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تحرير القطاعات البريدية من الحكومة في اجتماعات مجلس إدارة االتحاد الدولي

برنـ  كونا: قال وكيل وزارة املواصالت الكويتية املساعد 
لقطاع البريد سعود العسعوسي امس ان مجلس ادارة 
االحتاد الدولي للبريد سيبحث عددا من املشروعات حول 
االقتصاد البريدي واخلدمة البريدية الشمولية وحتسني 
نوعيـــة اخلدمة والبريد الدولي العاجل واصالح وثائق 

االحتاد البريدي والتنمية املستدامة.
واوضـــح العسعوســـي ان وفد الكويت سيشـــارك 

باجتماعـــات فرقة العمل املعروضـــة على جدول أعمال 
اجتماعات الدول األعضاء الدائمة في مجلس ادارة االحتاد 
الدولي للبريد في دورته احلالية خالل الفترة من 12 الى 

21 اجلاري.
واضاف ان جدول اعمال اجتماعات فرقة العمل سيناقش 
ايضا الدراسات التي ستقدم من بعض الدول االعضاء عن 

حترير قطاعاتها البريدية عن النظم احلكومية.

احملامية فوزية الصباح

الشيخ علي اجلابر مستقبال سفير تونس لدى البالد

سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد مستقبال الرئيس جاسم اخلرافي

ازاحة الستار عن لوحة ملدرسة في البحرين

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد خالل استقباله سفير الڤاتيكان

صاحب السمو تسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء .. والكويت عزت الصين بضحايا الزلزال المدمر

األمير التقى نواف األحمد والخرافي والمبارك 
استقبل صاحب السمو االمير الشيخ 
صبــــاح االحمد بقصر بيان صباح امس 
سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد، كما 
استقبل سموه رئيس مجلس االمة جاسم 
اخلرافي واستقبل ســــموه بقصر بيان 
صباح امس رئيس مجلس الوزراء باالنابة 

ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك.
هذا واحتفل بقصر بيان صباح امس 
بتسلم صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد اوراق اعتماد كل من السفير د.ايفان 
النشارش ســــفيرا جلمهورية سلوڤاكيا 
والســــفير بيتار راجيك ســــفيرا لدولة 
الڤاتيكان والسفير اندرو انتامبا سفيرا 
جلمهورية ناميبيا والســــفير مانيبدزا 
باتريكا ليسيتيدي ســــفيرا جلمهورية 
بوتسوانا والســــفير بيتروس افتاهيو 
سفيرا جلمهورية قبرص والسفير جافالي 
موسى ســــفيرا جلمهورية مالوي وذلك 

كسفراء لبالدهم لدى الكويت.
حضر مراسم االحتفال وزير شؤون 
الديوان االميري باالنابة الشيخ علي اجلراح 
ووكيل الديوان االميري ابراهيم الشطي 

ومدير مكتب صاحب السمو االمير احمد 
الفهد واملستشار بالديوان االميري محمد 
ابواحلسن ورئيس املراسم والتشريفات 
االميرية الشــــيخ خالد العبداهلل ومدير 
ادارة املراسم بوزارة اخلارجية السفير 
العجران ورئيس هيئة احلرس  ضاري 

االميري اللواء ركن طالل املسلم.
من جهة اخرى بعث صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد ببرقية تعزية 
الى الرئيس هو جينتاو رئيس جمهورية 
الصني الشعبية الصديقة عبر فيها عن 
خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا 
الزلزال املدمر الذي ضرب اقليم تشينغهاي 
مبقاطعة يوشو جنوب غرب الصني وأودى 
بحياة املئات من الضحايا وسقوط اآلالف 
من املصابني راجيا سموه للمصابني سرعة 
الشفاء وان يتمكن املسؤولون في البلد 
الصديــــق من جتاوز آثار هــــذه الكارثة 

الطبيعية.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد ببرقيتي تعزية مماثلتني.

