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الكويت في مختلف القضايا.
ف����ي  الديحان����ي  وأش����ار 
تصريحات خاصة ل� »األنباء« 
الى ان رئاس����ة الكويت للقمة 
العربية واملجلس الوزاري تأتي 
ملتابعة تقيي����م القرارات التي 
صدرت عن القمة فيما يتعلق 
بالوضع الفلسطيني واألوضاع 
في سورية والعراق، حيث قام 
النائ����ب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
صباح اخلالد وبعض من وزراء 
اخلارجية وبحضور األمني العام 
للجامعة د.نبيل العربي مؤخرا 
بزيارة الى سويس����را ملناقشة 
األوضاع وتطوراتها خاصة ما 
يتعلق بغزة وفلسطني كما كانت 
هناك زيارة الى بغداد كرسالة 

تأييد للحكومة العراقية.
وحول دور الكويت خاصة 
انها تتولى رئاسة القمة العربية 
احلالية، بني انها تولي اهتماما 
التي  الق����رارات  كبيرا جلميع 
اتخذت ملتابعتها وأيضا املجموعة 
العربية والدول العربية حريصة 
على متابعة القرارات الصادرة 
من القمة والصادرة من املجالس 
الوزارية. وفي سياق منفصل، 
الديحاني ان االحتفالية  أعلن 

اجتماع للمندوبني الدائمني لتقييم قرارات القمة العربية

الديحاني لـ »األنباء«: اجلامعة العربية حتتفل 
مبنح صاحب السمو لقب »قائد اإلنسانية« بعد غد

عطل في أحد احملوالت يقطع الكهرباء
 عن الساملية لـ 3 ساعات

دارين العلي

ادى عط����ل فني في اح����دى احملطات املغذية 
ألجزاء من منطقة الس����املية الى قطع التيار عن 
تلك االجزاء ملدة ثالث ساعات مساء اول من امس. 
وقالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء واملاء 
ان االنقطاع الذي وقع مس����اء أول من أمس في 
احدى القطع في الساملية سببه حدوث عطل في 
إحدى احملطات الرئيسية الصغيرة جهد 11/33 
الت����ي تغذي املنطقة التي وق����ع فيها االنقطاع. 

وأشارت إلى أن االنقطاع الكهربائي حدث الساعة 
7.43 مساء، فاجته على الفور موظفو الصيانة 
إلى احملطة ومت عزل احملول الذي عطب، واختبار 
كل األجهزة املتصلة به، وإع����ادة الكهرباء بعد 
إصالح العطل خالل مدة لم تتجاوز 3 ساعات، 
حيث عادت الكهرباء مرة أخرى الساعة 10.43. 
وثمنت املصادر اجلهد الكبير الذي متيز به موظفو 
الصيانة وموظفو التوزيع خالل عزل املش����كلة 
واختبار األجهزة املتصلة باحملول الذي حدث منه 

العطل وإعادة الكهرباء في وقت قياسي.

املقررة إقامتها 3 اجلاري مبقر 
األمان����ة العامة جلامعة الدول 
العربية لالحتفال مبنح األمم 
املتحدة صاحب السمو األمير 
الش����يخ صب����اح األحمد لقب 
»قائ����د اإلنس����انية« والكويت 
»مرك����ز للعمل االنس����اني«، 
موضح����ا ان اجلامعة العربية 
حرصت على اقامة االحتفالية 
بالتنسيق مع املندوبية الدائمة 
للكويت باجلامعة إلقامة هذه 
االحتفالي����ة لتنطلق من بيت 
العرب وتقام باسم املجموعة 
العربية، وذلك تقديرا وتكرميا 
لصاحب السمو األمير، مشيرا 
الى ان ه����ذه االحتفالية تؤكد 
على حقيقة واحدة مفادها ان 
العرب دائما عل����ى قلب رجل 
واحد وان الكوي����ت من أوائل 
ال����دول ذات التاري����خ الطويل 
في العمل اإلنساني واخليري. 
اجلدير بالذكر مشاركة مستشار 
صاحب السمو األمير ومبعوث 
ل����أمم املتحدة  الع����ام  األمني 
للشؤون اإلنس����انية ورئيس 
الهيئ����ة اخليرية اإلس����المية 
العاملية د.عبداهلل املعتوق في 
االحتفالية مبعوثا من الديوان 

األميري.

