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وزير التخطيط األردني التقى مدير الصندوق الكويتي للتنمية وأكد متانة العالقات مع الكويت

البرلمان العربي يقيم ندوة عن االتجار بالبشر 
وحقوق المرأة  في الدساتير  العربية مايو المقبل

الزمانان: الكويت مهتمة
بدعم مشاريع التنمية باليمن

الحوطي: نتابع بأسى وضع الشعب الفلسطيني

صنعاءـ  كونا: أكد سفيرنا لدى 
اليمن سالم الزمانان اهتمام الكويت 
التنمية األساسية  بدعم مشاريع 
في اليمن ودأبها منذ نحو 45 عاما 
الكويتي للتنمية  عبر الصندوق 
علــــى اإلســــهام في دعــــم بنيتها 
التحتية خاصة في مجالي الصحة 

والتعليم.
وقــــال الزمانان فــــي لقاء مع 
الكويت قدمت عبر  ان  صحافيني 
الكويتي  الهالل األحمــــر  جمعية 
مساعدات إنســــانية للمتضررين 
من السيول التي اجتاحت محافظة 
حضرموت شرقي اليمن عام 2008 
والنازحني املتضررين جراء األحداث 
التي وقعت فــــي محافظة صعدة 

شمال غربي اليمن.
وأشار الى قيام اللجنة الشعبية 
الكويتية مبساعدة نازحي محافظة 

اكـــد  كواالملبـــور ـ كونـــا: 
سفيرنا في مانيال بدر احلوطي 
الكويت تتابع بقلق وأســـى  ان 
بالغني ما يتعرض له أبناء الشعب 
الفلسطيني الشقيق من اعتداءات 
إســـرائيلية متواصلة في احلرم 
القدســـي الشـــريف واحملاوالت 
اإلسرائيلية املســـتمرة لطمس 

الهوية اإلسالمية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير 
احلوطي الذي ميثل نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشـــيخ د.محمد الصبـــاح في 
االجتماع الوزاري اخلاص حلركة 

عدم االنحياز الذي استضافته العاصمة الفلبينية 
مانيال.

وقال احلوطي »ان ما نشـــهده من قبل اسرائيل 
من تعد ســـافر على بعض املمتلكات واملقدســـات 
اإلسالمية كاملسجد االبراهيمي ومسجد بالل بن رباح 
وأسوار البلدة القدمية للقدس الشريف وضم هذه 
املواقع لقائمة ما يسمى باملواقع التراثية اإلسرائيلية 
متناسية احلق التاريخي لهذه املقدسات واإلسالمية 

يدل على عدم احترام إســـرائيل 
ملشاعر األمة اإلسالمية«.

وأشـــار الى ان انعقـــاد هذا 
املؤمتر املهم يأتي في ظل أوضاع 
صعبة وحتديات أمنية وسياسية 
واقتصاديـــة عديـــدة تتطلـــب 
الدولي  تضافر جهـــود املجتمع 
وتسخيرها ملواجهتها واملساهمة 

في معاجلتها.
وأضـــاف احلوطي ان ظواهر 
االرهاب والتطـــرف واملخدرات 
والتمييز العنصري وتفشي روح 
العصبية والكراهية قد تعاظمت 
لتؤجج مشاعر البعض من معتنقي 
األديان والثقافات واالجتاهات السياسية وتوجه اعنف 

االتهامات والتجريح لرموزها ومبادئها وقيمها.
وأكد السفير الكويتي لدى الفلبني ان نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشـــيخ د.محمد 
الصباح أكد إدانة الكويت واســـتنكارها الشديدين 
للممارسات اإلسرائيلية اإلجرامية التي متثل استهانة 
بالشرعية الدولية وانتهاكا صارخا جلميع القوانني 

واعتداء على القيم والشرائع السماوية.

صعدة من خالل استهداف نحو 1500 
أسرة من النازحني داخل العاصمة 
صنعاء لتخفيف معاناتهم، الفتا الى 
تقدمي نحو 70 ألف دوالر من أجهزة 
طبية ومعدات لتغطية احتياجات 

مستشفى »الكويت« في صنعاء.
اليمنية  العمالة  وفيما يخص 
في الكويت قال الزمانان انه يتم 
منح ما بني 70 - 80 مينيا شهريا 
الكويت وفقا  الى  تأشيرة دخول 
الحتياجات سوق العمل معتبرا انها 

»نقلة نوعية مقارنة باملاضي«.
وأكد عدم وجــــود أي عوائق 
أمام العمالة اليمنية متوقعا تزايد 
احتياج السوق الكويتي للعمالة 
اليمنية في املستقبل، مشيرا الى 
ارتفاع معدل حركة الطيران املدني 
بني البلدين الشقيقني حيث ارتفع 
عدد الرحــــالت التجارية لطيران 
»اجلزيرة« الكويتية الى اليمن الى 
3 رحالت أسبوعية فيما ارتفع عدد 
رحالت شــــركة اخلطوط اجلوية 
اليمنيــــة الى الكويت الى رحلتني 

أسبوعيا. 

