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األمير التقى نواف األحمد والخرافي والمبارك
ومفوضة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان

الهارون: نتطلع إلى تحقيق نتائج اقتصادية إيجابية في الجولة األميرية
قال وزير التجارة والصناعة احمد راش���د الهارون ان االوساط 
احلكومي���ة تتطلع الى حتقيق نتائج اقتصادية ايجابية في اجلولة 

االميرية ألوروبا املقررة االحد املقبل.
واكد الوزير الهارون في تصريح ل� »كونا« أمس ان اجلولة التي 
س���يقوم بها سمو امير البالد الش���يخ صباح االحمد لكل من املانيا 
وايطاليا والڤاتيكان سيكون لها عظيم االثر على مستوى تعزيز عالقات 
الكويت بهذه الدول في مختلف املجاالت السيما املجال االقتصادي. 
واضاف ان مثل هذه الزيارات من شأنها تعزيز تنفيذ الرغبة االميرية 
الس���امية بتحويل الكويت الى مركز مال���ي وجتاري اقليمي مؤكدا 
حرص وزارة التجارة على اس���تثمار هذه اجلولة مبا يدعم حتقيق 

هذه الرغبة ويعود على االقتصاد الوطني بعظيم املنفعة.
واوض���ح الهارون ان اهمية هذه اجلول���ة تأتي من اهمية الدول 
املشمولة فيها حيث ان املانيا وايطاليا تعدان من الدول االقتصادية 
املؤثرة على مستوى العالم مبينا »ان اقامة عالقات اقتصادية جتارية 

متينة معها من املكاسب الهامة التي نحرص على حتقيقها«.
وقال ان الكويت حاليا مقبلة على نهضة اقتصادية واسعة عبر 
اخلطة اخلمس���ية التي اقرت اخيرا والتي تضمن الشق االقتصادي 
منها مشاريع ضخمة مؤكدا ان توثيق العالقات مع الدول الرائدة في 
مجاالت االقتصاد واالستثمار والصناعة سيكون له تأثيره االيجابي 

على تنفيذ هذه اخلطة.
وبسؤاله عن مرافقته لسمو رئيس مجلس الوزراء في زيارته التي 
قام بها اخيرا لفرنسا اكد الهارون ان الزيارة كانت ناجحة بكل املقاييس 
حيث متت خاللها مناقشة عدد من امللفات االقتصادية والتجارية ذات 
االهتمام املشترك بني البلدين السيما في املجال االستثماري. واضاف 
ان العالقات السياسية التي جتمع الكويت وفرنسا عريقة ومميزة في 
حني ان العالقات االقتصادية التزال دون الطموح السيما ان فرنسا 
من الدول االقتصادي���ة العظمى وهو ما يجعل الفائدة مضاعفة من 

تأسيس عالقات اقتصادية متينة معها.

استقبل صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد بقصر بيان صباح امس سمو 

ولي العهد الشيخ نواف االحمد.
كما استقبل سموه رئيس مجلس االمة 
جاسم اخلرافي، واستقبل سموه بقصر بيان 

صباح امس رئيس مجلس الوزراء باالنابة 
ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك.

كما اس���تقبل صاحب الس���مو االمير 
الش���يخ صباح االحم���د رئيس مجلس 
الوزراء باالنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر 

املبارك، حيث قدم لسموه الفريق يوسف 
السعودي الذي ادى القسم امام سموه وذلك 
مبناسبة تعيينه مديرا عاما لالدارة العامة 

للتحقيقات بوزارة الداخلية.
حضر املقابلة وزير ش���ؤون الديوان 

االميري باالنابة الشيخ علي اجلراح.
هذا واس���تقبل صاحب السمو االمير 
مفوضة االمم املتحدة الس���امية حلقوق 
االنسان نافي بيالي والوفد املرافق وذلك 

مبناسبة زيارتها الرسمية للبالد.

السعودي أدى القسم أمام سموه بصفته مديرًا عامًا للتحقيقات

صاحب السمو األمير مستقبال نافي بيالي بحضور الشيخ د.محمد الصباح والشيخ علي اجلراح والسفير أحمد فهد الفهد

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال بدر احلميضي

محمد الصباح في واشنطن أواخر الجاري
 بيان عاكوم

يتوجه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح أواخر الش���هر اجلاري الى واشنطن، وأفادت 
مصادر مطلعة »األنباء« بأن الش���يخ د.محمد الصباح سيلتقي 
خالل الزيارة كبار القيادات واملس���ؤولني في اإلدارة األميركية، 
مشيرة الى ان ملفات املنطقة وبالتحديد الوضع في العراق وامللف 

اإليراني من أبرز امللفات التي ستطرح على طاولة النقاش.

