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الشيخ د.محمد الصباح متحدثا إلى وزير اخلارجية اللبناني خالل االجتماع الوزاري ملنتدى املستقبل في مراكش             )رويترز(

حديث بني ولي العهد السعودي صاحب السمو امللكي األمير سلطان بن عبد العزيز والشيخ د.محمد الصباح

ولي العهد السعودي مستقبال الشيخ د.محمد الصباح

السفير فهد العوضي يقدم أوراق اعتماده إلى وزير اخلارجية التونسي

األمير استقبل بيل كلينتون وولي العهد والمحمد ووّدع رئيس أرمينيا

محمد الصباح: الكويت منخرطة في دينامية اإلصالح الكبرى لترسيخ الحكم الرشيد

العوضي قّدم أوراق اعتماده لوزير الخارجية التونسيالكويت تتعهد بدعم »األونروا« حتى تتم تسوية قضية الالجئين الفلسطينيين
األمم املتح����دة � كون����ا: تعهدت الكويت 
مبواصلة دعم وكال����ة األمم املتحدة لغوث 
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني في الشرق 
االدنى )االونروا( مادي����ا وذلك الى ان تتم 
تسوية قضيتهم وفقا لقرار اجلمعية العامة 

رقم 194.
جاء ذلك في بي����ان لوفد الكويت الدائم 
لدى األمم املتحدة أمس ألقاه السكرتير االول 
في الوفد نايف العتيبي امام جلنة املسائل 
السياسية اخلاصة وإنهاء االستعمار التابعة 
للجمعية العامة خالل مناقش����تها أنشطة 
وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني 
الفلسطينيني في الشرق االدنى )االونروا(. 
وقال العتيبي ان الكويت حكومة وش����عبا 
»ظلت ومازال����ت« تقدم املس����اعدة املادية 
والعينية ملجتمع الالجئني الفلس����طينيني 
وتساهم في متويل العديد من مشاريع البنية 

التحتية عن طريق املؤسسات الدولية.
وذكر ان الكويت ب����ادرت بتلبية النداء 
الذي اطلقته الوكالة في شهر ديسمبر من 
العام املاضي وتبرعت بكامل املبلغ املطلوب 
وهو 34 مليون دوالر لتغطية االحتياجات 

من املساعدات الغوثية الطارئة.
واضاف ان الكويت تبرعت كذلك مببلغ 
300 مليون دوالر ف����ي مؤمتر املانحني في 
باريس ومببلغ 14 مليون دوالر العادة اعمار 

مخيم نهر البارد في لبنان.
وشدد كذلك على ان الكويت حترص على 
مواصلة دعم االونروا من خالل التزامها الكامل 
في املساهمة الس����نوية البالغة 1.5 مليون 
دوالر اميانا منها بعدالة القضية الفلسطينية 
التي طال انتظارنا لرؤية حل لها من خالل 

تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
واشاد العتيبي بأداء الوكالة التي لم تبخل 

منذ انش����ائها عام 1949 بأي جهد في تقدمي 
اخلدمات الصحية والتعليمية واالجتماعية 

والغوثية الى جميع الالجئني.
واعرب عن امله في اس����تمرار وتوسيع 
الوكال����ة لالجئني  الت����ي تقدمها  اخلدمات 
الفلسطينيني في مناطق عملياتها اخلمس 
� الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وسورية 
واالردن � دون متييز بني منطقة واخرى رغم 
ما تواجهه من صعوبات مالية كبيرة قد تؤثر 

في مستوى وحجم تلك اخلدمات.
واعرب العتيبي عن قلقه الش����ديد إزاء 
وضع السلطات االس����رائيلية العقبة بعد 
األخرى امام األعمال اإلنسانية التي تقوم بها 
الوكالة من تدمير ملرافق ومنشآت ومدارس 
الوكالة منتهكة بذلك اتفاقية عام 1946 بشأن 
امتيازات األمم املتحدة وحصاناتها وكذلك 
االتفاق املوقع عام 1967 بني الوكالة وحكومة 

اسرائيل األمر الذي ميثل عائقا امام وصول 
املساعدات لالجئني. واعرب مندوب الكويت 
ايضا عن تقديره وإعجابه لتفاني موظفي 
الوكالة في اداء عملهم في ظل هذه الظروف 
الصعبة مشددا على ضرورة متتعهم بنفس ما 
يتمتع به بقية موظفي االمم املتحدة العاملني 

في املنطقة من امتيازات.
وابرز معاناة الالجئني الفلسطينيني الذين 
اصبح عددهم 4.7 ماليني ش����خص، مشددا 
على املسؤولية الدولية لوكالة االونروا في 
تقدمي جميع اخلدمات املمكنة لهم مع اإلبقاء 
على الوكالة الى ان تتم تس����وية قضيتهم 
على اس����اس قرار اجلمعية العامة رقم 194 
وممارس����تهم حلقهم الطوع����ي في العودة 
الكرمية الى ديارهم التي شردوا منها ومنحهم 
التعويضات الالزمة ملا حلقهم على مدار عدة 

عقود من أضرار مادية ومعنوية فادحة.

