
الجمعة 26 مارس 2010   3محليات

الكويت تعرب عن قلقها من تدهور
األوضاع اإلنسانية في أفغانستان

جني���ڤ � كون���ا: أعرب���ت 
الكويت ام���س عن »قلقها ازاء 
تدهور األوضاع االنسانية في 
افغانستان وما يعانيه شعبها 
م���ن فق���ر وحرمان مس���تمر 
وارتفاع معدالت وفيات األطفال 
والتقدم احمل���دود في الرعاية 

الصحية«.
ودعت الكويت � في كلمتها 
 � أمام مجلس حقوق االنسان 
املجتمع الدولي الى دعم حكومة 
أفغانستان ملواصلة التزاماتها 
ووفائها مبا ورد في دستورها 
وارتباطها باملعاهدات الدولية 
التي أصبحت طرفا فيها والعمل 

على تنفيذ تلك االس���تراتيجية للحد من الفقر 
وضمان مش���اركة املرأة في صنع القرار وبذل 

مزيد من اجلهد في بناء املؤسسات.
وقال امللحق الديبلوماسي بوزارة اخلارجية 
أحمد البعيجان في كلمة الكويت »ان حكومة بالدي 
تدعو املجتمع الدولي الى توفير كل الدعم الالزم 

لتحقيق املصاحلة الوطنية في 
افغانستان النهاء حال االقتتال 
بني أفراد الشعب الواحد والعمل 
على حتسني الظروف املعيشية 
الس���بيل  انها  اليومية، حيث 
الوحيد نحو خلق بيئة مستقرة 

في أفغانستان«.
البعيج���ان حرص  وأك���د 
الكويت على حتسني الظروف 
املعيشية وتوفير احلياة الكرمية 
للش���عب األفغان���ي بتقدميها 
منحة قدرها 30 مليون دوالر 
من خ���الل الصندوق الكويتي 
للتنمي���ة االقتصادية العربية 
ولالسهام في برنامج دعم اعمار 

أفغانستان.
واشار الى مش���اركة بالده في أعمال مؤمتر 
أفغانستان الذي عقد في يناير املاضي في لندن 
»بهدف مشاركة املجتمع الدولي في جهوده لتمكني 
الشعب األفغاني من التمتع بحقوقه األساسية التي 

نصت عليها املواثيق واملعاهدات الدولية«.

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئة ال���ى الرئيس كارولوس بابولياس 
رئي���س جمهورية اليونان الصديقة عبر فيها عن 
خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا 
س���موه لفخامته موفور الصح���ة ودوام العافية، 
وللبلد الصديق دوام التقدم واالزدهار. كما بعث 
سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة 

مماثلت���ني. من جانب آخر، بعث صاحب الس���مو 
األمير ببرقية تهنئة الى الرئيس محمد ظل الرحمن 
رئيس جمهورية بنغالديش الش���عبية الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمني���ا لفخامته موفور الصحة 

ودوام العافية.
كما بعث سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء 

ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

األمم املتح����دة � كون����ا: دعت 
الكويت البلدان املتقدمة الى تقدمي 
املس����اعدات اإلمنائية الى البلدان 
األقل منوا رغم األزمة االقتصادية 
التي مير بها العالم مس����تعرضة 
ما قام ب����ه الصن����دوق الكويتي 
العربية في  للتنمية االقتصادية 

هذا املجال.
جاء ذلك في بيان لوفد الكويت 
الدائم لدى األمم املتحدة ألقاه مدير 
الكويتي  العمليات في الصندوق 
للتنمية االقتصادية العربية فوزي 
احلنيف أمام اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة ف����ي دورتها ال� 64 خالل 

اجتماع رفيع املستوى بشأن»التمويل من أجل التنمية« 
الذي انعقد خالل اليومني املاضيني.