كما ســـيقوم ســـمو رئيس 
الوزراء بزيارة الى معهد العالم 
العربي وهو تقليد يحرص سموه 
على القيام به لتدعيم التعاون 
الثقافـــي بني فرنســـا والعالم 

العربي وخاصة الكويت.
ويرافق سمو رئيس مجلس 
الوزراء خالل جولته وفد رفيع 
املستوى يضم املستشار مبكتب 
صاحب السمو األمير عبدالرحمن 
العتيقي ونائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح واملستشـــار 
بديوان ســـمو رئيس مجلس 
الوزراء فيصل احلجي ووزيـــر املالية مصطفي 
الشمالي ووزير التجارة والصناعة احمد الهارون 
وعدد من املسؤولني احلكوميني ومديري املؤسسات 
احلكومية ووفد من غرفة جتارة وصناعة الكويت 

ووفد من جمعية الصحافيني.

ـ كونا: يبدأ ســـمو  باريس 
الوزراء الشيخ  رئيس مجلس 
ناصر احملمد زيارة رسمية اليوم 
الى فرنســـا يلتقي خاللها كبار 
الفرنسيني في إطار  املسؤولني 
جولة تشـــمل أيضا بريطانيا 

وسلوڤينيا وپولندا.
وسينقل سمو رئيس الوزراء 
الذي يرأس وفدا رفيع املستوى 
حتيات صاحب الســـمو األمير 
الشيخ صباح األحمد الى الرئيس 
الفرنسي نيكوال ساركوزي، فيما 
سيبحث تعزيز العالقات املتميزة 
بني البلدين والقضايا اإلقليمية 

والدولية.
وسيعقد سمو رئيس مجلس الوزراء مع نظيره 
الفرنسي فرانسوا فيون مباحثات رسمية حيث 
سيتم خاللها توقيع العديد من االتفاقيات الثنائية 

لتعزيز التعاون في جميع املجاالت.

رئيس الوزراء يبدأ زيارة رسمية لفرنسا اليوم

ولي العهد وّدع نائب الرئيس العراقي
استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد في 
ديوانه بقصر بيان صباح امس رئيس مجلس االمة 
جاسم اخلرافي. كما استقبل سموه رئيس مجلس 
الوزراء باالنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك، 
واستقبل سموه وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ 
جابر اخلالد، كما اســــتقبل ســــموه النائبني صالح 

عاشور وغامن امليع.
كما استقبل سموه حسني براك ود.براك النون، 
واستقبل سمو ولي العهد رئيس حترير مجلة »طائر 

الشمال« محمد عبداملجيد.

كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
في ديوانه بقصر بيان صباح امس املستشار بالديوان 

االميري د.عبداهلل املعتوق.
ومــــن جهة اخرى غادر البــــالد ظهر امس نائب 
رئيس جمهورية العراق الشــــقيقة طارق الهاشمي 
والوفد املرافق له بعد ان قام بزيارة رسمية للبالد 
استغرقت يومني. وكان على رأس مودعيه على ارض 
املطار سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد واملستشار 
بديوان سمو ولي العهد رئيس بعثة الشرف ناصر 

الروضان وكبار املسؤولني في الدولة.

خالل وضع حجر األساس لبناء مدرسة في منطقة الحد

عزام الصباح: الكويت سباقة
في دعم المشاريع التنموية والحيوية

املنامةـ  كونا: أكد سفيرنا لدى املنامة الشيخ عزام 
الصباح أمس ان الكويت ســــباقة في دعم املشاريع 
التنموية واحليوية. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها 
في احتفالية وضع حجر األساس ملشروع بناء مدرسة 
اعدادية في منطقة احلد مبملكة البحرين مبساهمة 
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية التي 
حضرها وزير التربية والتعليم مبملكة البحرين ماجد 

بن علي النعيمي وعدد من كبار املسؤولني.
وقال الشيخ عزام الصباح ان »تشييد هذا الصرح 
العلمي مبساهمة الصندوق الكويتي يأتي في اطار 
العالقات املتميزة بني بلدينا الشقيقني كما أن الصندوق 
الكويتي للتنمية له مساهمات عديدة في بلدان كثيرة 

لدعم عجلة التنمية فيها«.
وأشاد الشــــيخ عزام الصباح »بإنشاء املدرسة 
اإلعدادية فــــي البحرين الذي يهــــدف الى االرتقاء 
باخلدمات التعليمية على كافة املســــتويات« مؤكدا 
أن »هذه املساهمة جتســــد عمق العالقات األخوية 
بــــني البلدين في ظل القيــــادة احلكيمة في البلدين 

الشقيقني«.
من جهته رحب الوزير النعيمي في كلمته بسفيرنا، 
شــــاكرا ومقدرا »تعاونه األخوي ودوره املميز في 
تعزيز العالقات بني البلدين الشــــقيقني خاصة في 
املجال التعليمي« معربا عن شــــكره للمكتب الفني 

للصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية.

