م ��ا تشهده
دول��ة الكويت من انجازات اقتصادية
واجتماعية ونهضة عمرانية سجلها
ش�ع��ب ال �ك��وي��ت ل�ب�ن��اء وت�ن�م�ي��ة بلده،
م�ش�ي��را ال��ى ان ب ��الده ودول ��ة الكويت
ل� ��م ت ��أل ��و ج� �ه ��دا ع �ب ��ر ال � �س � �ن ��وات من
اج��ل ت�ع��زي��ز ال�ع��الق��ات الثنائية فيما
بينهما.
وذكر في هذا السياق ان الكويت تعد
اول دول��ة ف��ي منطقة ال�ش��رق االوسط
ت ��ؤس ��س ع� ��الق� ��ات دب� �ل ��وم ��اس� �ي ��ة مع
فيتنام وتفتح سفارة لها في هانوي
وق�ن�ص�ل�ي��ة ع��ام��ة ف��ي م��دي �ن��ة هوشي
منه.
وأش� ��ار ال ��ى ال �ع��الق��ات ال�ث�ن��ائ�ي��ة التي
تتعزز بشكل مكثف من خالل الزيارات
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لقطة للمشاركني في الحفل

املتبادلة بني كبار مسؤولي البلدين
حيث برز ذلك من خالل زي��ارة رئيس
وزراء فيتنام للكويت ف��ي ع��ام 2009
وسبقها زي ��ارة س�م��و رئ�ي��س مجلس
الوزراء الى فيتنام عام .2007
وأش � � ��ار الب ال � ��ى ان ال �ب �ل��دي��ن وقعا
ال �ع��دي��د م��ن االت �ف��اق �ي��ات امل�ه�م��ة منها
ت�ع��زي��ز وح�م��اي��ة االس�ت�ث�م��ار وتجنب
االزدواج الضريبي واخ��رى في مجال
ال� �ت� �ع ��اون ال � ��زراع � ��ي وغ �ي ��ره ��ا والتي
ف �ت �ح��ت امل� �ج ��ال ل �ل �ت �ع��اون امل �ث �م��ر في
مجاالت الطاقة واالستثمار والثقافة
والتعليم.
وأوض� � ��ح ان ه� ��ذه االت �ف ��اق �ي ��ات تأتي
ب��ال �ت��زام��ن م ��ع ال �ت �ن��ام��ي امل �ت �م �ي��ز في
ال� �ع ��الق ��ات ال �ث �ن��ائ �ي��ة ع �ل��ى املستوى
ال��وط�ن��ي ،الفتا ال��ى ان مدينة هوشي

 100دوالر ألصوات العائلة الواحدة في حني ال تزيد العروض
في دمشق عن  50دوالرا للعائلة.واعتبر سياسيون عراقيون ان
«لجوء بعض املرشحني الستغالل الحاجة املادية للناخبني أمر
سيئ جدا السيما أنهم يعرفون جيدا أن الكثير من العراقيني
في الخارج يعانون من حالة اقتصادية سيئة».

الحريري في الكويت
م �ع��ارض م�ش�ت��رك��ة ب��ني ال�ب�ل��دي��ن وم �ش��روع ب��روت��وك��ول لجذب
االستثمار االجنبي ومذكرة تفاهم للتعاون في املجال الصناعي.
يذكر ان هذه هي املرة االولى التي يزور فيها الحريري الكويت
بعد تقلده منصبه ،في حني يرتبط بعالقات جيدة مع كثير من
الفعاليات السياسية واالقتصادية واالجتماعية ف��ي الكويت
التي كان يتردد عليها قبيل تبوئه املسؤولية.