وقال احلنيف انه مما ال ش����ك فيه ان هناك حاجة 
لتوفير التمويل الالزم للتنمية وان تلك احلاجة اشتدت 
في ظل األزمات التي حدثت بعد توافق آراء »مونتيري« 
وهو املؤمتر الدولي املعني بتمويل التنمية الذي انعقد 
في مدينة مونتيري في املكسيك عام 2002. وأضاف 
»اننا إذ نقدر التقدم احملرز في إيجاد مصادر متويل 
مبتكرة بآليات جديدة إال أن توافق آراء )مونتيري( 

أدرك أهمية توافر مساعدات التنمية الرسمية«.
وحث الدول املتقدم����ة على اتخاذ اجراءات جادة 
للوصول مبا تقدمه من مساعدات إمنائية رسمية الى 
0.7% من إجمالي دخلها القومي وهي نس����بة التزال 
دون املستوى املنشود ولم تتجاوز 0.30%، األمر الذي 
يقتضي أن تضاعف الدول املانحة املتقدمة جهودها 
لتوفير مزيد من املوارد املالية امليسرة ملواجهة احلاجة 

املتزايدة لتمويل التنمية في الدول النامية.
وب����ني احلنيف ان االقتصاد العاملي يش����هد فترة 
من تباطؤ النمو ذات أبعاد س����لبية جدا على الدول 
النامية يتمثل أهمه����ا في انخفاض حاد في التجارة 
العاملية وتدف����ق رؤوس األموال اخلاصة وانخفاض 

أسعار السلع األساسية وانكماش 
التحويالت املالية املتجهة الى الدول 
األقل منوا فضال عن ارتفاع معدالت 
البطالة وتقلص مستويات دخل 
األفراد. وذكر ان أبعاد األزمة املالية 
الدول  العاملية على  واالقتصادية 
النامية تلق����ي كذلك بظالل ثقيلة 
عل����ى اجلهود املبذول����ة لتحقيق 
األهداف اإلمنائية لأللفية بحلول 
ع����ام 2015 مبا في ذلك زيادة عدد 
الفقراء مبس����تويات متفاوتة في 

البلدان النامية.
وحذر من أن الوضع سيزداد 
س����وءا اذا لم تتوافر لتلك الدول 
املزيد من املوارد املالية امليس����رة ملواجهة التحديات 
الناجمة عن األزمة االقتصادية السيما ان أكثر الدول 
فقرا وأقلها قدرة على مواجهة آثار االنكماش االقتصادي 
ومختلف الصعوبات ومنها أزمة الغذاء العاملية وما 
يحدثه تغير املناخ من آثار سلبية في قطاع الزراعة 
وعلى اجلهود املبذولة للتصدي للفقر واجلوع. وقال 
ان املؤشرات االقتصادية واالجتماعية للدول النامية 
تظهر أن ه����ذه األزمات فرضت مس����تجدات جديدة 
وجعلت تنفيذ ش����ركاء التنمية لتعهداتهم السابقة 
أمرا ملحا. وقال احلنيف ان الكويت بادرت في مؤمتر 
القمة االقتصادية واالجتماعية للدول العربية التي 
استضافته في يناير 2009 الى إنشاء صندوق لدعم 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة في الدول العربية 
برأسمال قدره مليارا دوالر ساهمت فيه الكويت مببلغ 
500 مليون دوالر. وأضاف »ان الكويت تدرك متاما أن 
مواجهة األزمات واستعادة الثقة بالقدرة على حتقيق 
األهداف اإلمنائية لأللفية تتطلبان جتديد العزم من 
جميع شركاء التنمية وبذل كل ما بوسعهم من جهد 
وإمكانيات للتع����اون على توفير ما تتطلبه املرحلة 
املقبلة م����ن موارد مالية لتمويل العمليات والبرامج 

اإلمنائية في مختلف املجاالت«.

رئيس وزراء بلغاريا اختتم زيارته الرسمية

الكويت وبلغاريا وقعتا مذكرة تفاهم لفتح األجواء 

غادر رئيس وزراء جمهورية بلغاريا بويكو بوريسوف 
والوفد املرافق له بعد زيارة رس����مية للبالد استغرقت 
يوما واحدا بدعوة من س����مو رئي����س مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد.
وكان ف����ي وداعه على ارض مط����ار الكويت الدولي 
رئيس بعثة الش����رف املرافقة املستشار بديوان سمو 
رئيس مجلس الوزراء د.اس����ماعيل الشطي وعدد من 
كبار املسؤولني بديوان س����مو رئيس مجلس الوزراء 

وسفيرا البلدين.
 وكان س����مو الش����يخ ناصر احملمد عقد في ديوان 
أسرة آل الصباح بقصر بيان مساء اول من امس جلسة 
مباحثات رس����مية مع رئيس وزراء جمهورية بلغاريا 

بويكو بوريسوف.
وجرت املباحثات بني اجلانبني في أجواء ودية حيث 
مت بحث العالقات الثنائية في ش����تى املجاالت وسبل 

تطويرها مبا يحقق مصالح الش����عبني وبحث القضايا 
الدولية ذات االهتمام املشترك.

