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تبادل الدروع بني يعقوب الصانع وجورج جريج 

الصانع بحث التعاون مع وفد نقابة 
احملامني اللبنانيني

التقى وزير العدل ووزير االوقاف والشؤون االسالمية 
يعقوب الصانع في مكتبه بديوان وزارة العدل أمس 

رئيس نقابة احملامني في لبنان جورج جريج برفقة وفد 
من اعضاء النقابة ضم جوزيف النفيلي واليان النفيلي 

وجرجي خوري وجورج احلاج واماني مينا وجورج 
يزيك، حيث متت مناقشة عدد من املوضوعات القانونية 

والتعاون فيما يخدم القضايا املشتركة املتصلة مبواطني 
البلدين، وقد أشاد نقيب احملامني اللبنانيني باللقاء 

وبجو احملادثات مع الوزير الصانع، مؤكدا عمق التعاون 
وترسيخ العالقات القانونية بني البلدين الشقيقني.

جلنة »ساعد أخاك املسلم« نظمت السوق اخليري الثاني

املطوع: مشروع تعليم أبناء النازحني السوريني 
يهدف إلى توفير خدمات التعليم ألكثر من 500 طفل

ليلى الشافعي

أكدت رئيسة جلنة »ساعد 
أخاك املس����لم في كل مكان« 
التابع����ة للهيئ����ة اخليرية 
العاملية نسيبة  اإلس����امية 
النازحني  ان األطفال  املطوع 
السوريني ليس لهم ذنب وال 
جريرة ملا يجدونه من احلرمان 
من العيشة الكرمية والتعليم 
والدراس����ة كبقي����ة األطفال. 
مشيرة الى ان مشروع التعليم 
ألبناء النازحني السوريني في 
لبنان أسرع من مساهمتنا عن 
طريق إقامة السوق اخليري 
الثان����ي ملدة ي����وم واحد من 
العاشرة صباحا الى العاشرة 
مساء ومبس����اهمات من عدة 
جهات لبيع املفروشات واألثاث 
واملابس  واإلكسس����وارات 
والدراري����ع والذهب لصالح 

أطفال سورية في لبنان، الفتة 
الى ان هدف املشروع هو توفير 
خدمات التعليم ألكثر من 500 
طفل من النازحني السوريني 
في مرحلة التعليم األساسي 
في لبنان وحتسني املستوى 
التعليمي واالجتماعي لألطفال 
املستهدفني في هذا املشروع.

وأكدت املطوع ان اللجنة 
تقدم أش����كال الدع����م الفني 
االجتماع����ي لألطف����ال مب����ا 
يؤمن االس����تقرار حلياتهم 
وهم في الصفوف الدراسية، 
كما يخفف من عبء تكاليف 
النازحة  التعليم على األسر 
في عرسال ويسهم في تشغيل 

الي����د العاملة الس����ورية من 
حملة الشهادات في املشروع 
وتأمني مدخول ل� 70 أستاذا 
في املدارس املستهدفة خال 

عام 2015-2014.
هذا وقد تنوعت املعروضات 
التي الق����ت إقباال كبيرا على 
الشراء من النساء والرجال.

)هاني عبداهلل( جانب من املعروضات   نسيبة املطوع في جولة باملعرض

خالل مؤمتر صحافي عقده مع نظيره الفرنسي

اخلالد: تطابق في الرؤى الكويتية - الفرنسية حول مكافحة اإلرهاب 
 فابيوس: أي شعور عدائي ضد اإلسالم مرفوض ويعاقب عليه القانون الفرنسي

بشأن دعمها لإلرهاب، مشيرا 
إلى أن باده تكافح اإلرهاب وال 
تتساهل ابدا معه بأي شكل من 
االش����كال، لكن ال ميكننا اتهام 

الدول هكذا هباء.
وأضاف: »بالنس����بة لهذه 
الدول نحن نقول ال تساهل وال 
شتيمة أي إننا ال نكون لطفاء 
بشكل مبالغ فيه مع أشخاص ال 
يستحقون، وفي الوقت نفسه 
ال نتكلم بالس����وء واالستماع 
لهذه املزاعم، الفتا إلى أن باده 
تكافح اإلرهاب ومن ميوله، ولو 
عرفنا ان هذه الدولة او تلك متول 
االرهاب فسنستخلص النتائج 

