األمير وولي العهد ورئيس الوزراء
يعزون خادم الحرمني
بعث سمو األمير الشيخ صباح األحمد برقية
تعزية ال��ى اخيه خ��ادم الحرمني الشريفني امللك
ع�ب��دال�ل��ه ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز ال س�ع��ود م�ل��ك اململكة
ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة ال �ش �ق �ي �ق��ة ع �ب��ر ف �ي �ه��ا ع��ن
خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة املغفور
له باذن الله تعالى صاحب السمو امللكي األمير
تركي بن فيصل بن تركي االول بن عبدالعزيز

ال سعود سائال سموه املولى تعالى ان يتغمده
بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم
االس� ��رة امل��ال�ك��ة ال�ك��ري�م��ة ج�م�ي��ل ال�ص�ب��ر وحسن
العزاء .كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف
األح �م��د وس �م��و رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء الشيخ
ناصر املحمد األحمد الصباح ببرقيتي تعزية
مماثلتني.

شارك في املنتدى األمني

مشعل الجابر يعود من البحرين

{

ع ��اد إل ��ى ال �ب��الد وك �ي��ل وزارة ال��داخ �ل �ي��ة امل �س��اع��د ل�ش��ؤون
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الشيخ مشعل الجابر
ال�ع�ب��دال�ل��ه ال�ص�ب��اح وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه ب�ع��د ان ش ��ارك في
منتدى ومعرض البحرين األمني الثاني وال��ذي عقد في
العاصمة البحرينية الشقيقة في الفترة من  26-23فبراير
ال�ح��ال��ي .وض��م ال��وف��د امل��راف��ق ك��ال م��ن م��دي��ر ع��ام اكاديمية
س �ع��د ال �ع �ب��دال �ل��ه ل �ل �ع �ل��وم االم �ن �ي��ة ال� �ل ��واء ي��وس��ف م �ب��ارك
امل�ض��اح�ك��ة ،وم��دي��ر ع ��ام االدارة ال�ع��ام��ة ل�ن�ظ��م امل�ع�ل��وم��ات
العميد عادل عبدالله املنيس ،والعقيد محمد عبدالوهاب
البابطني مدير ادارة متابعة ش��ؤون العالقات واملجالس
الدولية ،والعقيد فهد سالم العجمي مساعد مدير ادارة
امن الحدود الشمالية ،واملقدم وليد إبراهيم العمران مدير
ادارة مكتب الوكيل املساعد لشؤون تكنولوجيا املعلومات
واالت �ص��االت ،وامل �ق��دم ع�م��اد ب��در امل��ال مساعد م��دي��ر ادارة
العالقات العامة والتوجيه املعنوي ،واملقدم محمد عبدالله
العبيد ،والنقيب محمد مساعد الخالدي الضابط بادارة
م�ك�ت��ب ال��وك �ي��ل امل �س��اع��د ل �ش��ؤون ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل�ع�ل��وم��ات
واالتصاالت.
وكان في استقبالهم على ارض املطار العقيد عادل أحمد
الحشاش مدير ادارة العالقات العامة والتوجيه املعنوي.

الشيخ مشعل الجابر

«الهالل األحمر» تقيم ً
حفال في أندونيسيا
اقامت جمعية الهالل األحمر الكويتي معرضا
على هامش االحتفال بالعيد الوطني وذك��رى
التحرير في العاصمة االندونيسية جاكرتا.
وق ��ال م�م�ث��ل ال�ج�م�ع�ي��ة ف��ي ان��دون�ي�س�ي��ا جاسم
قمبر في تصريح ل� (ك��ون��ا) في اتصال هاتفي
أم ��س «ان ه ��ذه امل �ش��ارك��ة ات ��ت ب�ت�ع�ل�ي�م��ات من
رئيس جمعية الهالل االحمر الكويتي برجس
البرجس .وتلبية لدعوة السفارة في العاصمة
ج��اك��رت��ا ح�ي��ث ش�ه��د امل �ع��رض اق �ب��اال ج �ي��دا من
ك�ب��ار امل�س��ؤول��ني االندونيسيني ب��االض��اف��ة الى
ال �ح �ض��ور .وأوض � ��ح ان امل �ع��رض ش �م��ل ع��رض��ا
بجميع املساعدات االنسانية التي قدمتها دولة

الكويت لجمهورية اندونيسيا الصديقة منذ
عام  2004نتيجة زلزال املد البحري تسونامي.
وأش ��ار قمبر ال��ى ان سفير دول��ة ال�ك��وي��ت لدى
اندونيسيا فيصل سليمان املسيليم ورئيس
مجلس ال�ش��ورى الشعبي االندونيسي محمد
هداية نور وحيد ونائب رئيس مجلس ممثلي
االق��ال �ي��م ع��رم��ان غ��وس �م��ان ووزي � ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
االس �ب��ق م�ب�ع��وث رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة ل�ش��ؤون
ال �ش��رق االوس � ��ط وم�ن�ظ�م��ة امل��ؤت �م��ر االس��الم��ي
علوي شهاب ونائب وزي��ر الخارجية تريبوو
وي� �ب ��وو وام � ��ني ع ��ام وزارة ال �خ��ارج �ي��ة ع �م��ران
كوتان كانوا في مقدمة الحضور.

