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اعلن رئي���س مجلس إدارة 
جمعية اله���ال األحمر برجس 
البرجس ان اجلمعية سترسل 
اليوم طائرة محملة بخمس���ن 
طنا م���ن اخليام للمنكوبن في 
التي تعرضت  جزيرة هاييتي 
لزلزال مدمر راح ضحيته آالف 

الضحايا.
وق��ال البرجس في تصريح 
ل� »كونا« ان هذه املساعدات متت 
بناء على توجيهات من صاحب 
الس���مو االمير الش���يخ صباح 
األحمد وس���مو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
وثمن البرجس سرعة استجابة صاحب السمو األمير وتفاعله 
الس���ريع مع األحداث وإقراره للمبادرات اإلنس���انية في إطار دعم 
املنكوبن، مش���يرا الى توفير طائرتن لنقل املساعدات اإلنسانية 

الى هاييتي.
وذكر ان الطائرة األولى س���تغادر اليوم، فيما ستغادر األخرى 
يوم اجلمعة املقبل، معربا عن بالغ ش���كره جلهود صاحب السمو 
االمي���ر ورئيس مجلس الوزراء على توفير الطائرات لنقل اخليام 

للمنكوبن في هاييتي.
وحول مدى حاجة املنكوبن الى اخليام فقط، قال البرجس انه 
مت جتهيز املواد االغاثية واالدوية »اال ان احلاجة امللحة حاليا هي 
توفي���ر اخليام كما ان االحتاد الدول���ي للصليب االحمر اكد حاجة 
الس���كان للخيام بشكل مستعجل وسيقوم باملساعدة في نقل هذه 

اخليام الى املنكوبن«.
واضاف ان املساعدات تأتي مببادرة حكومية صادقة تهدف الى 
اغاثة املتضررين في هاييتي، مش���يرا الى حماسة شباب اجلمعية 
املتطوعن العداد الشحنة بالشكل الذي يضمن تغطية االحتياجات 

املهمة حملتاجيها.
وقال ان اجلهود اإلنس���انية تكاتفت ملواجهة آثار الزلزال الذي 
ضرب اجلزيرة وراح ضحيته مئات اآلالف، مشيرا الى ان الكويت 
من أولى الدول التي اعلنت مبادرة من صاحب السمو االمير لتقدمي 

املساعدات العاجلة للمكنوبن في هاييتي.
واعتبر البرجس تكليف اجلمعية من قبل مجلس الوزراء للعمل 
على ايصال املساعدات للمنكوبن في هاييتي »شرفا عظيما نعتز 
به كمتطوعن خلدمة بلدنا ومساعدة املنكوبن«، يذكر ان صاحب 
السمو االمير أمر بالتبرع ملكنوبي الزلزال في جزيرة هاييتي مببلغ 

3 ماين ونصف املليون دوالر.

أكد على العالقات الودية واألخوية بين بالده والكويت

السفير الباكستاني لـ »األنباء«: بالدنا ضحية لإلرهاب
وعلى الهند أن تختار التعاون مع باكستان على أساس الحوار البناء

البرجس: طائرة كويتية محملة
 بـ 50 طنًا من الخيام تغادر إلى هاييتي 

القنصلية المصرية تدعو مواطنيها 
الستخراج جواز السفر الجديد

دعت القنصلية العامة املصرية لدى الكويت املواطنن املصرين 
الى القيام باستخراج جواز الس���فر اجلديد خال فترات تواجدهم 
ف���ي مصر من خال التوجه الى مكاتب مصلحة اجلوازات والهجرة 

واجلنسية التابع لها املواطن.

اسـتمرار العمليـات اإلرهابية ال يعني فشـاًل في سياسـة محاربتها ..وتزايدها يهدف لتشـتيت انتبـاه قواتنا األمنية

الكويت اعترفت بكل عرفان بدور باكستان في محاربة اإلرهاب ونتلقى مساندة ودعمًا ماديًا وغيره من الدول الصديقة
الهند حرمت ماليين المسلمين حق تقرير المصير في كشمير.. وإسالم آباد دعت إلى استئناف الحوار لكن نيودلهي لم تستجب

 بشرى الزين
اكد س���فير باكس���تان لدى 
الكويت افتخار عزيز ان الكويت 
وباده ترتبطان بعاقات ودية 
واخوية، موضحا ان هذه العاقات 
تش���كلت بفضل وح���دة الدين 
والثقافة والقيم وغيرها والتي 
تساعد على توطيد وترسيخ هذه 

الروابط.
واذ ب���ن عزيز، في تصريح 
ل� »األنباء«، ان اكبر اختبار ألي 
عاقة هو اختب���ار الوقت، فقد 
شدد على ان هذه العاقات ظلت 
صامدة وبكل فخر، الفتا الى ان 
ه���ذه العاقات حتت���اج الى ان 
تترج���م الى تعاون في مجاالت 
مثل التجارة والصناعة والدفاع، 
مش���يرا الى ان االمكانيات غير 
احملدودة ميكن اس���تغالها من 