األردن: للمساعدات الكويتية بصمات واضحة في مشاريعنا التنموية
عّمـــانـ  كونـــا: اكـــد وزير 
الدولي  التخطيط والتعـــاون 
األردني د.جعفر حسان اهمية 
الدعم الذي تقدمه الكويت لبالده 
في مختلف املجاالت االجتماعية 

واالقتصادية.
وقال املتحدث الرسمي باسم 
الوزارة عصام املجالي امس ان 
الوزير حسان أكد خالل لقائه 
الليلة قبل املاضية املدير العام 
الكويتـــي للتنمية  للصندوق 
االقتصادية العربية عبدالوهاب 
البدر »ان للمساعدات الكويتية 
بصمـــات واضحة فـــي متويل 
العديد من املشـــاريع  وتنفيذ 
واملبادرات ذات االولوية التنموية 
في عدد من القطاعات احليوية 
كالصناعة والتعدين والطاقة 
واملياه والبنية التحتية والصحة 

والتعليم«.
وأضاف املجالي في تصريح 
لـ »كونا« ان الوزير األردني شدد 
على اهمية تعزيز عالقات التعاون 
األردني ـ الكويتي في مختلف 
املجاالت وبخاصة االقتصادية، 
معربا عن تطلـــع بالده الدائم 
»لتوثيق عرى التعاون الثنائي 
مع الكويت ومؤسساتها املختلفة 
ملا فيه مصلحة وخير الشعبني 

الشقيقني«.
وأكد الوزير حسان ان األردن 

والكويـــت »ترتبطان بعالقات 
سياســـية واقتصادية متينة 
بفضـــل توجيهـــات القيادتني 
احلكيمتني في البلدين وحرصهما 
املستمر على تعزيز وتوطيد هذه 
العالقات في املجاالت املختلفة 
ذات االهتمام املشترك«.وأوضح 
املجالي ان الوزير األردني اطلع 
املدير العام للصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية على اجلهود 
التي تبذلها احلكومة األردنية 
في وضع البرامج واملشـــاريع 
التنمويـــة للفترة املقبلة و»ان 
االردن فـــي املراحـــل النهائية 
من اعـــداد البرنامج التنفيذي 
التنموي لألعـــوام 2012/2010 
والذي يتضمن مشـــاريع ذات 
أولوية اقتصادية واجتماعية«.

وقال املجالي ان البدر أعرب في 
املقابل عن استعداد الصندوق 
الكويتي للوقـــوف الى جانب 
االردن ملساعدته على مواجهة 
هذه التحديات، مشـــيرا الى ان 
الكويتية  ـ  »العالقات األردنية 
عالقات تاريخية ومتميزة على 

جميع الصعد«.
وأكد في السياق ذاته اهمية 
العالقـــة املتميـــزة التي تربط 
الصنـــدوق الكويتـــي باألردن 
وضرورة العمل على تطويرها 

في مختلف املجاالت.

دمشقـ  كونا: أكد عدد من نواب 
مجلس االمة املشاركني باعمال البرملان 
العربي املؤقت املنعقد في دمشـــق 
اهمية القرارات التي اتخذها البرملان 
فى دورته االولى للعام احلالي في 
املجاالت السياســـية واالقتصادية 
واالجتماعية واملرأة والطفولة.وقال 
عضو جلنة الشـــؤون االقتصادية 
واملالية في البرملان العربي االنتقالي 
النائب مرزوق الغامن في تصريح 
لـ »كونا« انه مت اعتماد احلســـاب 
اخلتامي لعـــام 2009/2008 اضافة 
الى اعتماد النظـــام املالي للبرملان 
العربي فى صيغته النهائية.وأشار 
الى االتفاق على اقامة منتدى عربي 
للميـــاه لتوحيد الرؤيـــة العربية 
بقضايا املياه واالتفاق على رؤية 
موحدة للبرملان العربي في دورته 
املقبلة تختص بتنمية وتنشـــيط 