القاهرة ـ هناء السيد

أك����د مندوبن����ا الدائم لدى 
جامعة ال����دول العربية عزيز 
الديحاني ان دعوة الكويت لعقد 
اجتماع مجلس اجلامعة العربية 
على مستوى املندوبني الدائمني 
يأتي بالتنسيق مع االمانة العامة 
للجامعة لعقد اجتماع تشاوري 
على مستوى املندوبني لوضع 
العربية في صورة  املجموعة 
التحرك العرب����ي الذي تقوده 

السفير عزيز الديحاني

احلمود: مشاركة الكويت باملنتدى العاملي 
لسياسات الشباب مميزة

باكو � كونا: وصف وزير اإلعالم ووزير الدولة 
لشؤون الشباب الشيخ سلمان احلمود مشاركة 
الكوي���ت في املنتدى العاملي األول لسياس���ات 
الش���باب بأنها مميزة. وقال الشيخ سلمان في 
تصريح ل� »كونا« قبيل مغادرته باكو: ان هذا 
املنتدى الذي عقد مببادرة من منظمة األمم املتحدة 
واملجلس االوروبي وبدعم من جمهورية اذربيجان 
ومبش���اركة من الرئيس اله���ام علييف يعتبر 
مبادرة رائدة ومميزة. واشار الى مشاركة اكثر 
من 700 شاب من جميع أنحاء العالم في فعاليات 
املنتدى واحلوار الذي دار حول رؤية الشباب 
وتطلعاته واستقراء مستقبله والسبل الكفيلة 
بدفع العالم الحتضان هذه الفئة التي يزيد عددها 
حاليا على مليار و800 مليون نسمة ويشكلون 
أغلبية املجتمع اإلنساني. وأعرب الشيخ سلمان 
عن أمله في ان تكون الكويت ش���ريكة في هذه 
املبادرة العاملية املهمة وان تدعم املكتب الدولي 
لشؤون الشباب التابع لأمم املتحدة، مشيرا الى 
الدور ال���ذي تلعبه املنظمة األممية ومنظماتها 
املتخصصة في حفظ السالم واالستقرار واألمن 
الدولي. ولفت الى االستفادة التي ستعود من 
وراء التفاعل مع الهيئات الدولية في مجال بلورة 
سياسات للشباب قادرة على حتقيق مصلحة 
املجتمع ومصلحة الكويت وتنفيذ التوجيهات 

السامية لصاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد الراعي االول لقضايا الش���باب وحامل 

هموم شباب الكويت والداعم األكبر لهم. 
واعرب الشيخ سلمان عن ارتياحه للتوصيات 
التي صدرت عن املنتدى، مشيرا الى ما يترتب 
عنها من التزامات من قبل الشباب انفسهم وما 
يجب ان يتحلوا به من مسؤولية تساعدهم في 
حتقيق نقلة نوعية في ادائهم وفي مساهمتهم 
ف���ي بناء صرح مجتمعاته���م. ولفت كذلك الى 
االلتزامات التي يج���ب ان يأخذها على عاتقه 
املجتمع املدني ومنظماته املتعددة في تقريب 
املسافات بني الشباب واحلكومات. ودعا الشيخ 
س���لمان حكومات الدول على اختالفها الى ان 
تضع قضايا الشباب في طليعة اولوياتها وان 
تعمل على تنفيذ البرامج واخلطط التي تخص 

الشباب بكل جدية وحماس. 
وشدد على ان هذا التوجه سيعني الدول في 
تطوير امكانياتها وقدراتها ودعم جهودها في 

ارساء السالم واالستقرار والتنمية. 
ووصف املباحثات التي أجراها مع الرئيس 
االذربيجاني ووزير الش���باب والرياضة عزت 
رحيموف ووزير اإلعالم علي عباسوف ووزير 
الثقافة والس���ياحة ابو الف���اس جارايف بانها 

ايجابية ومهمة. 