استهجنت احملامية فوزية الصباح الهجوم غير املبرر على أبناء األسرة 
احلاكمة، وكان آخره ما تعرض له محافظ العاصمة الشيخ علي اجلابر 

من قبل النواب على خلفية مقالته حول مزدوجي اجلنسية.
وذكرت احملامية فوزية الصباح ان ما أبداه الشيخ علي اجلابر ما هو 
إال تعبير عن حرية الرأي وفقا ملا نص عليه القانون والدســــتور، وإذا 
اعتقد البعض ان الشــــيخ علي اجلابر قد جتاوز هذه احلرية فبإمكانهم 
اللجوء الى القضاء الكويتي العــــادل الذي يقف أمامه جميع املواطنني 
سواســــية ودون متييز، اما ان ينعت بعض النواب أحد أبناء األســــرة 
احلاكمة بكلمات وعبارات غير الئقة بهدف التكسب االنتخابي مستغلني 

حصانتهم البرملانية فهذا غير جائز.
وأشــــارت احملامية فوزية الصباح الى ان بعضهم طالب بعزله من 
وظيفته او اتهامه بإشعال نار الفتنة، والغريب في األمر ان البعض اآلخر 
اتهمه بالتشكيك في والء مزدوجي اجلنسية، بل ومتادوا في كيل العبارات 
غير الالئقة له وقالوا له بصريح العبارة: »من هو علي اجلابر؟« ونحن 

جنيبهم: »اذا لم تكونوا تعرفون شيوخكم فهذه مشكلتكم، ونحن نقول 
لكم: هو شيخ وأبوه أمير وعمه أمير وجده مبارك الكبير«.

وأكدت احملامية فوزية الصباح ان تهمة ازدواجية اجلنسية ليست 
موجهة فقط الى بعض فئات املجتمع بل الى كل الفئات التي حتمل جنسية 
مزدوجة دون متييز وأيا كانت تلك اجلنسية، وهي في كل األحوال جرمية 
معاقب عليها في القانون الكويتي، وعلى الدولة ان تبسط هيبتها على 
جميع املواطنني دون متييز، ألن أكبر خطر يهدد أمن الكويت وأمن العالم 
عندما يحمل املواطن أكثر من جنسية وبأسماء مختلفة، وان كان بعض 
نواب السلطة التشريعية شقبة البرملان مبشروع قانون يؤيد ازدواجية 
اجلنسية، اما ان يهاجموا كل من يطالب بتطبيق القانون على مزدوجي 
اجلنســــية كما هاجموا كل من طالب بتطبيق القانون على االنتخابات 
الفرعية رغم انهم هم من شــــرعوا القانون لتجرميها، فهذا غير مقبول، 
وأخيرا نؤكد ان اجلنسية كاألب الشرعي للمواطن فال يجوز له ان يحمل 

اسم أبوين شرعيني؟

من غير المقبول نعت علي الجابر بكلمات وعبارات غير الئقة

لدى حضوره اجتماعًا مشتركًا للجنتي الشؤون القانونية واالقتصادية والمالية في البرلمان العربي

فوزية الصباح: ازدواجية الجنسية أكبر خطر يهدد أمن الكويت

الدقباسي: تحويل البرلمان العربي االنتقالي  إلى »دائم« خالل عام
عقد امس باجلامعة العربية اجتماع 
مشـــترك للجنة الشـــؤون القانونية 
والتشريعية وحقوق االنسان وجلنة 
التابعة  الشؤون االقتصادية واملالية 
للبرملـــان العربـــي االنتقالـــي وذلك 
للتحضيـــر لعقد نـــدوة عربية حول 
االستثمار والتحكيم في الوطن العربي 
واملعوقات التي تواجه االستثمار في 

املنطقة العربية.
وقال ممثل مجلس االمة النائب علي 
الدقباســـي لـ »كونا« ان هذا االجتماع 
مشترك بني جلنتني أساسيتني وداعمتني 
في البرملان العربي وهما جلنة الشؤون 
التشريعية والقانونية وجلنة الشؤون 

