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»أجمل وطن« 
في نسائية »اإلصالح«

نقل 26 حالة 
للمستشفيات 

خالل االحتفاالت

حت����ت ش����عار »لنجعله 
أجمل وطن« انطلقت انشطة 
املخي����م الربيعي الذي يقيمه 
نادي سنايا للفتيات باللجنة 
النسائية في جمعية االصالح 
االجتماعي بالتعاون مع إدارة 
التنمية األس����رية في وزارة 
األوقاف وتضمنت برامج املخيم 
الوطنية  الفقرات  العديد من 

والتراثية والترفيهية.

الط����وارئ  ادارة  اعلن����ت 
الطبية في وزارة الصحة عن 
نقل 26 حالة للمستش����فيات 
وعالج 46 اخ����رى في مواقع 
االحتفاالت باالعياد الوطنية. 
واوضح وكيل وزارة الصحة 
املس����اعد للش����ؤون الفني����ة 
د.خالد السهالوي في تصريح 
ل� »كون����ا« امس ان »احلاالت 
التي مت نقله����ا كانت نتيجة 
مش����اجرات وح����وادث طرق 
اضافة الى اصابات س����قوط 
واعياء في املواقع املختلفة من 
شارع اخلليج العربي ومناطق 
الشاليهات والوفرة وصبحان 

وجزيرة فيلكا«. 
واش����ار السهالوي الى ان 
وزارة الصحة قامت بتجهيز 
20 سيارة اسعاف في مراكز 
الوطنية  االحتفاالت باالعياد 
الى جتهي����ز عيادتني  اضافة 
رئيسيتني على شارع اخلليج 
العرب����ي مبينا ان س����يارات 
االس����عاف والعيادات مجهزة 
بجميع املعدات الطبية الالزمة 
والطواقم الفنية وانها ستعمل 
جني����ا الى جان����ب مع وزارة 
الداخلية في اماكن االحتفاالت. 
يذكر انه مت توزيع س����يارات 
االس����عاف على جميع اماكن 
االحتفاالت واملس����يرات في 
شارع اخلليج العربي ومناطق 
الشاليهات والوفرة وصبحان 
وجزيرة فيلكا حتس����با الي 
طارئ. كذلك مت جتهيز اقسام 
احل����وادث في املستش����فيات 
احلكومية باالدوية واملعدات 
الالزم����ة باالضافة الى وجود 
فريق طبي احتياطي يعمل على 

مدار الساعة.

عّم���ان � أ.ش.أ: يقوم رئيس 
الرفاعي  الوزراء األردني سمير 
الثاني من شهر  خالل االسبوع 
مارس املقبل بزيارة رسمية الى 
الكويت تلبية لدعوة رس���مية 
تلقاها من سمو رئيس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد حيث يجري 

اجلانبان مباحثات ترتكز على 
تعزيز العالقات الثنائية وسبل 
دعمها وتطويرها خاصة أن حجم 
االستثمارات الكويتية في األردن 

يقارب 8 مليارات دوالر.
الدس���تور  ونقلت صحيفة 
األردنية امس عن سفيرنا لدى 

األردن الشيخ فيصل احلمود قوله 
إن رئيس الوزراء األردني سمير 
الرفاعي سيقوم بزيارة رسمية 
إلى الكويت خ���الل فترة قريبة 
مش���يرا الى انه من املنتظر ان 
تتم بعد السابع من شهر مارس 

املقبل.

محمد الصباح: استغالل إسرائيل جوازات سفر أوروبية 
الرتكاب عملية إجرامية في بلد خليجي يجب أال يمر مرور الكرام

وزير الخارجية يبحث في موسكو مايو المقبل القضايا اإلقليمية والدولية
يقوم نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح بزيارة رسمية لروسيا االحتادية في 
شهر مايو املقبل. وصرحت مصادر كويتية لوكالة أنباء 
الشرق األوس����ط بأن وزير اخلارجية سيجري خالل 
الزيارة مباحثات مع نظيره الروسي سيرجي الڤروڤ 
تتعلق بس����بل تطوير العالقات الثنائية، اضافة الى 
مناقشة العالقات بني روسيا االحتادية ومجلس التعاون 