إنشاء مطار
وأكد صفر خالل املؤتمر الصحافي الذي عقده بهذه املناسبة،
وحضره وزير املواصالت وزير الدولة لشؤون مجلس األمة د.
محمد البصيري وع��دد م��ن ق�ي��ادي��ي «األش �غ��ال» أهمية اشراك
القطاع الخاص وجذبه للمساهمة في تنفيذ مشاريع الدولة
وتبسيط اإلجراءات والتشريعات التي تخدم ذلك األمر.
وك�ش��ف صفر ع��ن اق ��رار م�ش��روع م�ط��ار ج��دي��د ف��ي ش�م��ال البالد
في املخطط الهيكلي الثالث للدولة ،مشيرًا الى التنسيق الجاد
م��ع إدارة ال�ط�ي��ران امل��دن��ي ح��ول ام�ك��ان�ي��ة ان�ش��ائ��ه ن�ظ�رًا لتطور
الحركة في املجال الجوي ،األمر الذي يستدعي مساحات أكبر
الستيعاب تلك الحركة.

منه ستعمل كل ما في وسعها لتعزيز
ال �ع��الق��ات م��ع دول ��ة ال �ك��وي��ت وبشكل
خ � ��اص ف� ��ي م� �ج ��ال ت� �ع ��زي ��ز التبادل
الثقافي وتطويره لفهم مشترك.
واش� � � � ��ار الب ال � � ��ى ان املستثمرين
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ني س � �ي � �ج ��دون ف � ��ي مدينة
ه� ��وش� ��ي م� �ن ��ه ال � �ع� ��دي� ��د م � ��ن الفرص
الس� �ي� �م ��ا ف� ��ي م � �ج ��ال ت �ن �م �ي��ة البنية
ال� �ت� �ح� �ت� �ي ��ة وال � � �ع � � �ق� � ��ارات والتمويل
وال�خ��دم��ات وستعمل م��ن اج��ل ايجاد
شراكة حقيقية تلبي تطلعات القيادة
السياسية في كال البلدين.
وأش��اد حاكم ع��ام مدينة هوشي منه
ب��رغ �ب��ة واخ� � ��الص ق �ن �ص��ل ع� ��ام دولة
الكويت نجيب عبدالرحمن البدر في
تعزيز العالقات الثنائية في مختلف
املجاالت.

وم��ن ج��ان�ب��ه ،ك�ش��ف وزي ��ر امل��واص��الت د .محمد ال�ب�ص�ي��ري عن
اإلعداد إلنشاء مشروع مدينة الشحن الجوي في مطار الكويت،
الف�ت��ًا إل��ى ان�ه��ا س�ت�ك��ون األك �ب��ر ع�ل��ى م�س�ت��وى ال �ش��رق األوسط
وانها أح��د الدعائم التي من شأنها جعل الكويت مركزًا ماليًا
وتجاريًا .وأوضح البصيري ان لجنة تقصي الحقائق الخاصة
بالتحقيق ف��ي ال�ف�س��اد امل��ال��ي واإلداري ف��ي ال�خ�ط��وط الجوية
الكويتية لن تتعارض مع آلية سير خصخصة الكويتية ،مشيرًا
ال��ى ان التحقيق ف��ي ذل��ك ال�ش��أن يستغرق م��دة شهرين لتعلن
ً
اللجنة نتائجها .وأضاف البصيري قائال« :ان الحكومة تعكف
حاليًا على دراسة انشاء هيئة عامة لالتصاالت لتنظيم عملية
االتصاالت الدولية».

التربية :التعاقد
في االط��ار ذات��ه ،أعلنت مدير ع��ام منطقة الفروانية التعليمية
رئيسة لجنة التعاقدات الخارجية في وزارة التربية الخاصة
بالتعاقد مع مدرسني ومدرسات من سورية للعمل في الكويت
ي�س��رى العمر ان مجموع ع��دد الناجحني بلغ  364م��ن الذكور
واالناث.
وقالت العمر في تصريح ل�(كونا) ان الناجحني في مادة اللغة
االنكليزية بلغ  53من الذكور و 22من االن��اث و 120من الذكور
في م��ادة الرياضيات وفي العلوم بمختلف فروعها نجح 169
من الذكور.
وأض��اف��ت العمر ان العمل يجري حاليا على استيفاء العقود
مع املعلمني الناجحني الذين تم اختيارهم وفق الشروط التي
وض�ع�ت�ه��ا ال�ل�ج�ن��ة وف��ي ض��وء ت��وج�ه��ات وزارة ال�ت��رب�ي��ة ووفق
الخطة املرسومة.

