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صاحب السمو األمير مصافحا الرئيس جاسم اخلرافي صاحب السمو األمير والشيخ ناصر صباح األحمد خالل مشاركتهما في االحتفاالت صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى وصوله إلى البالد وفي استقباله سمو ولي العهد

صاحب السمو هنأ رؤساء سلوڤاكيا ومقدونيا وأوزبكستان باألعياد الوطنية

األمير عاد إلى البالد بعد مشاركته في احتفاالت ثورة الفاتح من سبتمبر

عاد صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد والوفد املرافق لسموه 
ال���ى ارض الوطن فجر امس من اجلماهيرية العربية الليبية الش���عبية 
االشتراكية العظمى الشقيقة بعد ان شارك في االحتفال بالعيد االربعني 
لثورة الفاحت من س���بتمبر. وكان في اس���تقبال سموه على ارض املطار 
سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد ورئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي 
وكبار الشيوخ ونائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل االحمد وسمو 
الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء والنائب االول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الش���يخ جابر املبارك ونائب وزير شؤون الديوان 

االميري الشيخ علي اجلراح وكبار املسؤولني بالدولة.
هذا ورافق سموه وفد رسمي ضم كال من وزير شؤون الديوان االميري 

الش���يخ ناصر صباح االحمد ورئيس جهاز االمن الوطني الشيخ محمد 
اخلالد ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون االسكان الشيخ أحمد الفهد ومدير 
مكتب صاحب السمو االمير احمد فهد الفهد واملستشار بالديوان االميري 
محمد ابواحلسن واملستشار بالديوان االميري خالد الفليج ورئيس املراسم 
والتشريفات االميرية الشيخ خالد العبداهلل ووكيل وزارة اخلارجية خالد 
اجلاراهلل وكبار املسؤولني بالديوان االميري. وبعث صاحب السمو االمير 
الش���يخ صباح االحمد ببرقية شكر الخيه االخ العقيد معمر القذافي قائد 
الثورة في اجلماهيرية العربية الليبية االشتراكية العظمى ورئيس االحتاد 
االفريقي عبر فيها سموه عن بالغ تقديره على ما حظي به والوفد املرافق 

من حفاوة وحسن وفادة خالل مشاركته في احتفاالت العيد االربعني لثورة 
الفاحت من سبتمبر والذي اقيم مبدينة طرابلس، متمنيا سموه له موفور 
الصحة والعافية وللبلد الش���قيق وش���عبه الكرمي كل التقدم واالزدهار. 
وبعث صاحب الس���مو االمير الش���يخ صباح االحمد ببرقية تهنئة الى 
الرئيس ايفان جاسباروفيك – رئيس جمهورية سلوڤاكيا الصديقة عبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا سموه 
موفور الصحة والعافية ولبلده الصديق كل التقدم واالزدهار. كما بعث 
سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد وسمو الشيخ ناصر احملمد رئيس 
مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتني. وبعث صاحب الس���مو االمير 
الش���يخ صباح االحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس جورج افانوف رئيس 

جمهورية مقدونيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا س���موه له موفور الصحة والعافية ولبلده 
الصديق كل التقدم واالزدهار. كما بعث س���مو ولي العهد الش���يخ نواف 
االحمد وسمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة 
مماثلتني. وبعث صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد ببرقية تهنئة 
الى الرئيس اسالم كارميوف – رئيس جمهورية اوزبكستان الصديقة عبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا سموه 

له موفور الصحة والعافية ولبلده الصديق كل التقدم واالزدهار.
كما بعث س���مو ولي العهد الشيخ نواف االحمد وسمو الشيخ ناصر 

احملمد رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

محمد الصباح غادر جدة بعد مشاركته في االجتماع

»الوزاري الخليجي«: نبذ اإلرهاب بكل أشكاله واحترام وحدة العراق 
والتأكيد على حق الدول في امتالك »النووي« السلمي

غ���ادر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح والوفد املرافق له جدة امس بعد 
مش���اركته في أعمال االجتماع ال� 112 للمجلس الوزاري 

اخلليجي الذي اختتم أعماله صباح امس.
وكان الشيخ د.محمد الصباح قد جدد استنكار الكويت 
أميرا وحكومة وشعبا حلادثة االغتيال اآلثمة التي تعرض 
لها مساعد وزير الداخلية الس���عودي للشؤون األمنية 