حضر املباحثات النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك ورئيس بعثة الشرف 
املرافقة املستشار بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء 
د.اسماعيل الشطي ووزير النفط ووزير اإلعالم ووزير 
املالية باإلنابة الش����يخ أحمد العبداهلل ووزير التجارة 
والصناعة أحمد الهارون ووزير املواصالت ووزير الدولة 
لشؤون مجلس األمة د.محمد البصيري وكبار املسؤولني 
في وزارة اخلارجية وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء 
والطيران املدني والهيئة العامة لالستثمار والصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية وسفير الكويت 

لدى جمهورية بلغاريا فيصل مطلق العدواني.
كما حضر املباحثات الوفد الرسمي املرافق لرئيس 

وزراء جمهورية بلغاريا.

وعقب املباحثات احتفل بالتوقيع على اتفاقية للتعاون 
االقتصادي والفني بني حكومت����ي البلدين وقعها عن 
حكومة الكويت وزير النفط ووزير اإلعالم ووزير املالية 
باإلنابة الشيخ أحمد العبداهلل وعن حكومة جمهورية 
بلغاريا وزير االقتصاد والطاقة والس����ياحة ترايتشو 

دمييتروف تراكوف.
كما وق����ع اجلانبان على مذكرة تفاهم بش����أن فتح 
األجواء بني حكومتي البلدين وقعها عن حكومة الكويت 
وزير املواصالت ووزير الدولة لش����ؤون مجلس األمة 
د.محمد البصيري وعن حكومة جمهورية بلغاريا وزير 
النق����ل والتقنيات املعلوماتية واملواصالت الكس����ندر 

تسفيتكوف.
هذا وأقام سمو الشيخ ناصر احملمد مأدبة عشاء على 
شرف رئيس وزراء جمهورية بلغاريا بويكو بوريسوف 

والوفد املرافق له مبناسبة زيارته الرسمية للبالد.

السفير الفرنسي يقلد املستشار مالك الوزان وسام االستحقاق

أحمد البعيجان

فوزي احلنيف

املستشار مالك الوزان ومدير إدارة أوروبا السفير الشيخ علي العبداهلل يتوسطان السفير الفرنسي وعميد اجلالية الفرنسية وعددا من احلضور

الفريق الركن الشيخ أحمد اخلالد مستقبال اللواء أركان حرب تيسير مكرم

توقيع مذكرة تفاهم فتح األجواء د.إسماعيل الشطي في وداع رئيس وزراء بلغاريا

القيادة السياسية هنأت اليونان وبنغالديش

رئيس األركان التقى مدير كلية الحرب العليا ألكاديمية ناصر العسكرية

في بيان لوفد البالد في اجتماع رفيع المستوى باألمم المتحدة

الخالد ومكرم بحثا تطوير
العالقات العسكرية المصرية ـ الكويتية

الكويت تدعو الدول المتقدمة لرفع
نسب مساعداتها للدول الفقيرة إلى 0.7 ٪

بشرى الزين
بأمر من الرئيس الفرنسي نيكوال 
ساركوزي قّلد السفير الفرنسي لدى 
البالد جان رونيه جيان املستشار في 
البعثة الكويتية الدائمة في جنيڤ 
مال����ك الوزان وس����ام االس����تحقاق 
الوطني برتبة فارس تقديرا لألعمال 
اإلنسانية واملساعدات التي قدمها لعدد 
من املقيم����ني األجانب ومن اجلالية 
الفرنس����ية فترة االحتالل العراقي 
الغاشم. وفي احتفال بهذه املناسبة مت 
في مقر اقامة السفير الفرنسي مساء 
أول من أمس أعرب جيان عن تقديره 
للمحتفى به، مشيرا الى ان مشاعر 
الصداقة التي تربط البلدين والشعبني 
الفرنسي والكويتي متتد الى عقود 
من الزمن، وان وسام املستشار مالك 
الوزان هو واحد من أرقى األوسمة 