دون شك«.
وباحلدي����ث ع����ن داع����ش 
واالره����اب لف����ت فابيوس إلى 
أن اإلره����اب خطر دولي وعلى 
اجلميع مواجهته ولهذا السبب 
نقف جنبا إل����ى جنب، منتقدا 
الطريقة التي يقدم بها اإلرهابيون 
انفسهم بأنهم يعملون حتت اسم 
الدين، معتبرا ذلك »زعما خاطئا« 
مشيرا الى انه »ال احد يقتل باسم 
اهلل«، مؤكدا انهم يقاتلون هؤالء 
الكذابني والقتلة وبذلك يحمون 
املسلمني قبل كل شيء ألنهم أول 

ضحايا هذا االرهاب.
وع����ن تصريح����ات اح����د 
السياسيني الفرنسيني بخصوص 
وجود مخابرات خارجية كانت 
وراء ما حدث في شارلي ايبدو 
لفت فابيوس الى انهم ال يردون 
على أساس تصريحات لسياسيني 
وإمنا على أساس وقائع وحقائق، 
الفتا إلى أن ما حصل في فرنسا 
شكل صدمة كبيرة لهم وهؤالء 
االرهابيون قتل����وا صحافيني 
وافراد شرطة ويهودا ملجرد انهم 
يهود مؤكدا أن هذا االمر مرفوض 
في الدول املتحضرة، الفتا الى ان 
التحقيقات جارية اآلن ملعرفة اذا 
ما كان لهذه الشبكة امتدادات بعد 

ما مت التعرف على هوياتهم.
وبخصوص قم����ة محاربة 
التطرف في العالم والتي ستعقد 
في واشنطن 18 فبراير املقبل قال: 
»ال ميكنني ان اجيب بدقة، لكن 
هذا االجتماع مخصص للتفكير 
معا في اساليب مكافحة االرهاب 

وخاصة املقاتلني االجانب«.
وعن اجلهاديني الفرنسيني 
لفت فابيوس الى انه حس����ب 
تقديرات وزير الداخلية الفرنسي 
فإن من قاتل في سورية واملنطقة 
املجاورة 400 مقاتل ولكنه لفت 
الى وجود اش����خاص مشكوك 
في ارادتهم بالذهاب الى ليبيا 
وعددهم نحو 1000 ش����خص، 
مشيرا الى ان هؤالء االشخاص 
يخضع����ون للمراقبة عن قرب 
وان قاموا بشيء ضد القانون 
فسيتم اتخاذ االجراءات الازمة 

بحقهم. 

»باملعقدة« مجددا تأكيده حق 
إي����ران الكامل في إنتاج الطاقة 
النووية السلمية دون العسكرية 
مش����يرا إلى أن »إيران موافقة 
على هذا املوقف املبدئي ولكن 
يجب استخاص جميع األمور 
التقنية مثل عدد أجهزة الطرد 
املركزي ونوع الوقود وبعض 
املفاعات النووية وكيفية تطبيق 
االتفاق، وكذلك العقوبات« الفتا 
إلى انه حتى يتم االتفاق يجب أن 
يوافق اإليرانيون على عناصر 

لم يوافقوا عليها بعد. 
وقال انهم في فرنسا ميتلكون 
الس����اح الن����ووي ويأمل����ون 
في التوصل إل����ى حل ملنع كل 
التحركات نحو انتشار األسلحة 
النووية ألنه يولد مناخا يساعدنا 

على إيجاد حل ألزمات اخرى.
وعن الهجوم الذي ش����نته 
الصحافة الفرنسية بسبب دفاعه 
عن قطر بأنها ال تدعم اإلرهاب 
لفت فابيوس إلى انه انتشرت 
لدى بعض األوساط في فرنسا 
مزاع����م تتعلق بعدد من الدول 

»الكويت تبنت خطة خمسية 
طموحة جدا وتغطي عددا من 
القطاعات النقل والسكن والصحة 
والطاقة« مبديا رغبة فرنسا في 
االنخراط في هذه الشراكة مع 
الكويت لتنفيذ ه����ذه اخلطة، 
مشيرا الى ان كل ما سمعه من 
قبل صاحب السمو األمير وسمو 
رئيس مجلس الوزراء والوزراء 