القنصل العام
ً
احتفاال
في أملانيا يقيم
بمناسبة العيد الوطني
أقام القنصل العام لدولة الكويت لدى أملانيا يوسف أحمد عبدالصمد حفل
االستقبال السنوي بمناسبة العيد الوطني وذك��رى التحرير في مدينة
فرانكفورت مدينة املال واألعمال والعاصمة االقتصادية ألملانيا.
حضر فعاليات االح�ت�ف��ال حشد كبير م��ن امل�س��ؤول��ني األمل ��ان م��ن مختلف
ال�ه�ي�ئ��ات وامل��ؤس �س��ات وال�ق�ط��اع��ات الحكومية ورج ��ال االع �م��ال وك ��ان في
مقدمتهم رئيس مجلس مدينة فرانكفورت ورئ�ي��س مجلس البرملان في
فرانكفورت كارل هاينز بورمان ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية
املعتمدون في فرانكفورت.
وبهذه املناسبة ،رف��ع عبدالصمد باألصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء
البعثة ف��ي ف��ران�ك�ف��ورت أس�م��ى آي��ات التهنئة والتبريكات ال��ى سمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد وسمو ولي عهده األمني الشيخ نواف األحمد
وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر املحمد.
كما قدم تهانيه الخالصة الى املواطنني الكويتيني واملقيمني كافة داعيا
املولى عز وجل أن يعيد هذه املناسبة على وطننا الغالي وشعبنا الكريم
والكويت ترفل بأثواب العز واالزدهار في ظل قيادتنا الحكيمة.
وق��ال عبدالصمد في بيان ص��ادر عن القنصلية الكويتية في فرانكفورت
اننا وباألمس القريب تشرفنا كرؤساء للبعثات الدبلوماسية الكويتية
بلقاء حضرة صاحب السمو أمير البالد في مؤتمر السفراء السادس في
دولة الكويت.
وأضاف لقد طلب سموه في خطابه لنا أن يرتكز عملنا الدبلوماسي على
الحركة النشطة والدؤوبة لفتح آفاق جديدة لتطوير عالقات التعاون بني
دولة الكويت والدول الشقيقة والصديقة في مختلف امليادين.
وب � ّ�ني ان �ن��ا ال �ي��وم وخ ��الل ه ��ذه ال��ذك��رى ال��وط�ن�ي��ة ال �خ��ال��دة ن�ع��اه��د س�م��وه
على ب��ذل ال�غ��ال��ي والنفيس ومضاعفة ال�ج�ه��ود ل��الرت�ق��اء وتفعيل عملنا
الدبلوماسي املنشود في سبيل خدمة ورفعة وطننا الحبيب وتوجيهات
قيادتنا الرشيدة.
وأردف قائال« :وبهذه املناسبة يجب علينا أن نستذكر بكل فخر واعتزاز
الدور الوطني والبطولي لشهدائنا األبرار الذين جسدوا املعاني واملفاهيم
السامية ل�ل��روح الوطنية األص�ي�ل��ة ال�ت��ي تصب ف��ي رف�ع��ة ش��أن ه��ذا البلد
ليبقى شامخا عزيزا وكريما بأبنائه».
وأش��اد عبدالصمد بمستوى العالقات الثنائية املتطورة واملتنامية التي
تربط دول��ة الكويت بأملانيا مستذكرا ال��دور املبدئي والتاريخي ألملانيا
ضمن جهود املجتمع الدولي في تحرير دولة الكويت.

جناح الكويت في معرض
الكتاب في اإلسكندرية يحظى
بإقبال كبير
حظي الجناح الكويتي ف��ي معرض االسكندرية ال��دول��ي السابع للكتاب
باقبال م��ن زوار امل�ع��رض ال��ذي ت�ش��ارك فيه  100دار نشر م��ن مصر ودول
عربية واجنبية.
واشتمل الجناح الكويتي الذي يضم دور نشر خاصة ومؤسسات حكومية
ك��وي�ت�ي��ة ع�ل��ى م�ط�ب��وع��ات ودوري � ��ات وك �ت��ب م�ت�ع��ددة خ�ص�ص��ت ل�ه��ا ادارة
املعرض مساحة كبيرة سواء للعرض أو للبيع.
وضم جناح دولة الكويت كال من وزارة االعالم واملجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب ومجلس النشر العلمي التابع لجامعة الكويت ومجلة
العربي اضافة الى مركز البحوث والدراسات الكويتية.