املالية واالقتصادية.
وأوضـــح أن الغرض مـــن اجتماع 
اللجنتني هو دمجهما في جلنة واحدة 
مشتركة العداد تصور القامة منتدى 
عربي وندوة عربيـــة متخصصة في 
شأن االستثمارات وتوحيد التشريعات 
وايجاد املناخ التشـــريعي الالزم بني 
الدول العربية فيما يتعلق باالستثمارات 

املشتركة.
وأضاف أن االجتماع يهدف أيضا الى 
تذليل أي معوقات أمام تنشيط تبادل 
االستثمارات بني الدول العربية معربا 
عن اعتقاده أن هذا مدخل أساسي من 

العربي املشترك  العمل  مداخل تنمية 
وخدمة القضايا العربية املشتركة.

وقـــال ان االجتماع الذي يســـتمر 
يومـــني يهدف للنظر فـــي الكثير من 
النقاط واملواد على جدول األعمال في 
مقدمتها تصور االعضاء املشاركني حول 
املواضيع املطروحة فيما يحقق أهداف 
فكرة تعزيز التعاون العربي في املجال 

االستثماري.
وأضاف الدقباسي أن االجتماع يهدف 
أيضا الى ايجاد مناخ وبيئة تشريعية 
التحكيم  مناسبة ومالئمة في قضايا 
العادل فيما يتعلق بالقضايا التجارية 
وغيرها اضافة الى مناقشة مواد أخرى 

في جدول األعمال.
وأشار الى أن من بني هذه املوضوعات 
االستعدادات التي بدأتها جلنة الشؤون 
املالية في هذا االطار من خالل التقائها 
مـــع عدد من اخلبـــراء واملتخصصني 
وأيضا ما يتعلق باستعدادات اللجنة 
التشريعية اليجاد أفكار تشريعية قد 
تكون مناسبة والدفع في هذا االجتاه 

لتحقيق هذه الغاية.
وقال ان االجتماع لم يتوصل حتى 
اآلن الـــى أفكار محددة وتصور محدد 
مشيرا الى أن اللجنة املشتركة للشؤون 
التشـــريعية والشـــؤون املالية تضم 

عددا مـــن اخلبرات العربية القانونية 
والتجاريـــة التي ســـتخرج بتصور 

معني.
واوضح الدقباسي ان هناك دعوات 
لالســـتماع الى أصحاب التجربة من 
املســـتثمرين العرب الذيـــن واجهوا 
معوقات ومشاكل فيما يتعلق بانعاش 
التجـــارة العربيـــة العربية وانعاش 

االستثمار العربي ـ العربي.
واعـــرب عن اعتقاده أنه خالل عام 
سيتم االنتهاء من مسألة حتويله من 
برملان عربـــي انتقالي الى برملان دائم 
بعد أن يعتمد نظامه األساسي وتعتمد 

الالئحة الداخلية فيه.
الدائم  العربي  البرملان  أن  وأضاف 
سيكون مؤسسة من مؤسسات العمل 
العربي املشـــترك التي ستكون فاعلة 
مشددا على ضرورة أن يكون مؤسسة 
غير تقليدية ومختلفة عن أســـاليب 

العمل العربي احلالية.
واعرب عن امله ان يسهم البرملان 
العربي في تعزيز العمل العربي املشترك 
لتحقيق طموحات وتطلعات الشعوب 
العربية باالضافة الى مســـاهمته في 
توحيد املوقف العربي جتاه القضايا 
املصيرية في كل املناحي ومجاالت العمل 
بداية من الرياضة ومرورا باالستثمار 

ومسائل حقوق االنسان واحلريات.
من ناحيته قال األمني العام املساعد 
للبرملان العربي االنتقالي املستشـــار 
طلعت حامد ان الهدف من الندوة هو 
البحث عن املعوقـــات احلقيقية التي 
تواجه االستثمار من خالل رؤية رجال 
األعمال واملستثمرين العرب أنفسهم.

