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أعلن عن زيارة وزير خارجية بالده للكويت نهاية نوفمبر المقبل

مجلس األمن: تقدم محدود في البحث 
عن المفقودين الكويتيين واألرشيف لم يُعْثر عليه

البراك يسأل عن عدد المصابين بالدرن 
من العمالة الوافدة

وجه النائب مسلم البراك سؤاال 
برلمانيا الى وزير الصحة د.هالل 
الساير جاء فيه: في ضوء االزدياد 
المطرد في تسجيل حاالت الدرن 
)الس���ل( منذ اكثر من 7 سنوات 
في الكوي���ت، وقبل ان نصل الى 
وضع قد ال تحمد عقباه وان كنا 
حاليا في وضع ال نحسد عليه، كما 
توضح احصائيات وحدة الدرن في 
الكويت وتقارير منظمة الصحة 
العالمية، ارجو افادتي باآلتي: ما 
مع���دل التبليغ عن حاالت الدرن 
المفتوح بالكويت مقارنة بالواليات 
المتحدة االميركية )عدد الحاالت 
لكل مئة الف نس���مة( لالجانب 
والكويتيين؟ وهل معدل التبليغ 
في ازدياد مطرد حسب منشورات 

منظمة الصحة العالمية؟ ولماذا 
هذه الزيادة المقلقة وما عالقتها 
بالعمالة القادمة من جنوب شرق 
آسيا؟ وهل يتضمن التبليغ من 
قبل ادارة الصحة العامة لمنظمة 
الدرن  العالمي���ة حاالت  الصحة 
المغل���ق؟ وان كان الجواب نعم 
فما هي امكانات التأكد من اعداد 
وصحة وتشخيص هذه الحاالت؟ 
وان كان الجواب ال فلماذا اغفال هذه 
الجزئية والتي هي منتشرة جدا 
بين عمالة جنوب شرق آسيا وهي 
المنبع االساسي للدرن المفتوح؟ 
ايفادنا باحصائيات درن  وايضا 
خ���ارج الرئ���ة اذا كان���ت هناك 
احصائيات موثق���ة وصحيحة، 
المط���رد في عدد  وعاد االزدياد 

الحاالت المبلغة الى منظمة الصحة 
العالمية للظه���ور منذ منتصف 
التسعينيات وبدأ يقارب ما كانت 
عليه في الس���بعينيات، الرجاء 
تزويدنا باالسباب ونسبة العمالة 
اآلسيوية مقارنة بالعمالة العربية 
بهذا الخصوص، وهل تتم متابعة 
حاالت الدرن المكتشفة خالل سنة 
من دخ���ول المصاب الى الكويت 
بعد ان يكون من المفترض انه تم 
فحصه واعالنه خالي من الدرن 
في بلد المصدر )عدد الوافدين من 
جاليات جنوب شرق آسيا(، من 
المسؤول عن فحص الوافدين من 
دول جنوب شرق آسيا؟ وهل هناك 
هيئة معينة مسؤولة عن تحديد 

المراكز الصحية الفاحصة؟

المبارك عاد إلى البالد: زيارة فرنسا حققت أهدافها

السفير الهنغاري: الكويت أول دولة خليجية
 أقامت عالقات ديبلوماسية مع بودابست

 بشرى الزين
اكد سفير هنغاريا لدى البالد د.يانوش هوفاري على 
عمق العالقات التي تربط بالده والكويت، مشيرا الى ان 
تاريخ العالقات التي جتمع البلدين يعود الى العام 1975، 
تاريخ افتتاح السفارة الهنغارية لدى الكويت، واضاف 
د.هوفاري خالل حفل استقبال اقامه اول من امس بقاعة 
الشيخة سلوى الصباح، ان عالقات التعاون االقتصادية 
والثقافية بني الكويت وهنغاريا تزداد تطورا، مؤكدا ان 
الكويت تعد اول دولة في منطقة اخلليج تقيم عالقات 
ديبلوماسية مع هنغاريا. واعلن السفير الهنغاري عن 
زيارة مرتقبة لوزي���ر اخلارجية في حكومة بالده الى 

