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الشيخ جابر املبارك مستقبال السفير البرازيلي

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد

د.عادل الوقيان

األمير يبدأ األحد جولة أوروبية تشمل ألمانيا وإيطاليا والڤاتيكان
يبدأ صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
االحد املقبل جولة اوروبي���ة الى كل من جمهورية 
أملانيا االحتادية وجمهورية ايطاليا ودولة الڤاتيكان 

وتستمر حتى السادس من شهر مايو املقبل.
وتأتي جولة صاحب الس���مو األمير ضمن عدة 
جوالت سابقة قام بها سموه منذ توليه سدة احلكم 
في البالد في 29 يناير عام 2006 شملت العديد من 
الدول الشقيقة والصديقة تتويجا للعالقات القوية 
واملتميزة التي تربط الكويت وهذه الدول في مختلف 

املجاالت.
ويحرص س���موه على دعم عالقات الكويت مع 
مختل���ف دول العالم من خالل ه���ذه الزيارات التي 
يحمل فيها قضايا الكوي���ت العادلة ليطرحها على 

كبار املسؤولني اضافة الى تعزيز مجاالت التعاون 
بني الكويت وهذه الدول سياسيا واقتصاديا وثقافيا 

واعالميا.
وس���تكون جمهورية ايطاليا اح���دى احملطات 
التي من املنتظر ان يزورها سموه حيث يجري مع 
الرئيس االيطالي جورجي���و نابوليتانو مباحثات 
تتناول العالقات الثنائية بني البلدين وسبل تعزيزها 
في كل املجاالت اضافة ال���ى القضايا ذات االهتمام 

املشترك.
وتعود العالقات بني الكويت وايطاليا الى منتصف 
ستينيات القرن املاضي عندما مت التبادل الديبلوماسي 

بينهما ومنذ ذلك الوقت وهي تشهد منوا مطردا.
ويش���يد الكثير من املس���ؤولني الكويتيني بهذه 

العالقات ومبوقف ايطالي���ا الداعم للحق الكويتي 
وقضايا الكويت العادلة السيما إبان االحتالل العراقي 
الغاشم للبالد في عام 1990 ومشاركتها قوات التحالف 

الدولي لتحرير البالد في عام 1991.
وكان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد قام في شهر نوفمبر املاضي بزيارة رسمية 
إليطاليا اجتمع خاللها مع رئيس الوزراء سيلڤيو 
بيرلسكوني وبحث معه العالقات الثنائية بني البلدين 
في املجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية وسبل 
تطويرها اضافة الى القضايا اإلقليمية والدولية ذات 

االهتمام املشترك.
وأبرمت الكويت خ���الل هذه الزيارة مع ايطاليا 
اتفاقيتني تقضي االولى بإنشاء جلنة مشتركة للتعاون 

بني حكومة الكويت وحكومة اجلمهورية االيطالية 
وتتعلق األخرى مبجال الصحة والعلوم الطبية.

وترتبط الكويت مع ايطاليا مبذكرة تفاهم بشأن 
الطيران املدني.

كما قام نائ���ب رئيس مجلس ال���وزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح في شهر سبتمبر 
عام 2003 بزيارة روما حيث وقع هناك مذكرة تفاهم 
بتعزيز العالقات وتقوية التعاون الثنائي بني البلدين 
في جمي���ع املجاالت كما هدفت املذك���رة الى اجراء 
الطرفني مشاورات منتظمة بينهما على مستوى كبار 
املسؤولني في وزارات اخلارجية بالبلدين ملناقشة 
سبل تنمية التعاون بني اجلانبني واستعراض املسائل 

الدولية ذات االهتمام املشترك.