األمير محمد بن نايف.
ونقل تهنئة وترحيب الكويت بس���المة األمير محمد 
بن نايف من هذا العمل اإلرهابي اجلبان الذي كان يهدف 

الى زعزعة األمن واالستقرار في السعودية.
وكان املجلس ال���وزاري اخلليجي قد رحب في بيانه 
اخلتامي بالزيارة التي قام بها صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد الى الواليات املتحدة األميركية ومباحثات 
سموه مع الرئيس األميركي باراك أوباما وما أسفرت عنه 

من نتائج مثمرة.
وثمن املجلس الوزاري اخلليجي )وزراء اخلارجية بدول 
مجلس التعاون( اجلهود واالجراءات األمنية االستباقية 
التي اتخذته���ا االجهزة األمنية ف���ي البحرين والكويت 
والسعودية في مجال مكافحة االرهاب وكشف وإحباط 

املخططات االرهابية.
وأدان املجل���س الوزاري اخلليجي في بيانه اخلتامي 
بشدة محاولة االغتيال البشعة التي تعرض لها مساعد 
وزير الداخلية السعودي للشؤون األمنية االمير محمد بن 
نايف اخلميس املاضي والتي فشلت في حتقيق أهدافها، 
مؤكدا ان هذه العمليات اإلرهابية لن تفلح في ضرب األمن 
والطمأنينة واالستقرار الذي تنعم به السعودية في ظل 
قيادته���ا احلكيمة التي لم تأل جه���دا في عمل كل ما من 
شأنه ان يحقق أسباب الرفاه واألمن واألمان للمواطنني 

واملقيمني على أراضيها.
وشدد على ان ما تقوم به هذه الفئة الضالة واملنبوذة في 
مجتمعات دول املجلس من أعمال إجرامية يدل دون أدنى 
شك على انحرافها عن النهج القومي والصراط املستقيم، 
مؤكدا في الوقت نفسه املواقف الثابتة لدول املجلس التي 
تنبذ اإلرهاب مبختلف أشكاله وصوره وأيا كان مصدره 
وكذلك تضامنها مع الس���عودية في تثبيت دعائم األمن 

واالستقرار. وتقدم املجلس بالتهنئة للقيادة السعودية 
بسالمة مس���اعد وزير الداخلية للشؤون األمنية االمير 

محمد بن نايف من محاولة االغتيال اآلثمة.
من ناحية اخرى، أش���اد املجلس الوزاري اخلليجي 
بالنتائ���ج االيجابية لالجتماع الوزاري املش���ترك االول 
لدول مجلس التعاون ورابطة االس���يان الصديقة الذي 
نظمته البحرين، مؤكدا أهمية ما تضمنه البيان الصادر 
عن االجتماع الوزاري املشترك للحوار االستراتيجي بني 
دول مجلس التعاون وتركيا الذي عقد في يوليو املاضي 

مبدينة اسطنبول.
وفيما يتعلق مبسيرة العمل اخلليجي املشترك اطلع 
املجلس على تقرير عن مستجدات مشروع الربط الكهربائي 
لدول مجلس التعاون الذي بدأ التشغيل الفعلي ملرحلته 
االولى وهي الربط بني البحرين والسعودية ودولة قطر 
والكويت في شهر يوليو املاضي وجتري الترتيبات حلفل 
تدشينه اثناء الدورة ال� 30 للمجلس األعلى املقرر عقدها 

بالكويت أواخر هذا العام.
كما رحب املجلس بتوقيع اتفاقية التجارة احلرة بني 
دول مجل���س التعاون ورابطة التجارة احلرة االوروبية 
التي تض���م في عضويتها كال من سويس���را والنرويج 
وايسلند وليختنشتاين في يوليو املاضي مبدينة هامر 
النرويجية، فيما اطلع عل���ى اخلطوات املتخذة من قبل 
الدول االعضاء ملتابعة قرارات املجلس االعلى في مجال 
استخدامات الطاقة النووية لالغراض السلمية وعلى آليات 

التعامل مع الوباء املعروف بانفلونزا اخلنازير.
واعرب ع���ن ارتياحه لالجراءات الوقائية والعالجية 

التي اتخذتها الدول االعضاء في هذا اخلصوص.
وفيما يتعلق باجلزر االماراتية الثالث التي حتتلها ايران، 
جدد املجلس تأكيده على مواقفه الثابتة واملعروفة بدعم 
حق االمارات في هذه اجلزر والنظر في جميع الوسائل 
الس���لمية التي تكفل استعادتها حلقها في اجلزر ودعوة 
ايران لالستجابة حلل القضية عبر املفاوضات املباشرة 