وأضاف فـــي تصريح للصحافيني 
على هامش االجتماع أنه سوف يشارك 
في الندوة املؤسســـة العربية لضمان 
االستثمار )الكويت( واجلامعة العربية 
نظرا ملا لهذه املؤسسة من خبرات كبيرة 

في هذا املجال في هذا املجال.
وأشـــار الى أنه سيتم اعداد تقرير 
كامل بتوصيات تصدر عن الندوة لرفعه 
الى حكومات الدول العربية للتعرف 
على املعوقات التي تواجه االستثمار 
في املنطقة العربية من خالل التجارب 
احلقيقية لرجال األعمال واملستثمرين 

الذين سيشاركون في الندوة.
وذكر حامد أن عقد البرملان العربي 
لهـــذه الندوة هو اســـهام من البرملان 
في تهيئة األجواء الســـتكمال مرحلة 
االحتاد اجلمركـــي العربي بعد اكمال 
الدول العربية منطقة التجارة احلرة 
العربية الكبرى وصوال لقيام السوق 

العربية املشتركة بحلول عام 2020.

كواالملبور ـ كونا: يقوم رئيس احلكومة النيوزيلندية جون 
كي بزيارة رســــــمية الى الكويت 26 و27 اجلاري، وذلك تلبية 
لدعوة رسمية من ســـمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 

احملمد.
وكشف سفيرنا لدى استراليا ونيوزيلندا جمال الغنيم في 
بيان صادر عن الســـفارة انه سيتم خالل الزيارة التوقيع على 
اتفاقية منطقة التجارة احلرة بـــني مجلس التعاون اخلليجي 
ونيوزيلندا، مشـــيرا الى ان الكويت ســـتقوم بصفتها رئيسة 
الدورة احلالية ملجلس التعاون اخلليجي بالتوقيع مع اجلانب 

النيوزيلندي نيابة عن دول املجلس.
وأوضح الغنيم ان البلدين سينتهزان فرصة الزيارة لبحث سبل 
تعزيز العالقات االقتصادية واالستثمارية والثقافية والسياسية 
حيث ســـيتم على هامش هذه الزيارة التوقيـــع على عدد من 

االتفاقيات الثنائية الهادفة الى تقوية عالقات الصداقة.
وذكر ان نيوزيلندا تربطها عالقات إستراتيجية مع دول مجلس 
التعاون اخلليجي والتي تخدم مصاحلهما االقتصادية والتجارية، 
كما تعتبر نيوزيلندا دول اخلليج املصدر الرئيســـي إلمدادات 

الطاقة والبتركيماويات والشريك التجاري السابع لها.

علي الجابر وسفير تونس بحثا العالقات الثنائية

استقبل محافظ العاصمة الشيخ علي اجلابر 
في مكتبه صباح امـــس، ســـفـير اجلمهورية 
البالد مصـــطفى  الشـــقـــيقة لدى  التونسية 
باهية، وذلك مبنـــاســـبة تســـلمه مهام عمله 

اجلديد. ورحب احملافظ بالسفير الضيف وتبادل 
معه األحاديث الوديـــة التي تناولت العالقات 
الثنائية بني البلدين الشقيقني وسبل تعزيزها 

في املجاالت كافة.

رئيس نيوزيلندا يزور الكويت نهاية الجاري

سموه استقبل الخالد وعاشور والميع وبراك والنون وعبدالمجيد والمعتوق

صندوق التنمية ينظم ملتقى لالستثمار
في أنشطة البنك األفريقي اإلثنين المقبل

ينظم الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربيـــة بالتعاون مع البنـــك األفريقي للتنمية 
ملتقى األعمال واالستثمار املتعلق بأنشطة البنك 
األفريقـــي للتنمية وعملياته في الدول األفريقية 

االثنني املقبل ويستمر يومني.
وقال الصندوق الكويتي في بيان صحافي ان 
امللتقى يهدف الى تعزيز الشراكة بينه وبني البنك 
بالدرجة األولى وتقدمي شرح حول استراتيجيات 
وعمليات البنك في القطاعات التنموية ذات األولوية 
مثل البنية التحتية والطاقة واملياه والصرف الصحي 

والزراعة والقطاعات االجتماعية وغيرها.
واضاف ان امللتقى الذي سيقام في الصندوق 
يعد فرصة لتقدمي فرص التمويل واالســـتثمار 

املشتركة.
واشـــار الى ان مكاتب استشـــارية هندسية 
وشركات مقاوالت واستثمار كويتية مصنفة بالفئة 
األولى ستشارك في امللتقي بعروض خاصة حول 
طبيعة االستثمار في عمليات البنك ومجاالته كما 
سيبحث املشاركون وممثلو البنك سبل االستثمار 

والتعاون بينهما.

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد


