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اللواء ثابت املهنا
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عبداهلل املرادالشيخ د.محمد الصباحسمو الشيخ ناصر احملمد

للتركيز على قضايا الطاقة والبيئة والتنمية بمشاركة 25 رئيس دولة وحكومة

رئيس الوزراء يترأس مائدة مستديرة 
في األمم المتحدة حول التغير المناخي

األمم املتح���دة � كون���ا: أك���د 
مندوبنا الدائم لدى األمم املتحدة 
السفير عبداهلل املراد ان ترؤس 
سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس 
مجلس الوزراء للمائدة املستديرة 
اخلاصة بقضية التغير املناخي 
في مؤمتر القمة املعني بالتغير 
املناخ���ي الذي يعقد على هامش 
ل���أمم املتحدة  العامة  اجلمعية 
يش���كل جناحا للديبلوماس���ية 

الكويتية.
وقال املراد ل� »كونا« الليلة قبل 
املاضية ان الشيخ ناصر احملمد 
الذي يصل نيويورك اليوم اجلمعة 
على رأس وفد رفيع املس���توى 
لتمثيل الكويت في أعمال الدورة ال� 
64 للجمعية العامة لأمم املتحدة 
سيشارك في مؤمتر القمة حول 
التغي���ر املناخي ال���ذي دعا اليه 
السكرتير العام لأمم املتحدة بان 
كي مون على ان يترأس مبشاركة 
رئيس���ة جمهورية فنلندا ترجا 
التي  املائدة املستديرة  هالونان 
ستقام ضمن أعماله مبشاركة نحو 
25 رئي���س دولة وحكومة وذلك 
العام  بناء على طلب السكرتير 

لأمم املتحدة.
وكان سمو الشيخ ناصر احملمد 
قد ت���رأس العام املاضي وبطلب 
من السكرتير العام لأمم املتحدة 
مائدة مستديرة مبشاركة رئيس 
س���لوڤينيا تناولت موضوعي 
التربية والصحة اللذين ميثالن 
أهم األه���داف اإلمنائية الثمانية 

لألفية.
وأضاف امل���راد انه يتوقع ان 
يركز سمو الشيخ ناصر احملمد في 
هذا االجتماع على مواضيع تخص 
كيفية التالؤم مع التغير املناخي 
الناحية االقتصادية  السيما من 
كما س���يكون التركيز كذلك على 
قضايا الطاقة والبيئة والتنمية 
»وهي مواضيع حساسة بالنسبة 
للدول« الى جانب مواضيع أخرى 
تهم دوال أخ���رى كالتصحر وما 

يخص الدول اجلزرية.
املتوق���ع أن يفتت���ح  وم���ن 
السكرتير العام لأمم املتحدة القمة 
بكلمة تليها كلمة يلقيها الرئيس 
األميركي باراك أوباما ثم يستمع 
الى كلمات عدة دول  املشاركون 
متقدمة ونامية ومداخالت أشهر 
العامليني  اخلبراء واملتخصصني 

في هذا امليدان.
وأوضح الس���فير امل���راد أن 
»اختيار السكرتير العام موضوع 
تغير املناخ هذا العام يعود الى 

املوجودين ف���ي نيويورك وذلك 
لبحث العالقات الثنائية واالقليمية 
والدولية«. وأكد السفير املراد ان 
»الشيخ ناصر احملمد جاء ليستمع 
وينقل في نفس الوقت وجهة نظر 
الكويت وهو خير من يستطيع 

أن ينقلها اليهم«.
وأشار الى انه من املتوقع أن 
يلقي سمو رئيس الوزراء كلمة 
الكوي���ت أمام اجلمعي���ة العامة 
لأمم املتحدة يوم اجلمعة ال� 25 
من سبتمبر اجلاري يطرح فيها 
وجهة نظر الكويت في العديد من 
املواضي���ع املهمة واملدرجة على 
جدول أعمالها ومختلف جلانها 
السيما السياسية وأخرى متعلقة 