أعرب عن أمله في أن تدعم املكتب الدولي لشؤون الشباب

الشيخ سلمان احلمود خالل املباحثات مع الرئيس االذربيجاني ووزير الشباب والرياضة عزت رحيموف 

الكويت تستنكر إغالق إسرائيل للمسجد األقصى
أعرب مصدر مس����ؤول في وزارة اخلارجية 
عن ادانة واستنكار الكويت ملمارسات سلطات 
االحتالل االسرائيلي باغالق ابواب املسجد االقصى 
فج����ر اخلميس املاضي ومن����ع املصلني من اداء 

صالتهم فيه. 
 وأوضح املصدر ان هذه املمارسات تعد انتهاكا 
ملش����اعر املسلمني وتصعيدا خطيرا سيقود الى 
مزي����د من التوتر وتقويض عملية الس����الم في 
املنطقة.   ودعا املصدر املجتمع الدولي والسيما 
مجلس االمن الى حتمل مس����ؤولياته بالضغط 
على اسرائيل للكف عن مثل هذه املمارسات وفك 

احلصار عن املسجد االقصى واعادة فتحه امام 
املسلمني، وحملها على االذعان لقرارات الشرعية 

الدولية والقبول بالسالم العامل والشامل.
 وفي السياق ذاته، اعرب مصدر مسؤول في 
وزارة اخلارجية عن ترحيب الكويت بقرار مملكة 
الفلسطينية، مشيدا  السويد االعتراف بالدولة 
في بيان له بالقرار الذي جاء انسجاما مع قرارات 
الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية، مؤكدا 
ان هذا القرار سيعزز من فرص حتقيق السالم 
العادل والش����امل في املنطق����ة وداعما للحقوق 

املشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

ضمن االجتماع التشاوري الـ 12 للجنة العسكرية العليا بدول املجلس

ألقت كلمة الكويت أمام اللجنة االجتماعية واإلنسانية والثقافية في األمم املتحدة

اجلراح بحث مع رؤساء أركان دول اخلليج تعزيز التعاون

املزيني: الكويت تضع حقوق اإلنسان على رأس أولوياتها التنموية

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ 
خالد اجلراح بوزارة الدفاع صباح امس، رؤساء األركان لدول 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية، واألمني العام املساعد 
للشؤون العس���كرية وقائد قوات درع اجلزيرة املشتركة، 
وذلك مبناسبة زيارتهم للبالد. حيث مت خالل اللقاء تبادل 
األحاديث الودية، وبح���ث اجلوانب املتعلقة ضمن محور 
االجتماع التشاوري ال� 12 للجنة العسكرية العليا، ومناقشة 
أهم األمور واملواضيع ذات االهتمام املشترك، مشيدا بعمق 
العالقات ب���ني دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية 

وحرص األطراف على تعزيزها وتطويرها.
يأتي االجتماع التشاوري لرؤساء األركان بدول مجلس 
التعاون استكماال لسلسلة اللقاءات السابقة، والتي تعمل 
دائما على حتقيق املزيد من التعاون العسكري بني القوات 

املسلحة بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية.
حضر اللقاء رئيس األركان العامة للجيش الفريق الركن 

محمد اخلضر.

نيوي����ورك � كون����ا: أك����دت الكويت امس 
أنها تضع مس����ألة حقوق اإلنسان على رأس 
أولوياتها اخلاصة بالتنمية إميانا منها بأهمية 
التنمية  الوثيق بعملية  احترامها وارتباطها 

املستدامة. 
جاء ذل����ك في كلمة الكوي����ت امام اللجنة 
االجتماعية واالنسانية والثقافية التي القتها 
امللحقة الديبلوماسية بالوفد الدائم لدى األمم 

املتحدة علياء املزيني. 
وقالت املزين����ي: »انطالقا من ميثاق األمم 
املتحدة الذي يؤك����د أهمية النهوض بحقوق 
اإلنس����ان وحرياته األساسية حرص املشرع 
الكويتي على توفير أعل����ى درجات احلماية 
التي تكفل التمتع باحلريات األساسية وذلك 
من خالل مواد الدس����تور والتشريعات ذات 