السياحة في الوطن العربي.
ولفت الغـــامن الى االتفاق على 
دعم وتعزيز االستثمار في الوطن 
العربـــي وتنظيم منتـــدى عربي 
للحماية التشـــريعية في مشاريع 
البنية التحتية. وأكد ادانة البرملان 
للعملية االرهابية واغتيال القيادي 
الفلســـطيني محمود املبحوح في 

دبي.
من جهتـــه، قـــال عضو جلنة 

الشؤون التشـــريعية والقانونية 
وحقـــوق االنســـان النائـــب علي 
الدقباســـي في تصريـــح مماثل لـ 
»كونا« ان البرملان العربي وافق على 
اقامة ندوة ملواجهة مشـــاكل وآثار 
الفقر واحلروب والصراعات واجلفاف 
والتصحـــر على الوطـــن العربي 
والتنمية.وأضـــاف »انني وجهت 
دعوات للبرملان ولرئيسة البرملان 
لالتصال واقامة حوارات مع البرملان 
األوروبي واألفريقي والالتيني بهدف 
محاصرة الكيان الصهيوني وكشف 
انتهاكه الواضح للمواثيق واالعراف 

والقوانني الدولية«.
وقـــال عضو جلنة الشـــؤون 

االجتماعيـــة والثقافيـــة واملـــرأة 
والشـــباب فـــي البرملـــان العربي 
االنتقالي النائب مخلد العازمي في 
تصريح مماثل لـ »كونا« ان البرملان 
قرر دعم الشباب العربي من خالل 
انشاء برملان للشباب العربي يسهم 
في رفع قدراتهم وتقوية صالتهم 
وتبادل خبراتهم واعدادهم لالسهام 
الفاعل في بناء وادارة شؤون أوطانهم 
وأمتهم العربية. وأضاف ان البرملان 
قرر ايضا اقامة ندوة في محافظة 
الالذقية السورية في النصف االول 
من مايو املقبل حول قضية االجتار 
بالبشر وحقوق املرأة والطفولة في 

الدساتير والتشريعات العربية.

مخلد العازمي

سالم الزمانان

عبدالوهاب البدر خالل لقائه د.جعفر حسان

علي الدقباسي

.. والصندوق يوقع »تمويل ميناء سقطرى« باليمن بـ 50 مليون دوالر
صنعاء ـ أ.ش.أ: يوقع الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية يوم الثالثاء املقبل 
بالعاصمة اليمنية صنعاء مع وزارة التخطيط 
والتعاون الدولي اليمنية على اتفاقية متويل 
ــقطرى بتكلفة تقدر بـ 50  مشروع ميناء س
مليون دوالر، ومن املقرر ان يصل مدير عام 
ــاء االثنني املقبل  ــدوق الى صنعاء مس الصن

لهذا الغرض.

ــي اطار نتائج  ــي توقيع االتفاقية ف  ويأت
املباحثات التي عقدها مسؤولو الصندوق خالل 
الفترة املاضية مع املسؤولني اليمنيني، والتي 
اسفرت عن توقيع اجلانبني باالحرف االولى 
على االتفاقية في 17 نوفمبر 2009، كما تأتي 
االتفاقية في اطار تقدمي املبلغ الذي تعهدت به 
الكويت في مؤمتر املانحني بلندن في نوفمبر 

2006 وقيمته 200 مليون دوالر.

سفيرنا لدى البوسنة يقدم أوراق 
اعتماده لسياليجيتش

زيناوي يشيد بعمق العالقات 
اإلثيوبية ـ الكويتية

سراييڤو ـ كونا: قدم ســــفيرنا اجلديد لدى البوسنة والهرسك 
محمد خلف أوراق اعتماده لرئيس مجلس الرئاسة البوسني د.حارث 
سياليجيتش وذلك في احتفال رسمي عقد في قصر الرئاسة البوسنية 
أمس. وقد نقل السفير خلف بهذه املناسبة لرئيس مجلس الرئاسة 
البوسنية حارث سياليجيتش وألعضاء الرئاسة والشعب البوسني 
حتيات صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، متمنيا ان تشهد 
العالقات بني البلدين الصديقني املزيد من التطور في جميع املجاالت. 
وشدد السفير خلف خالل اجتماعه الى الرئيس سياليجيتش على 

موقف الكويت الداعم لسيادة ووحدة أراضي الدولة البوسنية.
من جانبه فقد أوضح سياليجيتش ان البوسنة والهرسك والكويت 
لديهما قواســــم مشــــتركة كبيرة جتعل كال من البلدين قريبني من 
بعضهما البعض شــــاكرا مواقف الكويت املشــــرفة في دعم الدولة 

البوسنية منذ إعالنها االستقالل قبل حوالي 18 عاما.
وقد حمل الرئيس سياليجيتش السفير الكويتي اجلديد حتيات 
قيادة وشعب البوسنة والهرسك لصاحب السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد مشيدا مبواقف ودعم سموه املستمر للبوسنة والهرسك.
وعبر ســــياليجيتش في هذه املناســــبة عن ترحيبــــه بافتتاح 
ســــفارتنا في العاصمة البوســــنية مؤكدا ان الســــفارة ستلقى كل 
اشكال الدعم واملساعدة في القيام مبهامها في خدمة العالقات الطيبة 

بني البلدين.