الكويت نهاية نوفمبر املقبل.
كما اع���رب د.هوفاري عن تطلع ب���الده الى تعزيز 
عالقات التعاون في جميع مجاالت التعاون السياسية 
واالقتصادية والثقافية، الفتا الى ان السفارات الهنغارية 
واالملانية والنمساوية ستنظم معرضا للصور بعنوان 
»الهروب الى احلرية« وسيتم افتتاحه برعاية امني عام 
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب بدر الرفاعي 
في الثاني من نوفمبر املقبل ويس���تمر حتى اخلامس 
منه، مؤكدا الدور الذي تلعبه الثقافة في حتقيق التقارب 

أكد النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الش���يخ جابر املبارك جناح 
زيارته إلى فرنس���ا التي اختتمها أمس في 
تعزيز العالقات الثنائية السيما العسكرية 
منها. جاء ذلك في تصريح أدلى به الشيخ 
جابر املبارك للصحافيني لدى عودته إلى أرض 
البالد قادما من اجلمهورية الفرنسية الصديقة 
بعد زيارة رسمية استغرقت عدة أيام، رافقه 
فيها وفد عسكري رفيع املستوى وقع خاللها 
اتفاقية دفاعية بني الكويت وفرنس���ا تأتي 
امتدادا وتفعيال جلميع االتفاقيات املبرمة 
بني اجلانبني. وتهدف االتفاقية اجلديدة إلى 
تقوي���ة العالقات بني البلدين وتضع إطارا 
جدي���دا للتعاون الثنائي في ميادين تبادل 
املعلومات واملس���اعدة والتدريب وجتهيز 

القوات املسلحة.
وذكر الش���يخ جابر املبارك أن زيارته 
إلى فرنس���ا جاءت تنفي���ذا لرغبة صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد بفتح 
أفاق تعاون ف���ي جميع املجاالت مع الدول 
الشقيقة والصديقة واستكماال ألوجه التعاون 

العسكري. وذكر انه مت خالل الزيارة مناقشة 
املواضيع املتعلقة بس���بل تطوير الوضع 
األمني ب���ني البلدين ومنه���ا التوقيع على 
اتفاقية التعاون الدفاعي والتي تعد امتدادا 
جلميع االتفاقيات التي أبرمتها الكويت مع 

اجلمهورية الفرنسية.

وأش���ار إلى انه ملس م���ن خالل لقاءاته 
مع نظيره الفرنسي توافق وجهات النظر 
وتطابق املرئيات والتصورات األمنية التي 
تخدم كال البلدين السيما املتعلقة باجلوانب 
العسكرية وسبل تعزيزها وتطويرها مشيدا 
في نفس الوقت بعم���ق العالقات الثنائية 

بني البلدين.
 من ناحية أخرى أعرب الش���يخ جابر 
املبارك عن بالغ احلزن واألسى لنبأ »وفاة 
أخي املرحوم طالل مبارك العيار« مستذكرا 
دوره البارز الذي قام به ابان توليه احلقيبة 
الوزارية وأبان عمله أيضا كنائب لرئيس 
مجلس األمة ومتوجها الى املولى عز وجل بأن 
يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته ويسكنه 
فس���يح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر 

والسلوان.
 وكان في استقبال الشيخ جابر املبارك 
لدى وصوله على أرض املطار رئيس األركان 
العامة للجيش الفريق الركن طيار فهد األمير 
ونائب رئيس األركان العامة للجيش الفريق 
الركن أحمد اخلالد وأعضاء مجلس الدفاع 
العس���كري وعدد من الوكالء املس���اعدين 

والقيادات بوزارة الدفاع.
وتشكل االتفاقية التي وقعها النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع خالل 
زيارته إلى فرنسا امتدادا لالتفاقية السابقة 

التي وقعت سنة 1992 بني اجلانبني.