الصلة«. 
وأضافت ان الكويت سعت إلى تأصيل قيم 
حقوق اإلنسان عبر تعزيز الثقافة اخلاصة بها 
في جميع املستويات »فعلى اجلانب التربوي بدأ 
تدريس مادة حقوق اإلنسان منذ عام 2006 في 
كتاب منفصل يهدف إلى توعية الطالب بأهمية 
الدميوقراطية والدستور وحقوق اإلنسان إلى 

جانب دور املنظمات الدولية في حمايتها«. 
واشارت في هذا الصدد الى أن الكويت تؤمن 
بأثر حقوق االنسان في حياة الفرد واملجتمع 

على حد سواء. 
وذكرت ان الكويت صادقت على اتفاقيات 
عدة منها االتفاقية الدولية للقضاء على جميع 
أش����كال التمييز العنص����ري والعهد الدولي 
للحقوق املدنية والسياس����ية والعهد الدولي 
للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد 
املرأة واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من 
ضروب املعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة 
واتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها واتفاقية 

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. 
واضافت: ان التطورات التي شهدها العالم 
واالهتمام املتنامي بحقوق االنسان في سياق 
السالم واألمن والتنمية نتيجة لتغيرات عدة 
أهمه����ا حاالت االنتهاكات الت����ي يتعرض لها 
البشر في بعض مناطق العالم »جعلتنا جميعا 
أم����ام حتديات ملكافحة كل أش����كال التعديات 
على اإلنس����ان وحقوقه من جانب وتأصيلها 

وتعزيزها من جانب آخر«.

الشيخ خالد اجلراح متوسطا رؤساء االركان في دول »التعاون« بحضور الفريق الركن محمد اخلضر

علياء املزيني تلقي كلمتها 

استقبل سلطان بن حثلني والزعبي والكواري والطوالة واملطيري

احلمود بحث مع بعض األكادمييني مقترحاتهم لتطوير »الفروانية«

احلاجات األساس����ية ألهالي 
احملافظة.

كم����ا اس����تقبل احلمود 
املنظمني ملس����ابقة اخليول 
العربية يوسف الطوالة وفايز 
املطيري، وأكد لهما حرصه 
على دعم الفروسية واالهتمام 

باخليول ومسابقتها.
ومن جانبهما، شكر الطوالة 
واملطيري، احلمود على حسن 
االستقبال، مشيدين بتشجيعه 
ملثل هذه املسابقات التي من 
شأنها رفع اسم الكويت في 

احملافل الدولية.
ومن جانب آخر، استقبل 
احلمود، نائب رئيس غرفة 
جتارة وصناعة قطر محمد 
بن أحم����د بن طوار الكواري 
ف����ي مكتب����ه بدي����وان عام 

احملافظة.
ورحب احلمود بالكواري، 
متمنيا ل����ه طيب اإلقامة في 
بلده الثاني الكويت بني أهله 

وإخوانه، والتوفيق والنجاح 
في زيارته.

ومن جهته، أعرب الكواري 
عن شكره وتقديره للشيخ 
فيصل احلمود على حس����ن 
االستقبال واحلفاوة البالغة، 
متمنيا له التوفيق والنجاح 
في عمله، كما استقبل الشيخ 
فيصل احلمود العب املنتخب 
القادس����ية  الكويتي ونادي 

السابق نواف املطيري.
وأكد احلمود خالل اللقاء 
أن احملافظ����ة ال تأل����و جهدا 
في دعم ومساندة وتشجيع 
الرياضة والرياضيني ورعاية 
املوهوبني من أبنائها، مشيدا 
أثناء  الالعب املطيري  بدور 
تواجده في املنتخب وعطائه، 
متمنيا له التوفيق، من جانب 
آخر استقبل مختار منطقة 
الفردوس هادي خلف العنزي 
لالطالع على آخر املستجدات 

في املنطقة.

املستويات الس����يما تذليل 
العقب����ات أمام ه����ذا القطاع 
احلي����وي، مبا يحق����ق آمال 
وتطلعات األهالي من حتسني 
مستوى اخلدمات الصحية 

املقدمة لهم.
الزعبي بجهود  وأش����اد 
احلمود، ومتابعته احلثيثة 
للقط����اع الصحي باحملافظة 
وتذليل العقبات التي تواجه 
القطاع لتطوي����ر اخلدمات 
الصحية املقدمة للمواطنني.