تتمات

القروض الحسنة

الكمامات ال تقي

النائب السابق محمد الخليفة بمشاركة نواب الكتلة
باالضافة الى النائب د .ضيف الله بورمية.
وفيما اعتبرت مصادر نيابية ان مشاريع «القروض
الحسنة» التي يتجه بعض النواب ال��ى تقديمها الى
البرملان ما هي اال محاولة ذكية لاللتفاف على مشروع
شراء املديونية .أكدت مصادر اخرى ،ان هذه املشاريع
سيتم رفضها من قبل العديد من النواب وعلى رأسهم
بورمية ال��ذي سيتصدى لهذا التوجه وسيصر على
مشروعه بشراء املديونيات.
واستغربت امل�ص��ادر نفسها ط��رح مثل ه��ذه املشاريع
ق�ب��ل جلسة ال �ق��روض امل �ح��ددة ي��وم ب�ع��د غ��د ال�ث��الث��اء،
م �ت��وق �ع��ة ان ي �ت��م خ �ل��ط االوراق ف ��ي ال �ج �ل �س��ة نفسها
عبر ط��رح خطة االن �ق��اذ وم�ش��اري��ع ال �ق��روض الحسنة
واالس �ت �م��ات��ة ف��ي ت�ض�ي�ي��ع ال��وق��ت وت�ش�ت�ي��ت االن �ت �ب��اه
وانهاء الجلسة.
وف � ��ي ال� �س� �ي ��اق ذات� � ��ه ق � ��ال رئ� �ي ��س ال �ح �م �ل��ة ال�ش�ع�ب�ي��ة
الس� �ق ��اط ال� �ق ��روض ح �م��د ال �ح��رب��ي ل � � «ال� �ن� �ه ��ار» نحن
نعرف توجهات ن��واب «التعديالت» وانهم ال يريدون
ح��ل القضية اذ ي�خ��رج��ون علينا بتصريحات داعمة
لشراء املديونيات ثم يأتون بتعديالت على املشروع
ب �ح �ج��ة ال �ح �ص��ول ع �ل��ى اك �ب��ر ع� ��دد اص � ��وات ب��رمل��ان�ي��ة
موافقة كضمان لتمريره ،واعتبر الحربي ان «ن��واب
ال� �ت� �ع ��دي ��الت ك �م ��ا اس� �م ��اه ��م اخ �ت �ل �ف ��وا ف� ��ي امل �ش ��اري ��ع
وال �ت �ع��دي��الت وات �ف �ق��وا ع �ل��ی ال �ت �ك �س��ب ال �ش �ع �ب��ي وه��م
يعلمون علم اليقني ان البرملان لن يكمل دورته الحالية
ول��ذل��ك فانهم سيتبعون ذل��ك باظهار انفسهم ابطاال
«مستغربا من تصرف النائب محمد هايف املطيري
الذي لم يحضر اجتماع اللجنة التشريعية متسائال:
م ��اذا نفعل ب��ال�ف�ت��وى ال�ت��ي اع�ت�م��دت عليها ف��ي ج��واز
شراء الدين بالدين وماذا تفيدنا فنحن نعرف انك يا
هايف ستبرر ذلك بادخال تعديالت كما يفعل غيرك».
ووص��ف الحربي مشكلة ال�ق��روض بانها «م�ب��اراة كرة
قدم» الكل يستذبح بتسجيل االهداف وتخرج النتيجة
ف��ي ال�ن�ه��اي��ة ب��ال�ت�ع��ادل م�ط��ال�ب��ا ال �ن��واب ال��ذي��ن وق�ع��وا
على ش��راء امل��دي��ون�ي��ات ب�ع��دم االن�س�ح��اب م��ن الجلسة
َ ْ
ْ
ومن ضدنا ونريد منهم
الننا نريد ان نعرف َمن معنا
ان يتحلوا بالشجاعة ف��ي اب��راز مواقفهم وال يكونوا
منافقني يمسكون العصا من الوسط».
ّ
ووج ��ه ال�ح��رب��ي رس��ال��ة ال��ى ص��اح��ب م�ش��روع الباليني
السبعة ف��ي اش ��ارة ال��ى ال�ن��ائ��ب ن��اص��ر ال��دوي�ل��ة قائال:
استغرب استذباحك على تمرير مشروع ال �  7باليني
وتترك مشكلة ال�ق��روض التي هي من اول��ى اولوياتك
الن� ��ك خ ��رج ��ت م ��ن دائ� � ��رة ك ��ل ن��اخ �ب �ي �ه��ا ي �ع ��ان��ون م��ن
ه��ذه امل�ش�ك�ل��ة .واع�ت�ب��ر ان االزم ��ة االق�ت�ص��ادي��ة م��ا هي
اال استجابة لدعائنا حيث ان�ن��ا نقيم الليل والنهار
ون ��دع ��وا ال �ل��ه ان ي�ب�ل��ي ك��ل م��ن وق ��ف ض��دن��ا وال�ح�م��د
لله ال��ذي ابتلى طبقة التجار وبعض البنوك ون��واب
التعديالت ونتمنى بعد كل ذلك ان يحسوا بمعاناتنا.

ال �ت��ي ت�ش�ه��ده��ا ال �ب��الد ل�ت�ج�ن�ب�ه��م االص ��اب ��ة ب��ام��راض
الحساسية والربو.
ي��ذك��ر ان م��رك��ز ال��راش��د استقبل نحو  90ال��ف مريض
خالل عام  2008اضافة الى انه يستقبل يوميا ما بني
 200الى  300حالة يعاني معظمها من أم��راض الربو
وي �ص��ل ع ��دد ت�ل��ك ال �ح��االت ال ��ى  600ح��ال��ة ي��وم�ي��ا في
م��واس��م ال�ح�س��اس�ي��ة.وت�ع�ت�ب��ر ال�ح�س��اس�ي��ة االن�ف�ي��ة من
اكثر انواع االمراض في الكويت وتصيب نحو  40في
املئة من املواطنني واملقيمني وتعد فئة الشباب من اكثر
الفئات تعرضا لهذا النوع من الحساسية.

مصر تزود
خالل الربط املصري السعودي والذي انتقل الى حيز
التنفيذ من خالل طرح مناقصة الخدمات االستشارية
بعد ان أك��دت ال��دراس��ات ج��دوى تنفيذ امل�ش��روع ماليًا
وفنيًا ،وبذلك تكون  98في املئة من الشبكات العربية
مترابطة .

