
الجمعة 30 اكتوبر 2009   3محليات

عائلة كيــوان الكــرام

وال�شيد / ب�شار كيوان

م�شطفى �شحادة الع�شايل

واأ�شرة �شركة كي اأند ايه

للتجارة العامة واملقاوالت

بوفاة فقيدهم املغفور له باإذن اهلل تعاىل 

والـــــده

يتقدمون باأحر التعازي القلبية  واملوا�شاة من

�شائلني اهلل تعاىل اأن يتغمـد الفقيد بوا�شـــع رحمته

ويلهم اأهله ال�شـرب وال�شـلـوان

حممد ب�شري ابن حممد ريا�ض كيوان

خليفة: الكويت شريك أساسي في تقديم الدعم
للبنان وتمويل المشاريع اإلنمائية والصحية

عضو مجلس ادارة جمعية الهالل 
االحمر الكويتي انور احلس����اوي 
فشي تصريح مماثل ل� »كونا« خالل 
مشاركته في اجتماع »الشركاء في 
احلركة الدولية« اس����تمرار الدعم 
الذي تقدمه جمعية الهالل االحمر 
الكويتي للبنان وللصليب االحمر 
اللبناني. واوضح ان هذا التعاون 
الكوي����ت على دعم  يؤكد حرص 
اجلهود االنسانية سواء اكان ذلك في 
متويل بناء الصروح الصحية في 
لبنان والعاملني العربي واإلسالمي 
ام في دعم جمعية الصليب االحمر 
القيام  اللبناني لكي تتمك����ن من 
بواجباتها جت����اه اللبنانيني إبان 

احلروب او الكوارث الطبيعية.
ام����ا رئيس الصلي����ب االحمر 
اللبناني س����امي الدحداح فقال ل� 
»كونا« ان متطوعي جمعية الهالل 
االحمر الكويتي اثبتوا قدرتهم على 
العطاء وذلك اميانا منهم باملبادئ 
األساسية لكل القوانني واألعراف 

املتعلقة بشرعة حقوق اإلنسان.

السمو األمير الشيخ صباح االحمد. 
ونوه خليف����ة بالدعم الذي يلقاه 
لبنان من جمعيات الهالل االحمر 
العربية وخ����ص بالذكر جمعية 
الهالل االحم����ر الكويتي في دعم 
جهود الصلي����ب االحمر اللبناني 
لكي يتمكن م����ن القيام بواجباته 
اإلنس����انية خ����الل احل����روب او 
الكوارث الطبيعية. من جهته اكد 

املجاالت وهي شريك أساسي في 
دعم لبن����ان خصوصا في متويل 
املشاريع اإلمنائية والصحية في 

مختلف املناطق اللبنانية«.
واكد خليفة اهمية املش����اريع 
التي متولها الكويت عبر الصندوق 
الكويت����ي للتنمي����ة االقتصادية 
العربية وجمعي����ة الهالل االحمر 
الكويت����ي بتوجيهات من صاحب 

بي����روت � كونا: أش����اد وزير 
الصح����ة ف����ي حكوم����ة تصريف 
اللبنان����ي د.محمد جواد  االعمال 
خليفة ام����س بالدعم الذي تقدمه 
الكويت للبنان في مختلف املجاالت 
خصوصا دعمه����ا الكبير للقطاع 
الصحي وللصليب االحمر اللبناني 
بتوجيهات من صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح االحمد.
جاء ذل����ك في تصريح للوزير 
خليفة ل� »كونا« على هامش رعايته 
افتتاح اجتماع »الشركاء في احلركة 
ال����ذي ينظمه الصليب  الدولية« 
االحمر اللبناني مبشاركة جمعيات 
الهالل االحمر العربية وجمعيات 
الصليب االحمر الدولية يس����تمر 

حتى 31 من الشهر اجلاري.
وميث����ل جمعية الهالل االحمر 
الى هذا االجتماع عضو  الكويتي 

مجلس ادارتها انور احلساوي.
وقال خليفة ان »الكويت سباقة 
في تقدمي الدعم للبنان في مختلف 

خالل افتتاح اجتماع »الشركاء في الحركة الدولية« في لبنان

أنور احلساوي وسامي الدحداح خالل حفل االفتتاح

األمير هنّأ الرئيس التركي بالعيد الوطني
بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقي���ة تهنئة إلى الرئيس عبداهلل غول رئيس 
اجلمهورية التركية الصديقة عّبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناس���بة العيد الوطني لبالده، 

متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث سمو وولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وسمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء 

ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

استقبل س���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد صباح امس دعيج الشمري يرافقه 

وفد من جمعية الرعاية االجتماعية في تايلند.