من جانب آخر، بحث الشيخ 
فيصل احلمود، مع عدد من 
األكادمييني من الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
د.فهد العازب ومرزوق الهيت، 
مقترحاتهم وأفكارهم حول 
س����بل تطوير العمل جلميع 
القطاعات مبحافظة الفروانية، 
وذلك من خالل تكريس مبدأ 
الشراكة اجلماعية واخلطط 
واإلس����تراتيجيات وتوفير 

استقبل محافظ الفروانية 
أمير  الشيخ فيصل احلمود 
قبيلة العجمان الشيخ سلطان 
بن س����لمان بن حثلني، في 
مكتبه بديوان عام احملافظة، 
ورحب احلم����ود بزيارة بن 
حثلني، مؤكدا عالقة األخوة 
والصداقة التي تربطهما منذ 

فترة طويلة.
وأشاد بن حثلني بتواصل 
الش����يخ فيصل احلمود، مع 
القبائ����ل وش����يوخها وكل 
ش����رائح املجتمع وحرصه 
على مشاركتهم مناسباتهم 

املختلفة.
كما التق����ى احلمود مدير 
مستشفى الفروانية د.حمود 
الزعبي يرافقه مدير منطقة 
الفروانية الصحية د.جمال 
سلطان، وتناول اللقاء العديد 
القضايا الصحية داخل  من 
احملافظة ومدى إمكانية العمل 
على تطويره����ا على جميع 

احلمود مستقبال د.فهد العازب ومرزوق الهيتالشيخ فيصل احلمود مستقبال نائب رئيس غرفة صناعة وجتارة قطر محمد الكواري

الرفاعي ناقش ووفد عسكري إيطالي التعاون في مجال التدريب

الدورات  والتأهيل وتب����ادل 
التدريبية بني اجلانبني.

م����ن جانبه، ب����ني املقدم 
اجنليو الهدف من الزيارة هو 

مناقشة إمكانية التعاون مع 
احلرس الوطني الكويتي من 
خالل التنسيق وتبادل خطة 
الدورات بني احلرس الرئاسي 
والقوات اخلاصة االيطالية 
الكويتي،  الوطني  واحلرس 
املق����دم اجنليو عن  وعب����ر 
سعادته بالتعاون مع احلرس 
الوطني، مشددا على أهمية 
تبادل اخلب����رات مبا يصب 
في مصلحة اجلانبني، وخالل 
الزيارة استمع الوفد اإليطالي 
إيجاز تناول تأس����يس  إلى 
احلرس الوطني واملهام املوكلة 
إليه، ومنشآته ومعسكراته 

واملعدات املستخدمة فيه. 
حضر اللقاء ركن أول إدارة 
الركن طالل  املقدم  ومتابعة 
عبداهلل، ورئيس فرع التأهيل 
العلمي بالتكليف الرائد محمد 

اجلوفان.

أن احل����رس الوطني يرحب 
بالتعاون املشترك مع احلرس 
الرئاس����ي والقوات اخلاصة 
اإليطالية في مجاالت التدريب 

أكد قائد وحدات األركان 
باحلرس الوطني اللواء الركن 
م. هاش����م الرفاع����ي حرص 
العلي����ا في احلرس  القيادة 
الوطني ممثلة في سمو رئيس 
احلرس الوطني الشيخ سالم 
العلي ونائب رئيس احلرس 
الوطني الشيخ مشعل األحمد، 
ومبتابع����ة وكي����ل احلرس 
الوطني الفريق ناصر الدعي 
على تدعيم التعاون العسكري 
م����ع ايطاليا الصديقة بهدف 
رفع كفاءة منتسبي احلرس 
الوطني في مج����ال التأهيل 

والتدريب. 
واوض����ح الرفاعي خالل 
اس����تقباله لوفد عس����كري 
إيطالي برئاسة املقدم اجنليو 
املقدم  وعضوي����ة كل م����ن 
سيكوجالني والرائد برانكا 
مبقر قي����ادة وحدات األركان 
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