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خالل مؤمتر صحافي مبناسبة اختتام أعمال الدورة الثالثة للجنة العليا املشتركة للتعاون بني الكويت وقطر

اخلالد: قادة »التعاون« حريصون على متاسك الكيان اخلليجي
واحلل السياسي يجنب سورية املزيد من املآسي

صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد الذي كان فعال 
راعيا لتقريب وجهات النظر، 
مشددا على أن بيان الرياض 
كان واضحا وليس به أي لبس، 
مستغربا ما أثير من غموض 
حول البيان، مش���يرا إلى أن 
االجتماع���ات األخيرة أقيمت 
في أجواء أخوية وجنحت في 
النظر، الفتا  تقريب وجهات 
إلى أن ما ح���دث كان مجرد 
اختالفات ولي���س خالفات، 
مبين���ا أن االختالفات واردة 
ولكنه���ا ال ميك���ن أن تؤدي 

للقطيعة ال قدر اهلل.
وعن رؤي���ة قطر لتحول 
مجلس التع���اون إلى احتاد 
بني العطية أن مسألة االحتاد 
طرحت من قبل اململكة العربية 
الس���عودية وكانت قطر من 
أولي���ات ال���دول التي دعمت 
هذا التوجه، مشيرا إلى أننا 
مع كل م���ا ينقلنا من تعاون 
لترابط اكثر واالرتقاء بالعمل 

املشترك.
وفيم���ا يتعل���ق باألزمة 
السورية أش���ار العطية إلى 
انه منذ بداي���ة األزمة كانت 
هناك رغبة إليجاد حل داخل 
العربي عبر اجلامعة  البيت 
العربية إال أن النظام السوري 
لم يتعاون مع مبعوث اجلامعة 
ومن الطبيعي أن تفشل املهمة 

اذا لم يتعاون معها لنظام.
وردا عل���ى س���ؤال حول 
عودة السفراء اخلليجيني إلى 
الدوحة، أشار العطية الى ان 
بيان الرياض أنهى االختالف 
وأصبح االمر متروكا للدول 
املعني���ة لتوجيه س���فرائها 

للعودة للدوحة.

تقيي���م األوضاع فيها حاليا، 
ولكن أمتنى أن تنهض مصر 
على جميع املستويات ملا لها 

من أهمية قصوى لدينا.
وحول مس���تقبل العالقة 
مع مصر في حال فاز املشير 
عبد الفتاح السيسي بالرئاسة، 
أشار العطية إلى أن قطر كانت 
ومازالت وستبقى تدعم خيارات 
الشعب املصري، وسمو األمير 
الش���يخ متيم ب���ن حمد كان 
واضحا في خطابه في القمة 
العربية وان قطر لن تخرج 
عن ه���ذا النهج ومن يختاره 
الش���عب املصري ستسانده 
وتدعمه قطر. وتوضيحا ملا 
ثار حول بي���ان الرياض أكد 
القطري أن  وزير اخلارجية 
بيان الرياض األخير في17/4 
كان واضح���ا، الفت���ا إلى أن 
األش���قاء ف���ي دول مجلس 
التعاون توصلوا لتفاهمات وال 
تنازالت من أي طرف، موضحا 
أن اللقاءات كانت ودية برعاية 

اخلليجية، لفت اخلالد إلى أن 
الرغبة الصادقة من قادة دول 
مجلس التعاون ومسيرة 33 
عاما، استوعبت كل ما يطرأ 
من عثرات على املسيرة، مشددا 
على أن القادة ال� 6 هم أش���د 
حرصا على متاسك الكيان الذي 
الرافد األساسي للعمل  ميثل 
العربي املش���ترك، واملسيرة 
جتاوزت الصعاب والعقبات 
الكثيرة والفضل يعود للقادة 
ف���ي مواصلة متاس���ك هذا 

الكيان.
وردا على س���ؤال لوزير 
اخلارجي���ة القطري د. خالد 
بن محمد العطية عن رؤيته 
لألوضاع في مصر لفت العطية 
إلى أن أمير قطر صاحب السمو 
الشيخ متيم بن حمد بني في 
القمة العربية في الكويت أكد 
حرص قطر على اس���تقرار 
مص���ر وازدهاره���ا، مضيفا 
أننا نتمنى ملص���ر دائما كل 
التوفيق، ولكنني ال أستطيع 

وسنرى نتائجها في املستقبل 
القريب.