وبينت املصادر ان الش���يخ د.محمد الصباح سيثير مسألة 
املعتقل���ني املتبقني في معتقل غوانتانام���و وهم فايز الكندري 

وفوزي العودة.
من جهة أخرى، استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الش���يخ د.محمد الصباح بقص���ر بيان صباح امس 
مفوضة األمم املتحدة الس���امية حلقوق اإلنس���ان نافي بيالي 

والوفد املرافق وذلك مبناسبة زيارتها للبالد.

احمد الهارون

د.عبدالعزيز الفايز

خالد الفضالة

الشيخ جابر املبارك

احملامي عماد السيف

حديث بني بيالي والسفيرة األميركية بحضور د.موضي احلمود وم.أشواق املضف د.موضي احلمود خالل استقبالها مفوضة األمم املتحدة

الحمود: الكويت حققت سجاًل مشرفًا في مجاالت حقوق اإلنسان 
ونجاحات المرأة ومناهضة التمييز بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو 

بي�الي: منطق�ة الخلي�ج حقق�ت تقدمًا كبي�رًا في مج�ال حقوق اإلنس�ان

مريم بندق
أكدت وزي���رة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود إن للكويت سجال مشرفا على مستوى دول العالم في 
مجاالت تأييدها ملجاالت وقوانني حقوق اإلنسان ومناهضتها 

للتمييز العنصري بجميع اشكاله.
وقالت الوزيرة احلمود هلل احلمد سجل الكويت مشرف 
كدولة على مستوى دول العالم في الدفاع عن حقوق اإلنسان 
وتطبيقه���ا كل ما تنص عليه املواثي���ق والقوانني الدولية 
الصادرة بهذا الش���أن، موضحة انه على مستوى املرأة فقد 
نالت جميع حقوقها واصبحت وزيرة ونائبة ونالت عضوية 
املجالس املعينة واملنتخبة سواء في مجلس األمة او مجلس 
البلدي ولديها فرص متكافئة في االجور والتوظيف واملناصب 
القيادية في الدولة بل نالت على مستوى املؤسسات التعليمية 
حصة االغلبية. واستطردت وزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العال���ي د.موضي احلمود قائلة: بل اس���تطيع القول ان ما 
حققته الكويت في مجاالت حقوق اإلنسان ومناهضة التمييز 
العنص���ري وجناحات املرأة الكويتي���ة كان بفضل القيادة 
السياس���ية احلكيمة ممثلة لصاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد، ليبعث على الفخر واالعتزاز والتقدير.
جاءت تصريحات د.موض���ي احلمود للصحافيني عقب 
حفل الغداء الذي اقامته على ش���رف مفوضة االمم املتحدة 
الس���امية حلقوق اإلنس���ان نافي بيالي، والذي دعت إليه 
مجموعة كبيرة من س���يدات املجتمع والقيادات في الدولة 
وعضوات املجلس البلدي وممثالت عن اجلمعيات النسائية 
وشخصيات نسائية في املجاالت االقتصادية واالجتماعية 
والسياسية والتعليمية واملهتمات مبجاالت املرأة وحقوق 

اإلنس���ان.وقالت الوزيرة احلمود ان الكويت تعتز بزيارة 
مفوضة االمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان نافي بيالي 
التي تعتبر أول امرأة تؤس���س مكتبا للمحاماة في جنوب 
افريقيا وهي من املناهضات االوليات الناش���طات في مجال 
حقوق املرأة واملدافعات ض���د التمييز العنصري واملؤيدة 
حلقوق اإلنسان واحملاضرة األساسية في جامعة »كوازولو 
ناتال« في جنوب أفريقيا وهي ايضا من الشخصيات العاملية 
الش���جاعة التي ش���غلت منصب قاضية في محكمة العدل 
الدولية ورئيسة احملكمة اجلنائية الدولية وتوجت مسيرتها 
بتعيينها كمفوضة سامية حلقوق اإلنسان في االمم املتحدة 
اعتبارا من 28 يوليو 2008 حيث قام السكرتير العام لالمم 
املتحدة بان كي مون بتعيينها في هذا املنصب بعد موافقة 
اجلمعية العامة.ومن جانبه���ا، قالت مفوضة االمم املتحدة 
الس���امية حلقوق االنس���ان نافي بيالي ان منطقة اخلليج 
حققت تقدما كبيرا جدا في مجال حقوق االنسان مضيفة انها 
ستجري مباحثات مع املسؤولني الكويتيني لتعزيز التعاون 
بني اجلانبني في جميع مجاالت حقوق االنس���ان. موضحة 
انها س���تلتقي خالل زيارتها للكويت مع كبار املس���ؤولني 
الكويتيني في القيادة الكويتية ومع ممثلي هيئات املجتمع 
املدني الكويتي. وتقوم بيالي حاليا بزيارة في دول مجلس 
التعاون اخلليجي تستمر عشرة ايام استهلتها بزيارة للمملكة 
العربية السعودية ومن ثم قطر كما ستتوقف في البحرين 
ودول���ة اإلمارات العربية املتحدة وس���لطنة عمان. وبينت 
بيالي ان قضية الش���رق االوسط هي من بني جدول اعمال 
مجلس حقوق االنسان واصفة اسرائيل بانها »قوة محتلة 
لالراضي الفلس���طينية«. واشارت الى ان من مهامها تزويد 