الوطنية وهو األقدم.
واستذكر جيان سنوات االحتالل 
العراقي للكويت ومعاناة الكويتيني 
واملقيمني اثر دخول القوات العراقية 

التي أثرت في جميع مناحي احلياة، 
معيدا الى األذهان اجتياح اجليوش 
العراقي����ة ومحاصرته����ا الكوي����ت 
واتخاذه����ا فندق ش����يراتون مركزا 
للمناوبة، مذكرا بأنه منذ األيام األولى 
ألغسطس من العام 1990 مت توقيف 

عدد من املواطنني الفرنسيني.
الى ان  الفرنسي  السفير  وأشار 
املستشار مالك الوزان كّون عالقات 
صداقة مع الفرنس����يني خالل تلقيه 
دروس����ا لتعلم اللغة الفرنسية في 
معهد ڤولتي����ر، وأخذ مبادرة مبنح 
س����لع غذائية أساسية من مخزون 
شركة الوزان وتوزيعها مجانا على 
املواطنني األوروبيني والفرنس����يني 
بصفة خاصة الذين كانوا مجبرين 
على البق����اء في منازله����م دون ان 

يستطيعوا اخلروج منها.
كما عرض السفير الفرنسي لقطات 
من حياة املستشار مالك الوزان الذي 
بدأ حياته العملية في القطاع األهلي 
في مجموعة الوزان، وبعد االحتالل 

قرر دخول الس����لك الديبلوماس����ي 
بصفة ملحق في ادارة أوروبا وبعد 
ذلك ملحقا في س����فارة الكويت في 
ڤنزويال، كما مت تعيينه سكرتيرا أول 
في سفارة الكويت في هولندا ومنذ 
العام 2008 عمل مستشارا في بعثة 
الكويت الدائمة في األمم احملتدة في 
جنيڤ. من جانبه، عبر املستش����ار 
مالك الوزان عن سعادته لتقلده وسام 
االستحقاق الفرنسي، مشيرا الى انه 
شرف عظيم ان أحصل على وسام 
بأمر من رئيس اجلمهورية الفرنسية 
الصديقة الذي اعتبره تكرميا ووساما 
للكويت ودليال على عمق العالقات 
التاريخية الثقافية التي تربط البلدين 
الصديقني. وأضاف الوزان: اتشرف ان 
أكون ساهمت ولو بجزء بسيط من 
اجلهود املبذولة في تعميق العالقات 
بني الكويت وفرنسا، معربا عن شكره 
وامتنانه للجمهورية الفرنسية على 
هذه املبادرة الطيبة واحلفاظ على 

الروابط التاريخية.

بح���ث رئيس األركان العام���ة للجيش الفريق 
الركن أحمد اخلالد أمس مع مدير كلية احلرب العليا 
ألكادميية ناصر العسكرية مبصر اللواء أركان حرب 

تيسير مكرم العالقات العسكرية بني البلدين.
وتبادل الفريق اخلالد لدى استقباله اللواء مكرم 
والوفد املرافق له االحاديث الودية وبحث اجلوانب 
العسكرية املتعلقة ضمن محور الزيارة مشيدا بعمق 

العالقات الثنائية بني البلدين وحرص الطرفني على 
تعزيزها وتطويرها.

وحضر اللق���اء معاون رئي���س األركان لهيئة 
االس���تخبارات واألمن الل���واء الركن خالد اجلراح 
ورئيس هيئة التعليم العسكري اللواء الركن حامد 
القالف وآمر كلية عبداهلل املبارك للقيادة واألركان 

املشتركة اللواء الركن جواد عبداهلل القطان.

»العدل« تدعو أصحاب مستحقات مالية لمراجعة »التنفيذ« ابتداًء من األحد
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 ٭سنية عبداجلبار ولي
 ٭نادية عبدالرحمن حسن