استقبل سفيري األرجنتين والبرازيل والرفاعي والشريفي والعسعوسي

المبارك تلقى دعوة لرعاية معرضي الدفاع والطيران 
والكويت للبيئة وتسلم نسخة من تقرير مكافحة المخدرات

استقبل رئيس مجلس الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك كال 
على حدة سفير جمهورية األرجنتني لدى البالد السفير خورخي عمر انطونيوبيجا 
وسفير جمهورية البرازيل االحتادية والس����فير روبرتو عبداهلل وذلك مبناسبة 
تعيينهما. وجرى خالل اللقاءين تبادل األحاديث الودية بني اجلانبني ومناقش����ة 
األمور واملواضيع ذات االهتمام املشترك وسبل تعزيز وتطوير العالقات الثنائية 
وبحث التطورات واملستجدات على الساحتني االقليمية والدولية وفي نهاية اللقاءات 
متنى املبارك للس����فيرين كل التوفيق والنجاح في مهامهما. واستقبل املبارك كال 
على حدة مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.يعقوب الرفاعي 
يرافقه عميد كلية العلوم الصحية د.فيصل الش����ريفي كما استقبل املبارك مدير 
عام الهيئة العامة للمعلومات املدنية مساعد محمود العسعوسي. واستقبل املبارك 
نائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي ملعرض الكويت الدولي عبدالرحمن 
محمد النصار وأعضاء مجلس اإلدارة وذلك لتقدمي دعوة للمبارك لرعاية وحضور 
مع����رض الكويت الدولي للدفاع والطيران املق����رر إقامته في الفترة من 13 وحتى 
15 نوفمب����ر 2011 وكذلك معرض الكويت للبيئة واملاء والطاقة. ومن جهة أخرى، 
اس����تقبل رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الدفاع الش����يخ جابر املبارك في 
قصر بيان مدير عام اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات اللواء الشيخ احمد العبداهلل 
يرافقه عدد من كبار مسؤولي اإلدارة حيث سّلم للنائب األول نسخة من التقرير 

السنوي الصادر عن اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات.
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ولي العهد التقى الخالد وعسكر 
وبن دمخ وسفير األرجنتين

الحماد: الكويت داعمة لكل المشاريع اإلسالمية

قياديو »التخطيط«
في اجتماع اليوم برئاسة الفهد

رندى مرعي
علمت »األنباء« أنه سينعقد صباح اليوم )الثالثاء( اجتماع في 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة للتنمية واإلسكان الشيخ أحمد 
الفهد مبش���اركة األمني العام للمجلس األعل���ى للتنمية والتخطيط 
د.عادل الوقيان الى جانب قياديي إدارات التخطيط في وزارات الدولة 
وذلك بدعوة من األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية، 
حيث سيتم متابعة خطة التنمية واملشاريع التنموية املطروحة وذلك 

لتطوير مسار اخلطة وتذليل اي عقبات قد تكون تواجهها.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال عسكر العنزي

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
في ديوانه بقصر الس���يف صباح أمس س���فير 
جمهورية األرجنتني لدى البالد السفير خورخي 
عمر انطونيو بيجا، وذلك مبناسبة تسلمه مهام 

عمله اجلديد.

واستقبل س���موه رئيس جهاز األمن الوطني 
الشيخ محمد اخلالد، كما استقبل سموه النائب 

عسكر العنزي.
واستقبل س���موه بقصر السيف صباح أمس 

رئيس مجلس إدارة قناة رواسي فايز بن دمخ.

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء للش���ؤون 
القانونية ووزير العدل ووزير األوقاف والشؤون 
اإلسالمية املستش���ار راشد احلماد امس مع وفد 
أكادمي���ي تايلندي أوجه التعاون املش���ترك بني 
البلدين. وقالت وزارة االوقاف والشؤون االسالمية 
في بيان صحافي ان الوزير احلماد أكد دعم الكويت 
ملختلف املشاريع اإلسالمية من منطلق احلرص على 
تعميق الروابط اإلسالمية بني مختلف دول العالم 

اإلس���المي. وأشارت الى انه مت خالل اللقاء بحث 
أوجه التعاون اإلسالمي املشترك ودعم املشاريع 
اإلس���المية بني البلدين الصديقني. وأوضحت ان 
الوفد التايلندي ثمن دور الكويت ممثلة بوزارة 
األوقاف في دعم املشاريع اإلسالمية ملختلف دول 
العالم اإلسالمي ومت توجيه الدعوة للوزير احلماد 
لوضع حجر األس���اس ملكتبة جامعة جاال والتي 

حتمل اسم الكويت.