مشجع جدا في هذا السياق.
وهنأ فابيوس القادة في الباد 
على دورهم من اجل السام في 
هذه املنطقة، وقيمة الدور الذي 
لعبته الكويت على الصعيدين 
اإلقليمي والدولي من اجل السام، 
مشيرا الى انها تلعب دائما دور 
الوساطة وتساهم في املساعدات 
اإلنسانية، وعلينا ان نسير يدا 
بي����د الننا نواج����ه ازمات مثل 
فلسطني واس����رائيل والعراق 
وس����ورية، مؤكدا ان فرنس����ا 
والكويت جنبا الى جنب وهذا 

مفيد جدا.
وفي ش����أن امللف النووي 
اإليراني وصف فابيوس احملادثات 

من 48 س����اعة«، الفتا الى انها 
»أقصر مدة متنح فيها فرنسا 
تأشيراتها حول العالم«، موضحا 
ان مثل ه����ذا األمر تطلب منهم 
تنظيما جديدا. الفتا الى ان هذا 
اإلجراء سيسمح لرجال األعمال 
والسياح بالقدوم الى فرنسا. 
مبينا ان عدد السياح الكويتيني 
في فرنس����ا وصل الى 50 الف 
سائح، متمنيا زيادة األعداد في 

السنوات املقبلة.
ولفت فابيوس الى انه خال 
الزيارة »مت التوقيع على عدد 
من االتفاقيات الى جانب اتخاذ 
قرارات اخرى تتعلق باالستثمار 
من خال افتتاح فرع لوكالة بزنز 
فرانس ف����ي الكويت كما قررنا 
منح التأشيرات لكل املواطنني 
الكويتيني خال مدة أقصاها 48 
ساعة، كما مت اتخاذ التدبيرات 
الضرورية لتمكن الطاب في 
املراحل التكميلية من تعلم اللغة 

الفرنسية«.
وتطرق فابيوس الى اخلطة 
اخلمسية حيث اش����ار الى ان 

املتحدة قريبا«.
من جهته، اكد وزير اخلارجية 
الفرنسي لوران فابيوس ان »اي 
شعور عدائي ضد اإلسام امر 
مرفوض الن اإلسام دين اعتدال، 
وفي فرنس����ا منذ بداية القرن 
العشرين هناك فصل بني الدين 
والدولة«، مشيرا الى انه »في كل 
مرة يكون هناك تهديد ملسلم او 
ملسجد تكون ردة الفعل قوية جدا 
جتاه هذا« مشددا على ان العداء 
لإلسام ليس رأيا وامنا جرمية 
يعاقب عليها القانون الفرنسي 
وما نقوله عن اإلسام ينطبق 

على باقي الديانات.
وعن الدعم الفرنسي ملساعدة 
الكوي����ت ف����ي إلغاء تأش����يرة 
الش����ينغن عن املواطنني اشار 
الى ان »السفير الفرنسي لدى 
االحتاد األوروبي يعمل بشكل 
ممتاز وملحوظ وكذلك سفيرنا 
لدى فرنسا التخاذ كل التدابير 
الازمة لذلك« مشيرا الى ان باده 
»قدمت التسهيات ملنح التأشيرة 
للكويتيني حيث متنح في اقل 

وليبيا واليمن«. 
وفي إطار رده على س����ؤال 
يتعلق مبواجهة تنظيم الدولة 
»داعش« لف����ت اخلالد الى »ان 
الكويت وفرنسا ضمن حتالف 
من 60 دولة ملس����اعدة العراق 
وكان هن����اك اجتم����اع عقد في 
لندن ملتابعة ما يتعلق بكل ما 
يقوم به التحالف ضد اإلرهاب« 
مبينا ان »اإلرهاب خطر علينا 
جميعا واملس����ؤولية الدولية 
مطلوب����ة لردع ه����ذه املخاطر 
وهن����اك خطط اس����تراتيجية 
لطريقة التفكير وطرق التمويل 
والتجنيد واالتصاالت التي تقوم 
بها املجموعات اإلرهابية وكل 
هذا اخذ بعني االعتبار بني دول 
التحالف وكل ما يتعلق بإمدادهم 

