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جنيڤـ  كونا: رحبت الكويت 
امس بالتقرير الدوري االول الذي 
قدمته مفوضـــة االمم املتحدة 
السامية حلقوق االنسان نافي 
بيالي بشـــأن انتهاكات حقوق 
االنسان التي ترتكب بحق الشعب 
الفلســـطيني على يد سلطات 
االحتالل االسرائيلية ملا له من 
اهمية الظهار احلقائق. جاء ذلك 
في كلمـــة الوفد الدائم للكويت 
لدى االمم املتحدة في جنيڤ التي 
القاها املستشار صادق معرفي 
في مجلس حقوق االنسان لدى 

مناقشته تقرير املفوضة السامية. وقال معرفي ان 
أوضاع حقوق االنسان في االراضي الفلسطينية 
احملتلة التزال في تدهور مستمر اذ يعاني املدنيون 
من انتهاكات اسرائيل للعديد من حقوقهم االساسية 
وسط استمرار سياسة مصادرة االراضي والتوسع 
االستيطاني وبناء اجلدار العازل وما تتعرض له 
مدينـــة القدس من تهويد وتغيير ملعاملها الدينية 

والتاريخية واجلغرافية.
واكد الديبلوماسي أن مجلس حقوق االنسان 
يقف امام حتديات كبرى وينبغي عليه االضطالع 
مبسؤولياته القانونية واالخالقية من اجل وقف 

نزيـــف االنتهاكات اجلســـيمة 
الالانسانية التي تنتهجها اسرائيل 

جتاه الشعب الفلسطيني.
وطالـــب اســـرائيل بعـــدم 
االستخفاف بقرارات الشرعية 
الدولية واالتفاقيـــات الدولية 
الرئيســـية في مجـــال حقوق 
االنسان التي هي اساسا طرف 
فيها، مشـــيرا الى انه لن يكون 
هناك ســـالم دائم دون احترام 
حقوق االنسان ودون املساءلة 
عن انتهاكات هذه احلقوق التي 
تنتهجها اسرائيل جتاه الشعب 
الفلسطيني. ودعا معرفي مجلس حقوق االنسان 
ومكتب املفوضة السامية حلقوق االنسان الى اتخاذ 
التدابير واالجراءات الالزمة لالضطالع بصالحياتهم 
والعمل على امتثال قوة االحتالل للقرارات الصادرة 
ذات الصلة ملا لهذا من شأن في تثبيت صدقية املجلس 
وتعزيز مكانته. وشدد على أن السالم العادل والشامل 
ال يتحقق اال من خالل االنسحاب االسرائيلي الكامل 
من االراضي الفلسطينية والعربية احملتلة مبا في 
ذلك اجلوالن السوري احملتل واالراضي التي مازالت 
محتلة في جنوب لبنان واقامة الدولة الفلسطينية 

وعاصمتها القدس طبقا ملبادرة السالم العربية.

اســـتقبل ســـمو نائب االمير وولي العهد الشـــيخ نواف االحمد في ديوانه بقصر 
الســـيف صباح امس النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر 

املبارك. واستقبل ســـمو نائب االمير وولي العهد سفيرنا لدى اجلمهورية االيطالية 
الشيخ جابر الدعيج.

األمير هّنأ رئيسي الصين وبوتسوانا بالعيد الوطنينائب األمير استقبل المبارك وسفيرنا في إيطاليا
بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
ببرقية تهنئة الى الرئيس هو جينتاو رئيس جمهورية 
الصني الشعبية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة الذكرى الستني للعيد الوطني لبالده، 
متمنيا ســــموه له موفور الصحة والعافية ولبلده 
الصديق كل التقدم واالزدهار وللعالقات الطيبة بني 

البلدين الصديقني املزيد من التطور والنماء.
وبعث سمو نائب االمير وولي العهد الشيخ نواف 
االحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس هو جينتاو رئيس 
جمهورية الصني الشــــعبية الصديقة عبر فيها عن 
خالص تهانيه مبناسبة الذكرى الستني للعيد الوطني 

لبالده، متمنيا له دوام الصحة والعافية.