وردا على سؤال عن األزمة 
الس����ورية ورؤيته ملجريات 
األحداث، اعتب����ر اخلالد أن 
ما يجري في سورية مأساة 
تبعث عل����ى القلق للجميع، 
مشيرا إلى أن اجلامعة العربية 
واألمم املتحدة تؤكدان على أن 
املسار السليم لتجاوز األزمة 
هو املسار السياسي الذي مت 
ف����ي جنيڤ 2  التعبير عنه 
واملتمثل ف����ي إقامة حكومة 
انتقالي����ة كاملة الصالحيات 
متث����ل الش����عب الس����وري، 
الفتا إلى أن احلل السياسي 
يجن����ب س����ورية املزيد من 
املآسي ونزيف الدماء، مشددا 
على ض����رورة احلرص على 
االلتزام مبا مت االتفاق عليه 
العربية واألمم  في اجلامعة 

املتحدة وجنيڤ 1 و2.
وردا على سؤال حول قيادة 
الكويت وعم���ان للمصاحلة 

العليا  الثالثة للجنة  الدورة 
املشتركة للتعاون بني حكومة 
البلدين، وأخيرا مذكرة تفاهم 
بني غرفة وجت����ارة صناعة 
الكوي����ت وغرف����ة وجتارة 

وصناعة دولة قطر.
وردا على سؤال حول إذا 
ما كان هن����اك توجه لتبني 
مصاحلة عربية جديدة بني قطر 
ومصر أو السعودية والعراق، 
أشار اخلالد إلى وجود رغبة 
صادقة ملواصلة مسيرة اخلير 
في دول مجلس التعاون كونها 
احد اهم روافد العمل العربي 
املشترك، موضحا أن املسيرة 
تستوعب كل ما مير من خاللها 
من عوائق، الفتا إلى أن القمة 
العربية األخيرة في الكويت 
ش����هدت رغب����ة صادقة من 
القادة في املصاحلة واملكاشفة 
وإيجاد حل جلميع املشاكل 
العربية، مشددا على انه علينا 
اس����تثمار األج����واء احلالية 
والبيئ����ة املالئمة وترجمتها 

اللجن����ة عددا م����ن البرامج 
واملشاريع التي رفعت من فرق 
العمل وشملت مجاالت التعاون 
السياس����ية واالقتصادي����ة 
والثقافي����ة  واإلعالمي����ة 
والتعليمية والتي انعكست 
مضامينها في احملضر اخلتامي 
ال����ذي مت اعتماده وتوقيعه، 
مشيرا إلى أن أعمال اللجنة 
شهدت التوقيع على عدد من 
االتفاقيات ومذكرات التفاهم 
التنفيذي  البرنام����ج  وهي: 
الثاني للتعاون االعالمي بني 
البلدي����ن لألعوام  حكومتي 
2014 و2015 و2016، مذك����رة 
تفاهم للتعاون املشترك في 
مجال تدريب الديبلوماسيني 
ب����ني معهد س����عود الناصر 
الصباح الديبلوماسي واملعهد 
الديبلوماس����ي ف����ي وزارة 
اتفاقية  القطرية،  اخلارجية 
البلدين بشأن  بني حكومتي 
تقدمي تسهيالت إلقامة البعثات 
الديبلوماسية، محضر اجتماع 