بالتنمية وتغير املناخ.
وذكر ان سمو رئيس مجلس 
الوزراء س���يحضر وعدد كبير 
الدول واحلكومات  من رؤس���اء 
قمة نادرة ملجلس األمن يرأسها 
للمرة االولى في تاريخه رئيس 
الواليات املتحدة يوم اخلميس 24 
سبتمبر حول منع انتشار األسلحة 
النووية وسيقتصر النقاش فيها 

على األعضاء ال� 15 فقط.
وقال ان »الشيخ ناصر احملمد 
سيجتمع مع السكرتير العام لأمم 
املتحدة بان كي مون يوم االثنني 
املقب���ل وس���يحضر مأدبة غداء 
يقيمها بان على ش���رف رؤساء 
الوفود وحفل اس���تقبال يقيمه 

الرئيس أوباما على شرفهم«.
ويضم برنامج عمل سمو رئيس 
الوزراء حضور اجتماع  مجلس 
رفيع املس���توى ف���ي نيويورك 
س���يقيمه الرئي���س األميرك���ي 
األسبق بيل كلنتون حول مبادرته 
العاملية باإلضافة الى اس���تقبال 
الكويتية املقيمة  سموه اجلالية 
في نيويورك وضواحيها ليطلع 
على أحوالهم ويتلقى منهم التهاني 

مبناسبة عيد الفطر املبارك.
ويضم الوفد املرافق لس���مو 
الش���يخ ناصر احملم���د كال من 
املستشار لدى سموه عبدالرحمن 
العتيق���ي ونائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح واملستشار في 
الديوان األميري محمد أبو احلسن 
ووكي���ل وزارة اخلارجية خالد 
اجل���اراهلل ومندوبنا الدائم لدى 
األمم املتحدة السفير عبداهلل املراد 
وسفيرنا لدى واشنطن الشيخ 
سالم اجلابر وعدد من املسؤولني 
في ديوان س���مو رئيس مجلس 

الوزراء ووزارة اخلارجية.

عدة اسباب منها أهمية املوضوع 
الذي بدأ  وخطورته والتغيي���ر 
يطرأ في كثير من امليادين جراء 
االحتباس احل���راري الذي يؤثر 

على البيئة والتنمية«.
وأكد أن قبول س���مو رئيس 
مجلس الوزراء ترؤس احدى املوائد 
املستديرة األربع لهذه القمة »نابع 
من حرصه الش���ديد على إعطاء 
فكرة واضحة عن تصور الكويت 
حول هذه املواضيع احلساس���ة 
جدا، خصوصا أن املوضوع يخص 
حتويل اقتصاداتنا لتصبح مرنة 
في وجه آثار تغير املناخ وكيفية 
حتقيق النمو لصالح جيلنا هذا 

وأجيال املستقبل«.

وأض���اف ان »الطاقة هي احد 
املواضيع املهمة املرتبطة بالتغير 
املناخي ومب���ا أننا دولة منتجة 
ومص���درة للطاقة فانه من املهم 
تواجدنا في مثل هذه االجتماعات 

لنرد وبشكل علمي ومنطقي«.
وش���دد املراد على أهمية أن 
يس���فر االجتم���اع التفاعلي عن 
نتائج ملموسة ميكن االستدالل 
بها واالس���تفادة منها في مؤمتر 
كوبنهاغن الذي س���يعقد مطلع 
املقبل إليجاد صيغة  ديس���مبر 
اتفاقية تخص  معينة ووض���ع 
املسائل املتعلقة بتغير املناخ الذي 
يتجاوز األحوال اجلوية ليشمل 
التي  العديد من األمور اخلاصة 

تؤثر على حياة اإلنسان.
وأشار الس���فير املراد الى ان 
السكرتير العام لأمم املتحدة دعا 
أعضاء الوفد الكويتي للمشاركة 
في مائدة مستديرة أخرى بعد ظهر 
اليوم نفسه بشأن التغير املناخي 
ايضا ولكن على مستوى وزاري 
يرأسه كل من رئيس وزراء هولندا 
يان بيت���ر بالكيناندي ورئيس 