رزوقي: المفوضة السامية لحقوق 
اإلنسان تزور الكويت اليوم

جنيڤ � كونا: رحب مندوب الكويت الدائم 
لدى األمم املتح����دة واملنظمات الدولية في 
جنيڤ السفير ضرار رزوقي بزيارة املفوضة 
السامية حلقوق االنس����ان نافي بيالي الى 
الكويت اليوم وغدا لتعزي����ز التعاون بني 
الطرفني في جميع مجاالت حقوق االنسان. 
واكد السفير رزوقي في تصريح ل� »كونا« 
اهمية هذه الزيارة باعتبارها »االولى للمفوض 
السامي حلقوق االنسان إلى دولة الكويت منذ 
انشاء هذا املنصب في عام 1993«. واضاف 
»ستتمحور املباحثات التي ستجريها بيالي 
مع كبار املسؤولني الكويتيني على القضايا 
اخلاصة بحقوق االنسان ذات االهتمام املشترك 
وسبل االستفادة من خبرات مكتب املفوضة في 
هذا املجال«. وأوضح رزوقي ان »الكويت دولة 
رائدة في مجال حقوق االنسان وسجلها حافل 
باجنازات تعزيز احلقوق االساسية واحلريات 
العامة للمواطنني الكويتيني واملقيمني على 
أرضها« الفتا الى عدم تأني الكويت في تقدمي 
الدعم لالعمال االنسانية اجلليلة التي يقوم 

بها مكتب املفوضة السامية.
واشار الى تقدمي الكويت مساهمة طوعية 
اس����تثنائية للمكتب بقيمة 300 ألف دوالر 
سنويا باالضافة الى متويل بعض االنشطة 
التي تقوم بها خلدمة املنطقة حيث ان مجموع 
ما قدمت����ه الكويت حتى االن بلغ نحو 600 

ألف دوالر.

خالد الدويسان

وكاالت: أك���د عمي���د الس���لك 
الديبلوماسي وسفيرنا في اململكة 
ان  الدويسان أمس  املتحدة خالد 
السفارة قامت بعدد من اإلجراءات 
حلل املشاكل التي اعترضت عددا 
م���ن املواطن���ني الكويتيني الذين 
اضطروا اللغاء س���فرهم نتيجة 

إغالق املطارات البريطانية.
الدويسان في  الس���فير  وقال 
تصريح ل���� »كونا« انه بناء على 
توجيهات صاحب الس���مو األمير 
الش���يخ صباح األحمد بضرورة 
متابعة ش���ؤون وأح���وال جميع 
املواطنني املتواجدين في اخلارج، 
قامت الس���فارة م���ن اليوم األول 
إلغالق املط���ار بتش���كيل فريق 
الديبلوماس���يني  عمل من جميع 
العاملني بالسفارة لتلقي اتصاالت 
واستفسارات املواطنني وتقدمي كل 

التسهيالت الالزمة لهم.
وأض���اف ان األولوي���ة كانت 
بالنسبة للسفارة املرضى الكويتيني 
الذين انهوا فترة عالجهم وكانوا 
يستعدون للعودة الى البالد إال ان 

اغالق املطار حال دون عودتهم.
وأوضح »اننا قمنا بالترتيب 
مع املكتب الصحي والعس���كري 
إضافة ال���ى املبعوثني على نفقة 
ش���ركة النفط للتمديد لهم حتى 
فت���ح املطار مرة أخ���رى ومن ثم 
ترتيب عودتهم الى البالد«. وذكر 

ان السفارة خصصت فندقا قريبا 
من مطار هيثرو إلسكان املواطنني 
فيه حت���ى فتح األجواء مش���يرا 
الى ان عملية نقلهم س���تتم على 
فترتني في اليوم. وبني الدويسان 
ان احد الديبلوماسيني العاملني في 
السفارة سيكون متواجدا في الفندق 
على مدى ال� 24 ساعة للرد على 
استفسارات املواطنني واطالعهم 
على التطورات اوال بأول، مشيرا 
الى ان السفارة حرصت على الطلب 
من إدارة الفندق تخصيص دكتور 
مناوب للحاالت الطارئة في حال 