أديس ابابا ـ كونا: أشـــاد 
رئيس الوزراء اإلثيوبي ملس 
زيناوي امس مبا وصلت اليه 
التـــي جتمع بالده  العالقات 
بالكويت من عمق، معربا عن 
سعادته لهذا املستوى املتقدم 
في تطور العالقات الثنائية.

جاءت هذه االشادة خالل 
اجتماع رئيس الوزراء االثيوبي 
زيناوي مع سفيرنا لدى اثيوبيا 
احمـــد ســـالم الوهيب امس 
مبناسبة تعيينه مؤخرا سفيرا 

للكويت في أديس ابابا.
وذكر بيان صادر عن ســـفارتنا في أديـــس ابابا ان زيناوي 
أشاد بزيارة ســـمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
الى اثيوبيا وما أسفرت عنه من نتائج مثمرة متثلت في توقيع 

العديد من اتفاقيات التعاون بني البلدين.
كما أشاد باملشاريع التي يشـــرف عليها الصندوق الكويتي 
للتنميـــة والتي تركز على البنيـــة التحتية في مختلف املناطق 

االثيوبية.

في ختام مهرجان أيام كويتية في مصر

محافظ األقصر يشيد بالتآخي بين مصر والكويت
 هناء السيد

علــــى مدار 5 أيام تعانقت خاللها أبراج الكويت وآثارها 
مع آثار األقصر في سيمفونية عزفت اجمل معاني للتآخي 
بني الشعبني الكويتي واملصري وخالل الندوات التي عقدت 
ومعرض وزارة اإلعالم اطلع قيادات وشعب محافظة األقصر 
على الكويت وتاريخها وحضارتها وثقافتها واعترف أبناء 
االقصر من املثقفني بأنهم تربوا على اصدارات الكويت التي 
اسهمت بشكل كبير في تشكيل ثقافتهم من خالل اصدارات 
سالســــل عالم املعرفة وعالم الفكر ومجلة العربى وغيرها 
من االصدارات التي كانت تباع باسعار زهيدة مساهمة من 
الكويت لنشــــر الثقافة العربية وفى ختام اعمال املهرجان 
وفى تصريحات خاصة لـ »األنبــــاء« ثمن محافظ األقصر 
د.سمير فرج جهود الكويت لنجاح املهرجان الذي يعد أول 
مهرجان يقام من دولة عربية بعد ان اصبحت األقصر محافظة 
وأشاد فرج بتنظيم املعرض معربا عن تقديره لالصدارات 
التي اهتمت وزارة اإلعالم بإبرازها وأهمها املوسوعات التي 
حتكى تاريخ وسياسة الكويت وكذلك الكتب اخلاصة عن 
أمراء الكويت ومسيرة الدميوقراطية وكذلك اصدارات عن 
الصندوق الكويتي للتنمية واملشاريع التنموية التي ينفذها 

فــــي الدول العربية وخاصة مصر ولم ينس جناح الكويت 
االصدارات األدبية ملجلة العربي ومعاجم البابطني الشعرية 
وكذلك املكتب الكويتي للمشروعات اخليرية اذ نفذ العديد 
من املشاريع اخليرية في صعيد مصر وأشاد فرج مبا وصلت 
اليه الكويت من منو وازدهار في ظل القيادة الرشيدة لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد وما تشهده الكويت من 

نهضة في جميع املجاالت مثمنا ما وصلت الية املرأة الكويتية 
ودخولها البرملان ومسيرتها للحصول على حقوقها السياسية 

