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جانب من االحتفال بافتتاح مركز الدفاع املدني في الضاحية اجلنوبية

..ورئيس الوزراء اللبناني سعد احلريري مستقبال أبو احلسناملستشار محمد أبواحلسن يسلم الرئيس ميشال سليمان رسالة صاحب السمو .. وخالل لقائه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري

في رسالة خطية تناولت سبل تعزيز العالقات بين البلدين سلمها أبوالحسن

األمير هنأ سليمان بعضوية لبنان في مجلس األمن

الصندوق الكويتي يضع حجر األساس لمركز طوارئ في ضاحية بيروت

بي���روت � كونا: اجتم���ع املوفد اخلاص لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد املستشار محمد 
أبواحلسن امس مع رئيس مجلس النواب اللبناني 
نبيه بري بحضور س���فيرنا ل���دى لبنان عبدالعال 

القناعي.
وأوضح الس���فير القناعي في تصريح ل� »كونا« 
عقب االجتماع انه جرى خالل االجتماع »بحث سبل 

تعزيز وتطوير العالقات بني الكويت ولبنان«.
وكان املستشار أبواحلسن قد سلم الرئيس ميشال 
سليمان أمس رسالة من صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد تناولت »العالقات الثنائية، إضافة الى 
تهنئة لبن���ان بانتخابه عضوا غير دائم في مجلس 
األمن الدولي عن آسيا واملجموعة العربية« وفق بيان 

صادر عن القصر اجلمهوري.

كما التقى املوفد اخلاص لصاحب الس���مو األمير 
يوم أمس األول كال من رئيس الوزراء سعد احلريري 

ووزير اخلارجية واملغتربني علي الشامي.
 من جهته أكد سفيرنا لدى لبنان عبدالعال القناعي 
أهمية املش���اريع اإلمنائية واخلدماتية التي أقامتها 

الكويت في مختلف املناطق اللبنانية.
جاء ذلك في تصريح ل� »كونا« مبناس���بة إقامة 
حفل عش���اء الليلة قبل املاضية على ش���رف املوفد 
اخلاص لصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
املستشار محمد ابواحلس���ن ونائب رئيس مجلس 
الوزراء للش���ؤون القانونية ووزير العدل ووزير 
األوقاف والشؤون االسالمية املستشار راشد احلماد 
واملدير العام للصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 

العربية عبدالوهاب البدر.

وأعرب القناعي عن متنياته بأن تشهد العالقات 
اللبنانية � الكويتية املزيد من التقدم واالزدهار، مؤكدا 
استمرار الدعم الكويتي للبنان في مختلف املجاالت 
ما أثمر مش���اريع إمنائية وخدماتية وإنتاجية في 
مختلف املناطق أس���همت إسهاما فعاال في دعم بقاء 
أبن���اء املناطق النائية والبعيدة في أرضهم ووفرت 

الكثير من فرص العمل.
وقال ان املش���اريع التي ينفذها الصندوق وبيت 
الزكاة الكويتي سواء أكان ذلك في قطاعات الصحة 
والكهرباء والتربية والطرق والس���دود أم في بناء 
املس���اجد ودعم صندوق الزكاة في لبنان من خالل 
تدشني مشاريع إنتاجية كان آخرها افتتاح مزرعة 
الرياحني في الش���مال تشكل رافدا أساسيا للتنمية 

االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية في لبنان.

بيروت ـ أحمد ناصر
من جهة أخ���رى، وضع 
وزير الداخلية والبلديات زياد 
بارود حجر األساس ملركز 
الطوارئ والدفاع املدني في 
الضاحية اجلنوبية لبيروت 
بحضور نواب املنطقة، ومدير 
الكويتي  ع���ام الصن���دوق 
للتنمية االقتصادية العربية 
الب���در وممثل  عبدالوهاب 
الصندوق في لبنان محمد 
الصادق���ي واملدير اإلقليمي 
للمنطق���ة العربي���ة مروان 
الغامن والقائم باحتاد سفارتنا 
في بيروت جاس���م الغامن. 
ورحب رئيس بلدية الغبير 
ابوسعيد اخلنسا باحملتفلني 
وشكر الكويت وقال ان احتاد 
بلديات الضاحية الذي قدم 
األرض سيس���اهم مبليون 
ونصف امللي���ون دوالر من 
كلفة املشروع الذي سيغطيه 
صندوق التنمية والبالغة 4 