 � نيوي���ورك )األمم املتحدة( 
وكاالت األنباء: دعا مجلس األمن 
الدولي اخلميس املاضي العراق 
والكويت الى مضاعفة اجلهود في 
البحث عن املفقودين منذ االحتالل 
العراقي الغاشم عام 1990 منددا 
ببطء التقدم الذي حتقق مؤخرا 

حول هذه املسألة.
وقال سفير ڤيتنام لي ليونغ 
مينه باس���م مجلس األمن الذي 
يترأس���ه لهذا الش���هر ان تقدما 
حول هذه النقطة »يعزز عالقات 
الصداقة القائمة حاليا بني العراق 
والكويت«. واضاف ان »اعضاء 

مجلس األمن الحظوا ان تقدما محدودا قد حتقق في 
مجال حتديد هويات اجلثث«. وأشار الى ان مجلس 
األمن أعرب عن ارتياحه ملبادرة احلكومة العراقية 
املتعلقة ب� »ارسال فرق تقنية الى مواقع املقابر من 

اجل دفن اجلثث«. 
وأشار باملقابل الى ان اي تقدم لم يتحقق في مجال 

البحث عن األرشيف الكويتي.
وأدلى السفير الڤيتنامي بهذا التصريح بعد لقاء 
مغلق بني مجلس األمن وغينادي تاراسوف، منسق 
األمم املتحدة من اجل مسألة الكويتيني واألجانب الذين 
فقدوا خالل احتالل الكويت وكذلك إعادة املمتلكات 

الكويتية املسروقة. وقدم تاراسوف 
شرحا ملجلس األمن حول التقرير 
األخير لالمني العام لألمم املتحدة 
بان كي مون الذي حتدث فيه عن 
تقدم في هذه املسألة خالل االشهر 
املاضية. وجاء في تقرير بان ان 
»التقدم الذي حتقق هو مع ذلك 
هش. يجب إكمال املهمة الرئيسية 
في البحث وحتديد هوية الضحايا 
ك���ي يتم إغالق ملفه���م نهائيا«، 
معتبرا ان تعاونا وثيقا بني الطرفني 
وحده يتيح للبلدين التوصل الى 
هذا الهدف. إلى ذلك، أعربت الكويت 
عن دعمها لتوصية السكرتير العام 
لألمم املتحدة بان كي مون والتي وافق عليها مجلس 
األمن بشأن متديد فترة متويل مهمة املنسق الدولي 
األعلى لشؤون املفقودين واملمتلكات الكويتية غينادي 
تاراسوف. وقال سفيرنا لدى األمم املتحدة عبداهلل 
مراد في رس���الة موجهة الى رئيس الدورة احلالية 
ملجلس األمن الدولي املندوب الڤيتنامي لي لونغ مينه 
»أريد ان أؤكد موقف دولة الكويت الداعم لتوصية 
الس���كرتير العام لألمم املتحدة بان كي مون حول 
متديد متويل مهمة تاراسوف حتى شهر يونيو من 
عام 2010 التي كانت من ضمن التقرير األخير الذي 

قدمه ملجلس األمن الدولي«.

السفير عبداهلل املراد

السفير علي السماك والشيخ علي اجلابر والسفير الهنغاري يقطعون كعكة احلفل

الشيخ جابر املبارك لدى وصوله وفي استقباله فهد األمير والشيخ أحمد اخلالد وأعضاء مجلس الدفاع العسكري

)محمد ماهر(

واشنطن تطالب شركة كويتية بإعادة 132 مليون دوالر 
والشركة ترد: محاولة مكشوفة إلجهاض تعويضاتنا

التابع  الع����ام  يو.بي.آي: أص����در املفتش 
لوزارة اخلارجية األميركية تقريرا يفيد بأن 
شركة كويتية تولت بناء السفارة األميركية 
اجلديدة في بغداد ارتكبت الكثير من األخطاء في 
التصميم والبناء ويتعني عليها أن تعيد مبلغ 
132 مليون دوالر لوزارة اخلارجية األميركية 
بغية إجراء اإلصالحات الالزمة. وأفادت صحيفة 
»واش����نطن بوست« امس اجلمعة بأن القيمة 
املطلوب إعادتها تس����اوي أكثر من ربع قيمة 
العقد الذي يبلغ 470 مليون دوالر والذي نالته 
الش����ركة وأعلن املكتب اإلداري التابع لوزارة 
اخلارجية أنه سيبدأ اإلجراءات الرامية الستعادة 
املال غير أنه شكك في ما إذا كان ذلك يستحق 

اجلهد أو الوقت. وكان����ت املوازنة املرصودة 
إلنشاء الس����فارة تبلغ 600 مليون دوالر في 
بادئ األمر ثم ارتفعت إلى 736 مليون دوالر 
بسبب حاجات جديدة للموظفني وإعادة تنظيم 
السفارة، وفي حني اعترف املفتش العام بان 
بناء املنشأة في منطقة حرب خالل 34 شهرا 
فقط يعتبر »إجنازا مهما« إال أنه أكد اإلدعاءات 
التي أشارت إلى النقص في التصميم والرداءة 
في البناء والقلة في التخطيط. وتعليقا على 
التقرير، أكدت مصادر الشركة ان »تقرير املفتش 
لم يأت بجديد، وهو محاولة مكشوفة إلجهاض 
مطالبة الشركة بتعويضات مباليني الدوالرات 
عن بعض التغييرات واملسائل املرافقة لتنفيذ 

العقد«، واضافت ان »التقرير مليء باملغالطات 
ويفتق����ر الى األدلة، وال ميك����ن قراءته اال انه 
محاولة إلجه����اض التعويضات التي تطالب 
بها الشركة«. واش����ارت املصادر الى ان تلك 
املزاعم قدمية، وتكررت في الس����ابق، لكن ايا 
منها لم يثبت ف����ي عملية التحقيق واملراقبة 
الت����ي قامت بها جلان من »ق����وات التحالف« 
ووزارة اخلارجية األميركية«. وأكدت املصادر 
ان املوقف الفني للشركة قوي، خصوصا ان 
التنفيذ مت بدرجة عالية من اجلودة، وهذا ما 
ستثبته من خالل املعطيات التي ستقدمها في 
تقريرها الى الكونغرس، والتي ستدحض به 

االدعاءات اجلديدة القدمية.

خالل حفل تكريم طارق الحمد إلنهاء مهام عمله في لبنان

القناعي: المؤسسات الكويتية لها دور كبير 
في ترسيخ العالقات مع لبنان

بيروت � كونا: أشاد سفيرنا 
لدى لبنان عب���د العال القناعي 
هنا اليوم بالدور الذي تضطلع 
به املؤسسات الكويتية في لبنان 
في اعالء شأن الكويت وترسيخ 
العالقات الكويتي���ة � اللبنانية 
مبا يخ���دم مصلحة الش���عبني 

الشقيقني.
جاء ذلك في تصريح للسفير 
القناعي ل���� »كونا« على هامش 
إقامته حفال جمع أركان السفارة 
وممثل الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادي���ة العربي���ة د.محمد 
صادقي مبناس���بة انتهاء فترة 
عمل القائم باألعمال في السفارة 
املستشار طارق احلمد وتسلمه 
مهام���ه اجلدي���دة كقنصل عام 

للكويت في دبي.
وأشاد السفير القناعي باجلهود 
التي بذله���ا احلمد خالل الفترة 
التي قضاها في لبنان، متمنيا له 
كل التوفيق والنجاح في مهامه 
اجلديدة كقنصل عام للكويت لدى 
دبي، مؤكدا ان الكويت وقيادتها 
السياس���ية تستحق من ميثلها 

بإخالص وتفان ووالء.
م���ن جهتها، أش���ادت مديرة 
املكتب الثقافي الكويتي في لبنان 
د.منى الغيص في احتفال تكرميي 
مماثل أقامته على شرف احلمد 
السفير  في مقر املكتب حضره 

القناعي وأركان السفارة باجلهود 
التي بذلها احملتفى به خالل توليه 
الثقافي في  منصب املستش���ار 
فترة من الفترات، قائلة ان احلمد 
»كان دائما بخدمة املكتب الثقافي 
والطلبة الكويتيني الدارسني في 

لبنان«.
وعلى صعي���د متصل، تفقد 
س���فيرنا لدى لبنان عبد العال 
القناعي وأركان السفارة مكتب 
وكالة االنباء الكويتية في بيروت 

حيث اجتمع مع مدير املكتب علي 
العاملني في  الناصر بحض���ور 
القناعي  السفير  املكتب. واشاد 
بأداء »كونا« بقيادة رئيس مجلس 
العام الش���يخ  االدارة ومديرها 
مبارك الدعيج، مؤكدا دعمه الكامل 
ملكتب بيروت ومنوها بالدور الذي 
يضطلع به املكت���ب الى جانب 
املؤسسات الكويتية االخرى في 
خدمة القضايا الكويتية وترسيخ 

العالقات بني الكويت ولبنان.

السفير عبدالعال القناعي مكرما املستشار طارق احلمد

صادقي: 10 ماليين 
دوالر لبناء مدرستين في 

منطقة الغبيري بلبنان

 بيروت ـ أحمد منصور
احتفلت الضاحية اجلنوبية 
أمس وبلدياتها بإطالق أعمال 
وأشغال املشروع املخصص 
لبناء مدرستني رسميتني في 
منطقة الغبيري في الضاحية 
واملمول ضمن هبة من الكويت 
وهي تدخل في إطار املساهمة 
في اإلعمار بعد حرب يوليو 
اإلسرائيلية على لبنان العام 
2006.وحتدث في االحتفال 
الذي اقيم في موقع املشروع 
رئيس احتاد بلديات الضاحية 
محمد سعيد اخلنسا فأشار 
إل���ى أن العم���ل الفعلي بدأ 
باملش���روع بعد أن مت شراء 
الدراس���ات  االرض وإجناز 
الالزمة والتراخيص القانونية 
املطلوبة، مؤكدا انه سينتهي 
العمل منه بعد ثمانية أشهر 
وهو يشمل مدرسة للمرحلة 
املتوسطة وأخرى للمرحلة 

الثانوية.
املمثل  من جهته، حتدث 
املقيم للصن���دوق الكويتي 
د.محم���د صادقي فش���رح 
اهداف وأقس���ام املش���روع 
الذي يشمل بناء مدرستني 
تتس���عان ألكثر م���ن 2200 
طالب وطالبة وبكلفة عشرة 
ماليني وأربعمائة وس���بعة 
وخمسني ألف دوالر، مؤكدا ان 
املشروع ممول من الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية 

واالجتماعية.

عائلتا الكندري والبدر
تتقدمان بخال�ص ال�شكر  وعظيم االمتنان

لكل من تقدم مبوا�شاتهما يف وفاة فقيدهما الغايل

املغفور له باإذن اهلل تعاىل

يو�سف علي حممد الكندري
�شواء باحل�شور �شخ�شيًا اأو باالت�شال هاتفيًا اأو برقيًا

اأو بالن�شر يف ال�شحف

�شائلني اهلل العلي القدير اأال يريهم مكروهًا بعزيز

والتفاهم بني الشعوب.
حضر حفل االس���تقبال مدير ادارة االميركتني السفير علي 
السماك وعدد من السفراء واعضاء السلك الديبلوماسي املعتمدون 

في الكويت وافراد من اجلالية الهنغارية.

»رايتس ووتش«  تشيد بمنح المرأة 
المتزوجة  الحق في استخراج 
جواز سفر دون موافقة زوجها

لندن � يو.بي.آي: اعلنت منظمة مراقبة 
حقوق اإلنس����ان )هيومن رايتس ووتش( 
أن احلكم الذي أصدرته احملكمة الدستورية 
مبنح امرأة متزوجة احلق في اس����تخراج 
جواز س����فر دون احلاج����ة ملوافقة زوجها 
سيحدث فارقا كبيرا في حياة املرأة الكويتية. 
وقالت املنظمة إن املرأة الكويتية »شهدت 
خطوات إيجابية أخرى في اآلونة األخيرة 
ومنها انتخابات ماي����و التي حصلت فيها 
النساء على مقاعد في البرملان للمرة األولى 
لكن املرأة الكويتية مس����تمرة في مواجهة 
التمييز الش����ديد مبا في ذلك وجود قانون 
يحظر االختالط بني اجلنسني في اجلامعات 
اخلاصة«. واضافت »هناك قضية أخرى لم 
تبت احملكمة الدستورية الكويتية فيها بعد 
رفعها مواطن يطالب بإلزام نائبتني منتخبتني 
حديثا ممن ال يرتدين احلجاب بالتخلي عن 
مقعديهما«. وأشارت املنظمة إلى ان املرأة في 
املنطقة »تستمر في مواجهة التمييز القانوني 
السيما في قوانني األحوال الشخصية احلاكمة 
للزواج والطالق والوصاية على األطفال« 
مشيرة إلى أنها »كيف أن املطالبة باحلصول 
على إذن ولي األمر الرجل على السفر والرعاية 
الصحية والتعليم حترم املرأة من حقوقها 

في بلدان كالسعودية«.