او اللجوء الى محكمة العدل الدولية.
وبش���أن امللف االيراني، اكد املجلس الوزاري اهمية 
االلتزام مببادئ الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق 
الس���لمية من خالل احلوار بني اي���ران والدول الغربية 

مع التأكيد على حق ال���دول في امتالك التقنية النووية 
لالستخدامات الس���لمية، فيما جدد موقف دول املجلس 
بخصوص العالقات مع ايران على اهمية االلتزام مببادئ 
وبسياس���ات حس���ن اجلوار وعدم التدخل في الشؤون 

الداخلية وحل اخلالفات بالطرق السلمية.
وفيما يتعلق بالعراق، جدد املجلس املوقف اخلليجي 
باحترام وحدة العراق وس���يادته واس���تقالله وسالمته 
االقليمية وع���دم التدخل في ش���ؤونه الداخلية ودعوة 
اآلخرين التباع النهج ذاته واحلفاظ على هويته العربية 
واالس���المية، معربا عن ادانته لعملي���ات التفجير التي 
تعرضت لها بغداد وبعض امل���دن العراقية مؤخرا فيما 
ش���دد بش���أن احلالة بني الكويت والعراق على ضرورة 
استكمال العراق تنفيذ جميع قرارات مجلس االمن الدولي 

ذات الصلة.
وحول القضية الفلس���طينية، دعا املجلس الوزاري 
جميع القوى الفلسطينية الى استئناف احلوار اجلاري 
بينه���م والتوصل الى اتفاق الجل احلفاظ على املصلحة 
الوطنية العليا للشعب الفلسطيني لتحقيق تطلعاته في 
اقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مطالبا 
احلكومة االسرائيلية اجلديدة بااللتزام مببدأ حل الدولتني 
)فلسطينية واسرائيلية تعيشان جنبا الى جنب في امن 
وس���الم( لتحقيق سالم عادل وكامل وشامل يرتكز على 
مبادرة الس���الم العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات 

الصلة ومبدأ االرض مقابل السالم.
 واعرب عن دعمه الكامل لوحدة وأمن واستقرار اليمن 
ولكل اجلهود الهادفة لتعزيز احلوار وتغليب املصلحة 
الش���املة وقد كلف املجلس الوزاري االمني العام ملجلس 
التعاون لزيارة صنعاء للتش���اور مع احلكومة اليمنية، 
فيما اشاد بشأن لبنان بالسير قدما في تنفيذ بنود »اتفاق 

الدوحة« ودعمه في سعيه لتشكيل حكومته.
 وفيما يتعلق بالسودان جدد املجلس الوزاري دعمه 
جلهود قطر الستئناف محادثات السالم املقبلة في الدوحة 
ب���ني مختلف االطراف املعنية للوص���ول الى حل نهائي 
وش���امل للنزاع في دارفور مبا يحقق االمن واالستقرار، 
داعيا املجتمع الدولي لبذل املزيد من اجلهود لدعم احلوار 

بني السودانيني للوصول الى حل سلمي الزمة دارفور.

رفضت الطعن الذي تقدم به

قاضية أميركية: المعتقل الوضاح 
كان عضوًا في طالبان

واشنطن � أ.ف.پ: اعلنت قاضية فيدرالية اميركية ان احتجاز فوزي 
الوضاح املعتقل حاليا في غوانتانامو، مبرر النه »يرجح« انه كان عضوا 
في طالبان، واملعتق����ل الوضاح البالغ من العمر 32 عاما هو احد اوائل 
الذين حاولوا االعتراض امام محاك����م مدنية في الواليات املتحدة على 
قرار الرئيس السابق جورج بوش اإلبقاء على معتقلي غوانتانامو في 
املعتقل ملدة غير محددة دون محاكمة. وفي العام 2004 ورد اس����مه مع 
اسماء اخرين في اول قرار للمحكمة العليا حول مصيرهم يعترف بحقهم 
في الطعن في احتجازهم ما س����مح لهم بالتالي بتعيني محامني للدفاع 
عنه����م. اال ان القاضية كولني كوالر – كوتلي اعتبرت انه من املرجح ان 
يك����ون الوضاح انتمى الى قوات طالبان، وبالتالي رفضت طلب الطعن 
الذي تقدم به. ووصل الوضاح وهو اس����تاذ في الكويت الى افغانستان 
في نهاية اغس����طس 2001 في زيارة ملدة ثالثة اس����ابيع ليقوم على حد 
قوله بتدريس افغان معوزين ليجد نفسه في شرك إثر اعتداءات احلادي 
عشر من سبتمبر 2001. لكن واشنطن ترى انه على العكس قام بالتدرب 
على حمل الس����الح في معسكر لتنظيم القاعدة قبل االنضمام في نهاية 
2001 الى طالبان في تورا بورا معقل التنظيم، والدليل بحس����ب االتهام 

هو املسار املتعرج الذي سلكه للهرب الى باكستان كما قال.
وقالت القاضية ان الوضاح اختار طوعا التحالف مع طالبان بدال من 
محاولة اخلروج من البالد. واثناء جلسة االستماع القصيرة املفتوحة امام 
اجلمهور في منتصف اغسطس، اكد محاميه ديڤيد سينامون واستنادا 
الى خارطة الفغانستان انه »لم يتمكن من سلوك طريق مباشر اكثر«. 
وبرهن ذلك بالقول »اكد الوضاح ان وجود مواطن عربي في افغانستان 
بعد الهجوم االميركي كان يشكل خطرا عليه«، وعرض املنشورات التي 
ألقتها طائرة في تلك الفترة وتتضمن عرضا بتقدمي عشرين دوالرا لكل 
افغاني يفضح امر احد عناصر طالبان الوارد رسمه على املنشور كرجل 

ملتح يرتدي اجللباب.

ولي العهد استقبل المحمد وعددًا من المواطنين

المباركي: مشاريع وخطط ثنائية بين الكويت 
وليبيا سترى النور في القريب العاجل

خالل االحتفال بمرور 40 عامًا على ثورة الفاتح من سبتمبر

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد

)أنور الكندري(السفير جاسم املباركي يشارك القائم باألعمال الليبي تقطيع كعكة احلفل

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد بقصر بيان صباح امس سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد كما استقبل سموه بقصر بيان صباح امس عددا من املواطنني.

بشرى الزين
اكد مدير ادارة الوطن العربي 
بوزارة اخلارجية السفير جاسم 
املبارك����ي ان دعوة العقيد معمر 
القذافي للزعماء العرب واألفارقة 
حلضور االحتف����االت بالذكرى 
األربعني للثورة فيما يشبه القمة 
وتلبيتهم لهذه الدعوة الكرمية تدل 
على مكانة ليبيا على املس����توى 

العربي واألفريقي.
جاء ذلك خالل االحتفال الذي 
اقامته السفارة الليبية لدى الكويت 

امس االول في فندق شيراتون.
واشار املباركي الى ان توجه 
الس����مو األمير لتمثيل  صاحب 
الكويت في هذه املناسبة هو دليل 
على اعتزاز الكويت بعالقات االخوة 
والصداقة مع اجلماهيرية الليبية 
متطلعا الى توثيق هذه العالقات 
واملضي بها الى آفاق رحبة على 
جميع األصعدة خاصة في املجالني 
االقتصادي واالستثماري وهناك 
مشاريع وخطط ثنائية نتمنى ان 

ترى النور في القريب العاجل.
وعن التمثيل الديبلوماس����ي 
بني البلدين قال يوجد سفير ليبي 
في الكويت والسفير الكويتي في 

ليبيا مبارك العدواني.
ومن جهة اخرى وصف املباركي 

األوضاع في الوط����ن العربي ب� 
»املؤسفة« فعودة وتيرة العنف 
واألعمال اإلرهابي����ة في العراق 
وتوتر العالقات بينها وبني سورية 
باالضافة الى ما يحدث في اليمن 
من حرب بني احلوثيني واحلكومة 
وتأخر التش����كيل ال����وزاري في 
لبنان كلها أمور محزنة وتدعو 

الى القلق.
اليمن  ان  املبارك����ي  وأضاف 
قد طرحت افكارا لتطوير العمل 
العربي املشترك خالل االجتماع 
العاجل للمجلس الوزاري العربي. 
وبسؤاله عن تقييمه لدور اجلامعة 
العربية في حل اخلالفات اجاب ان 
اجلامعة العربية في شخص أمينها 
العام د.عمرو موسى لها دور نشط 
ولكن اجلامعة العربية مبفردها 
العربي املش����ترك  كإطار للعمل 
وكبيت للعرب ال تس����تطيع ان 
حتل شيئا ما لم تكن هناك ارادة 
للدول العربي����ة في تعزيز دور 
اجلامعة ولق����د رأينا دور األمني 

العام البناء في لبنان.
كم����ا انه متواج����د اآلن في 
العرب����ي  موض����وع احل����وار 
والشراكة من اجل املتوسط وفي 
رأيي هناك نقلة نوعية في العمل 
العربي املش����ترك، الفتا الى ان 

امليثاق الذي وضعته اجلامعة 
العربية من 40 عاما يحتاج الى 
مراجعة وتعديل رغم ان املشكلة 
اجلوهرية ليست في النصوص 

بل في النفوس.
من جهته، قال القائم بأعمال 
الس���فارة الليبية لدى الكويت 
عبدالرحمن الغزير ان احتفاالت 
اجلماهيرية لهذا العام مختلفة 
ألنها توافق الذكرى األربعني وان 
كل عام من االربعني عاما املاضية 
كان حافال باالجنازات اجلديدة 
سواء على املستوى االقتصادي او 
االجتماعي والدميوقراطي وعلى 
مستوى العالقات اخلارجية حتى 
ان كبرى الدول الغربية تتهافت 
اآلن على ليبيا. وأشار الغزير الى 
ان دعوة العقيد القذافي ألشقائه 
الزعماء العرب هي دعوة لتجديد 
العالقات ولم الش���مل العربي. 
واض���اف ان حض���ور صاحب 
الس���مو األمير الش���يخ صباح 
األحمد يع���د مناس���بة جيدة 
القيادتني  إلجراء مباحثات بني 
البلدين  التي جتمع  فالعالقات 
وطيدة وهناك مشاورات بشكل 
مستمر ونأمل ان حتمل الفترة 
املقبل���ة زي���ارات متبادلة بني 

مسؤولي البل��دين.

H1N1 الصحة« تشتري أجهزة تحاليل ڤيروس«
 بـ 400 ألف دينار لعمل 20 ألف فحص سريع

»التربية« توفر للمدارس الفقيرة المطهرات والمواد المعقمة

حنان عبدالمعبود
صرحت مصادر مطلعة بوزارة الصحة بأن 
الوزارة قامت بش���راء 200 جهاز Kit باحملاليل 
والفحوصات املخبرية تكف���ي إلجراء 20 ألف 
فحص من »swine flu H1N1« للكشف عن ڤيروس 
انفلونزا اخلنازير لدى املش���تبه في إصابتهم 
بامل���رض. وقالت املصادر ان الصحة اش���ترت 
االجهزة والفحوصات اجلديدة مببلغ 400 ألف 
دينار، الفتة الى ان اجلهاز الواحد من ال� Kit يقوم 
بإجراء 100 فحص مخبري النفلونزا اخلنازير، 

موضحة ان الكمية اجلديدة سيتم إرسالها الى 
مختبر ڤيروس���ات الصح���ة العامة الى جانب 
مختبر مستش���فى االمراض السارية الذي مت 
إنشاؤه حديثا لضمان سرعة إجناز عملية فحص 
عينات املش���تبه في إصابتهم، وظهور النتائج 
خالل ساعات قليلة بدال من يومني مما يساعد 
على سرعة عالج املرضى. ومن جانب آخر، بدأت 
وزارة الصحة في تنفيذ مشروع تطبيق نظام 
البصمة لتس���جيل حضور وانصراف العاملني 

واملوظفني بالوزارة.

 مريم بندق
علمت »األنباء« ان وزارة التربية س���تقدم 
دعما للمدارس الهندية والباكس���تانية التي ال 
تستطيع توفير املطهرات واملواد املعقمة وغيرها 
من االجراءات االحترازية ملواجهة وباء انفلونزا 

اخلنازير.
وطلبت وكيلة الوزارة متاضر السديراوي 
من مدير عام التعليم اخلاص تقدمي تقرير بذلك 
صباح اليوم، حيث قام املسؤولون بجولة تفقدية 
على 17 مدرسة أمس للتأكد من استعدادات ومدى 

احتياج هذه املدارس.
وقالت املصادر ان نسبة دوام الطلبة انخفضت 
ف���ي إحدى هذه املدارس الى 20% وارتفعت في 

مدارس أخرى الى %80.
إلى ذلك قالت مصادر رفيعة في وزارة الصحة 
ان مشارب املياه في مدارس املرحلتني االبتدائية 
واملتوسطة قد تعجل بقرار حكومي يصدر قريبا 
بتأجيل الدراس���ة خوفا من انتقال عدوى وباء 
انفلونزا اخلنازير لطلبة هاتني املرحلتني عن 

طريق هذه املشارب.