اجل مصلحة كا البلدين.
العمليات  وحول اس���تمرار 
االرهابية في مناط���ق متفرقة 
بباكس���تان واحلديث عن فشل 
باده في مكافحتها، قال عزيز: ال 
يجب اساءة فهم حدوث الهجمات 
االرهابية او التفجيرات االنتحارية 
على انها فشل في سياسة محاربة 
االرهاب، مضيفا ان االرهابين 
يلج���أون بش���كل متزاي���د الى 
الهجمات االنتحارية بسبب الفشل 
التام وتكرار حدوث هذه الهجمات 
يهدف الى تشتيت انتباه قوات 

االمن واضعاف معنوياتها.
واكد جناح باده في استئصال 
االرهابين من سوات وماالكند، 
مبينا انها في الطريق الى اعادة 

احلالة الطبيعية الى مناطق اخرى 
في وزيرستان واملناطق القبلية 

االدارية الفيدرالية.
وفي رده على مدى التنسيق 
� االفغاني وجدواه  الباكستاني 
في احلد من الهجمات االرهابية، 
اوضح عزيز ان البلدين يتمتعان 
بعاقات صداقة وهي في مسار 
متصاع���د، خاص���ة منذ مجيء 
الدميوقراطي���ة في  احلكوم���ة 
باكستان، الفتا الى وجود مجال 
العاقات حيث  دائم لتحس���ن 
متلكان آليات ثنائية متنوعة من 
اجل تنسيق سياستهما، حيث يتم 
عقد اجتماعات منتظمة لضمان 
احلصول على نتائج امثل ضد 

تهديد االرهاب.
وفي تعليقه عما قاله الرجل 
الثاني في تنظيم القاعدة امين 
الظواه���ري م���ن ان اجلي���ش 
اداة في  الى  الباكستاني حتول 
يد االدارة االميركية ضد الشعب 
الباكس���تاني وجيرانه، اعتبر 
عزي���ز ان ذلك دعاي���ة ارهابية 
تهدف الى تبرير سياس���ة غير 
انسانية، مشيرا الى ان احلكومة 
الباكستانية واجليش الباكستاني 
يحارب���ان االرهابي���ن من اجل 
املصلحة اخلاصة، الفتا الى ان 
البيانات املضلل���ة التي تصدر 
عن اآللة الدعائية لارهابين هي 
جزء من استراتيجيتهم لكسب 
التعاط���ف ملخططاتهم الدنيئة، 
مؤكدا دعم االمة الباكس���تانية 
لقواتها املس���لحة، مذكرا بأنها 
حارب���ت ال���ى جان���ب اجليش 

النظامي في عمليات قتالية ضد 
االرهابين.

وح���ول ما يق���ال من تدخل 

للطائ���رات االميركي���ة في هذه 
العمليات دون اعان ذلك رسميا، 
اوضح الس���فير الباكستاني ان 

تكنولوجي���ا الطائرات من دون 
طيار توفر فعالية تكنولوجية 
ضد العمليات االرهابية، ومع ذلك 
لديها النزعة الى خلق دمار اضافي 
مبا فيه قتل االبرياء، مشيرا الى 
ان احلكومة الباكستانية نقلت 
حتفظاتها على استخدام الطائرات 
دون طيار وهي مستمرة في طرح 

املوضوع باحملافل املختلفة.
وأشار عزيز الى ان الكويت 
الدولي  مثل باقي دول املجتمع 
اعترفت بكل عرفان بدور باكستان 
في محاربة تصدير االرهاب، مبينا 
ان باده تتلقى املساندة والدعم 
سواء كان ماديا أو غيره من جميع 
الدول الصديقة مبا فيها الكويت 
في شكل متويل وتدريب ومعدات 

وغيرها.
وف���ي رأيه جت���اه العاقات 
بن باده وجارته���ا الهند، اكد 
التزام باكس���تان بالس���ام مع 
نيودلهي واحلاج���ة الى عملية 
احلوار مع الهن���د من اجل حل 
جميع القضايا العالقة مبا فيها 
النزاع على كش���مير الذي يعد 
لب القضية، حيث حرم ماين 
املسلمن من حق تقرير املصير 
من قب���ل الهند ألكثر من نصف 
قرن واحلكومة الباكستانية حثت 
الهند على استئناف عملية احلوار 
املركب، مذكرا بأنه اذا لم وحتى 
تس���تأنف عملية احلوار وكلتا 
الدولتن حتان خافاتهما فإن 
السام في جنوب آسيا سيكون 