أسامة دياب

أشار النائب األول لرئيس 
ال���وزراء ووزي���ر  مجل���س 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
إلى لقاء جمعه ونظيره القطري 
د.خالد بن محمد العطية مع 
صاحب السمو األمير، حيث 
استمعا إلى توجيهات سموه 
الس���ديدة للعم���ل واالرتقاء 
الثنائية  التع���اون  مبجاالت 
بني البلدين وترسيخ مسيرة 
التعاون اخلليجي املشترك، 
الفتا للق���اء آخر جمعهما مع 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جابر املب���ارك، حيث وضعا 
أمامه ص���ورة أعمال اللجنة 
إليه من تطلعات  وما تهدف 
تصب في صالح خدمة البلدين 
وشعبيهما الشقيقني، موضحا 
أن اجتماع الدورة الثالثة للجنة 
العلي���ا للتعاون بني الكويت 
وقطر قد تتطرق إلى س���بل 
تعزيز التعاون املشترك بني 
البلدين في العديد من املجاالت 
والقطاعات، كما تطرق ملختلف 
القضايا اإلقليمية والدولية 
في جو اتسم باملودة واألخوة 
العالقات  ويعكس طبيع���ة 
البلدين  املميزة بني  الثنائية 

الشقيقني.
 جاء ذلك في مجمل كلمته 
في املؤمتر الصحافي املشترك 
القطري  مع وزير اخلارجية 
د.خالد بن محمد العطية والذي 
عقد بع���د ظهر أمس في مقر 
وزارة اخلارجية مبناس���بة 
اختتام أعمال الدورة الثالثة 
للجنة العليا املشتركة للتعاون 

بني دولتي الكويت وقطر.
وكشف اخلالد عن اعتماد 

الشيخ صباح اخلالد ود.خالد بن محمد العطية يتبادالن احدى االتفاقيات  )هاني الشمري(  الشيخ صباح اخلالد ود. خالد العطية خالل املؤمتر الصحافي 

في افتتاح امللتقى اخلليجي الـ 15 جلمعية التاريخ واآلثار

اليوحة: دول املنطقة تضم شواهد 
علمية وحضارية منذ قرون عدة

ملا يتوافق م����ع الواقع وان 
اجلهود احلثيثة التي تقوم 
بها جمعية التاريخ واالثار 
اصبحت ضرورة ملحة اكثر 

من اي وقت مضى. 
 من جانب����ه، قال االمني 
املس����اعد للشؤون الثقافية 
واالعالمية في االمانة العامة 
خالد الغس����اني ان جمعية 
التاريخ واعضاءها استطاعت 
ترسيخ مفهوم البحث العلمي 
املرتك����ز على اه����داف دول 
املجل����س وتطلعاته����ا عبر 
رس����التها الواضح����ة التي 
تبنتها منذ تأسيسها وذلك 
من خالل م����ا توفر لها من 
رصيد علمي وتراث طويل في 
البحث والدراسة في مختلف 

جوانب احلياة والتاريخ. 
الغس����اني اهمية   واكد 
االستمرار في اقامة مثل تلك 
النخب  امللتقيات مبشاركة 
املفكري����ن واملؤرخني  م����ن 
فيه����ا وتش����جيع الوزارات 
واملؤسس����ات احلكومي����ة 
املعني����ة ف����ي دول املجلس 
على تبني واستضافة هذه 
امللتقي����ات وتقدمي مختلف 

اشكال الدعم لها. 

الشيخ سلمان احلمود. 
 واكد االمني العام للمجلس 
الوطني للثقاف����ة والفنون 
اليوحة في  واآلداب م.علي 
امللتقى  كلمته أهمية ه����ذا 
ملا تضم����ه دول املنطقة من 
ش����واهد علمية وتاريخية 
وحضاري����ة منذ قرون عدة 
ومبا متتلك����ه أراضيها من 
آثار تاريخية عظيمة وتراث 
انساني كبير منذ قدمي الزمان 
وارتباطها بحضارات اخرى 