اخلليجي الذي ترأس الكويت دورته احلالية.
واشارت املصادر الى ان املباحثات ستتناول بصورة 

أساسية النظر في املواعيد املالئمة لزيارة من املزمع ان 
يقوم بها صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
مؤكدة ان هذه الزيارة ستشكل رافدا قويا ملسيرة العالقات 
الكويتية – الروسية من ناحية والعالقات بني موسكو 

ومجلس التعاون اخلليجي من ناحية أخرى.
واوضح����ت املصادر ان الش����يخ د.محمد الصباح 
س����يتبادل خالل الزيارة مع نظيره الروسي سيرجي 
الڤروڤ اآلراء ووجهات النظر حول القضايا اإلقليمية 
والدولية، الفتة الى املستوى الرفيع من التفاهم السياسي 

بني الكويت وموسكو حيال العديد من القضايا اإلقليمية 
والدولية. وأشادت املصادر مبسيرة العالقات املتطورة 
واملثمرة التي تربط الكويت وروس����يا االحتادية من 
مختل����ف املجاالت، مؤكدة حرص الكويت على تعزيز 
هذه الروابط على كل املستويات. وشددت على أهمية 
تطوي����ر العالقات االقتصادية بني الكويت وروس����يا 
االحتادية، مش����يرة الى توافر فرص كبيرة للنهوض 
بهذه العالقات، خاصة بعد ان بدأ االقتصاد الدولي في 

التعافي من تداعيات األزمة املالية العاملية.

اتف���اق نهائ���ي لتوقي���ع اتفاقية 
التجارة احل���رة في العام احلالي 
2010 خالل رئاسة الكويت الدورة 
احلالية ملجلس التعاون اخلليجي 
لدول اخللي���ج العربية، الفتا الى 
عقد اجتم���اع أوروبي - خليجي 

في مايو املقبل.
من جهت���ه قال وزير خارجية 
لوكسمبورغ جان أسيلبورن في 
مؤمتر صحافي مشترك عقده مع 
الشيخ د.محمد الصباح ان بالده 
ترتب���ط بالكويت بعالقات جيدة 
ايجابي للغاية متطلعا  وبتعاون 
التعاون بني  الى توس���يع رقعة 
البلدين. وأعرب عن األمل في أن 

وفي هذا الش���أن رأى الشيخ 
د.محمد الصباح ان القاعدة التقنية 
التي تتمتع بها لوكسمبورغ ورأس 
املال الذي ميكن ان توفره الكويت 
يتسنى لهما العمل بانسجام تام.

وفيم���ا يتعلق مبل���ف ايران 
الن���ووي ق���ال الش���يخ د.محمد 
الصب���اح ان كل دولة متتلك حق 
انتاج الطاق���ة النووية لألغراض 
الس���لمية، مضيفا »نناشد ايران 
الوكالة  وبشدة االلتزام بشروط 
الدولية للطاقة الذرية«، مشددا على 
ان ملف ايران النووي يتعني أن تتم 

تسويته عبر املفاوضات.
وحول عملية السالم في الشرق 
األوس���ط أكد اجلانبان تأييدهما 
لتسوية الدولتني فيما قال وزير 
خارجية لوكسمبورغ ان »حدود 
اسرائيل فيما يراه االحتاد األوروبي 
مقصورة على حدود عام 1967«.

وكانت محكمة العدل األوروبية 
التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها 
أصدرت قرارا في الرابع والعشرين 
من فبراير اجلاري بعدم اعتبار اي 
شركة تش���يد في الضفة الغربية 
او في القدس الش���رقية تقع في 
اسرائيل. وكان نائب رئيس الوزراء 
ووزير اخلارجية الكويتي الشيخ 
د.محم���د الصباح ق���د وصل الى 
لوكس���مبورغ عصر امس االول 

في زيارة قصيرة.

تتمكن الكويت التي ترأس الدورة 
احلالي���ة ملجلس التع���اون لدول 
اخلليج العربية من التوصل الى 
اتفاق نهائي بشأن اتفاقية التجارة 
احلرة مع االحتاد األوروبي خالل 
العام احلالي. ولفت أسيلبورن الى 
ان »لوكسمبورغ تضم اكبر عدد من 
فروع شركة بترول الكويت العاملية 
)كيو 8( وان قيمة استثمارات شركة 
)كيو 8( في لوكسمبورغ تبلغ اكثر 
من 50 مليون يورو فيما تبلغ سعة 
مخزون الوقود لدى الشركة ستة 
ماليني ليتر من���ذ عام 1983 وهي 
توفر االحتياج األساسي من الوقود 

للوكسمبورغ«.