مبنزلة حلم محير.
وع���ن تأخ���ر احملادثات بن 

البلدين بخصوص كشمير، قال 
عزيز: دعت باكستان في مناسبات 
عديدة الى استئناف عملية احلوار 
املركب والتي تهدف الى معاجلة 
جميع اخلافات بن الدولتن، لكن 
بكل أسف لم تستجب الهند بشكل 
ايجابي، معربا عن أمل باده في 
ان تسود حالة افضل، وان تعود 

الهند الى املفاوضات.
وفي رده ح���ول دعوة الهند 
الى تعاون لتب���ادل املعلومات 
مع باكس���تان لتف���ادي حدوث 
أي هجم���ات ارهابي���ة محتملة 
وانتقادها عدم جتاوب اسام اباد 
مع تلك الدعوة، أوضح عزيز ان 
االرهاب تهديد عاملي يؤثر ليس 
فقط على منطقة جنوب آسيا، 
ولكن العالم بأكمله. مشيرا الى 
انه ل���دى البلدين آلية متوافقة 
وثابتة ضد االرهاب، واقترحت 
احلكومة الباكستانية على الهند 
تفعيل هذه العملية، ولكن الهند 
رفضت ان تفعل ذلك. ومن جانبها، 
فإن باكستان تأخذ كل التدابير 
من اجل تق���دمي منفذي هجوم 
مومباي الى العدالة. مضيفا ان 
باكستان نفسها ضحية لارهاب 
ويجب على الهند أال تس���تخدم 
وسائل االعام لكي تسجل نقاطا 
ويجب ان تظهر ذكاء سياس���يا 
ونضج���ا وان تلجأ الى احلوار 
البناء مع باكستان حتى تستطيع 
الدولت���ن مواجهة تهديد  كلتا 
االرهاب بفاعلي���ة ويجب على 
الهند ان تخت���ار التعاون على 

أسس عملية.

النووي تحت السيطرة
وفي تعليقه على ما يثيره برنامج باكستان النووي من مخاوف بعض الدول 
وتصريح واشنطن بأنه حتت السيطرة، قال افتخار عزيز ان باكستان لديها 

نظام حتكم وسيطرة غاية في الكفاءة فيما يتعلق مبوجوداتها النووية .
واضاف: سياستنا هي لضمان وجود احلد االدنى من الردع الذي ميكن 
الوثوق ب��ه وقد قمنا بتأمني كل االجراءات الالزم��ة الزالة املخاوف الدولية 

بشأن موجوداتنا النووية االستراتيجية.
واعربت حكومة الواليات املتحدة عن ثقتها في الرعاية اآلمنة ملوجوداتنا 
النووي��ة وقد اتخذنا كل التدابير، واملجتمع الدولي على علم بس��المة وأمن 

موجوداتنا النووية احليوية.

السفير الباكستاني افتخار عزيز

برجس البرجس

تتقدم

اجلمعيـة الطبيـة الكويتيــة

بالتهنــئــة اخلال�صـــة واملباركــــة ال�صادقــة

اإىل مقــــام 

ح�صرة �صاحب ال�صمو/ ال�صيـخ �صبــاح الأحمــد اجلـابـر ال�صبــاح حفظه اهلل ورعاه

اأميــــر البـــــالد املفــــدى

و�صمو ويل العهد الأمني / ال�صيخ نـواف الأحـمـد اجلابـر ال�صـبـاح حفظه اهلل ورعاه

و�صمو رئي�س جمل�س الوزراء / ال�صيخ نا�صر املحمد الأحمد ال�صباح حفظه اهلل ورعاه

مبنا�صبة الذكــرى الرابعــة لتولــي اأميــر البــالد مقاليـد احلكم

كما ت�صكر كل من : 

رئي�س واأع�صاء جمل�س اخلدمة املدنية

ومعايل وزير ال�صحة / الدكتــور هــالل ال�صــايــر

الذين ل ياألون جهدا يف خدمة الطب والأطباء يف دولة الكويت

وال�صيد / الدكتــور اإبــراهيــم العـبـد الهـــادي  وكيل وزارة ال�صحة 

واأركــان وزارة ال�صحة

جلهودهم املتميزة والوا�صحة والتي اأثمرت عن اإقرار الكادر الفني لالأطباء، وم�صاواة بدلت الأطباء الغري كويتيني باإخوانهم الكويتيني 

وزيادة اأعداد الأطباء الكويتيني املبتعثني للدرا�صات العليا يف جمالت تخ�ص�صية متعددة

مما �صيكون له الأثر الطيب يف الإرتقاء مب�صتوى اخلدمات ال�صحية والق�صاء على الر�صوب الوظيفي الذي كان يعاين منه الأطباء

داعني اهلل العلي القدير اأن يحفظ الكويت واأهلها من كل مكروه