وانتشارهم«.
وأعلن اخلالد ان »الكويت 
ستستضيف مؤمتر املانحني 
الثالث للشعب السوري في 
31 مارس املقبل« مشيرا الى 
انه »س���يتم بحث التفاصيل 
ب���ني وزارة اخلارجية واألمم 

بيان عاكوم

أك����د نائب رئي����س مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
صباح اخلالد وجود تطابق في 
الرؤى بني الكويت وفرنسا فيما 
يتعلق باإلرهاب وضرورة توحيد 
جميع اجلهود ملكافحته، مجددا 
في ه����ذا الصدد »إدانة الكويت 
لألعمال اإلرهابية البشعة التي 
وقعت مؤخرا في فرنسا، ورفض 
الكويت التام لإلرهاب بجميع 

أشكاله وأنواعه«.
جاء ذل����ك خ����ال املؤمتر 
ال����ذي عقده اخلالد  الصحافي 
مع نظي����ره الفرنس����ي لوران 
فابي����وس ظهر ام����س في مقر 
وزارة اخلارجية، ولفت اخلالد 
الى »ان زيارة الوزير الفرنسي 
تعكس املكانة املرموقة والرفيعة 
لفرنس����ا عند الشعب الكويتي 
وقيادته«، مشيرا الى ان »فرنسا 
بلد عري����ق ذو ارث إنس����اني 
وحض����اري وثقافي تربطنا به 
عاقات ديبلوماس����ية متينة 
فاق����ت النصف قرن وأصبحت 
مثاال يحتذى في العاقات الدولية 

بني باقي الدول«.
ولفت اخلالد الى انه والوزير 
فابيوس التقيا صاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح األحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك حيث استمعا 
»للرؤى احلكيمة والتوجيهات 
السديدة التي ستسهم با شك 
في ترس����يخ أواصر العاقات 
الكويتية � الفرنسية واالرتقاء 
بها إلى أعلى مستويات التعاون 

املنشودة«. 
وبني اخلال����د انه أجرى مع 
نظيره الفرنس����ي »مباحثات 
ثنائية معمقة وبناءه تناولت 
مختلف املواضيع الرامية إلى 
توطيد أواصر عاقات التعاون 
والتنسيق بني البلدين« معتبرا 
فرنسا »شريكا اقتصاديا مهما 
للكويت وحتتل املرتبة العاشرة 
من ناحية حجم التبادل التجاري 
وال����ذي وصل الى م����ا يقارب 
ملياري دوالر، يض����اف إليها 
قيمة االس����تثمارات الكويتية 
والت����ي حتتل املرتب����ة الثالثة 
أوروبيا والبالغ����ة أكثر من 11 

مليار دوالر«.
وفيم����ا يخ����ص التطورات 
اإلقليمية والدولية أوضح اخلالد 
انه����ا »أخذت حي����زا كبيرا من 
النقاشات مع الوزير الفرنسي« 
مشيدا »بالدور البناء واإليجابي 
الذي تقوم به فرنسا من خال 
عضويتها في مجلس األمن الدولي 
إلعادة استئناف مفاوضات عملية 
السام، كما أن لفرنسا دورا بارزا 
ومهما فيم����ا يخص األزمة في 
سورية واألوضاع في العراق 

الشيخ صباح اخلالد ولوران فابيوس بعد توقيع احدى االتفاقياتالشيخ صباح اخلالد ووزير اخلارجية الفرنسي لوران فابيوس خالل املؤمتر الصحافي

رسالة صداقة حارة إلى سمو األمير

ذكر فابيوس انه حمل رسالة صداقة حارة من 
رئيس جمهورية بالده الى صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، مبينا ان مغزى زيارته هي 
القول »الصدقائنا الكويتيني اننا نريد ان نرتقي 

بالعالقات وشركاتنا الى اعلى املستويات« واصفا 
العالقات السياسية بني البلدين باملمتازة منذ مدة 
طويلة مشيرا الى ان بالده وقفت مع الكويت في 

اوقات صعبة كما وقفت الكويت مع فرنسا في 
االفراح واالوقات الصعبة، وانهم يريدون تطوير 
العالقات التجارية واالقتصادية والعسكرية حتى 

تكون مبستوى العالقات السياسية.