ماليني و200 ألف دوالر. وقال 
ان الكويت مشكورة لكل ما 
فعلته للبنان، فقد ذهبت عبر 
الى كل  الكويتي  الصندوق 

اللبنانية األخرى،  املناطق 
وما ن���راه اليوم معمم على 
س���ائر املناط���ق اللبنانية، 
واملشاريع مستمرة من قبل 

الكويت���ي لناحية  اجلانب 
املالي لها،  التموي���ل  تأمني 
وان مشروع مركز الطوارئ 
والدفاع املدني هو في احتضان 

الت���ي تؤكد على  البلديات 
دورها االمنائي، واحتضان 
الكثيرة في  الناس  حاجات 
هذه املنطق���ة العزيزة على 

قلوبنا جميعا.
وختم بارود: »نضع حجر 
األس���اس ونرفع الس���تارة 
عن لوحة املشروع، ونعلن 
محبتنا وصداقتنا للكويت، 
ونؤكد اننا كلنا يد واحدة نوابا 
ورؤساء بلديات ومسؤولني 
ومواطنني في هذه املنطقة من 
لبنان، شراكتنا هي ضرورية 
إلجناز الكثي���ر، فاحلاجات 
كبيرة وملحة، والوقت قليل 
ويداهمنا، لكن اإلرادة صلبة 
والتصميم مستمر، إن شاء 
اهلل الى لق���اءات اخرى مع 
الكويت في مناطق اخرى من 
لبنان، كلها مناطق عزيزة 
على قلوبنا، وهي صامدة مثل 
صمود الضاحية اجلنوبية 

ملدينة بيروت.

رئيس الوزراء استقبل 
رئيس هيئة األركان المشتركة األميركية

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل لقائه رئيس هيئة األركان 
املشتركة األميركية األدميرال مايك مولن

رئيس األركان الفريق الركن الشيخ أحمد اخلالد مودعا مولن قبيل مغادرته البالد

استقبل سمو الشيخ ناصر 
احملمد رئيس مجلس الوزراء 
في قصر السيف امس بحضور 
نائ���ب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح ووزير الداخلية ووزير 
الفريق ركن  الدفاع باإلناب���ة 
م.الشيخ جابر اخلالد ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
روضان الروضان رئيس هيئة 
األركان املشتركة في الواليات 
املتح���دة األميركية االدميرال 
مايك مولن والوفد املرافق له 

مبناسبة زيارته للبالد.
حضر املقابلة رئيس االركان 
العامة للجيش الفريق الركن 
الش���يخ احمد اخلالد ووكيل 
ديوان س���مو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخة اعتماد اخلالد 
وس���فيرة الوالي���ات املتحدة 
األميركية لدى الكويت ديبورا 

جونز.
هذا، وغ���ادر رئيس هيئة 
األركان املش���تركة األميركية 
الفري���ق أول بح���ري ماي���ك 
مولن والوفد املرافق له البالد 

امس.
وكان في وداعه على أرض 
املطار رئي���س األركان العامة 
للجيش الفريق الركن الشيخ 
أحمد اخلالد وأعضاء مجلس 
الدفاع العسكري وقائد اجليش 
الثالث األميركي الفريق وليام 
وبستر ورئيس مكتب التعاون 
العسكري لدى سفارة الواليات 
العميد  املتح���دة األميركي���ة 

توهل.

العنزي بحث مع نائب الرئيس اإلندونيسي سبل 
تسهيل إجراءات دخول المساعدات اإلنسانية

كواالملبور � كونا: بحث سفيرنا لدى اندونيسيا 
ناصر العنزي مع نائب الرئيس االندونيسي السابق 
ورئيس جمعية الصليب االحمر االندونيسي محمد 
يوسف كاال سبل تسهيل اجراءات دخول املساعدات 
االنسانية التي تقدمها الكويت للشعب االندونيسي. 
وذكر العنزي في اتصال هاتف����ي مع »كونا« امس 
انه التقى كاال في مكتبه وقدم شكره وتقديره على 

اجلهود التي بذلها في استعجال االفراج عن املساعدات 
الكويتية من املوانئ االندونيسية السيما بعد وقوع 

الزلزال املدمر في اقليم سومطرة.
وثمن مبادرة كاال على زيارته الشخصية للمنطقة 
املنكوبة ومتابعته للمس����اعدات اخلارجية اضافة 
الى قيامه بتوزيع املساعدات الكويتية شخصيا مع 

اعضاء السفارة.

