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 سمو نائب األمير خالل لقائه عبدالعزيز اجلعيب وسعيد اخلرينج وفارس النون

 حامد البياتي

 (أسامة  البطراوي)  د.نوال احلمد ود. آمال اليحيى خالل املؤمتر 

 البياتي: العراق سّلم البنك المركزي ٢٤ صندوقًا تحتوي عملة كويتية وطوابع بريد وشيكات سياحية

 بريطانيا: نؤيد خفض التعويضات العراقية
  ونأمل حل كافة القضايا العالقة بين الكويت والعراق 

يختلف اختالفا كبيرا عن عراق ما 
قبل ٢٠٠٣، وذكر ان كي مون أعرب 
عن أمله في أن يبحث مجلس األمن 
هذا التقرير بغرض اتخاذ قرارت 
مناسبة تساعد العراق في الوفاء 
بالتزاماته القائمة في وقت مناسب. 
وفي هذا الصدد قال املندوب العراقي 
لدى املنظمــــة الدولية إن حكومة 
بالده تأمل في أن يضطلع مجلس 
األمن بواجبه وميّكن العراق من أن 
يستعيد مكانته الدولية التي كان 
يتمتع بها قبل اتخاذ قرارات مجلس 
األمن ابتــــداء من القرار ٦٦١/١٩٩٠ 
وهي القرارات التي اتخذت مبوجب 
الفصل الســــابع من امليثاق. وفي 
تقرير قــــدم إلى مجلس األمن في 
االســــبوع املاضي حتــــدث األمني 
العام لالمم املتحدة عن املباحثات 
الثنائيــــة التي أجراها العراق مع 
الكويت بشــــأن هذه التعويضات 
مبا في ذلك فكرة «حتويل املبالغ 
املتبقية الى استثمارات»، وقال انه 
«سيشجع العراق وأطرافا معنية 
أخرى بشــــدة» على التوصل الى 
حلول بديلــــة ملبالغ التعويضات 

التي تدفعها بغداد. وفي حني انه 
لم يســــاند صراحة خفض املبالغ 
املدفوعة للكويت قال مون إن أي 
حل جديد «سيساعد العراق على 
تلبية احتياجاته في اعادة االعمار 

وسيكون مفيدا للمنطقة ككل».
  ويقول العراق ان التعويضات 
عبء غير عادل ويريد تقليل النسبة 
املخصصة لها حتى يتوافر لديه 
املزيد مــــن االموال العادة االعمار 
ومشاريع التنمية، إنه مازال عليه 
دفع مبلــــغ ٢٥٫٥ مليار دوالر من 
التعويضات منها ٢٤ مليار دوالر 

للكويت وحدها.
  وتوترت العالقات بني العراق 
والكويت مؤخرا وتبادل الساسة 
في كال البلدين اتهامات فيما يتعلق 

بهذه التعويضات.
  ولم يصل تقرير االمني العام الى 
حد اعالن ان العراق لم يعد ميثل اي 
تهديد على السالم واالمن الدوليني 
وهو ما كان يبرر بشــــكل رسمي 
العقوبات التي فرضت على العراق 
حني كان الرئيس العراقي املقبور 

صدام حسني يتولى السلطة. 

البنك املركزي كما وجه نور املالكي 
دعوة الى رئيس جلنة املفقودين 
والسجناء الكويتيني وفريق عمله 
لزيارة العراق الستكمال اإلجراءات 
املتعلقة بالعثور على رفات كويتيني 
مفقودين، وأشار السفير البياتي 
الى أن سكرتير عام األمم املتحدة 
قــــال في تقريره بشــــأن مراجعة 
املتعلقــــة بالعراق، من  القرارات 
املهــــم أن نعترف بأن عراق اليوم 

 األمم املتحــــدةـ  رويتــــرز: أيد 
السفير البريطاني لدى األمم املتحدة 
جون ساورز طلب العراق خفض 
التعويضات التي يدفعها للكويت 
بخصوص االحتالل العراقي الغاشم 
لكنه قال ان اي خفض يحتاج الى 
موافقة كل من السلطات في بغداد 
والكويت. وقال السفير البريطاني 
فــــي مقابلة مع وكالة رويترز انه 
يأمل أن يجــــري حل كل القضايا 
العالقة بني العراق والكويت مبا في 
ذلك املواطنني الكويتيون املفقودون 

وغيرها من القضايا.
  واضاف «نريد ان نكون قادرين 
على املضي قدما حتى ميكن االتفاق 
علــــى كل تلك املســــائل في اطار 
احلدود القائمة وفي اطار خفض 
التي يدفعها العراق  التعويضات 

للكويت».
  واضاف ســــاورز وهو رئيس 
مجلس االمن خالل الشهر اجلاري 
«لكن ذلك يتطلب درجة من التفاهم 
بني بغداد والكويت وهو ما نحاول 

في مجلس االمن التوصل إليه».
  ومن جانبه استعرض السفير 

حامد البياتي في بيان أمام اجتماع 
مجلس األمن التطورات السياسية 
األخيرة التي شهدها العراق ومن 
أهمها انسحاب القوات األميركية من 
املدن العراقية يوم ٣٠ يونيو املاضي 
والذي وصفه بأنه «يوم تاريخي 
للشعب العراقي» وقال ان القوات 
العراقية وفقا التفاق وضع القوات 
املبرم بني بغداد وواشنطن قد تولت 
القيادة لـ ١٥٠ قاعدة عسكرية كانت 
تخضع سابقا للسيطرة األميركية 

في مختلف أنحاء العراق.
  وأشار البياتي الى اجتماع كل 
من رئيس الوزراء العراقي نوري 
املالكي ووزير اخلارجية هوشيار 
زيبــــاري مع ســــكرتير عام االمم 
املتحدة الشهر املاضي، مؤكدا أن 
العراق لم يعد يشكل تهديدا للسالم 
واألمن الدوليني وأنه قد أوفى بكثير 
من التزاماتــــه الدولية املفروضة 
عليــــه منــــذ ١٩٩٠. وفيما يتعلق 
بجهود العراق حلل القضايا العالقة 
مع الكويت، قال إن العراق سلم ٢٤ 
صندوقا حتتوي على عملة كويتية 
وطوابع بريد وشيكات سياحية الى 

 محمد راتب
التغذية  ادارة    كشـــفت مديرة 
واالطعام ورئيسة جلنة تشجيع 
الرضاعـــة الطبيعية فـــي وزارة 
الصحة، د.نوال احلمد ان اللجنة 
الى ان تكون مستشفيات  تسعى 
الكويت صديقة للطفل، وهي صفة 
رسمية لها معايير جودة محددة 
الدولية للمستشـــفيات  باملدونة 
صديقـــة الطفل، مشـــيرة الى ان 
اجلهود بدأت منذ عام في ســـبيل 
جعل مستشفى الوالدة مستشفى 
صديقا للطفل، وان العمل سيبدأ هذا 
العام على إعداد مستشفيات اجلهراء 
والعدان والفروانية لنفس األمر. 
وخالل املؤمتر الصحافي الذي عقدته 
الوزارة لالحتفال باالسبوع العاملي 
لتشجيع الرضاعة الطبيعية، اكدت 
د.احلمد ان الرضاعة الطبيعية هي 
الغذاء األمثل للطفل الرضيع كونها 
توفر له جميع احتياجاته الغذائية، 
لذلك فإن منظمة الصحة العاملية 
توصي بالرضاعة الطبيعية املطلقة 
لفترة األشهر الستة األولى من عمر 
الطفل واســـتمرارها مع االطعمة 
التدعيمية ما بعد الشهر السادس 
وملدة عامني. واشارت د.احلمد الى 
ان احتفال العام ٢٠٠٩ الذي يقام 
حتت شـــعار الرضاعة الطبيعية 
اســـتجابة حيوية فـــي الطوارئ 
يثير اهمية دعم وحماية االطفال 
الرضع وصحتهم، والذين يعتبرون 
االكثر عرضة للضرر واخلطر اثناء 
الكوارث، موضحة ان االحصائيات 
العاملية تشير الى ان ٩ ماليني طفل 
حتت سن اخلامسة يتوفون سنويا 
وفي الغالب ألسباب ميكن منعها، 
وذلك من خالل الرضاعة الطبيعية 
التي تعتبـــر العامل االكثر تأثيرا 
في منع هذه الوفيات التي حتدث 

جراء االصابة بأمراض االســـهال 
وااللتهابات الرئوية مشـــيرة الى 
ان حاالت الطوارئ تستدعي تواجد 
واستعداد وقدرة فرق الطوارئ في 
الطبية  املستشفيات واملؤسسات 
على تقدمي الدعم لألمهات املرضعات 
الرضاعة  للبدء واالســـتمرار في 
الطبيعية دون مشاكل وليس الدعوة 
لتوفير احلليب الصناعي. ولفتت 
د.احلمد الى ان جلنة التشجيع على 
الرضاعة الطبيعية في الكويت بذلت 
جهودا كبيرة منذ انشائها، وبينت 
بعض الدراسات احمللية وجود زيادة 
في معدالت الرضاعة الطبيعية، اال 
انها مع ذلك، مازالت اقل مما تأمل 
اللجنة، داعية اجلميع الى مشاركة 
اللجنة في تلك اجلهود والتي تصب 
في املصلحة العامة بالكويت، وقالت: 
الشركات  اللجنة بصدد دعوة  ان 
او املروجـــة للحليب  املصنعـــة 
الصناعي داخل وخارج املؤسسات 
واملباني الطبية احلكومية، كما ان 
اللجنة تتحفظ على الدعم احلكومي 
غير املـــدروس للحليب الصناعي 
لألطفال ألنه يتعـــارض مع دعم 
الطبيعية، كما  الرضاعة  وتعزيز 