حيث استمع س���موه الى شرح عن املشاريع 
اخليري���ة والتطوعية التي تق���وم بها اجلمعية 

للمسلمني في تايلند.

القاهرة � كون���ا: عاد وزير املواصالت ووزير 
الدولة لش���ؤون مجلس االمة د.محمد البصيري 
 إلى البالد امس بعد مش���اركته في اعمال الدورة

ال� 22 ملجلس وزراء النقل العرب التي عقدت مبقر 
االمانة العامة للجامعة العربية.

وكان الوزير د.البصيري ق���د ذكر ل� »كونا« 
ان اجتماعات وزراء النقل العرب ش���هدت توافقا 
حول جميع املوضوعات والقضايا املدرجة على 

جدول االعمال، واصفا االجواء التي س���ادت تلك 
االجتماعات بأنها كانت مثمرة وبناءة.

وقال انه مت االتفاق على العديد من التوصيات 
والق���رارات التي رفعت من قبل املكتب التنفيذي 
التاب���ع ملجلس وزراء النقل العرب، الس���يما ما 
يتعلق منها بالربط البري والبحري واجلوي بني 
جميع الدول العربية، فضال عن االتفاقات الدولية 

في هذا الشأن.

البصيري: االتفاق على قضايا الربط البحري 
والجوي والبري بين الدول العربية

رئيس الوزراء اّطلع على المشاريع الخيرية
لجمعية الرعاية االجتماعية في تايلند

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل لقائه دعيج الشمري ووفد اجلمعية

الشيخ عبداهلل بن زايد والشيخ ثامر العلي خالل مشاركتهما في اجتماع حلف األطلسي في أبوظبي

دول مجل����س التعاون اخلليجي 
س����يعقدون اجتماعا حتضيريا 
في ال����� 17 من الش����هر املقبل ثم 
سيعقدون اجتماعا آخر تكميليا 

عشية القمة.
وقال العطية ان ابرز املوضوعات 
التي ستبحث في القمة هي اجلوانب 
االقتصادية واالجتماعية والتنمية 
والبيئة والتعليم وكذلك اجلوانب 
االمنية والعسكرية وسيترك جدول 
االعمال الجتماع وزراء اخلارجية 

لصياغته بشكل نهائي.
وأكد ان قمة الكويت س����وف 
تكون نقطة حتول في صالح العمل 
املشترك على جميع األصعدة كما 
ان رؤية دولة قطر التي قدمها امير 
دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل 
ثاني الى اخوانه اصحاب اجلاللة 
والسمو في القمة التشاورية في 

مايو املاضي فى الرياض.
وقال ان بحث مسائل الوثيقة 
القطرية املعنية بتفعيل مسيرة 
مجلس التعاون اخلليجي ستشكل 
اضافة ايجابية باإلضافة الى النجاح 
الذي سيتحقق في قمة الكويت وانه 
على يقني ان الرؤية الثاقبة وحكمة 
القادة ستش����كل منطلقا مهما في 
ترجمة األقوال واألفعال. وافتتح 
وزير خارجية االمارات الش����يخ 
عبداهلل بن زايد آل نهيان واألمني 
العام حللف االطلسي اندرس فوغ 
راسموسن االجتماع الذي يعقد في 
اطار »مبادرة اسطنبول للتعاون« 
التي تهدف الى املساهمة في األمن 
العاملي واإلقليمي مبنح دول منطقة 
الشرق األوسط الكبير املزيد من 

التعاون مع احللف.
وقال وزير اخلارجية اإلماراتي 
في كلمته ان منطقة اخلليج تتسم 
بأهمية استراتيجية كبيرة ليس 
فقط لكونها مصدرا رئيسيا للطاقة 
في العالم وإمنا أيضا العتبارات 

جيوسياسية وأمنية مهمة.

القادة وتطلعات  تلبي طموحات 
املواطنني اخلليجيني. وأوضح ان 
ال� 30  واقع التحضيرات للدورة 
للمجلس األعلى لقادة وملوك دول 
مجلس التع����اون التي تنعقد في 
الكويت في ديسمبر املقبل »تسير 
على قدم وس����اق« مشيرا الى ان 
هناك تنسيقا مس����تمرا وبشكل 
يوم����ي بني االمان����ة العامة لدول 
مجلس التعاون اخلليجي واجلهات 
املعنية في الكويت وعلى رأسها 
وزارة اخلارجية في كل ما يتصل 
بالترتيبات واملواضيع املتصلة 
بالقمة. وذكر ان وزراء خارجية 