األمير يتبرع
امل ��رك ��ز ش�ب�ي�ه��ًا ب �م��رك��ز ف ��ي م�س�ت�ش�ف��ى س��ان��ت ل��وك��س
روزفلت في الواليات املتحدة.
ف��ي ه ��ذا االط � ��ار أش � ��ارت امل� �ص ��ادر ال ��ى ان ال �ع��دي��د من
املتبرعني من اه��ل الخير في الكويت تقدموا بطلبات
الن �ش��اء م��راك��ز ط�ب�ي��ة وع��الج �ي��ة ل�ل�م�س��اه�م��ة ف��ي رف��ع
م�س�ت��وى ال�خ��دم��ة الصحية امل�ق��دم��ة ل�ل�م��واط��ن واملقيم
وع �ل��ى س �ب �ي��ل امل� �ث ��ال ال ال �ح �ص��ر امل ��رك ��ز ال �ص �ح��ي في
م �ش��رف ب �ت �ب��رع م ��ن ج� ��واد ب��وخ �م �س��ني ،م��رك��ز ال �خ��دج
وال��ذي تبرعت بانشائه غنيمة الغانم ،مركز خيطان
الصحي بتبرع من مناحي العصيمي ،مركز اليرموك
الصحي بتبرع من يوسف العبدالهادي امليلم ،ومركز
كيفان بتبرع من منيرة العيار ومركز عبدالله السالم
بتبرع م��ن ب��در النفيسي وم��رك��ز الجابرية بتبرع من
م�ح�م��ود ح �ي��در وق��ال��ت ان ج�م�ي��ع ه ��ذه امل ��راك ��ز سيتم
االنتهاء منها مع نهاية العام الحالي.
وأشارت املصادر الى تبرع خالد الدبوس إلنشاء مركز
القلب التخصصي في مستشفى العدان وكذلك تبرع
محمد خزام إلنشاء مركز غسيل الكلى في املستشفى
نفسه .وأوضحت املصادر ان هناك العديد من املشاريع
االخ��رى مثل مركز الكشف املبكر عن السرطان بتبرع
عن الراحلة الشيخة سلوى صباح األحمد ومركز هيا
الحبيب لعالج الجهاز الهضمي في مستشفى مبارك
واملركز التخصصي للعالج بالليزر بتبرع من جمعية
ال��روض��ة ال�ت�ع��اون�ي��ة ف��ي مستشفى اب��ن سينا وم��رك��ز
تخصصي لجراحة القلب لالطفال بتبرع من م��رزوق
املرزوق في املستشفى الصدري ومركز هشاشة العظام
بتبرع من بتول العيبان في مستشفى الوالدة ومركز
ال�ع�ي��ون التخصصي ف��ي ال�ش��ام�ي��ة ب�ت�ب��رع م��ن محمد
الدخان ،ومركز االط��راف الصناعية بتبرع من األمانة
العامة لالوقاف ومركز غسيل الكلى في الدسمة بتبرع
م��ن عائلة املعجل وم��رك��ز عبدالرحمن ال��زي��د الصحي
ومركز صحي في اشبيلية بتبرع باسم املرحوم متعب
عبيد الشالحي .وقالت امل�ص��ادر ان عشرات املشاريع
التي تبرع بها اص�ح��اب االي ��ادي البيضاء الت��زال اما
قيد ال ��درس او االع ��داد او االن �ش��اء وم��ن بينها مراكز
اسعاف بتبرع من بيت التمويل ومركز يوسف الرومي
للغدد الصماء ومركز عقيل بهبهاني لزراعة النخاع
وامل�خ�ت�ب��رات التخصصية وك��ذل��ك منطقة ل�ل��رب��ط بني
مركز القلب التخصصي واملبنى القديم للمستشفى
الصدري بتبرع من اسرة املرحوم عبدالله جمال ومركز
االس�ن��ان التخصصي بتبرع م��ن عبداللطيف املحري
وم��رك��ز ال �س��رة ال�ص�ح��ي ب�ت�ب��رع م��ن ش�ي�خ��ان ال�ف��ارس��ي
وم ��رك ��ز ال �ش �ع��ب ال �ص �ح��ي ب �ت �ب��رع م ��ن م�ح�م��د ال�س��اي��ر

هذا باالضافة الى مركز االم��راض الجلدية بتبرع من
عبدالكريم السعيد ومركز الطب الطبيعي بتبرع من
عبدالرحمن الزين ومركز بنيد القار الصحي بتبرع
من ابراهيم معرفي ومشروع ترميم وصيانة وتحديث
العيادات الخارجية في املستشفى الصدري بتبرع من
االمانة العامة لالوقاف.
واختتمت املصادر باالشارة الى مشاريع اخ��رى مثل
م��رك��ز ع�ل��ي ال�غ��ان��م ال�ص�ح��ي ف��ي الصليبخات وم��رك��ز
امل �ع �ل��وم��ات وال �ت �ق��دم ال�ت�ك�ن��ول��وج��ي ب�ت�ب��رع م��ن ش��رك��ة
التقدم التكنولوجي ومركز صحة الفم واالس�ن��ان في
الساملية بتبرع من ورثة الشيخ سعود الصباح وانشاء
مركز صحي في حديقة جمال عبدالناصر بتبرع من
بدر الفارس ومركز عالج االمراض الجلدية بتبرع من
محمد النقي وم��رك��ز صحي لشاليهات بنيدر بتبرع
من ورثة املرحوم عبدالعزيز الراشد.