محيطة بها. 
الى   وأش����ار م.اليوحة 
وجود قناعات راس����خة في 
الت����راث ملا  الكوي����ت بهذا 
ميثله من حضارة و»عرس 
حض����اري« باعتب����اره تلك 
الواجهة الراسخة الستشراف 
مس����تقبل الب����الد، وان هذا 
امللتقى العلمي يعنى بالتاريخ 
واآلثار لدول مجلس التعاون 
انعكاس����ا  اخلليجي ويأتي 
للتواصل احلض����اري بني 

شعوب دول املجلس. 
 وذكر اليوحة ان جناح 
امللتق����ى مرتب����ط باحلوار 
والنقاش املوضوعي النه هو 
املقوم االول لتوثيق التاريخ 

ندى ابو نصر

افتتحت امس اعمال امللتقى 
ال� 15 جلمعية التاريخ واآلثار 
لدول مجلس التعاون لدول 
اخللي����ج العربية )تاريخها 
واثرها عبر العصور( الذي 
يستضيفه املجلس الوطني 
للثقافة والفن����ون واآلداب 
برعاية وزير االعالم ووزير 
الش����باب  الدولة لش����ؤون 
الوطني  ورئيس املجل����س 

م.علي اليوحة

)انور الكندري(احد العروض املقدمة في احلفل م.علي اليوحة ود.بدر الدويش ومحمد العسعوسي يتابعون احد العروض 

خالل افتتاح مهرجان حدث األرض

ً الدويش: الكويت حتتفي مع 141 دولة باألرض فنياً وثقافيا

املهرجان خالد البدر ان كافة 
احملتويات املس���تخدمة في 
املهرجان صديقة للبيئة او 
مع���اد تدويره���ا، مثنيا في 
ذلك على مهن���دس اإلضاءة 
والديك���ور للمهرجان وليد 
النجادي واألمني العام م.علي 
اليوحة، الفتا الى تعاون كافة 
اجلهات إلخ���راج املهرجان 
بشكل فريد حيث يظهر كل 
عرض فجأة اما فوق سطح 
مبنى او بساحة مجاورة كما 
تظهر شاشات عرض مفاجأة 
لتده���ش احلضور بغرابتها 

واخت���الف مكانها، موضحا 
ان اله���دف من ذلك االهتمام 
مبستقبل الكويت بيئيا بشكل 

فني.
وقد قدم املهرجان عروضا 
فني���ة بدأها الفنان خالد املال 
اللهجة  املدمجة بني  بأغنيته 
الكويتية واللغة االجنليزية 
على طريقة »الراب«، تبعها 
ع���رض للخيول قدمته فرقة 
الفرنسية بعنوان  »كيدامز« 
آه تش���يفال« تبعه  »فيرس 
عرض للمنط���اد واكروبات 

بالونية.

اعتماد فرنسا على الكهرباء 
النووية مما يجعلها تستخدم 
القليل فقط من الفحم والغاز، 
الفت���ا الى ان املؤمتر الدولي 
للمناخ س���يقام العام املقبل 
في باريس، بحضور شخصية 
مهمة في فرنسا اسمها نيكوال 
نولو باعتباره وزيرا اسبق 
للحكومة الفرنسية في البيئة 
الكويت األحد  وانه سيزور 
املقبل خالل حملة ضد التلوث 
الكوي���ت باملناخ  لتوعي���ة 

والتلوث.
وخالل االفتتاح، اكد منظم 

أميرة عزام

أكد األمني العام املس���اعد 
لقطاع الثقافة والفنون د.بدر 
الدويش ان يوم االرض الذي 
يوافق 22 أبريل من كل عام هو 
من االيام املقننة في اليونسكو 
بالبيئة  لالهتم���ام والعناية 
للمحافظة على سالمة وصحة 
141 دولة  االنسان، وذلك في 
حول العالم لتثقيف وتوعية 
املجتم���ع بأحد اهم احملددات 
في التنمي���ة والثقافة املهمة 
للشعوب واألفراد وهي البيئة، 
جاء ذلك خالل اقامة مهرجان 
حدث االرض مس���اء اول من 
امس في ساحة املتحف الوطني 
والذي افتتح���ه االمني العام 
الوطن���ي للثقافة  للمجلس 
والفن���ون واآلداب م.عل���ي 
اليوح���ة بصحب���ة عدد من 
الس���فراء بالكويت ورؤساء 
امللح���ق الثقاف���ي، الفتا الى 
استمرار احلدث فنيا وثقافيا 
لثالث���ة ايام تنتهي اخلميس 
بورشة نقاشية للمتخصصني 
في هذا املجال من املؤسسات 
احلكومية واألهلية، متمنيا 
ان حتوز الع���روض إعجاب 