احلاجة ال سمح اهلل.
املواطنني  الدويس���ان  ودع���ا 
الكويتيني املتواجدين في اململكة 
املتحدة والذين ل���م يتمكنوا من 
العودة الى البالد لالتصال بالسفارة 
للعم���ل على تس���هيل إجراءاتهم 
وترتي���ب آلية عودتهم الى البالد 

في حال فتح األجواء.
وأش���ار الى ان عدد املواطنني 
الكويتي���ني الذي���ن مت نقلهم الى 
الفندق حت���ى اآلن وصل الى 100 
مواطن وجميعهم بحالة صحية 
جي���دة وهناك متابعة مس���تمرة 

ألحوالهم على مدار الساعة.
وردا على س���ؤال حول سبب 
اختيار الفندق بجانب املطار قال 
السفير الدويسان ل� »كونا« ان ذلك 
عائد لثالثة أسباب األول يتعلق 

بس���هولة متابعة أحوالهم حيث 
ان وجودهم ف���ي فنادق مختلفة 
العاصم���ة لندن  ف���ي  ومتوزعة 
يصعب عملية التواصل وتوجيههم 
واطالعهم على آخر التطورات أوال 

بأول.
وأضاف ان السبب الثاني هو انه 
ال يوجد فندق مبستوى جيد داخل 
العاصمة البريطانية تتوافر فيه 
غرف شاغرة باألعداد الكبيرة التي 
مت حجزها من قبل السفارة فلهذا 
» فضلنا ان نختار فندقا قريبا من 
املطار السيما ان الفنادق القريبة 
من املطار وفي ظل هذه الظروف 
االستثنائية تعتبر شبه خالية ألنها 

تكون لركاب الترانزيت«.
وأشار الى ان »السبب الثالث 

الختيار الفندق حتى يكون جميع 
املواطنني في مكان واحد ليتسنى 
لنا في حال فتح املطار بالتنسيق 
الكويتية  مع اخلطوط اجلوي���ة 
ترتيب إجراءات عودتهم بأسرع 

وقت ممكن على شكل دفعات«.
في االطار ذات���ه  أكد القنصل 
الع���ام للبالد في املانيا يوس���ف 
عبدالصم���د ان القنصلية العامة 
في مدين���ة فرانكف���ورت لم تأل 
جه���دا في تقدمي كل التس���هيالت 
الذين مت  الكويتي���ني  للمواطنني 
تغيير مس���ار رحلته���م التابعة 
للخطوط اجلوية الكويتية من لندن 
الى فرانكفورت اخلميس املاضي 
نتيجة بركان آيس���لندا. واضاف 
القنصل عبدالصمد ان القنصلية 
تبذل كل ما بوسعها منذ اخلميس 
املاضي والى وقتنا احلالي للعمل 
على تخليص اجراءات استخراج 
الدخ���ول األوروبية  تأش���يرات 
للمواطنني الكويتيني الذين تواجدوا 
في مطار فرانكفورت. واوضح ان 
جهود القنصلية جنحت في مسعاها، 
حيت مت توفير سكن للمواطنني 
الكويتيني في احد فنادق فرانكفورت 
املعروفة بالتعاون املس���تمر مع 
مكتب اخلطوط اجلوية الكويتية 
الى حني تتهيأ الظروف املناخية 
املناسبة ومعاودة حركة املالحة 
الى طبيعتها.  والرحالت اجلوية 

وقام القنصل العام في فرانكفورت 
بزيارة املواطنني املتواجدين في احد 
الفنادق لالطمئنان عليهم، حيث 
اكد لهم ان القنصلية العامة وكل 
العاملني بها على اتصال مستمر 
معهم لتسهيل عودة آخر مسافر 
الى أرض الوطن. واكد عبدالصمد 
ان القنصلية تعمل كل ما بوسعها 
لتنفيذ األمر السامي لصاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد بتوفير 
سبل الراحة للمواطنني الكويتيني 
ف���ي أملانيا والذين لم تس���تكمل 
رحالته���م اجلوية ال���ى وجهتها 

النهائية.
وأشار الى ان مكتب اخلطوط 
اجلوية الكويتية في فرانكفورت 
قام���ت بتس���يير رح���الت برية 
باحلاف���الت لنق���ل املواطنني من 
الراغب���ني في اس���تكمال رحلتهم 
ب���را الى لندن، مؤكدا ان الرحالت 
البرية ستستمر وذلك حرصا من 
القنصلية للبحث عن كل الوسائل 
املمكن���ة لتقدمي كل التس���هيالت 

للمواطنني.
وثمن القنصل العام يوس���ف 
عبدالصمد اهتمام وحرص نائب 
رئي���س مجلس ال���وزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
وكل املسؤولني في وزارة اخلارجية 
املستمر على االطمئنان على أحوال 

املواطنني الكويتيني في أملانيا.