يؤثر سلبا على صحة االطفال في 
الكويت.

  من جانبها حذرت د.آمال اليحيى 
اختصاصية التوعية الصحية في 
وزارة الصحة من ارتفاع نســـبة 
االصابة بالســـمنة جراء العزوف 
عن الرضاعة الطبيعية والتي كانت 
تشكل في السابق ثقافة مجتمعية 
شـــجع عليهـــا الدين االســـالمي 
املمارســـة  احلنيف، غير ان هذه 
غابت في اآلونـــة االخيرة، وذلك 
البيئة املشجعة لألم  لعدم توافر 
والتي تتمثل في األب واهل الزوجني 
عالوة على دور التوعية الصحية 
والتشريعات والقوانني املساندة 
لذلك، في إشارة الى اجازات االمومة 

والوضع وساعات الرضاعة.
  وكشـــفت د.اليحيى ان جلنة 
تشجيع الرضاعة الطبيعية وإدارة 
التوعيـــة الصحية تعمل على بث 
التوعية الصحية في املدارس بني 
الطالبات وكذلك الطالب في املرحلة 
املتوسطة، كون الطالب سيكون أبا 
وذلك من خالل ادراج بعض املفاهيم 
املدرســـية  املناهج  التوعوية في 

اضافة الى الندوات. 

 خالل مؤتمر صحافي لالحتفال باألسبوع العالمي لتشجيع الرضاعة الطبيعية

 الحمد: نسعى إليجاد مستشفيات صديقة للطفل
 اليحيـى: ارتفـاع معـدالت اإلصابة بالسـمنة جـراء العزوف عـن الرضاعـة الطبيعية

 اعلنت وزارة الصحة امس تسجيل ٤٣ اصابة جديدة 
بانفلونزا اخلنازير ليصل عدد احلاالت املسجلة في البالد 
الى ٤٢٩ معظمهم من االصابات اخلفيفة. وقال املتحدث 
الرسمي باســــم الوزارة د.يوسف النصف لـ «كونا» ان 
الوزارة بدأت تطبيق العالج في املنزل لالصابات اخلفيفة 

والتي ال حتتاج الدخول للمستشفى. 
  إلى ذلــــك، أكــــدت وزارة الصحة عدم تســــجيل أي 
حالة إصابة بانفلونزا اخلنازير في مستشفى الصباح 
بعد استقبال حالة مشــــتبه في إصابتها بالڤيروس مت 
حتويلها ملستشفى االمراض السارية فور تبني إصابتها 

باملرض.
  وقال مدير منطقة الصباح الصحية د.عادل اخلترش 
في تصريح لـ «كونا» ان مستشفى الصباح قام بتحويل 
املصابة الى مستشفى االمراض السارية بعد ظهور نتائج 
الفحوص املخبرية، مضيفــــا انه مت اتخاذ االحتياطات 
الالزمــــة وعزل احلالة بعد التأكد من إصابتها. وأوضح 
ان جميع مستشفيات وزارة الصحة مجهزة بغرف عزل 
خاصــــة يتم فيها عزل جميع املصابني بأمراض معدية، 
مؤكدا حرص الوزارة على التعامل السليم والسريع مع 
احلاالت املصابة مبرض انفلونزا اخلنازير ومعاجلتها 

وفق األسس الطبية املتعامل بها عامليا.
  وذكر انه مت تشكيل جلنة حتقيق للوقوف على أسباب 
عدم استقبال مستشفى االمراض السارية للحالة وحتويلها 
الى مستشفى الصباح قبل ظهور النتائج املخبرية. وأكد 
اخلترش ان الوزارة تتابع الوضع الصحي املتعلق مبرض 
(اتـــش ١ ان ١) بصورة دقيقة مع اســـتعداد كل املرافق 
الصحية واجلهات املختصة للتعامل مع أي طارئ، وذلك 

طبقا لقواعد وتوصيات منظمة الصحة العاملية.