مما يؤكد أهمية دورها عبر التاريخ الكويتي.
وأعرب فرج عن تقديره لدور الكويت وحمايتها ورعايتها 
ألبناء مصر العاملني بها وخاصة أبناء األقصر مؤكدا ان مصر 
والكويت منذ تاريخ طويل اندمجا ليصبحا منوذجا للتآخي 
العربي وأشــــار إلى انه سيبحث خالل الفترة القادمة سبل 
دعم التعاون والتآخي بني محافظة األقصر وإحدى محافظات 
الكويت مما يتيح الفرص للزيارات وإقامة املشاريع وأشاد 
فرج بدور سفيرنا بالقاهرة د.رشيد احلمد الذي لعب دورا 
مهما في جناح املهرجان ليخرج بتلك الصورة املشرفة ودعا 
فرج إلقامة املهرجان بشكل دائم »األقصر ـ الكويت« مدينة 
للتآخي العربي ومن جانبه أشــــاد القائم بأعمال سفارتنا 
بالقاهرة عمر الكنــــدري بالنجاح الذي حققه املهرجان من 

خالل انشطته الثقافية واإلعالمية.
مشــــيرا الى ان املهرجان شــــمل عددا من الندوات حول 
االكتشافات االثرية في الكويت والتعاون االثري بني مصر 
والكويت إضافة الى سبل زيادة الوعي العربي للسياحة االثرية 

في محافظة األقصر مبشاركة متخصصني من البلدين.

محافظ األقصر متحدثا للزميلة هناء السيد    )ناصر عبدالسيد(

نـ�شــتــــريبدر احلوطي

ت : 22460150/5املباركية

جموهراتكم املر�صعـة بالأملـا�س

وال�صـاعـات الثمـينـة

باأعلى الأ�سـعار

يوجد لدينا

جموهرات

و�ساعات ثمينة

م�ستعملة

ملس زيناوي

السعودية لوضع آثار نجران تحت مظلة »اليونسكو«
جنران )الســــعودية( ـ كونا: 
كشــــف املدير التنفيــــذي جلهاز 
التنمية السياحية في منطقة جنران 
السعودية صالح بن محمد آل مريح 
امس ان الهيئة العامة للســــياحة 
واآلثار في اململكة تسعى الى وضع 
عدد من آثــــار املنطقة حتت مظلة 
منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم 
والثقافة )يونسكو(. وقال آل مريح 
في تصريح لـ »كونا« امس ان الهيئة 
تســــعى الى أن تكون آثار منطقة 
»حما« بنجران حتت مظلة اليونسكو 
وضمن قائمة التراث العاملي، موضحا 
ان منطقة حما التي تبعد 130 كلم عن 
جنران حتتوي على عدد من اآلبار 
وعدد كبير من الكتابات والنقوش 
والرسوم املكتوبة على الصخور 
واجلدران.وفي ســــياق آخر، أشاد 
آل مريح بأول زيارة لسفيرنا لدى 
السعودية الشيخ حمد جابر العلي 

الى جنران األســــبوع املاضي الى 
جانب عدد من سفراء دول مجلس 
التعاون اخلليجي لدى السعودية 
تقديرا منهم لهذه املنطقة الغنية 

بالتراث والتاريخ واحلضارة.

وكان الشيخ حمد جابر العلي 
كرم آل مريــــح على جهوده خالل 
الزيــــارة التي ســــاهمت في إبراز 
منطقة جنران وتعريف الوفد الزائر 

بتاريخها وحضارتها.

الشيخ حمد جابر العلي مكرما صالح آل مريح

أبوخوصة: وزير اإلعالم ال يعي أهمية الوحدة الوطنية
اعتبر الناشط السياسي عايض 
ابوخوصـــة ردود وزير اإلعالم 
الشيخ أحمد العبداهلل في جلسة 
استجوابه مؤخرا دليال دامغا على 

تقصيره في إدارة وزارته.
وقال ابوخوصة في تصريح 
له ان العبداهلل اثبت مبا ال يدع 
مجاال للشك ان اجراءاته ال ترقى 
الى تبرئته مما ورد في صحيفة 
استجواب النائب علي الدقباسي 
التي بني فيها عدم التزام الوزير 
بتعيني مراقبني حســـابيني على 
الفضائيـــة والصحف  القنوات 
اليومية. واضاف ابوخوصة قائال 

ان ملف الوحـــدة الوطنية ملف 
خطير للغاية وجدير باالهتمام 
لكن يبـــدو ان وزيـــر اإلعالم ال 
يعـــي ذلك كمـــا أنه تهـــاون مع 
القنوات الفضائية املشبوهة التي 
ضربت الوحدة الوطنية واساءت 
للكويت أمام الدول الشقيقة. وأكد 
ابوخوصة ان قانوني املطبوعات 
والنشر واملرئي واملسموع قوانني 
العبداهلل وجتب  الوزير  اهملها 
محاسبته على ذلك حتى يكون 
عبـــرة لغيره من الوزراء وحتى 
ال يفقد الشـــعب الكويتي ثقته 

عايض ابوخوصةباملؤسسة التشريعية.