الكويت ماضية
وقال املطيري ان دولة الكويت هي صاحبة املبادرة في
طرح هذا املوضوع على مائدة
ال �ح��وار ف��ي ال�ق�م��ة الخليجية ال �ت��ي ع �ق��دت ب��ال��ري��اض
في ديسمبر  2006مضيفا ان��ه بعد تبني القمة لهذه
امل� �ب ��ادرة ت��م اع� ��داد ال ��دراس ��ات الق��ام��ة ب��رن��ام��ج ن��ووي
سلمي علني مشترك بني دول مجلس التعاون طبقا
للمعايير الدولية وتم تشكيل فريق عمل خليجي يعمل
تحت مظلة االمانة العامة للمجلس ويضم ممثلني عن
بعض الجهات الوطنية املختصة بموضوع الطاقة.
وذكر ان معهد الكويت لالبحاث العلمية يشارك بشكل
رئيس في عضوية هذا الفريق الذي تشكل في منتصف
عام  2007لكونه جهة بحثية معنية بهذا املوضوع كما
انه ضابط االتصال الوطني مع الوكالة الدولية للطاقة
الذرية .واوض��ح املطيري ان الفريق قام ببحث مذكرة
دول��ة الكويت بشأن الطاقة النووية وف��رص املستقبل
لدول الخليج العربي واعد تقريرا مفصال بالخطوات
املقترحة لتنفيذ مشروع استخدامات التقنية النووية
لالغراض السلمية واملتطلبات الالزمة العداد الدراسة
امل �ش �ت��رك��ة .وأش � ��ار ال ��ى ان ��ه ت��م ت�ش�ك�ي��ل ل�ج�ن��ة وط�ن�ي��ة
يترأسها ن��ائ��ب امل��دي��ر ال�ع��ام ملعهد ال�ك��وي��ت لالبحاث
العلمية وض��اب��ط االت �ص��ال ال��وط�ن��ي للوكالة الدولية
للطاقة ال��ذري��ة د .ن ��ادر ال�ع��وض��ي ك�م��ا ض�م��ت اللجنة
ع ��ددا م��ن امل�م�ث�ل��ني ع��ن ال �ج �ه��ات ال��وط�ن�ي��ة امل�م�ث�ل��ة في
وزارات الخارجية والصحة والكهرباء وامل��اء والهيئة
العامة للبيئة.

«الوزاري الخليجي»
امل�ه�م��ة ال �ت��ي ت�ت�ع�ل��ق ب�م��ا ت�ش�ه��ده ال �س��اح��ة االق�ل�ي�م�ي��ة
وال��دول �ي��ة م��ن ت �ط��ورات خ��اص��ة ع�ل��ى ص�ع�ي��د ال�س��اح��ة
الفلسطينية وج �ه��ود دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون الع ��ادة
اعمار قطاع غزة واالسهام الفاعل في فتح املعابر.
ك�م��ا يتضمن ج ��دول أع �م��ال االج �ت �م��اع س�ب��ل تنشيط
ع �م �ل �ي��ة ال � �س� ��الم ب� �م ��ا ي � � ��ؤدي ال � ��ى ت �ح �ق �ي��ق امل �ص��ال��ح
ال�ع�ل�ي��ا للشعب الفلسطيني واق��ام��ة دول �ت��ه املستقلة
وعاصمتها ال�ق��دس ال�ش��ري��ف .وسيستعرض ال ��وزراء
أيضا التطورات على الساحة العراقية والعالقات مع
اي��ران وت�ط��ورات امللف ال�ن��ووي االي��ران��ي وملف الجزر
االماراتية الثالث طنب الكبرى والصغرى وأبوموسى.
وتكتسب هذه الدورة أهمية خاصة باعتبارها الدورة
ُ
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الشيخة ريما الصباح مع عقيالت الدبلوماسيني