األوروب���ي الصغير اصبح مركزا 
ماليا اذ يضم 150 بنكا ونستطيع 
الدروس من  اس���تخالص بعض 
جتاربه خصوصا ونحن على أبواب 
خطة امنائية ضخمة طموحة نأمل 
أن تكون بداية لتحويل الكويت الى 

مركز مالي وجتاري عاملي«.
وأضاف »ناقشنا السبل املتاحة 
لربط ه���ذه الوحدات االقتصادية 
في لوكسمبورغ بالكويت وكذلك 
س���بل حتفيز التب���ادل التجاري 

واالقتصادي بني البلدين«.
وشدد الشيخ د.محمد الصباح 
على اهمية تعزيز احلوار اخلليجي 
� االوروبي املتعلق بالتوصل الى 

لوكسمبورغ � كونا: أدان نائب 
رئيس الوزراء ووزير اخلارجية 
الش���يخ د.محمد الصباح اغتيال 
القسام  القيادي بكتائب عزالدين 
التابعة حلركة حم���اس محمود 
املبحوح في دبي وقرار اسرائيل 
ضم احلرم االبراهيمي الى ما يسمى 

بالتراث االسرائيلي.
وأوضح الشيخ د.محمد الصباح 
في تصريح ل�»كونا« ولتلفزيون 
الكويت ان محادثات���ه مع وزير 
خارجي���ة لوكس���مبورغ ج���ان 
أسيلبورن تناولت »عملية السالم 
في الش���رق األوس���ط والهمجية 
االسرائيلية املس���تمرة ليس في 
اغتيال األشخاص وحسب بل في 
اغتيال تاري���خ وحضارة وتراث 
فلسطني كما نرى اآلن في موضوع 

احلرم االبراهيمي في اخلليل«.
ولفت الى ان املباحثات تطرقت 
الى استغالل اس���رائيل جوازات 
س���فر أوروبية كوسيلة الرتكاب 
»عملي���ة اجرامية ف���ي بلد عربي 
وخليج���ي عزيز وه���و االمارات 
العربي���ة املتحدة وما يتعني على 
الدول االوروبية ان تتخذ من رد 
فعل«، مشددا على ان »هذا العمل 
يجب أال مير مرور الكرام«. وأثنى 
الشيخ د.محمد الصباح على التقدم 
الذي أحرزته  املتميز  االقتصادي 
لوكس���مبورغ قائال »ان هذا البلد 

أدان قرار ضم الحرم اإلبراهيمي إلى ما يسمى بـ»التراث اإلسرائيلي«

الشيخ د.محمد الصباح خالل لقائه وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن

العلمي: الكويت استطاعت عبور العواصف 
بفضل حكمة أميرها وعالقاته الديبلوماسية

»التربية«: التعاقد مع 113
معلمًا ومعلمة في األردن

رئيس وزراء األردن  يزور البالد  في مارس

اشاد أمني عام مجلس اجلالية 
العلمي  املصرية بالكويت م.علي 
بالدور املتميز والفريد الذي قامت 
به القيادة الكويتية برئاسة سمو 
األمير الراحل الشيخ جابر األحمد 
رحمه اهلل اثن����اء الغزو العراقي، 
وقال ان الكويت جنحت في اصعب 
امتحان عندما واجهت غزوا لم يكن 
في احلس����بان من اقرب اجليران، 
كانت الكويت قد س����اعدته كثيرا 
لكنه قلب املوازين واألعراف ورغم 
بش����اعة الغزو اال ان سمو األمير 
الراحل استطاع ادارة شؤون البالد 
بحنكة عالية ومهارة متميزة وعمل 

على تأمني جميع متطلبات الشعب الكويتي في الداخل 
واخلارج حتى حتقق النصر وعادت الشرعية، مؤكدا 
في الوقت نفس����ه ان موقف الكويتيني جميعا خالل 
االزمة كان رائعا ب����كل املقاييس لدرجة لم يتوقعها 
العدو وال الصديق لهذا البلد الصغير في مس����احته 
الكبير في مواقفه ولقد حتمل الشعب الكويتي بصبر 
وشجاعة مأساة الغزو العراقي ولم يستطيع الغزاة 

ثنيهم عن حبهم وتفانيهم لشرعيتهم.