 تسجيل ٤٣ إصابة جديدة بالوباء 

 الصحة: ال مصابين بإنفلونزا الخنازير
  في مستشفى الصباح 

 في قرار للوزير الحماد 

 تكليف الشريعان والزبن 
بأعمال نائبي مدير الخبراء بالعدل

 أصدر نائب رئيس مجـــلس الوزراء للشؤون القانــــونية 
وزير العدل ووزير األوقــاف والشؤون اإلســــالمية املستـــشار 
راشد احلماد قرارا وزاريا بتكلـــيف عادل الشريعان مراقب قضايا 
البنوك واملديــــونـــيـــات والنيـــابة بــــإدارة اخلبراء بالقيام 
بأعمال نائــــب مديـــر ادارة اخلـــبراء للشــــــؤون احلسابية 
حتـــى عودتــه من الدورة التدريبـــيـــة وذلـــــــك باإلضـــافة 
الى عمله، كما تضمـــن القرار تكلــــــيف يوســــــف عبدالـله 
الزبن مراقب قضايـــا امليـــكانيــكا والكهـــرباء بإدارة اخلبراء 
ايضا بالقيام بأعمال نائب مديــر إدارة اخلـــبراء للشــــــؤون 
الهندســـية حتى عودته من إجازته الدورية وذلك باإلضـــافة 

الى عمله األصلي.
  وقد فوض املستشار احلماد اجلهات املختصة بوزارة العدل 

تنفيذ ما تضمنه ذلك القرار ابتداء من تاريخ صدوره أمس. 

 النوخذة عيسى العثمان ود.رشيد احلمد أمام مجسم لسفينة شراعية أهداها لألمم املتحدة عام ١٩٩٩

 العثمان: األمم المتحدة منارة مشرقة
  في الدفاع عن الحق ونصرته

 وصف النوخذة عيســــى العثمان األمم املتحدة 
بأنها منارة مشرقة في الدفاع عن احلق ونصرته في 
إشادة منه بالدور البارز الذي قام به مجلس األمن 
من اجل حترير الكويت من احتالل النظام الصدامي 
البائــــد في عام ١٩٩٠. جاء ذلك في تصريح أدلي به 
العثمان لـ «كونا» أمس مبناســــبة زيارته الى مقر 
األمم املتحدة بصحبة أفراد عائلته مبناسبة الذكرى 

التاسعة عشرة لتحرير الكويت.
  واطلع العثمان على مجســــم لســــفينة شراعية 
(البوم) أهداها الــــى األمم املتحدة في عام ١٩٩٩ في 

احتفال كبير أقيم آنذاك والتي ترمز الى كفاح اآلباء 
واألجداد والــــى تواصلهم وتفاعلهــــم مع مختلف 
احلضارات. وأعرب العثمان عن تقديره للدور الذي 
يقــــوم به املندوب الدائم للكويت لدى األمم املتحدة 
واملنظمات الدولية في جنيڤ السفير ضرار عبدالرزاق 
رزوقي في الدفاع عن مصالح الكويت ومتثيلها خير 
متثيل وقدم شــــكره للمستشار جنيب عبدالرحمن 
البدر الذي صاحبهم خالل الزيارة. ورافق النوخذة 
عيسى العثمان خالل جولته الى أروقة مبنى األمم 

املتحدة سفيرنا لدى مصر د.رشيد احلمد. 

 سموه التقى الرجعان والصقر ومختاري النسيم والعميرية والرابية

 نائب األمير استقبل المبارك ومحمد الصباح وسفيرنا في الرياض

 استقـــبل سمو نائب األمــير وولــي العــهد الشــــيخ 
نواف األحـمد بقـــصر بيــــان أمـــس رئيـس مجلــس 
الـــوزراء باإلنــــابة ووزير الدفــاع الشيخ جابر املبــارك 

ونائب رئيس مجلــــــس الوزراء ووزيــر اخلــارجية 
الشيخ د.محمد الصباح. كما استقبل سموه سفيرنا 
لدى اململكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ حمد 

جابر العلي. واســــتقبل ســــموه مدير عام مؤسســــة 
التأمينــــات االجتماعية فهد الرجعان. كما اســــتقبل 
ســــموه محمد الصقر. واستقبل سموه كال من مختار 

النسيم عبدالعزيز اجلعيب، ومختار العميرية سعيد 
اخلرينج، ومختار الرابية فارس النون. كما استقبل 

سموه ابراهيم بوعيدة. 