السفارة الكويتية في واشنطن تستضيف ً
لقاء ثقافيًا نسائيًا

ريما الصباح :معدل محو األمية في
الكويت من أعلى املعدالت في العالم

اس�ت�ض��اف��ت ح ��رم ال�س�ف�ي��ر ال�ك��وي�ت��ي ل ��دى ال��والي��ات
املتحدة الشيخ سالم عبدالله الصباح الشيخة ريما
الصباح لقاء ثقافيا نسائيا حول مستقبل التعاون
التربوي بني الواليات املتحدة والعالم االسالمي.
وقالت الشيخة ريما الصباح في تصريح ل�(كونا):
ان ه��ذا اللقاء مناسبة لتعريف املجتمع االميركي
على وض��ع التعليم ف��ي ال�ك��وي��ت وال�ع��امل��ني العربي
واالسالمي والستكشاف فرص التبادل الثقافي.
وق��د نظمت الشيخة الصباح ه��ذا ال�ح��دث ف��ي مقر
ال �س �ف��ارة ال�ك��وي�ت�ي��ة ف��ي واش�ن�ط��ن ع�ل��ى ش��رف ح��رم
رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب
االم �ي��رك��ي ه � ��وارد ب �ي��رم��ان ج��ان �ي��س ب �ي��رم��ان ال�ت��ي
ارادت االط ��الع ع�ل��ى ال�ح��ال��ة ال�ت��رب��وي��ة ف��ي العاملني
العربي واالسالمي.
ك �م��ا ح �ض��ر ال �ل �ق��اء ح ��وال ��ي  60ش�خ�ص�ي��ة الس�ي�م��ا
س �ف �ي ��رة س �ل �ط �ن��ة ع� �م ��ان ل � ��دى ال � ��والي � ��ات امل �ت �ح��دة
وسفيرة البحرين لدى الواليات املتحدة وزوج��ات
السفراء العرب واملسلمني املعتمدين في واشنطن
ونائبة مساعدة وزي��رة الخارجية للتبادل املهني
والثقافي الينا رومانوسكي ورئيسة منظمة (كير)
غايل هيلني.
وقالت الشيخة ريما الصباح في كلمتها انه «من
دواع � ��ي س � ��روري ان ارح � ��ب ب �ك��م ف ��ي س� �ف ��ارة دول ��ة
الكويت ويسعدني ه��ذا الحضور لتكريم جانيس
ب�ي��رم��ان زوج ��ة رئ �ي��س ل�ج�ن��ة ال �ع��الق��ات ال�خ��ارج�ي��ة
ه� ��وارد ب �ي��رم��ان وه ��ي ن��اش�ط��ة وق ��ائ ��دة اج�ت�م��اع�ي��ة
ف��ي ح��د ذات� �ه ��ا» .وت��اب �ع��ت ال�ش�ي�خ��ة ال �ص �ب��اح «ك�م��ا
اش ��ارت ج��ان�ي��س ف��ي آخ��ر ح ��وار دع��ون��ا نبني على
ام��ل ال��رئ�ي��س ب ��اراك اوب��ام��ا ونستمر ف��ي التواصل
ع�ب��ر ال �ح��دود ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة ل�ن�ع�م��ل م�ع��ا ال�ت�ع�ل�ي��م ام��ر
اس��اس��ي ف��ي تخفيف ح ��دة ال�ف�ق��ر وازال � ��ة ال�ك��راه�ي��ة
وفتح الفرص».
وح ��ول ال��وض��ع ال �ت��رب��وي ف��ي ال �ك��وي��ت اش� ��ارت ال��ى
ان الحكومة الكويتية توفر منحا دراس�ي��ة للطلبة
ال �ف��ائ �ق��ني ال ��ذي ��ن ي � � ��ودون ال� ��دخ� ��ول ال � ��ى ج��ام �ع��ات
ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة واوروب� � � ��ا م ��ع ال �ف ��ي ط ��ال ��ب ف��ي
ال�ج��ام�ع��ات االم�ي��رك�ي��ة االن بمنح حكومية كاملة.

وذك� ��رت ال�ش�ي�خ��ة ري �م��ا ان م �ع��دل م�ح��و االم �ي��ة في
ال�ك��وي��ت م��ن اع�ل��ى امل �ع��دالت ف��ي ال�ع��ال��م م��ع ح��وال��ي
 90ف��ي املئة ب��ني النساء و  94ف��ي املئة ب��ني الرجال
مشيرة الى ان الكويت تمكنت من انشاء بنى تحتية
قوية وتوفير نوعية ممتازة من الرعاية الصحية
والتربوية ملواطنيها.
من جهتها القت سفيرة سلطنة عمان لدى الواليات
املتحدة حنينة املغيري كلمة ركزت فيها على التقدم
املحرز في قطاع التعليم في عمان حيث ارتفع عدد
امل ��دارس م��ن ث��الث فقط ف��ي ع��ام  1970ال��ى اكثر من
الف مدرسة االن مع حوالي  554الف طالب.
فيما ذك��رت سفيرة مملكة البحرين ل��دى الواليات
امل �ت �ح��دة ه ��دى ن��ون��و ان ال �ب �ح��ري��ن ت��وف��ر ل�ط��الب�ه��ا
التعليم االبتدائي والكتب مجانا في نظام تربوي
ي�ح�ص��ل ع�ل��ى اه �ت �م��ام ال �ح �ك��وم��ة .وخ�ت�م��ت ب��ال�ق��ول
ان «االستثمار ف��ي التعليم ف��ي البحرين استثمار
ف ��ي اك� �ب ��ر ث � ��روات � ��ه» .وع� �ل ��ى ص �ع �ي��د م �ت �ص��ل ق��ال��ت
ح� ��رم ال �س �ف �ي��ر ال �س �ع��ودي ل� ��دى ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة
ع ��ادل ال�ج�ب�ي��ر ف ��رح ال �ف��اي��ز ان ال�س�ي��اس��ة ال�ت��رب��وي��ة
ف��ي ال�س�ع��ودي��ة تعكس ارادة ال�ت�ح��دي��ث ع�ن��د خ��ادم
الحرمني امللك عبدالله بن عبدالعزيز مشيرة الى ان
قطاع التعليم يشكل  25في املئة من امليزانية.
واض ��اف ��ت ان ال �ح �ك��وم��ة ال �س �ع��ودي��ة خ�ص �ص��ت 33
بليون دوالر لبناء حوالي  15ال��ف مدرسة جديدة
واستكمال البناء الجاري لثالثة االف مدرسة اخرى
وبناء حرم جامعي للنساء.
م��ن ج��ان �ب �ه��ا ،ذك� ��رت ح ��رم ال�س�ف�ي��ر ال� �س ��وري ع�م��اد
م�ص�ط�ف��ى رف �ي��ف م�ص�ط�ف��ى ان م �ع��دل م �ح��و االم �ي��ة
ارتفاع في سورية في العقدين االخيرين داعية الى
تقليص الفجوة بني املناهج التربوية وسوق العمل
وال��ى ب��رام��ج تربوية تستند ال��ى التفكير االب��داع��ي
وليس الذاكرة والى توفير تكنولوجيا املعلومات.
ورأت انه بامكان الواليات املتحدة مساعدة سورية
من خالل بناء شراكات على املستوى التربوي.
واتفق املجتمعون في نهاية اللقاء على عقد لقاءات
مماثلة دورية لبحث وتطوير سبل التعاون الثقافي
بني الواليات املتحدة والعاملني العربي واالسالمي.