وبعث سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس 
الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة. كما بعث صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس 
سريتسي كاما الن كاما رئيس جمهورية بوتسوانا 
الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا سموه له موفور الصحة 
والعافية. وبعث سمو نائب االمير وولي العهد الشيخ 
نواف االحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس سريتسي 
كاما الن كاما رئيس جمهورية بوتسوانا الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده. كما بعث سمو الشيخ ناصر احملمد 

رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

طالب إسرائيل بعدم االستخفاف بقرارات الشرعية الدولية

معرفي: أوضاع حقوق اإلنسان
 في األراضي الفلسطينية في تدهور مستمر

سمو نائب األمير وولي العهد مستقبال السفير الشيخ جابر الدعيجسمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ جابر املبارك

هوشيار زيباري

م.علي الفوزان

املستشار صادق معرفي

أكد أن الفترة المقبلة ستشهد تحركًا سياسيًا وديبلوماسيًا كثيفًا لحلحلة كل القضايا العالقة

زيباري: على العراق أن يعيد تأكيد التزامه
 بالقرارات الدولية ذات الصلة بالحالة مع الكويت

األمم املتحدةـ  كونا: اكد وزير 
اخلارجية العراقي هوشيار زيباري 
ضرورة ان تعيد احلكومة العراقية 
التزامها بالقرارات الدولية املتعلقة 
باحلالة بني الكويت والعراق أمام 
مجلس األمن أو السكرتير العام 
لالمم املتحدة بان كي مون، متوقعا 
ان تشـــهد الفترة املقبلة حتركا 
سياســـيا وديبلوماســـيا كثيفا 

حللحلة كل القضايا العالقة.
وقال هوشـــيار زيباري في 
مقابلة مـــع »كونا« على هامش 
أعمال اجلمعية العامة في دورتها 
الـ 64 انه البد للحكومة العراقية 
من تأكيـــد التزامهـــا بالقرارات 
الشرعية الدولية واعطاء التزام 
صريح وواضح وقـــوي بقرار 
مجلس االمـــن 833 الذي يتعلق 

باحلدود.
وردا على ســـؤال إذا ما كان 
العراق مستعدا للقيام بذلك اآلن 
قال زيباري خالل املرحلة املقبلة 
ســـندرس ونتابع هذا املوضوع 
باهتمـــام على كل املســـتويات 
احلكومية والقيادية في البلد حتى 
يكون املوقف موحدا فيما يبدو 

اشارة الى االنتخابات املقبلة.
أنه بعد أن  وأوضح زيباري 
وزع السكرتير العام لالمم املتحدة 
تقريـــره على أعضـــاء مجلس 
األمـــن في يوليـــو املاضي تبني 

أن هناك مجموعة من اخلطوات 
على احلكومة العراقية تنفيذها 
بخصوص إعادة التأكيد وااللتزام 
بالقرار 833 حول حدود واستقالل 
الكويت بشكل ال لبس  وسيادة 
فيه مـــن قبل احلكومة العراقية 
أمام مجلس األمن أو السكرتير 

العام.
وأضـــاف أن هنـــاك »بعض 
التي يجب أن  الفنيـــة  القضايا 
نعاجلهـــا منها مســـألة صيانة 
العالمـــات احلدوديـــة وقضايا 
املفقودين واألسرى ومتابعتها 
بشكل مشترك ومسألة املمتلكات 
ومتابعتها بقدر أكبر من اجلدية 

ومسألة التعويضات«.
وكشف أن هناك »مقترحات 
ومشـــاورات بني أعضاء مجلس 
االمـــن ومعنا ومـــع االخوة في 
الكويـــت للتوصـــل الى صيغة 
معقولة ومناسبة تراعي مصالح 

الطرفني«.
وأضاف أن هناك »رغبة في 
تشكيل جلنة )دولية( ملساعدة 
البلدين في مسائل املالحة البحرية 
اذا كانت هناك أي اشكاليات أو 
مساعدات فنية لتوسيع وتعميق 
املمرات املائيـــة بني البلدين مع 
احتفـــاظ كل بلد بحقوقه وعلى 
حدوده ومياهـــه االقليمية كما 

ينص عليه القانون الدولي«.