 السفير عبدالرحيم كرميي

 أعلن عن زيارة مرتقبة لرئيسي مجلسي الشيوخ والشورى األفغانيين إلى الكويت

 كريمي لـ «األنباء»: نرغب في تأسيس
  لجنة صداقة أفغانية ـ كويتية

مجلس الشورى محمد يونس 
قانوني ستكون فرصة لبحث 

مجاالت التعاون.
  وذّكـــر كرميـــي باألجـــواء 
الدميوقراطية التي تعيشها بالده 
بعد سنوات احلرب بفضل نشاط 
البرملان واجنازاته القانونية في 
مجاالت مكافحة الفساد والرشوة 
ومتابعة تنفيذ القوانني وإعداد 
قانون املصاحلة الشعبية الذي 
ساهم في تعزيز الوحدة الوطنية، 
مشيرا الى حضور املرأة ومتثيلها 
في املجلس البرملاني بنسبة ٢٨٪ 
من اعضاء البرملان، الفتا الى ان 
الظروف األمنية واالجتماعية 
في افغانستان ستزيد من هذه 
النســـبة علما بأن هناك نساء 
ترأسن اللجان الدائمة في مجلس 
الشورى وكان لهن دور مهم في 

إقرار القوانني. 

هذا املجال.
  وأعلـــن كرميي عـــن زيارة 
ســـيقوم بها رئيـــس مجلس 
الشـــيوخ في البرملان األفغاني 
صبغة اهللا مجددي الى الكويت 
وكذلـــك زيارة اخـــرى لرئيس 

 بشرى الزين
  أشـــاد الســـفير األفغانـــي 
عبدالرحيـــم كرميـــي باللقاء 
الذي جمعه وأمني عام مجلس 
األمة عالم الكندري امس األول، 
موضحا رغبة برملان بالده في 
تعزيـــز التواصـــل مع مجلس 

األمة.
  وأضاف كرميي في تصريح 
لـ «األنباء» ان للكويت جتربة 
برملانية رائدة متتد الى ستينيات 
القرن املاضي، مـــا يدفعنا الى 
الرغبة في االســـتفادة منها في 
املجاالت الدستورية والقانونية، 
مؤكدا دعم حكومة بالده لتنشيط 
الديبلوماسية البرملانية، وذلك 
من خالل االســـتعداد لتأسيس 
أفغانية  جلنة صداقة برملانية 
ـ كويتيـــة تزيـــد مـــن تطوير 
الثنائية في  التعـــاون  عالقات 

 الكويت عزّت البحرين بوفاة والدة الملك حمد 
 بعث صاحب الســــمو األمير 
الشــــيخ صباح األحمــــد ببرقية 
تعزية ألخيه امللك حمد بن عيسى 
آل خليفة ملــــك مملكة البحرين 
الشقيقة، أعرب فيها سموه عن 
خالص تعازيه وصادق مواساته 
بوفاة املغفور لها بإذن اهللا تعالى 
والدته صاحبة السمو الشيخة 
حصة بنت ســــلمان بن إبراهيم 
آل خليفة، سائال املولى تعالى أن 
يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها 
فســــيح جناته وأن يلهم جاللته 
واألســــرة املالكة الكرمية جميل 

الصبر وحسن العزاء. وبعث سمو 
نائب األمير وولي العهد الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تعزية إلى 
امللك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
مملكة البحرين الشقيقة، ضمنها 
خالص تعازيه وصادق مواساته 
بوفاة املغفور لها بإذن اهللا تعالى 
والدته، مبتهال سموه إلى املولى 
تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته 

ويسكنها فسيح جناته.
  كما بعث سمو رئيس مجلس 
الــــوزراء الشــــيخ ناصر احملمد 

ببرقية تعزية مماثلة.

 صاحب السمو هنأ نجاد بإعادة توليه رئاسة إيران
  

  بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى 
الرئيس محمود أحمدي جناد رئيس اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية 
الصديقة، عبر فيها ســــموه عن خالص تهانيه مبناســــبة أداء اليمني 
الدستورية وتوليه رئاسة اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية لفترة رئاسية 
ثانية، متمنيا سموه له دوام الصحة والعافية وكل التوفيق والسداد 

وللعالقات الطيبة بني البلدين الصديقني املزيد من التطور والنماء.
  وبعث سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية 
تهنئة إلى الرئيس محمود أحمدي جناد رئيس اجلمهورية اإلسالمية 
اإليرانية الصديقة عبر فيها ســــموه عن خالص تهانيه مبناسبة أداء 
اليمني الدســــتورية وتوليه رئاســــة اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية 

متمنيا له كل التوفيق والسداد.
  كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ببرقية 

تهنئة مماثلة. 

 سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال السفير الشيخ حمد جابر العلي