االجتماع السنوي للمجلس االع�ل��ى ملجلس التعاون
ال ��ذي ع�ق��د ف��ي ش�ه��ر دي�س�م�ب��ر امل��اض��ي ف��ي ال�ع��اص�م��ة
العمانية مسقط.

ورئيس الحكومة مسؤول ،والقضاء املختص مسؤول
وسنطالب ك��ل واح��د منهم م��ن موقع مسؤوليته بان
يملك الجرأة للقيام باالجراءات القانونية».

رفع الحظر

نجاد يدعو

ل �ل �ش��روط واالج � � ��راءات ال �ت��ي ت �ص��دره��ا ادارة الصحة
الحيوانية بشأن استيراد الحيوانات .واضاف البيان
ان ال�ق��رار ينص كذلك على ان ترفض االرس��ال�ي��ات في
حالة ايجابيتها ألي من االم��راض الوبائية واملعدية
وع � ��دم ك� �ف ��اءة ال �ت �ح �ص��ني ض ��د م� ��رض ح �م��ى ال � ��وادي
املتصدع بعد فحص العينات بمختبرات الهيئة وان
ي�ت��م تطبيق االج � ��راءات امل�ن�ص��وص عليها ف��ي الئحة
الحجز البيطري بدولة الكويت.

وف��ي ال�ش��أن ال�ع��راق��ي ،أك��د داوودي ان أم��ن واس�ت�ق��رار
واستقالل العراق أمر يهم جميع دول املنطقة ،قائال «ان
السالم واألم��ن في العراق يعتبر س��الم وأم��ن املنطقة،
وعلينا ان ندعم الحكومة الشرعية في العراق من اجل
ارساء السالم في هذا البلد وجالء املحتلني عنه».
وت �ط ��رق داوودي ال ��ى ال �ت �ع��اون ال �ث �ن��ائ��ي ب ��ني اي ��ران
وس� ��وري� ��ة وامل� �ت� �ع ��دد األط � � ��راف ب �ي �ن �ه �م��ا وب� ��ني ت��رك�ي��ا
وال � �ع� ��راق ،م�ع�ت�ب��را ه ��ذا ال �ت �ع��اون م��ن ش��أن��ه أن ي�ع��زز
وي��وث��ق العالقات الثنائية وي��ؤدي ال��ى ارس��اء السالم
واالستقرار في املنطقة .من جانبه ،قال رئيس الوزراء
السوري خالل هذه املحادثات «ان العالقات االيرانية
 ال �س��وري��ة ه��ي ع��الق��ات اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ،وإن موقفناسيبقى ثابتا الى جانب الشعب والحكومة في ايران».

محكمة الحريري
مشروع ازمة جديد في حال قررت املعارضة استخدام
ال�ث�ل��ث امل�ع�ط��ل .واع�ت�ب��ر رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء ف��ؤاد
السنيورة ان قيام املحكمة الدولية بعد أرب��ع سنوات
من اغتيال الحريري «يشكل بداية جدية للعمل على
وض��ع ح��د ملسلسل ال�ق�ت��ل امل�ت�م��ادي ف��ي ل�ب�ن��ان وال��ذي
ك� ��ان ي �ت��م م ��ن دون ع �ق��اب أو ح� �س ��اب» .م ��ؤك ��دا «دع ��م
الحكومة اللبنانية ال�ث��اب��ت للمحكمة وال�ت��أك�ي��د على
تعاونها الكامل معها ،والتزامها النتائج واألح�ك��ام
ال �ت��ي س�ت�ص��در ع�ن�ه��ا أي ��ًا ك��ان��ت» .وك ��ان رئ �ي��س لجنة
التحقيق الدولية دانيال بيلمار الذي سيمثل االدعاء
ف��ي املحكمة تعهد ب�ب��ذل ك��ل م��ا ف��ي وس�ع��ه «ك��ي يمثل
ال �ج �ن��اة ام� ��ام ال �ع��دال��ة «ف ��ي ن�ه��اي��ة االم � ��ر» .وف ��ي ب�ي��ان
بمناسبة افتتاح املحكمة اليوم قال بيلمار انه سيتبع
«اسلوبا مبدئيا يقوم فقط على الحقائق واالدلة» ولن
يتأثر باعتبارات سياسية .ولم يعط القاضي الكندي
في بيانه معلومات جديدة عن وضع التحقيق ولكنه
قال ان فريقه سيواصل االحتفاظ بمكتب ميداني في
ب �ي��روت ي�ع�م��ل ك �ق��اع��دة للمحققني ال��ذي��ن س�ي�ق��وم��ون
ب��زي��ارات منتظمة للبنان .وق�ب��ل س��اع��ات م��ن انطالق
ع�م��ل املحكمة أم��ر امل��دي��ر ال �ع��ام ل�ق��وى األم ��ن ال��داخ�ل��ي
ف��ي ل�ب�ن��ان ال �ل��واء أش ��رف ري�ف��ي ب ��«رف��ع ال�ج�ه��وزي��ة في
جميع ال��وح��دات وال�ق�ط��اع��ات العمالنية بنسبة 100
ف��ي امل �ئ��ة» .ويتضمن االم ��ر «ات �خ��اذ ال�ت��داب�ي��ر األمنية
وتسيير الدوريات على اختالفها واقامة حواجز ثابتة
ومتحركة لحفظ األمن والنظام على ان يتم التنسيق
م��ع قطاعات الجيش اللبناني املنتشرة عمالنيا في
مختلف األراض��ي اللبنانية» .من جهته ج��دد النائب
سعد ال�ح��ري��ري ات�ه��ام س��وري��ة ب��ال��وق��وف وراء اغتيال
وال � ��ده م��ؤك��دا ال �ت��زام��ه ب��ال�ن�ت��ائ��ج ال �ت��ي س �ت �خ��رج بها
املحكمة الدولية .وق��ال الحريري ان التقارب السوري
السعودي األخير لن يؤثر على سير املحكمة وأعمالها
معربا ع��ن ثقته الكاملة ب�ق��درة ال�ق�ض��اء ال��دول��ي على
كشف الحقيقة وتقديم الجناة للعدالة .وك��ان قاضي
ال�ت�ح�ق�ي��ق ال�ل�ب�ن��ان��ي ص�ق��ر ص�ق��ر رف ��ض ط�ل�ب��ا الط��الق
سراح أربعة جنراالت لبنانيني كبار معتقلني منذ عام
 2005لالشتباه بضلوعهم في مقتل الحريري .وانتقد
حزب الله في بيان نشر امس استمرار توقيف الضباط
معتبرا انه «تعسفي» ،وفي بيان منفصل اعلن الحزب
ان نائب االمني العام الشيخ نعيم قاسم استقبل وفدا
من عائالت الضباط االربعة املوقوفني وقال امامه «اننا
كحزب الله سنطالب وسنتحدث سياسيا وقضائيا
مع املعنيني والكل مسؤول رئيس الجمهورية مسؤول،