 وأكد أنه »ليست هناك مشاكل 
بشأن احلدود البرية اال أنه توجد 
بعض االشـــكاليات فيما يتعلق 
ببعض املمرات املائية« بســـبب 
التي تسببت في غرق  احلروب 
ســـفن أصبحت تعـــوق املالحة 
وجتبر السفن على االنتقال من 
مياه دولة الى أخرى وهو «أمر 
يحتاج الى تنظيم«، مضيفا انه »ال 
يرى شخصيا أي مشاكل أو عقبات 
تقف في طريق تطور العالقات 

العراقية الكويتية ومنوها«.
وأكـــد زيباري أن املشـــكلة 
الوحيدة فيمـــا يتعلق باحلدود 
البرية هي صيانة العالمات مضيفا 
انه »بالفعل يتعني على احلكومة 
العراقية اعطـــاء التزام صريح 
وواضح وقوي بقرار مجلس األمن 

833 الذي يتعلق باحلدود«.
وتكهن زيباري بأن »الفترة 
القادمة ستشهد في تقديري حتركا 
سياسيا وديبلوماسيا في اجتاه 

حلحلة كل القضايا العالقة«.
وردا علـــى ســـؤال حـــول 
الضمانات التي تطالب بها الكويت 
قال زيبـــاري «الضمانات.. هي 
ضمانات احلدود.. ال يوجد غير 
تلـــك الضمانات.. تأكيد االلتزام 

بهذه القرارات هو الضمان«.
ووصف زيباري االجتماعات 
التي عقدت هنا األسبوع املاضي 

بينه وبني رئيس مجلس الوزراء 
الشـــيخ ناصر احملمـــد ونائب 
رئيس مجلس الـــوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
واجتماعهما مع الرئيس العراقي 
جـــالل طالباني بأنهـــا »طيبة 

وايجابية«.
وقال »بحثنا العالقات العراقية 
- الكويتيـــة بتعمق وبوضوح 
وبصراحة ومبودة أيضا«، مضيفا 
انه »يوجد احســـاس وشـــعور 
العراق  كويتي طيب ملســـاعدة 
للخروج من الفصل السابع مع 
تنفيذه اللتزاماته املتبقية.. لقد 

تلمسنا كل الرغبة الصادقة«.
وتابع »الحظنا خالل املباحثات 
التي جرت هنـــا أن هناك رغبة 
وجدية من قبل الطرفني للمضي 
قدما في تأســـيس عالقات قوية 
ومتينـــة ومبنية على املصلحة 
املشـــتركة واالحتـــرام املتبادل 
واحترام استقالل وسيادة البلدين 

دون أي تدخل«.
واعاد زيبـــاري الى االذهان 
ان هناك دعوة وجهت منذ فترة 
الى سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشـــيخ ناصر احملمـــد لزيارة 
بغداد قائال ان هذه الدعوة قائمة 
»ولكن نريـــد أن نهيأ لها وأن 
تتوج بنتائج عملية وملموسة 

وملصلحة البلدين«.

محمد الصباح تلقى رسالة من نظيريه بالمغرب وإيطاليا
تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د. محمد الصباح رســــالة خطية مشتركة من وزير الشؤون 
اخلارجية والتعاون في اململكة املغربية الطيب الفاسي الفهري 
ووزير اخلارجيــــة في جمهورية إيطاليــــا فرانكو فراتيني 
تتعلق بالقضايا محل االهتمام املشــــترك.  كما تلقى الشيخ 
د.محمد الصباح رسالة خطية من وزير خارجية جمهورية 

ألبانيا لولزمي باشا.

المؤسسة ستخصص 50% من أسهم كل شركة للقطاع الخاص و50% للمواطنين

الفوزان لـ »األنباء«: تأسيس شركتين مساهمتين 
لتنفيذ وتمويل مشروعي المطالع والخيران

حمد العنزي
كشـــف مدير عام املؤسســـة 
العامة للرعاية الســـكنية م.علي 
الفوزان عن اســـتعدادات جديدة 
جتريها املؤسسة حاليا لتأسيس 
شركتني مســـاهمتني منفصلتني 
عن بعضهما البعض مبشـــاركة 
القطاع اخلـــاص والعام من اجل 
تنفيذ ومتويل مشروعي مدينة 
الواقعة في  املطالع االســـكانية 
املنطقـــة الشـــمالية، الى جانب 
مدينة اخليران اجلنوبية،مؤكدا 
ان املؤسسة ستخصص 50% من 
اسهم كل شركة للقطاع اخلاص 
على ان تكون النســـبة املتبقية 