واض����اف ان الكوي����ت تنتقل 
من عام الى آخر وس����ط بحر من 
العواصف والرياح العاتية ولكن 
بفضل اهلل تعالى ثم بحكمة ربان 
الكويت وشيخ الديبلوماسية في 
العالم صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وبعالقاته الدولية 
الكويت ان  املتميزة اس����تطاعت 
تطفو فوق ه����ذه العواصف رغم 
ما تعرضت له من هزات عنيفة وان 
وقوف العالم بأسره مع الكويت 
الكويت  نتاج طبيعي لسياس����ة 
احلكيمة جتاه اجلميع مما يؤكد 
اصالة هذا الشعب وحكمة قيادته 

ومدى ترابط وتالحم ابنائه.
وأضاف العلمي انه لم يحدث في التاريخ احلديث 
ان تعق����د دول العالم حتالفا دوليا حتت مظلة األمم 
املتحدة إلجبار املعتدي صدام حسني على اخلروج من 
الكويت واحلاق هزمية ساحقة بجنوده واذنابه، كما 
اشاد العلمي مبشاركة القوات املصرية خالل ازمة احتالل 
الكويت، ووصف العالقات املصرية � الكويتية بالعميقة 

والفريدة بني البلدين قيادة وحكومة وشعبا.

عمان � كونا: اعلنت رئيس���ة جلن���ة التعاق���دات 
اخلارجية في وزارة التربي���ة املتواجدة ف���ي االردن 
بدري����ة اخلالدي عن تعاقد اللجنة م����ع 113 معلم���ا 

ومعلمة لدعم املسيرة التعليمية في الكويت.
وقالت اخلالدي التي تشغل منصب مدير عام منطقة 
مبارك الكبير التعليمية في تصريح ل�� »كونا« انه مت 
قبول 113 معلما ومعلمة من االردنيني املتقدمني ممن 

يرغبون في العمل في مهنة التدريس في الكويت.
واضافت ان 113 معلما ومعلم���ة ت���م اختياره����م 
لتدريس مواد الرياضيات واللغة االجنليزي���ة للجنسني 
والتربية البدنية اناث بواقع 64 معلم���ا و49 معلمة، 
معربة عن املها بان يس����هموا في رفد ودعم املسيرة 

التعليمية داخل الكويت. واوضحت ان سير عمل اللجنة 
مت على اكمل وج����ه رغم عدم متكنها من التعاقد مع 
العدد املطلوب والبالغ 175 معلما ومعلمة نظرا لقلة 
عدد املتقدمني وعدم استيفاء عدد كبير منهم الشروط 
املطلوبة للقبول. واضافت ان وزارة التربي���ة ستعمل 
على س����د النقص من خالل اللجان األخرى العاملة 
ف���ي سورية ومصر وتونس معربة عن املها ان يت����م 
التعاقد مع األعداد الالزمة من املعلمني واملعلم����ات 

لسد احلاجة والنقص املوجود في املدارس.
واشادت اخلالدي باملس����توى العلمي للمتقدمني 
الختبارات القب����ول من مخرجات التربية التعليمية 

في االردن.

توجه وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي الى البرازيل 
امس حلضور مؤمتر دولي يناقش موضوعات التنمية االجتماعية ومكافحة 
الفقر واجلوع. وقال العفاس����ي في تصريح صحافي قبيل توجهه الى 
البرازيل انه س����يلقي كلمة الكويت في املؤمتر الذي ستتضمن محاوره 
متكني املجتمعات الضعيفة وتخفيف حدة الفقر ومكافحة اجلوع وتبادل 
اخلبرات حول وسائل تنمية االحداث التنموية. وأضاف ان زيارته للبرازيل 

تستمر اربعة ايام ثم يتوجه الى البحرين حلضور مؤمتر آخر.

العفاسي يشارك في مؤتمر
التنمية االجتماعية بالبرازيل
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