«العالم اإلسالمي»
وأك � � ��د أه� �م� �ي ��ة ق � �ي ��ام امل �ج �ت �م ��ع ال � ��دول � ��ي وم �ن �ظ �م��ات��ه
وخ�ص��وص��ا األم ��م امل�ت�ح��دة ب��اس�ت�ص��دار م�ي�ث��اق دول��ي
م� �ل ��زم ي� �ج ��رم اإلس� � � ��اءة ل ��رس ��ل ال� �ل ��ه ج �م �ي �ع��ا  ،داع �ي��ا
«الج� �ت� �م ��اع ع ��اج ��ل مل �م �ث �ل��ني ع ��ن األدي � � ��ان وال �ث �ق��اف��ات
للمطالبة بالتعجيل بإصدار ميثاق احترام األنبياء».
وكان ضيف برنامج «هيساردوت» في القناة العاشرة
بالتلفزيون اإلسرائيلي ويدعى نتان بشيفكن قد نعت
فردة حذاء كان يلبسها باسم محمد  ،وهو ما قابلته
املشاركات معه في البرنامج بالضحك .وج��اءت تلك
اإلس ��اءة بعد أس�ب��وع م��ن تهجم القناة ال�ع��اش��رة على
النبي عيسى ومريم العذراء عليهما السالم في نفس
ال�ب��رن��ام��ج ال�س��اخ��ر ال ��ذي ي�ق��دم��ه ل�ي�ئ��ور ش��الي��ن ،وه��و
األم� ��ر ال� ��ذي ق��وب��ل ب ��رد ف �ع��ل ع�ن�ي��ف ع �ل��ى امل�س�ت��وي��ني
اإلسالمي واملسيحي.

إعمار غزة يمر
آلية واح��دة لهذه امل�س��اع��دات ،وه��ي من خ��الل السلطة
الوطنية ،والتنفيذ عبر املنظمات الدولية».
من ناحيته ،قال سوالنا الذي يقوم بجولة في الشرق
االوسط تحضيرا ملؤتمر شرم الشيخ «ال اعتقد باننا
في حاجة الى آلية جديدة ،اآللية املوجودة هي االكثر
فعالية اليصال االموال بسرعة» .وكان رئيس الحكومة
الفلسطينية س��الم فياض اعلن ان حكومته ستطلب
خالل مؤتمر شرم الشيخ من املانحني مساعدات بقيمة
 2800م�ل�ي��ون دوالر .وأع�ل�ن��ت االدارة االم�ي��رك�ي��ة انها
ت�ن��وي تقديم  900مليون دوالر للمساعدة ف��ي اع��ادة
اعمار القطاع الذي الحق به الهجوم االسرائيلي اواخر
ديسمبر واوائ ��ل يناير دم ��ارا ه��ائ��ال فضال ع��ن مقتل
اكثر من  1300فلسطيني.
واع��رب سوالنا عن امله في ان يشكل مؤتمر املانحني
الذي ستشارك فيه اكثر من  70دولة ،مناسبة «الرسال
رسالة من املجتمع ال��دول��ي ال��ى الجميع» .واض��اف ان
«ال �ه��دف ال��ذي ن��داف��ع عنه الي� ��زال ..دول�ت��ني اسرائيلية
وف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة وان ت �ن �ط �ل��ق ب �س��رع��ة آل �ي ��ة ت � ��ؤدي ال��ى
السالم».