تونس � كونا: قدم س����فيرنا 
اجلديد لدى تونس فهد العوضي 
امس نسخة من اوراق اعتماده الى 
وزير الشؤون اخلارجية التونسي 

عبدالوهاب عبداهلل.
العوضي في  الس����فير  ونقل 
الوزير  ل� »كون����ا« عن  تصريح 
عب����داهلل تأكيده احل����رص على 
استمرار دعم العالقات التونسية 
� الكويتي����ة وتكثي����ف التعاون 

الثنائي.
وأوضح ان اللقاء تناول جملة 
من القضايا ذات االهتمام املشترك 
ومنها تعزيز العالقات »التاريخية 
الشقيقني  البلدين  والطيبة« بني 
الثنائي  التع����اون  وس����بل دعم 
الس����يما على املستوى التجاري 

اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح، 
الوزير عبداهلل  وبدوره حمل����ه 
حتياته الى نظيره الشيخ د.محمد 

الصباح.

والثقافي.
الوزير  ال����ى  العوضي  ونقل 
التونسي في هذه املناسبة حتيات 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 

دعا نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح الى حشد اجلهود واملساعي 
في اطار التنس���يق والتش���اور 
وتبادل اخلب���رات بني مجموعة 
الدول الثماني ودول منطقة الشرق 
األوس���ط للنظر في جميع سبل 
معاجلة كل ما من ش���أنه التأثير 
على األمن االجتماعي للمجتمعات 

واالستقرار السياسي.
وأكد الشيخ د.محمد الصباح 
في كلمة له الليل���ة املاضية في 
افتتاح االجتماع الوزاري ملنتدى 
املستقبل واحلوار الذي حتتضنه 
مدينة مراكش على مدى يومني ان 
العالم يواجه حتديات ومخاطر 
عاملية ته���دد اس���تقراره وأمنه 
نتيج���ة عوامل التغي���ر املناخي 
ارتفاع  وما يترت���ب عليه م���ن 
الغذائية والسلع  املواد  اس���عار 
االساسية واملواد الطاقية اضافة 
التحديات االمنية كاالرهاب  الى 
وانتشار اس���لحة الدمار الشامل 

وانتهاكات حقوق االنسان.
وأبرز ال���دور الريادي الكبير 
التي بادرت منذ  الفعال للكويت 
اس���تقاللها ع���ام 1961 الى تقدمي 
املساعدات التنموية للدول النامية 
ومتويل مشاريع البنية التحتية 
ومصاحبتها بالدعم في أكثر من 
100 دولة بغالف مالي فاق 14 مليار 
دوالر بنسبة متويل بلغت %1.31 
من الدخل القومي وهي نسبة أعلى 
من النس���بة املتفق عليها دوليا 

بأكثر من %0.61.
وأضاف ان الكويت ومببادرة 
من صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمد انش���أت صندوق 
احلي���اة الكرمية برأس���مال 100 
مليون دوالر ملساعدة الدول النامية 
على مواجهة ارتفاع اسعار املواد 
الغذائية وحتسني انتاجها الزراعي 
كما خصص���ت حملاربة الفقر في 
افريقيا مبلغ 300 مليون دوالر عن 

طريق البنك االسالمي للتنمية.
وشدد الشيخ د.محمد الصباح 
على انخراط الكويت املندمج في 
الكبرى في  دينامية االصالحات 
ع���دة مجاالت أساس���ية انطالقا 
من قناعة راسخة واميان مبدئي 
بسيادة القانون وتفعيله وترسيخ 

احلكم الرشيد وتعزيزه.
واستعرض مسيرة االصالحات 
التربي���ة والتعليم  في قطاعات 
والصح���ة وفي ميادين احلريات 

العام���ة الس���يما حري���ة الرأي 
والتعبير وحقوق املرأة التي شملت 
احلقوق السياسية في الترشيح 

واالنتخاب.
وأشار الى املرتبة املتقدمة جدا 
التي تبوأتها الكويت على مستوى 
التصني���ف االمم���ي واملنظمات 
االقليمية واجلهوي���ة والدولية 
املتخصصة في تقييم تطور الدول 
على مستوى التنمية البشرية حيث 
احتلت الكويت املرتبة االولى على 
مستوى العالم العربي في التنمية 
البشرية وفق تقرير برنامج األمم 
املتحدة االمنائي للتنمية االنسانية 