للمواطنني.
وقـــال الفوزان فـــي تصريح 
خاص لـ »األنبـــاء« على هامش 
توقيعه صباح امـــس على عقد 
مشـــروع مدينة صبـــاح االحمد 
االسكانية بقطاع B ان فكرة انشاء 
الشركتني املساهمتني تأتي انطالقا 
من توجيهـــات وتعليمات نائب 
الوزراء للشؤون  رئيس مجلس 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
االســـكان والتنمية الشيخ احمد 
الفهد الذي يحـــث على ضرورة 
تكاتـــف اجلهود باالســـراع في 

ان يتم تأســـيس تلك الشركات 
واعالنها رســـميا ستتم مباشرة 
اعمالها بتنفيـــذ مدينتي املطالع 
واخليران، مشيرا الى ان املؤسسة 
العامة للرعاية الســـكنية تشرع 
في الوقـــت احلالي بتكليف جهة 
استشـــارية واقتصادية من اجل 
دراســـة اجلـــدوى االقتصادية 

للمشروع بأكمله.
من ناحية استغالل املشروع 
واســـتثماره من قبـــل اجلهة او 
الشركة التي ســـتنفذ املشروع، 
مؤكدا ان املؤسسة ستدعم املكتب 
االستشاري باجلوانب الفنية حول 
دراسة اجلدوى من ناحية مكونات 
املشـــروعني ومرافقهمـــا العامة 
واحملـــالت التجارية والصناعية 
واالستثمارية والترفيهية..إلخ. 
وعلى ضوء تلـــك املعطيات يتم 

حتديد اجلدوى االقتصادية.
ان املشـــروع ســـيلقى  وأكد 
متابعـــة ومنافســـة مـــن قبـــل 
العمالقة  الشركات االستثمارية 
التي ســـتتنافس من اجل الظفر 
باملشروع والفوز بتنفيذه، مشيرا 
الى ان العوائد املالية االستثمارية 
للمشروع سيكون لها مردود على 
تلك الشركات. من ناحية أخرى قام 

اينما  تنفيذ املشاريع االسكانية 
وجدت دون تأجيـــل اوتعطيل، 
مبينا ان هذه التوجيهات جاءت 
متماشية ومتطابقة مع االجتماعات 
االخيرة التي قام بها نائب رئيس 
الدولة  الـــوزراء ووزير  مجلس 
لشؤون االســـكان الشيخ احمد 
الفهد مع اللجنة االســـكانية في 
مجلس االمة والتي متخضت عنها 
مشاركة القطاع اخلاص واملؤسسة 
نحو تنفيذ املشـــاريع االسكانية 
وتأسيس تلك الشركات املساهمة 

لدعم املشاريع.
واوضح الفوزان انه ومبجرد 

مدير عام املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية م.علي الفوزان بالتوقيع 
على عقد قسائم قطاع B مبدينة 
صباح األحمد االسكانية وعددها 
1728 قسيمة بكلفة اجمالية وصلت 
الى 13.960 دينارا، ومدة عقد تنفيذ 

املشروع ستكون 720 يوما.
واشار الفوزان إلى ان املشروع 
سيتضمن انشاء واجناز وصيانة 
كل من مواقف السيارات للمباني 
العامة واعمال الطرق وشـــبكات 
الرئيســـية والبنية  اخلدمـــات 
التحتية، الى جانب اعمال املباني 
لعدد 46 محطة ومحوالت كهرباء 
فرعيـــة وأعمـــال املباني لعدد 5 
محطات محوالت كهرباء فرعية.

واوضح الفوزان انه ومبجرد 
 B تأهيـــل البنية التحتية لقطاع
عندها سيتم السماح الصحاب تلك 
القسائم بالبناء بصورة مباشرة، 
مؤكـــدا ان جميع قطاعات مدينة 
صباح  األحمد ســـيتم توزيعها 
على املخططات كما جاء بالرغبة 
الســـامية لصاحب السمو األمير 
الذي وجه ان يتم توزيعها على 
املخططات حتى يتعرف كل مواطن 
على موقع قســـيمته التي ينوي 

بناءها.

توقيع عقد بقيمة 14 مليون دينار إلنشاء البنية التحتية لمشروع قطاع »ب« بمدينة صباح األحمد

دعوتنـا لناصر المحمد لزيارة بغـداد مازالت قائمة ونريد أن تتوج بنتائج عملية وملموسـة