الكويت لمطالبة إسرائيل باالنضمام  إلى معاهدة 
»األسلحة النووية« وإخضاع منشآتها لـ »الذرية«

األمم املتحدة � كونا: ش����ددت الكويت ام����س على ان جناح 
املؤمتر املقرر عقده في الثالث من الش����هر املقبل الس����تعراض 
معاهدة احلد من انتشار األسلحة النووية سيجري قياسه عبر 
تفعيل أهدافه التي تتضمن بشكل رئيسي انضمام أطراف غير 

أعضاء بها مثل إسرائيل.
وقال مندوبنا لدى األمم املتحدة السفير منصور العتيبي خالل 
نقاش عام للجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن نزع السالح وامن 
العالم: اننا نعتقد ان جناح املؤمتر املقبل سيعتمد على تفعيل 
بعض أهدافه والتوصل الى بعض األهداف األخرى ومنها بشكل 

رئيسي إقرار املعاهدة من قبل دول غير اطراف بها«.
واضاف السفير العتيبي في كلمته خالل النقاش العام الذي نظم 

بناء على دعوة من رئيس اجلمعية العامة علي التريكي »نعتقد 
انه يجب تفعيل جميع قرارات املؤمترات اخلاصة باس����تعراض 
املعاهدة خاصة قرار 1995 املتعلق بالشرق األوسط« مشددا على 
انه »ينبغي ان تتم مطالبة اسرائيل باالنضمام الى معاهدة احلد 
من انتشار األس����لحة النووية ووضع جميع منشآتها النووية 

وفقا لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية«.
واضاف »يجب ان نشدد خالل املؤمتر على ان امتالك الدول 
النووية لألس����لحة النووية يش����كل خطرا على السلم واألمن 
الدولي����ني ولذا يجب ان يحظر )املؤمتر( انتاج أس����لحة نووية 
جديدة ويشدد على اهمية تفعيل معاهدة احلظر الشامل للتجارب 

النووية والعمل بها«.

الدويسان وعبدالصمد: تسهيالت للكويتيين العالقين في أوروبا
فريق عمل لتلقي اتصاالتهم ومساعدتهم.. ونقل 100 من المتواجدين في بريطانيا إلى فندق قرب »هيثرو«

العتيقي قدم أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم  للرئيس المالديفي
نيودلهي � كونا: قدم سفيرنا لدى سريالنكا يعقوب العتيقي 
اوراق اعتماده سفيرا غير مقيم للكويت في جمهورية املالديف 
الى الرئيس املالديفي محمد نشيد. وقال السفير العتيقي في 
اتصال هاتفي امس مع »كونا« من العاصمة الس���ريالنكية 
كولومبو »انه عبر للرئيس نش���يد عن تشرفه باملسؤولية 
التى اواله اياها صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
للعمل سفيرا لدى املالديف«. واضاف »انه نقل الى الرئيس 
نش���يد حتيات صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح االحمد 
ومتنيات س���موه له مبوفور الصح���ة وجلمهورية املالديف 

مبزيد من االمن والتقدم والرخاء«.
كما اضاف »انه نقل لنشيد حتيات سمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد  وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

ومتنيات سموهما للمالديف بدوام التقدم واالزدهار«.
واشار الى ان الرئيس نشيد حمله حتياته اخلالصة إلى 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وإشادته بتطور 

العالقات التاريخية بني البلدين الصديقني وشعبيهما.
حضر املراس���م نائب الرئيس املالديف���ي د.محمد وحيد 

واملستشار اخلاص للرئيس حسني زكي.