خالل زيارة الوفد البرلماني األوروبي للديوانية األسبوعية للتجمع الكويتي المستقل

نيبلر: العالقات بين االتحاد األوروبي ودول الخليج متميزة 

أمني عام التجمع الكويتي املستقل د.بدر مال اهلل ورئيسة وفد االحتاد األوروبي اجنيلكا نيبلر وعضوا الوفد ماجدلينا الفاريس وباول روبج وم.علي عبداهلل

أسامة دياب
زيارة الوفد البرملاني األوروبي للديوانية األسبوعية للتجمع الكويتي 
املس����تقل مساء اول من امس في مقر التجمع مبنطقة الشويخ بحضور 
الس����فير االسباني لدى البالد مانويل غوميث، كانت فرصة مميزة بكل 
املقاييس لطرح عدد من القضايا ذات االهتمام املشترك في حوار مباشر 
أزال الكثير من اللبس واألفكار املغلوطة عن املجتمعات العربية بصفة 
عامة والكويتي بصفة خاصة، وسط إش����ادة كبيرة من الوفد بتجربة 

الكويت الدميوقراطية ومناخ احلرية فيها.
وخالل اللقاء، نوقش عدد من أبرز القضايا ذات االهتمام املش����ترك، 
ومنها سبل دعم العالقات الكويتية � األوروبية، دور الكويت في تقدمي 
العون اإلمنائي ومحاربة الفقر، املناخ االستثماري املميز للكويت، منابر 
للرأي من جهتها، وصفت عضو البرملان األوروبي ورئيسة الوفد االملانية 
اجنيلكا نيبلر عالقات االحتاد األوروبي مع دول اخلليج باملتميزة وتتطور 
بطريقة مستقرة، معربة عن املها في ان متتد جسور التعاون بني الطرفني 
إلجناز بعض املشروعات املشتركة التي تخدم صاحلهما، مشيدة مبدى 
تأثر الوفد بالتجربة الدميوقراطية الكويتية، خصوصا بعد احملادثات 

الودية التي أجراها الوفد في الكويت والتي عكست جوهرها.

الوفد األوروبي زار االتحاد الكويتي للجمعيات النسائية

المزن: التواصل بين الكويت و»األوروبي« ضروري  لتبادل الخبرات
دارين العلي

ضم���ن الزيارة التي يقوم به���ا وفد البرملان 
األوروبي إلى البالد، وبهدف االطالع على التجربة 
الكويتية النسائية، قام الوفد أمس بزيارة ملقر 
النسائية بحضور  الكويتي للجمعيات  االحتاد 
عدد من ممثالت اجلمعيات واملهتمني بالنش���اط 
العام، وأكدت عضو االحتاد شيخة املزن في كلمة 
ألقتها نيابة عن رئيسة االحتاد الشيخة لطيفة 
الفهد على ضرورة التواصل بني الكويت واالحتاد 
االوروبي لتبادل اخلبرات املختلفة التي تصب 
في مصلحة شعوب اجلانبني واستعرضت املزن 
أهداف االحتاد الكويتي للجمعيات النسائية التي 
تؤكد على متثيل اجلمعيات النسائية الكويتية 
وحتقيق التضامن بينها والدفاع عن مصاحلها، 
والتنسيق بني اجلمعيات النسائية االعضاء في 

االحتاد في املناسبات الوطنية واحمللية.
وأش���ارت املزن إلى دور االحتاد في التعاون 

مع االحتادات اخلليجية والعربية والدولية التي 
تعمل في مجال النشاط النسائي اضافة إلى تبني 
املش���روعات الثقافية واالجتماعي���ة والتربوية 

واالنشطة التي تخدم وتنمي املرأة الكويتية.
وأكدت عدم تدخل االحتاد أو تعرضه لالمور 
السياسية أو املنازعات الدينية واثارة العصبيات 
الطائفية او العنصرية، واعتبرت املزن ان االحتاد 
هو ص���وت املرأة الكويتية ف���ي حتقيق اهدافها 

الوطنية السامية.
من جهتها، أعربت عضو جمعية بيادر السالم 
النسائية د.فرح املطوع عن سعادتها بهذا اللقاء 
ال���ذي يأتي في اطار تعري���ف املجتمع االوروبي 
مبس���توى التقدم في الدور الذي تقوم به املرأة 
الكويتية في املجتمع، ومشيرة إلى دور جمعية 
بيادر في االهتمام باخلدمة االجتماعية عن طريق 
التعاون مع كل املؤسسات االجتماعية والتربوية 

ومعاجلة املشكالت االجتماعية واالسرية.