املفوضية العليا لشؤون الالجئني بتقارير دورية منتظمة حول 
املستوطنات واحلصار االسرائيلي والالجئني والفلسطينيني. 
واضافت ان مكتب املفوضية السامية حلقوق االنسان مكلف 
بالتزامن مع السكرتارية العامة لالمم املتحدة باعداد حوالي 
13 تقريرا حول ما إذا كان السكان الفلسطينيون يحصلون 
على اخلدمات الصحية وامدادات الغذاء الالزمة. واوضحت ان 
املفوضية العليا لشؤون الالجئني تساعد وتدعم بالكامل جلنة 
تقصي احلقائق التي ترأسها القاضي ريتشارد غولدستون 
حول الهجمات العسكرية االسرائيلية على قطاع غزة وآخرها 
الش���هر املاضي. يذكر ان بيالي كلفت ايضا بانشاء مجلس 
خبراء لتقييم كيفية قيام إس���رائيل والسلطة الفلسطينية 
بإجراء حتقيقات بهذا الصدد معربة في الوقت نفس���ه عن 
املها في ان تتم في يوم من االيام تس���وية تلك املسألة امام 
مجلس حقوق االنس���ان. وفي االطار ذاته، عقدت مفوضة 
االمم املتحدة الس���امية حلقوق االنسان نافي بيالي صباح 
امس اجتماعا مع ممثلي املجتمع املدني وذلك في بيت االمم 

املتحدة مبنطقة مشرف.
هذا وقامت بيالي والوفد الرسمي املرافق لها عصر أمس 
بزيارة إلى حديقة الشهيد عبدالوهاب العبدالرزاق مبنطقة 
القادسية، حيث كان في استقبالها وزير الشؤون االجتماعية 

والعمل د. محمد العفاسي وأعضاء جلنة حقوق االنسان.
وفي وقت الحق غادرت مفوضة األمم املتحدة الس���امية 
حلقوق االنسان نافي بيالي البالد بعد انتهاء زيارتها الرسمية 
حيث كان في وداعها املستشار بالديوان األميري محمد أبو 
احلسن واملستش���ار بوفد الكويت الدائم لدى األمم املتحدة 

في جنيڤ صادق معرفي.

أقامت حفل غداء على شرف مفوضة األمم المتحدة السامية نافي بيالي

ولي العهد استقبل الخرافي والمبارك 
وعلي الجابر والحميضي

دعوى رئيس الوزراء ضد الفضالة لجلسة 2 يونيو
بعد أن اس���تمعت محكمة 
اجلن���ح أم���س إل���ى مرافعة 
احملامي عماد السيف محامي 
سمو رئيس مجلس الوزراء في 
دعواه ضد خالد الفضالة، أجلت 
احملكمة نظر الدعوى جللسة 
الثاني من يونيو لتقدمي مرافعة 

دفاع الفضالة.
النيابة قد أسندت  وكانت 
أه���ان موظفا  أنه  للفضال���ة 
عموميا بتوجيهه ألفاظا جارحة 
وردت في التحقيقات ضد سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد.