أبوظبيـ  أ.ف.پ: نبه األمني العام حللف شمال األطلسي 
ــن امس الى ان دول اخلليج ودول  اندرس فوغ راسموس
ــي تواجه االخطار نفسها، وبينها االرهاب.  حلف االطلس
ــي مؤمتر حول  ــاركني ف ــن مخاطبا املش وقال راسموس
ــي واالمارات العربية املتحدة:  العالقات بني حلف االطلس
ــكل متزايد في  ــها تؤثر بش ان االخطار والتهديدات نفس
ــن كل دولنا، الفتا الى ان من بني هذه االخطار التطرف  ام

واالرهاب واجلرمية عبر احلدود. واعرب راسموسن عن 
ــووي االيراني،  ــال البرنامج الن ــي حي قلق حلف االطلس
ــات النووية اليران  ــن الطموح ــال: لدينا قلق جدي م قائ
ــتقرار واالمن  ــن تأثير ذلك على املنطقة احليوية لالس وم
ــن الى تسوية للنزاع في الشرق  العامليني. ودعا راسموس
ــتند الى حل الدولتني، بحيث تعيش اسرائيل  األوسط تس

وفلسطني )...( جنبا إلى جنب بسالم وامن.

منطقتنا. 
إل����ى ذلك ق����ال االم����ني العام 
التعاون اخلليجي  لدول مجلس 
عبدالرحمن العطية انه على يقني 
وثقة تامة بان ما تقوم به الكويت 
وعلى رأسها صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد كفيل بإجناح 
القمة اخلليجية بالكويت في ديسمبر 
 املقبل. وأضاف العطية في حديث
ل� »كونا« ان ما تقوم به الكويت 
وعلى رأسها سمو األمير واحلكومة 
الرشيدة والقائمون على التحضير 
كفيل بعون اهلل ان يسهم في اجناح 
القمة واخل����روج بالقرارات التي 

الى تناول جميع القضايا املتعلقة 
مبنطقتنا باحلوار البناء والنقاش 
الهادف السيما تلك التي تعنى بامن 
واستقرار منطقة اخلليج وعالقة 

دوله مع حلف »ناتو«.
 وتناول الشيخ ثامر العلي في 
اجللسة التي عقدت حتت عنوان 
»مبادرة اسطنبول.. الوضع احلالي 
والتوقعات املس����تقبلة« طبيعة 
العالق����ات اخلليجي����ة مع حلف 
الناتو السيما مبادرة اسطنبول 
التي قال عنها »انها تدعو الى اقامة 
تعاون عملي في املجاالت االمنية 
والدفاعية لتعزيز امن واستقرار 

أبوظبي � كونا: اكد نائب رئيس 
جهاز االمن الوطني الش���يخ ثامر 
العلي احترام دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية، وفي مقدمتها 
الكويت، احل���ق املكفول لكل دولة 
في امت���الك التكنولوجيا النووية 
الستخدامها في االغراض السلمية. 
اال انه اوضح � في حديث خاص ل� 
»كونا« على هامش اجتماع حلف 
شمال االطلس���ي )ناتو( مع دول 
مجل���س التع���اون اخلليجي � ان 
الدول اخلليجية تعارض بشدة في 
الوقت نفسه ادخال منطقة اخلليج 

في سباق نووي محموم.
 وقال ان انتشار اسلحة الدمار 
النووي  الس���الح  الشامل السيما 
اركان االمن واالس���تقرار  يقوض 
في اي منطقة في العالم ملا لها من 
تداعيات بالغة اخلطورة على جميع 
املستويات، الس���يما اذا كان هناك 
احتكار او احادية في امتالكها من قبل 
طرف او اطراف اقليمية دون االخرى.  
واضاف ان ذلك االمر يجعل ميزان 
النظام االمني االقليمي  القوى في 
مييل ملصلحة اح���دى القوى دون 
غيرها وهو الوضع الذي قد يغري 
الطرف النووي بالقيام مبغامرات غير 
محسوبة العواقب.  وقال انه بالنظر 
الى اهمية االستراتيجية احليوية 
على الساحة الدولية واخلصوصية 
السياس���ية واالجتماعية ملجلس 
التعاون اخلليجي، فإنه كمنظومة 
جغرافية وسياسية وثقافية واحدة 
من اكثر مناطق العالم تأثرا بحقيقة 
دقة معادل���ة مي���زان القوى على 