توفالو ابيساي ليليميا.
وقال انه »من املتوقع أيضا ان 
يعقد سمو رئيس مجلس الوزراء 
اجتماعات ثنائي���ة مع عدد من 
رؤساء الدول واحلكومات من بينها 
الدول اخلمس دائمة العضوية في 
مجلس األمن واملسؤولني العرب 

الم�راد: ناص�ر المحم�د س�يحضر وعدد كبي�ر م�ن رؤس�اء ال�دول والحكومات
قمة نادرة لمجلس األمن يرأس�ها الرئيس األميركي حول منع انتش�ار األسلحة النووية

اجتماع 6+3+1 يبحث القضايا اإلقليمية األسبوع المقبل

287 إصابة جديدة بإنفلونزا الخنازير خالل أسبوع ليبلغ اإلجمالي 2444

قال السفير املراد انه لم يطرأ اي تغيير حول 
مل��ف العراق والكويت الفتا الى ان مجلس االمن 
الدولي سيعقد اجتماعا للنظر في تقرير السكرتير 

العام لالمم املتحدة حول هذه املسألة.
وأوضح أنه ال يتوقع أن يناقش املجلس الذي 
تتولى الواليات املتحدة رئاسته خالل الشهر اجلاري 
هذا امللف مذكرا بأن »الدول اخلمس دائمة العضوية 
في املجلس نظرت في التقرير ولم تتوصل بشأنه 
حتى اآلن الى نتيجة ملموسة عدا اثبات القرار 833 
اخلاص باحلدود الكويتية - العراقية وااللتزام به 
باعتباره صمام األمان للحفاظ على السلم واألمن 

الدوليني«.
وأعرب السفير املراد عن ارتياحه لتقرير رئيس 
بعثة مجلس حقوق االنسان التابع لألمم املتحدة 
ريتشارد غلدستون املكلف بالتحقيق في االنتهاكات 
التي ارتكبتها اس��رائيل في حربها االخيرة على 
قطاع غزة واتهم فيه اسرائيل بارتكاب انتهاكات 

جسيمة ترقى الى جرائم حرب.
على صعيد اخر يتوقع ان يشارك نائب رئيس 

مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح األس��بوع املقبل في االجتماع الوزاري 
السنوي بني دول مجلس التعاون اخلليجي الست 
ووزيرة خارجية الواليات املتحدة هيالري كلينتون 
لبحث القضايا املختلفة التي تهم الطرفني قبل أن 
يلتحق بهم في ختام االجتماع وزراء خارجية ثالث 
دول اقليمية أخرى هي مصر واألردن والعراق.

ومن املقرر أن يحضر الشيخ د.محمد الصباح 
اجتماعات مجموعات اقليمية اخرى منها االجتماع 
السنوي لوزراء اخلارجية العرب لتنسيق املواقف 
حيال أعمال الدورة احلالية للجمعية العامة واالجتماع 
السنوي لوزراء خارجية البلدان االسالمية واالجتماع 
مع وزراء خارجية دول أميركا الالتينية ومجموعة 

»ريوو« للبلدان الالتينية.
كما يحضر الش��يخ د.محمد الصباح اجتماع 
وزراء خارجية الترويكا في مجلس التعاون وتضم 
الرئيس احلالي للمجلس عمان والكويت بصفتها 
الرئيس القادم واألمني العام للمجلس مع نظرائهم 

من الهند والصني واليابان واستراليا.

أعلنت وزارة الصحة أمس تس���جيل 
287 إصابة جديدة بانفلونزا اخلنازير في 
البالد خالل األسبوع اجلاري موضحة ان 
معظمها إصابات خفيفة لم تتطلب الدخول 

للمستشفيات.
وقال الناطق الرس���مي باس���م وزارة 
الصحة د.قي���س الدويري في تصريح ل� 
»كون���ا« ان إجمالي عدد احلاالت التي مت 

تس���جيلها في البالد من���ذ ابريل املاضي 
بلغ 2444 معظمها حاالت بسيطة شفيت 

متاما.
وذك���ر انه من خ���الل متابعة الوضع 
الصحي واملراقبة الوبائية لالنفلونزا فان 
نسبة الشفاء بلغت 99% من حاالت اإلصابة 
املسجلة حتى اآلن وان هناك حاالت شفيت 
متام���ا دون مراجعة املرافق الصحية كما 

هي احلال في دول العالم املختلفة مؤكدا 
ان الوضع الصحي ال يدعو للقلق.

وق���ال ان ال���وزارة تتب���ع توصيات 
وإجراءات منظمة الصحة العاملية ومركز 
مراقبة األمراض بالواليات املتحدة األميركية 
داعي���ا املواطنني واملقيم���ني الى االلتزام 
باإلرش���ادات الوقائية للحد من انتش���ار 

العدوى باملرض.

في اتصال هاتفي تبادال خالله التهاني بالعيد

صاحب السمو بحث مع الرئيس التركي
العالقات الثنائية والقضايا المشتركة

»الدفاع« و»الداخلية« تفرجان
عن الموقوفين انضباطيًا بمناسبة العيد

تكريم الضباط المتقاعدين 29 الجاري

الهيئة الخيرية تنعى العالم الجليل محمود عيد

تلقى صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
اتص����اال هاتفيا من الرئيس عب����داهلل غول رئيس 
جمهورية تركي����ا الصديقة عبر خالله عن خالص 
تهانيه واطيب متنياته مبناسبة حلول عيد الفطر 
السعيد سائال املولى عز وجل ان يعيد هذه املناسبة 
السعيدة على البلدين الصديقني والشعبني الكرميني 
وعلى االمتني العربية واالسالمية بوافر اخلير واليمن 
والب����ركات وان يدمي على س����موه موفور الصحة 
والعافية، كما مت بحث العالقات الثنائية بني البلدين 

الصديقني واهم القضايا ذات االهتمام املشترك.
وقد شكر صاحب الس����مو االمير الرئيس غول 
على هذه البادرة الكرمية التي جتسد عمق العالقات 
بني البلدين الصديقني مبادال فخامته التهاني بهذه 
املناسبة متمنيا استمرار هذا التواصل مبتهال الى 
الباري تعالى ان ينعم على فخامته بدوام الصحة 
والعافية ويحقق للش����عب التركي الصديق كل ما 
يتطلع اليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة 

احلكيمة لفخامته.

ف����ي لفتة كرمية من وزارت����ي الداخلية والدفاع 
كعادتهما كل عام في مثل هذه األيام بحلول عيد الفطر 
املبارك أقدمت الوزارتان على االفراج عن املوقوفني 
انضباطيا من منتسبيها، حيث أصدر رئيس األركان 
العامة للجيش الفريق الركن طيار فهد األمير أمس 
ق����رارا أمر فيه باالفراج عن العس����كريني املوقوفني 
بعقوبات انضباطية واالكتفاء باملدة التي قضوها.

وذكرت مديرية التوجيه املعنوي والعالقات العامة 
في اجليش في بيان لها ان »القرار صدر مبناس����بة 
حلول عيد الفطر السعيد وبناء على توجيهات رئيس 
مجلس الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك«. وأضافت املديرية ان »هذه اللفتة الكرمية 
تأتي من قبل الش����يخ جابر املبارك ليتمكن املفرج 

عنهم من االحتفال بهذه املناسبة بني أهاليهم«. وفي 
اإلط����ار ذاته، أصدر وكي����ل وزارة الداخلية الفريق 
أحمد الرجيب أمس قرارا باالفراج عن جميع أعضاء 
قوة الش����رطة املوقوفني انضباطيا واالكتفاء باملدة 

التي قضوها.
وقال مدير إدارة اإلعالم األمني الناطق الرسمي 
باسم وزارة الداخلية العقيد محمد الصبر في تصريح 
صحافي ان هذا القرار يأتي مبادرة من وزير الداخلية 
الفريق الركن م.الشيخ جابر اخلالد مبناسبة حلول 
عيد الفطر الس����عيد. وأكد العقيد الصبر استمرار 
التواصل بني القيادة العليا لوزارة الداخلية وجميع 
منتسبيها في اطار روح األسرة الواحدة التي جتمع 
كل منتسبي وزارة الداخلية على قلب رجل واحد.

برعاية وحضور وكيل وزارة الداخلية املس���اعد لشؤون األمن 
العام اللواء ثابت املهنا يقيم قطاع األمن العام يوم الثالثاء املوافق 
29 سبتمبر اجلاري حفل تكرمي املتقاعدين من ضباط األمن العام 

بنادي ضباط الشرطة مبنطقة أبواحلصانية.
وس���يعقب االحتفال مأدبة غ���داء تقام على ش���رف الضباط 

املكرمني.
جتدر االشارة الى ان حفل تكرمي الضباط املتقاعدين كان مقررا 
اقامته يوم االثنني املوافق 2009/8/17 ولكن مت تأجيله بسبب حادث 

حريق اجلهراء األليم.

عبرت الهيئة اخليرية عن أساها وحزنها لوفاة 
الداعية محمود عيد ناعية الى االمة االس���المية 
وفاة هذا العالم االس���المي الكبير الذي سيوارى 
جثمان���ه الثرى اليوم اجلمعة بعد صالة العصر 

في مقابر الصليبخات.
وافن���ى الفقيد حياته في س���بيل الدعوة الى 
اهلل عز وجل منذ سني حياته االولى، فقد كانت 
الدعوة حلمته وس���داه ومبدأه ومنتهاه، دعا الى 
اهلل بالقول والفعل وباخللق والسيرة، لم يعرف 
االلتواء واملداهنة على حساب مبادئه وقيمه واخالقه 

االسالمية.
وكان الداعية محمود عيد قد انتقل الى رحمة 
اهلل بعد صراع طويل م���ع املرض صباح امس، 

وكانت ابنته اس���ماء تقوم على رعايته في فترة 
مرضه وشيخوخته، والجل برها بوالدها ورعايتها 
له كرمتها الهيئة في حفل افطارها السنوي تقديرا 

لها على احسانها الى والدها.
وقد ولد الفقيد في 1912 في قرية فيشا سليم 
احدى قرى محافظة الغربية بدلتا مصر، ونشأ في 
بيت تظلله قيم الصدق واالمانة واالخالص، حفظ 
القرآن الكرمي ف���ي كتاب القرية، والتحق باملعهد 
الديني في مدينة طنطا، ثم التحق بكلية اصول 
الدين، وفيها رافق الشيخ محمد الغزالي والعديد من 
العلماء، وبعد تخرجه في جامعة االزهر الشريف 
انخرط في العمل الدعوي، وكان خطيبا مفوها، 

ملما بقضايا االمة وجريئا في قول احلق.

تدوير شامل في »الصحة« لمديري المناطق والمستشفيات
شملت تعيين مستشارين في الوزارة

حنان عبدالمعبود
استكماال ملا بدأه وزير الصحة 
د.هالل الساير من تغيير بالهيكل 
التنظيمي لل���وزارة فقد اجتمع 
املناطق الصحية  امس مبديري 
ومديري املستشفيات واعلن عن 

تنقالت كبيرة لكليهما.
فقد اعتم���دت الوزارة حركة 
تدوير واسعة تضمنت ترقية كل 
من مدير منطقة الفروانية د.علي 
الفودري ومدير منطقة العاصمة 
الصحية د.احمد الس���بيعي الى 
مستش���ارين بالوزارة وتعيني 
كل من مدير مستشفى الفروانية 
د.س���عود الدرعة مديرا ملنطقة 
الفرواني���ة الصحي���ة، ومدير 
مستشفى الصدري د.فهد اخلليفة 
مديرا ملنطقة اجلهراء الصحية 
كما مت نقل كل من د.عبداللطيف 
الس���هلي الى منطق���ة الصباح 
الصحية كما س���يتولى منطقة 
االحمدي الصحية باالنابة وملدة 
3 أشهر بعدها سيتسلمها مدير 
مستشفى العدان د.فهد الفودري 
ليكون مدي���را ملنطقة االحمدي 

الصحي���ة بينما نق���ل د.عادل 
اخلترش ال���ى منطقة العاصمة 
الصحية ود.عبدالعزيز الفرهود 
مديرا ملنطقة حولي الصحية والتي 
كان يتوالها باالضافة الى منطقة 
اجلهراء منذ 6 أشهر لتقاعد مديرها 
السابق. أما مديرو املستشفيات 
فق���د ج���اء التدوي���ر كاآلت���ي: 

العوضي مديرا  تعيني د.ن���ادر 
للمستشفى االميري ود.حسن 
الدوس���ري مدي���را ملستش���فى 
اجلهراء ود.جناة العوضي مديرا 
الفروانية ود.عباس  ملستشفى 
رمض���ان مدي���را للمستش���فى 
الص���دري ود.من���ى عبدالصمد 
مديرا ملستشفى الوالدة ود.عادل 

العصفور مديرا ملستشفى الرازي 
ود.احم���د العوضي مديرا ملركز 
حس���ني مكي جمعة للجراحات 
التخصصية ود.جمال السلطان 
مديرا ملستشفى ابن سينا ود.دالل 
الودعاني مديرا ملستشفى الطب 
الطبيعي ود.طارق اجلسار مديرا 
ملستشفى الصباح ود.وليد الفزيع 

مديرا ملركز الراشد للحساسية.
ولم يش���مل التدوير كال من 
الفودري مدير مستشفى  د.فهد 
الع���دان – في الوق���ت احلالي – 
ود.جمال الدعيج مدير مستشفى 
الس���ارية ود.ابراهيم  االمراض 
معروف مدير مستش���فى الطب 

النفسي.

»األشغال«: جهود خفض المياه في محطة مشرف
بدأت تتكلل بالنجاح وبدء اإلصالح خالل ساعات

الروضان أكد أن الحكومة لن تدخر جهداً لمعالجة المشكلة

فرج ناصر
اكد مصدر مطلع في وزارة االشغال انه سيكون 
هناك انفراج كبير في ازمة محطة مشرف حيث من 
املتوقع ان يتم االنتهاء من املشكلة خالل ساعات 
وذلك بعد تثبيت السدة احلديدية البولي كريت 
والربل املطاطي )االستيل(، مؤكدا ان املياه تسير 
نحو االنخفاض االن بنسبة 100% في قاع املنهول 
وهذا سيساعدنا على النزول الى احملطة والوصول 

الى اخللل واصالح احملطة بالكامل.
من جانبه اشاد وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء روضان الروض���ان باجلهود التي تقوم 

بها وزارة االش���غال والطاقم الفن���ي الذي يقوم 
مبعاجلة محطة مشرف، مؤكدا على ان احلكومة 
ل���ن تدخر جهدا في مواصلة تقدمي كل املتطلبات 
التي من ش���أنها القضاء على املشكلة متمنيا ان 
تتكل���ل اجلهود املبذولة م���ن الفريق العامل في 
اصالح احملطة بالنج���اح والتوفيق خالل االيام 

القليلة املقبلة.
ومن جانب آخر كشف مصدر مسؤول بوزارة 
االشغال ان الوزارة الزالت تستمد بعض اخلبرات 
واملعلومات م���ن اجليش االميركي والش���ركات 

الفرنسية والكورية والتي لها خبرة طويلة.

)أحمد باكير(مهندسو االشغال يتابعون العمل باحملطة