 ٭سمير سهيل جنم احلميدان
 ٭عبدالوهاب علي محمد سالم
 ٭أمجد جنم عبدالكرمي حمزة

 ٭ماهر احمد بلبل
 ٭مبارك سالم راشد القحطاني

 ٭عباس حمزة عباس العلي
 ٭خليفة خلف سويلم العنزي

 ٭احلمي���دي حس���ني محس���ن 
املطيري

 ٭مبارك الفي مشحن رفيفان
 ٭حامد توفيق احمد شهاب

 ٭مشعل محمد ناصر
 ٭نايف مطر مدخر الرويعي

 ٭فهد غامن سعد الهاجري
 ٭حمد محمد سالم املري
 ٭عباس رمضان محمد

عب���داهلل  محم���د   ٭س���لطان 
السبيعي

 ٭منى جاسم محمد الرشيدي
 ٭محمد سعود حمد السبيعي

دعت وزارة العدل من لهم مس��تحقات مالية لدى االدارة العامة 
للتنفي��ذ من املواطنني واملقيمني ناجتة عن أحكام قضائية صادرة 
لصاحلهم الى مراجع��ة االدارة العامة للتنفيذ بقصر العدل الدور 
االول غرفة رقم 124 لتس��لم هذه املبال��غ اخلاصة بهم، وذلك في 
أوقات الدوام الرس��مي ابتداء من االح��د املقبل مصطحبني معهم 
املس��تندات الثبوتية اخلاصة بهم وفيما يلي أسماء أصحاب هذه 

املستحقات:

 ٭مبارك عمبر ماجد املطيري
 ٭مرمي سالم ابراهيم نافع

 ٭مكي ابراهيم احمد القالف
 ٭راشد براك صقر املرشاد

 ٭مروح حمدان املطيري
 ٭حسني احمد مال اهلل

 ٭هيثم محمد سكندر عبداهلل
 ٭زامل صالح زامل

 ٭طالل سعد مشعان العتيبي
 ٭وليد محمد الهندي

س���لطان  عب���داهلل   ٭رمي���ان 
الرميان

 ٭عادل مرشد عبداهلل البذالي
 ٭عبداهلل عبدالعزيز السويلم

 ٭مشاري مبارك العازمي
 ٭سالم فهيد العجمي

 ٭نواف شايع الشمري
 ٭رميضني جاسم الرميضني

 ٭ماجد حسني احلربي
 ٭سورو محمد العنزي

 ٭عذبي صالح البحراني
 ٭وليد حبيب السنان

 ٭يوسف فهد الغامن
 ٭سعد عايد االزمع

 ٭حمد جاسم كمال
 ٭بدر ناصر العتيبي

 ٭وائل فيصل الفارس
 ٭طالل مبارك علي

 ٭عبدالرحمن عيسى املذن
 ٭سمر حمد الشايع

 ٭حمد محماس احلربي
 ٭عدنان شمالن احلساوي

 ٭محمد اليش العجمي
 ٭عبدالعزيز عودة السعيدي
 ٭بندر عبدالرحمن النقيدان

 ٭سعد حسن العجمي
 ٭زيد مناحي العتيبي

 ٭سامي عبداهلل احلربي
 ٭عبدالرحمن احمد محمد
 ٭انور جاسم العبدالسالم

 ٭عايد سعيد الرشيدي
 ٭جنم عبداهلل دهش
 ٭راشد احمد اخلضر

 ٭ضياء حسني الزعابي
 ٭ماجد سعد مرزوق

 ٭شالل صبار الشمري
 ٭طالل مقعد عويد

 ٭ناصر سرور خليف

 ٭ابراهيم خليل الياسني
 ٭زيدان رواي العنزي

 ٭محمد علي القحطاني
 ٭فهيد سند احلربي
 ٭مطر ثاني السهلي

 ٭صالح جاسم العزال
 ٭سعود عبدالعزيز اخلميس

 ٭شريفة سالم املزين
 ٭مهدي علي احمد

 ٭مطلق سعد املطيري
 ٭عواض هزاع املطيري

 ٭يوسف سيد عبداهلل الرفاعي
 ٭جابر محمد حمود

 ٭ناصر عبداهلل الوطيان
 ٭يوسف خالد البندري

 ٭خالد احمد احملبوب
 ٭نرافال برابكار

 ٭فهد فيصل الياقوت
 ٭فهد يوسف الغامن

 ٭محمد سعود العيسى
 ٭عصام عبداللطيف عبداللطيف

 ٭عاشور غلوم محمد
 ٭سلمان مطلق العتيبي

 ٭سعد محسن البذالي

تقديرًا ألعماله التي قدمها للمقيمين األجانب والجالية الفرنسية خالل الغزو العراقي

ساركوزي قّلد مالك الوزان وسام االستحقاق برتبة فارس