أما عضو اجلمعية الكويتية التطوعية النسائية 
خلدمة املجتمع حصة الش���اهني فأشارت إلى ان 
ترسيخ االنتماء والوالء للوطن واحملافظة على 
مكتس���باته من اهم اهداف اجلمعية التي تشدد 
ايضا على اعداد امل���رأة للقيام بدورها االيجابي 
في خدمة املجتمع والعمل على تش���جيع العمل 

التطوعي لدى املرأة الكويتية.
بدورها أعربت رئيسة الوفد البرملاني االوروبي 
للعالقات مع اجلزيرة العربية اجنيلكا نيبلر عن 
ترحيبها بهذه الزيارة لالط���الع على دور املرأة 
الكويتية ودور االحتاد داخل الكويت وخارجها، 

معتبرة أنها جتربة رائدة ودميوقراطية.
وأشارت نيبلر إلى ان البرملان االوروبي ميثل 
500 مليون نسمة من عدة دول ويعمل على تأصيل 
حقوق االنسان ودراسة االوضاع في مختلف الدول 
والوق���وف على من���و الدميوقراطية فيها ومدى 

الوفد األوروبي متوسطا احلاضرات في اجلمعية النسائيةفعالية البرملانات االخرى.

ثامر العلي: التعاون مع »الناتو« استفادة 
كبيرة للكوادر الكويتية المتخصصة

درع تكرميية للشيخ ثامر العلي

روما � كونا: أكد نائب رئيس 
جهاز األمن الوطني الشيخ ثامر 
العلي دخول العالقة بني الكويت 
وحلف »الناتو« مرحلة جديدة من 
التعاون الفكري واألكادميي ملواجهة 
قضايا االستقرار اإلقليمي والعاملي. 
وقال الشيخ ثامر العلي ل� »كونا« 
مبناسبة زيارته على رأس وفد من 
النخب العسكرية والديبلوماسية 
الكويتية لكلية »الناتو« للدفاع »ال 
شك أن التعاون بني حلف شمال 
األطلس����ي والكويت بناء حيث 
بلغنا اآلن مرحلة جديدة في هذا 
الفكري  املسار على املس����تويني 
االستراتيجي واألكادميي« بعدما 
كان التعاون ينحصر في القضايا 
العسكرية واألمنية والسياسية. 
وأكد ان هذا التعاون اجلديد مع 
كلية الدفاع ميثل استفادة كبيرة 
الكويتي����ة املتخصصة  للكوادر 
باالطالع عل����ى اخلبرات الفكرية 
املتقدم����ة واالنخ����راط االيجابي 

والتبادلي فيها.
وذكر الشيخ ثامر ان الوفد الذي 
ضم نخبا من القائمني على املدارس 
واملعاهد العسكرية والديبلوماسية 
سواء في وزارات الدفاع أو الداخلية 
الوطني  واخلارجية واحل����رس 

وجهات أخرى متكن خالل الزيارة 
التي استمرت يومني من االطالع 
على ما تقدمه الكلية من مناهج 

وبرامجها وأسلوب إدارتها.
العلي  الش����يخ ثامر  وأعرب 
الذي ألقى خالل الزيارة محاضرة 
على املنتس����بني من دول احللف 
وبلدان احلوار املتوسطي ومبادرة 
اس����طنبول عن تطلعه الى قيام 
تعاون مثمر بني كلية الدفاع في 
احللف وإحدى الكليات العسكرية 

الكويتية، مش����يرا الى أن الوفد 
الكويتي بحث مع قيادة الكلية في 
هذا الصدد فرص تقاسم اخلبرات 
مع املعهد الديبلوماسي الكويتي في 
إطار تعاون تبادلي بني الطرفني. 
وقال ان مناهج دورات كلية الدفاع 
هي »مزيج من الفكر االستراتيجي 
السياسي والعسكري واألمني« 
ضمن برنام����ج مدمج يقوم على 
تدريسه أساتذة من األكادمييني 

والعسكريني.