العربية لعام 2009.
ولفت كذلك الى مؤشر املساواة 
بني اجلنسني حيث حلت الكويت 
في املرتب���ة 33 عامليا في تقرير 
التنمية البش���رية للعام احلالي 
الصادر عن برنامج االمم املتحدة 
للتنمية وجاءت في صدارة ترتيب 
منظمة مراسلني بال حدود برسم 
هذا العام لبلدان الشرق االوسط 

في حرية الصحافة.
واع���رب نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير اخلارجية عن قلق 
الكويت الش���ديد من اس���تمرار 
التهديد املتواصل لالمن والسالم 
في املنطقة العربية بسبب تعنت 
احلكومة االسرائيلية التي ترفض 
االلتزام بقرارات الشرعية االممية 

واملواثيق واالعراف الدولية.
واك���د ثب���ات الكوي���ت على 
مواقفها الداعمة »للجهود االقليمية 
والدولية املبذولة ملساعدة العراق 

على التحديات االمنية والسياسية 
واالقتصادية مبا يؤدي الى احلفاظ 
على وحدته وسالمته االقليمية 
ليعيش بس���الم وأمن مع نفسه 

ومع جيرانه«.
وحذر من الدعوات املشبوهة 
التي  التمييز والعنصرية  لنشر 
تتعارض وكل الشمائل االنسانية 
والقيم السامية للديانات السماوية 
السمحة داعيا في هذا الصدد الى 
تغليب روح احلوار والتس���امح 
وقب���ول اآلخر في ظ���ل مجتمع 
متعايش يسوده االمن والسالم 
من أجل ضمان االستقرار واقرار 
العدالة االجتماعية في اطار تنمية 

شاملة مستدامة.
م���ن جهتها، ج���ددت وزيرة 
اخلارجي���ة األميركي���ة هيالري 
التزام بالدها بتوسيع  كلينتون 
تواصلها مع املجتمعات املسلمة 
عب���ر العالم ومواصل���ة البداية 
اجلدي���دة التي انطلق بها رئيس 
البي���ت األبي���ض ب���اراك أوباما 
وأعلنها في القاهرة مطلع الصيف 

املاضي.
ودعت الى تعزيز الش���راكات 
التي تتيح للمجتمع املدني فرص 
االندماج التنموي في مش���اريع 
االص���الح وتطوير فرص التقدم 
في ميادين التعلي���م والتقنيات 
والعلوم وادماج املرأة في النسيج 
االجتماعي واالقتصادي من خالل 
متكينها من جميع حقوقها والرقي 
باألعم���ال التجارية في اطار من 

التكامل االقتصادي.

وأك���دت ان الواليات املتحدة 
األميركي���ة س���تدعم ف���ي اطار 
ش���راكات متضامن���ة ومندمجة 
التجارية في املجتمعات  االعمال 
االسالمية التي تتيح فرص شغل 
البرامج  من خالل االستثمار في 
الرائ���دة ذات املردودية  احمللية 
حيث ستتجس���د هذه الشراكات 
عبر مش���اريع اهمها عقد مؤمتر 
قمة لالعمال التجارية في واشنطن 

بداية 2010.
كما اكدت ان بالدها س���تكون 
ش���ريكا ف���ي وض���ع االس���اس 
القتصاديات املعرفة املس���اعدة 
على االبتكار ومعاجلة التحديات 
االقتصادية والبيئية الكبرى من 
خالل تأس���يس برنامج املبعوث 
العلم���ي األميرك���ي وانط���الق 
العاملي للتكنولوجيا  الصندوق 

واالبتكار.
ومن جهته، عبر وزير خارجية 
دولة االم���ارات العربية املتحدة 
الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان 
عن حاجة املجتمعات الدولية الى 
مقاومة االحباط واليأس باالمل 

والرغبة في احلياة بسالم.
وجدد في كلمته التزام بالده 
مواصل���ة العمل في اطار منتدى 
املستقبل بفضيلة احلوار واالميان 
بقيمة االنسان وحقوقه في العيش 
الكرمي داخل بيئة سليمة ووسط 
آمن، وداعيا الى اقامة حوار مشترك 
حتركه االرادة املتضامنة لتطوير 
ارضية التعاون وتوسيعه من خالل 

اقتسام املسؤوليات والفرص.

ألقى كلمة في افتتاح منتدى المستقبل وأبرز الدور الريادي للكويت في تقديم المساعدات للدول النامية

محمد الصباح نقل تحيات األمير وولي العهد
ورئيس الوزراء لألمير سلطان بن عبد العزيز

العربية  الكوي���ت واململكة 
الروابط  السعودية وعمق 
االخوية التي جتمع الشعبني 
الش���قيقني اللذين يسيران 
بخطى حثيثة سريعة مطردة 
التقدم والرقي  نحو مدارج 
الرشيدتني  القيادتني  حتت 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وخادم احلرمني 
امللك عبداهلل بن  الشريفني 

عبدالعزيز.
حضر اللقاء من اجلانب 
ادارة مكتب  الكويتي مدير 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية د.الشيخ 
أحم���د الناصر، وس���فيرنا 
لدى الرب���اط محمد صالح 

الدويخ.