كتاب اعتماد أول سفراء الكويت بفرنسا

سلم فابيوس الشيخ صباح اخلالد نسخة طبق 
االصل من كتاب اعتماد اول سفراء الكويت الى 

فرنسا والتي سلمت للجنرال شارل ديغول 

مضيفا انها مبناسبة ذكرى مرور 50 عاما على 
اقامة العالقات الديبلوماسية والتي تبني الصداقة 

التاريخية بني بلدينا.

دعوة لرئيس الوزراء لزيارة فرنسا

ذكر فابيوس انه سلم دعوة الى سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك لزيارة فرنسا 

مشيرا الى ان هذه الزيارة ستسمح مبزيد من 
التقدم وتطور الشراكة بني الكويت وفرنسا.

اخلالد أقام مأدبة غداء على شرف فابيوس

أقام النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد أمس 

مأدبة غداء رسمية على شرف وزير اخلارجية 
والتنمية الدولية في جمهورية فرنسا الصديقة 

لوران فابيوس والوفد املرافق له مبناسبة 
زيارته الرسمية للكويت حضرها عدد من كبار 

مسؤولي البلدين.
من جانب آخر، استقبل اخلالد سفير ماليزيا داتو 

عثمان عدنان مبناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا 
لبالده لدى الكويت. 

حضر اللقاء السفير الشيخ د.أحمد ناصر احملمد 
مدير إدارة مكتب النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية وعدد من مسؤولي 

وزارة اخلارجية.

توقيع إعالن نوايا لتدعيم التعاون اللغوي

وقعت حكومة الكويت وحكومة جمهورية فرنسا 
امس اعالن نوايا لتدعيم التعاون اللغوي وذلك 

في اطار التعاون الثقافي بني البلدين. ووقع 
االعالن النائب االول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد وعن 

اجلانب الفرنسي وزير اخلارجية والتنمية الدولية 
لوران فابيوس، كما وقع البلدان مذكرة تفاهم 

إلقامة مشروع حتلية املياه من خالل الطاقة 

الشمسية بني معهد الكويت لألبحاث العلمية 
ومجموعة سنترال سوبيليك/ جامعة بيربينيان 

وقعها عن اجلانب الكويتي مدير عام معهد 
الكويت لالبحاث العلمية د.ناجي املطيري، وكذلك 

اتفاق متديد مذكرة التفاهم املوقعة بني الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وأكادميية 

باريس، حيث وقعها عن اجلانب الكويتي مدير 
عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
د.احمد األثري. حضر مراسم التوقيع وكيل 
وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل ومدير إدارة 

أوروبا السفير وليد اخلبيزي ومدير إدارة مكتب 
النائب االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 

اخلارجية السفير الشيخ د.احمد ناصر احملمد 
وسفيرنا لدى فرنسا السفير علي السعيد ومدير 

إدارة املراسم السفير ضاري العجران ومدير 
إدارة مكتب الوكيل السفير أيهم العمر ونائب 
مدير إدارة مكتب النائب االول لرئيس مجلس 

الوزراء ووزير اخلارجية السفير صالح اللوغاني 
وعدد من كبار مسؤولي وزارة اخلارجية.

فرنسا شريك 
اقتصادي مهم 

للكويت وحتتل 
املرتبة العاشرة من 
ناحية حجم التبادل 

التجاري

عدد السياح 
الكويتيني 

إلى فرنسا وصل
إلى 50 ألف سائح 

سنوياً

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عائلـتي

السعيـد والرشـود الگرام
لـوفـاة �ملغفـور لها باإذن �هلل تعاىل

�ملربية �لفا�سلة

غنيمة صالح عبدالرحمن السعيد 
زوجة/ سعود يوسف رشود الرشود

والدة كل من: عبدالعزيز/ املهندس يوسف/ أحمد
تغمد �هلل �لفقيدة بو��سع رحمته و�أ�سكنها ف�سيح جناته

و�ألهم �آلها وذويها �ل�سرب و�ل�سلو�ن