املواطنني واملقيمني.
من جهته، أوضح املستشار 
الثقافي بالسفارة الفرنسية 
فرنسوار بروسار تفاعل فرنسا 
اجتماعيا بإطفاء األنوار مدة 
ربع او نصف ساعة لإلشارة 
ألهمية توفير الطاقة للبيئة، 
مؤك���دا ال���دور الكبير الذي 
تقدمه فرنسا ألوروبا في هذا 
املجال باعتبارها احد البلدان 
األوروبية املقترنة باملواصفات 
واملعايير البيئية مشيرا الى 

بروسار: باريس 
تستضيف مؤمتر 

املناخ العام املقبل 
ووزير بيئتها األسبق 

بالكويت األحد 
البدر: احملتويات 

املستخدمة
في املهرجان 
صديقة للبيئة

اللجنة املشتركة 
اعتمدت عدداً 

من البرامج 
واملشاريع والتي 
شملت مجاالت 

التعاون السياسية 
واالقتصادية 

واإلعالمية والثقافية 
والتعليمية

العطية: اخلالف اخلليجي انتهى وسندعم اختيارات الشعب املصري في االنتخابات املقبلة

�إعـــــــــالن

جمعية مبارك الكبري والقرين التعاونية

والقرين  الكبري  مبارك  بجمعية  اخلا�ص  بالإعالن  ورد 

مو�ضوع  كان   2014/4/20 بتاريخ:  ن�ضر  الذي  التعاونية 

لل�ضنة  لالنتخابات  الرت�ضح  باب  لفتح  ''الدعوة  الإعالن 

املالية )2015/2014('' وال�ضحيح اأنه لل�ضنة املالية احلالية 

ال�ضئون  وزارة  لتعليمات  طبقًا  وذلك   )2014  -  2013(

الجتماعية والعمل, لذا وجب التنويه.

واهلل املوفق,,,

تنــــويه

املدير املعني

الحتاد الكويتي ل�سادي الأ�سماك  - متفرقة  -fesher men

إعــــــــــــــــــــــــــــــالن
االحتاد الگويتي لصيادي األسماك

يعلن جمل�س اإدارة الحتاد الكويتي ل�سيادي الأ�سماك لدورة عامي 2015/2014

اأنه بحاجة اإىل التعاقد مع :

1- مكتب حماماة لتويل ق�سايا الحتاد وخمالفات ال�سيد وال�ست�سارات القانونية ح�سب 
املتبع.

2- مكتب تدقيق احل�سابات )حما�سب قانوين( وذلك لتدقيق ح�سابات الحتاد عن 
ال�سنتني املاليتني  2012 و 2013 وعمل تقرير مايل ب�ساأنهما لكافة العمليات التي متت 

خاللهما.

على ال�سادة الراغبني فـي ذلك التقدم اإىل الحتاد بعر�س قيمة الأتعاب فـي مظروف مغلق كالتاىل:

• مكتب املحامي عر�س اأتعاب العقد ملدة �سنة .
• مكتب التدقيق عر�س اأتعاب تدقيق ال�سنتني 2012 و 2013 )مت عمل ميزانية لهما – 

موجودة بالفعل( + اتعاب التدقيق ال�سنوية.

• تقبل العرو�س ملدة اأ�سبوع من تاريخ ن�سر الإعالن يف الفرتة امل�سائية من 5 اإىل 8 م�ساًء.
 جمل�س الإدارة 

لال�ستف�سار : 22400122  - 22451061/2