املستويني االقليمي والعاملي.
 من جانب آخر، قال الشيخ ثامر 
العلي كمتحدث رئيسي في جلسة 
العمل االولى ضمن االجتماع الذي 
يعقد حتت عنوان »ناتو االمارات.. 
التنسيق املش���ترك للمضي قدما 
مببادرة اسطنبول« انهم يتطلعون 

العطي�ة: واثقون من قدرة الكويت على إنجاح القمة الخليجي�ة والخروج بقرارات تلبي الطموحات

ثامر العلي: نحترم حق أي دولة في امتالك
التكنولوجيا النووية الستخدامها في األغراض السلمية

عبداهلل بن زايد افتتح اجتماع حلف األطلسي في أبوظبي

الكويت:  دور حيوي لألمم المتحدة في صيانة الحدود مع العراق

لجنة األمم المتحدة للتعويضات تصرف 610 ماليين دوالر للكويت

األمم املتحدة � كونا: أشادت الكويت بالدور »املهم واحليوي« الذي 
تقوم به االمم املتحدة والس����يما ادارة عمليات حفظ الس����الم لصيانة 
العالم����ات احلدودية بينه����ا وبني العراق تنفيذا لق����رار مجلس االمن 
رقم 833 لعام 1993. جاء ذلك ف����ي كلمة وفد الكويت الدائم لدى األمم 
املتح����دة التي ألقاها نائ����ب املندوب الدائم خل����ف بوظهير أمام جلنة 
املسائل السياسية اخلاصة وإنهاء االستعمار التابعة للجمعية العامة 
في دورتها ال� 64 خالل مناقشتها بند »استعراض شامل لكامل مسألة 
عمليات حفظ السالم من جميع نواحي هذه العمليات«. وقال بوظهير 
ان دول����ة الكويت تش����يد بالدور املهم واحليوي ال����ذي تقوم به األمم 
املتحدة لصيانة العالم����ات احلدودية بني الكويت والعراق مضيفا ان 
الكويت تعرب في هذا الشأن عن تقديرها وشكرها للجهود التي تبذلها 
ادارة عمليات حفظ السالم الجناز اعمال الصيانة املطلوبة. وأشار الى 

أن الكويت قام����ت بتنفيذ جميع التوصيات الواردة في التقرير الفني 
اخلاصة بازالة العوائق وتهيئة الظروف املناسبة لعمل اللجنة الفنية 
التابعة لالمم املتحدة للقي����ام بواجبها في صيانة العالمات احلدودية 
مؤكدا اس����تعداد الكويت التام ملواصلة تقدمي املساعدات والتسهيالت 
الالزمة والدعم اللوجيستي الذي حتتاجه األمم املتحدة لتسهيل مهمتها 
في اجلانب الكويتي من احلدود.  وذكر ابوظهير أن مس����اهمة الكويت 
في ميزانيات عمليات حفظ الس����الم زادت خمسة أضعاف في االعوام 
القليلة املاضية مضيفا انها التزمت مع ذلك بدفع مساهماتها في جميع 
هذه امليزانيات بالكامل وفي الوقت احملدد إميانا منها بأن توفير املوارد 
الالزمة هو عامل رئيسي ال غنى عنه لنجاح البعثات في أداء ما يكلفها 
به مجلس األمن من مهام حلفظ الس����لم واألمن الدوليني آمال أن تلتزم 

جميع الدول بسداد أنصبتها بالكامل وفي الوقت احملدد.

جني����ڤ � كونا: أعلنت جلنة األمم املتح����دة للتعويضات أمس انها 
صرفت حلكومة الكويت مبلغا قدره 610 ماليني دوالر يغطي 10 مطالبات 

ناجحة.
وأضافت اللجنة ان خمسة من التعويضات في الفئة »اي« واخلاصة 
مبطالبات جهات وشركات القطاع العام، في حني ان اخلمسة األخرى من 
الفئة »اف« اخلاصة بالقطاع احلكومي واملنظمات الدولية واحلكومات 

مبا فيه����ا املطالبات البيئية. وأوضحت انه عقب هذه اجلولة س����يتم 
ايضا اإليفاء بعشر مطالبات اضافية في الفئتني »اي« و»اف« حلكومة 
الكويت منها مطالبتان في مج����ال البيئة. وقالت ان ما خصص أمس 
يرفع حجم ما دفعته اللجنة للمطالبني من أفراد ومؤسسات وقطاعات 
حكومية حتى اآلن مقابل األضرار الناجتة عن الغزو العراقي الغاش����م 

عام 1990 الى ما يقارب 28.234 مليار دوالر.

راسموسن: التطرف واإلرهاب والجريمة أخطار مشتركة تواجهها دول الخليج و»األطلسي«