وج���رى خ���الل اللق���اء 
التأكيد على متانة العالقات 
السياسية واالقتصادية بني 

الشيخ نواف األحمد وسمو 
الشيخ ناصر احملمد رئيس 

مجلس الوزراء.

قام نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزي��ر اخلارجي��ة 
الش���يخ د.محم���د الصباح 
الليلة قب���ل املاضية بزي��ارة 
العربية  اململك��ة  ولي عهد 
الس���عودية صاحب السمو 
امللك���ي االمير س���لطان بن 
ف������ي مق���ر  عبدالعزي���ز 
اقامت���ه بعاصمة س���وس 
املغربي���ة الس���احلية التي 
يقضي فيها س���موه فترة 

نقاهة.
ونقل الش���يخ د.محمد 
الزيارة  الصباح خالل هذه 
لول���ي العه���د الس���عودي 
حتي���ات أش���قائه صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وس���مو ولي العهد 

أكدا متانة العالقات السياسية واالقتصادية بين البلدين

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال كلينتون صاحب السمو األمير خالل توديعه لرئيس أرمينياصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال الرئيس األميركي األسبق بيل كلينتون ويبدو محمد أبو احلسن وأحمد فهد الفهد

اس����تقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
بدار س����لوى مس����اء امس الرئيس بيل كلينتون رئيس 
الواليات املتحدة االميركية االس����بق، والوفد املرافق له 
وذلك مبناسبة زيارته للبالد. حضر املقابلة وزير شؤون 
الديوان االميري الشيخ ناصر صباح االحمد وعدد من كبار 
املسؤولني. وفي وقت الحق استقبل سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد في ديوان أسرة آل الصباح 
بقصر بيان الرئيس كلينتون والوفد املرافق. حضر املقابلة 
وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل ووزير 
املالية مصطفى الش����مالي ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء روضان الروضان واملستشار بالديوان األميري 

محمد أبواحلسن ووكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل 
ووكيل ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد 
اخلالد والوكيل املساعد بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ فهد اجلابر. هذا وعقب االستقبال أقام سموه مأدبة 

عشاء على شرف الرئيس كلينتون والوفد املرافق.
وكان صاحب الس����مو األمير الش����يخ صباح االحمد 
استقبل بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ 

نواف االحمد.
كما استقبل سموه بقصر بيان صباح امس سمو الشيخ 

ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء.
إلى ذلك، غادر البالد الرئيس سيرج ساركيسيان رئيس 

جمهورية ارمينيا الصديقة والوفد الرسمي املرافق له بعد 
زيارة رسمية اس����تغرقت يومني أجرى خاللها مباحثات 

رسمية مع صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد.
وكان عل����ى رأس مودعيه عل����ى ارض املطار صاحب 
الس����مو األمير الش����يخ صباح األحمد وسمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد ورئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 
ونائب رئيس احلرس الوطني الشيخ مشعل األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ونائب وزير 
شؤون الديوان األميري الش����يخ علي اجلراح والوزراء 
واملستشارون واحملافظون وكبار املسؤولني بالدولة وكبار 

القادة في اجليش والشرطة واحلرس الوطني.

وقبيل مغادرته استقبل الرئيس سيرج ساركيسيان 
رئيس جمهورية ارمينيا الصديقة امس رئيس غرفة جتارة 
وصناعة الكويت علي الغامن واعضاء غرفة التجارة وذلك 

مبقر اقامته بقصر بيان.
وحضر املقابلة رئيس بعثة الشرف املرافقة املستشار 

بالديوان األميري محمد شرار.
وقام الرئيس س����يرج ساركيسيان رئيس جمهورية 
أرمينيا بزيارة الى املركز العلمي التابع ملؤسسة الكويت 
للتقدم العلم����ي، حيث اطلع على هذا الصرح احلضاري 
الذي يحمل رسالة واضحة تهدف الى نشر املعرفة وتنمية 

الوعي بأهمية احملافظة على البيئة.

وقد كان في استقباله اعضاء مجلس االدارة ومديرو 
شركة ادارة املركز العلمي.

إلى ذلك، بعث صاحب الس����مو األمير الشيخ صباح 
االحمد ببرقية تهنئة ال����ى الرئيس حامد كرزاي رئيس 
جمهورية افغانستان االسالمية الصديقة، عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة فوزه في االنتخابات الرئاسية 
لفترة رئاس����ية جديدة متمنيا سموه له موفور الصحة 

والعافية ودوام التوفيق والسداد.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد وسمو 
الش����يخ ناصر احملمد رئيس مجلس ال����وزراء ببرقيتي 

تهنئة مماثلتني.