سفارتنا في ڤيينا: تشكيل فرق عمل على مدار 
الساعة لمتابعة اتصاالت المواطنين العالقين 

اكد سفيرنا لدى النمسا وممثل 
البالد الدائم لدى املنظمات الدولية 
محمد الصالل امس انه بناء على 
االمر االميري الس����امي لصاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد، 
اتخذت السفارة الكويتية في ڤيينا 
كافة االج����راءات الالزمة ملتابعة 
الكويتيني في  املواطنني  أوضاع 
النمسا وسلوڤاكيا وسلوڤينيا 
وتسهيل عودتهم الى الوطن بعد 
ان انقطعت بهم السبل لعدة ايام 
بس����بب توقف الرحالت اجلوية 

نتيجة سحب الرماد البركانية.
وشدد الصالل في تصريح ل� 

»كونا« على أن س����فارتنا ش����كلت فرق عمل كانت 
متواجدة في مط����ار ڤيينا الدولي وكذلك العمل في 
السفارة على مدار الساعة خالل االيام املاضية ملتابعة 

اتصاالت املواطنني واالطمئنان على 
احوالهم وتلبية احتياجاتهم.

واشار الى انه مت نقل املواطنني 
الكويتيني املتواجدين في كل من 
النمسا وسلوڤاكيا الى احد الفنادق 
في العاصمة النمساوية ڤيينا بناء 
على طلبهم وحفاظا على سالمتهم 
وتوفير سبل الراحة لهم وتقدمي 
كل العون ف����ي ترتيب اجراءات 

السفر واملغادرة.
ف����ي ختام  واك����د الص����الل 
تصريحه ان معظ����م املواطنني 
غادروا مطار ڤيينا الدولي خالل 
الى  اليومني املاضي����ني عائدين 
ارض الوطن مشيرا الى ان بقية العائالت الكويتية 
املتواجدة في ڤيينا غ����ادرت أمس الى الكويت بعد 

فتح االجواء النمساوية.

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
صباح امس بقصر بيان رئيس مجلس األمة 

جاسم اخلرافي.
 كما اس���تقبل س���موه صباح امس رئيس 

مجلس الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع الشيخ 
جابر املبارك، واستقبل سموه محافظ العاصمة 
الشيخ علي اجلابر، كما التقى سمو ولي العهد 

وزير املالية السابق بدر احلميضي.

المبارك التقى
السفير السعودي

استقبل رئيس مجلس 
ال���وزراء بالنياب���ة ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك في 
قصر بيان صباح امس سفير 
العربية السعودية  اململكة 
الب���الد د.عبدالعزيز  لدى 

الفايز.

السفير محمد الصالل

المغامس: وسائل اإلعالم تضّخم
 بعض القضايا اإلنسانية في الكويت

الدوري«  املقبل »االس����تعراض 
للقضايا االنسانية الذي سيعقد 
في جنيڤ، مش����يرا الى ان ذلك 
االستعراض قدم الى االمم املتحدة 
خالل الفترة املاضية ومت اعتماده، 
مضيف����ا »ونح����ن اآلن في طور 
تلقي املالحظات عليه قبل تقدمي 

االستعراض«.
التقرير، قال  وعن مضمون 
املغامس: س���يتضمن كل ما له 
عالقة مبوضوع حقوق االنسان 
الت���ي قامت بها  واالج���راءات 
الدولة لتحس���ني وضع حقوق 

االنسان.
ولفت املغامس الى ان الكويت 
تقوم مبراجعة دورية لالتفاقيات 
الدولية من حني الى آخر خاصة 
التي تتعلق بحقوق االنسان، مبينا 
انه في حالة وجود بنود تتعارض 
مع الدستور الكويتي والشريعة 
االسالمية »فتجد دائما حتفظا من 

قبلنا وهو حتفظ مبرر«.

كل االهتمام.
واعرب عن اسفه من ان بعض 
اجه����زة االعالم تص����ور بعض 
القضايا االنسانية بالكويت بشيء 
الذي ينافيه  من التضخيم االمر 

الواقع.
وذك����ر في ه����ذا الس����ياق ان 
الكويت ستقدم خالل شهر مايو 

الدوح����ة � كون����ا: اك����د مدير 
ادارة املتابعة والتنسيق بوزارة 
اخلارجية السفير خالد املغامس 
امس حرص الكويت على كل ما 
الكرامة  من شأنه احملافظة على 

االنسانية.
املغام����س على هامش  وقال 
مش����اركته ف����ي املنت����دى األول 
للمؤسسات الوطنية بدول مجلس 
التعاون اخلليجي »دور املؤسسات 
ف����ي تعزي����ز وحماية  الوطنية 
حقوق االنسان« الذي بدأ اول من 
امس، ان ذلك احلرص االنساني 
الكويتي يعكسه الدستور الكويتي 
والقوانني التي تصدر من حني الى 
آخر والتي كان آخرها قانون العمل 
اللذان  والعمالة وقانون املعاقني 

اقرهما مجلس االمة.
واض����اف ان القضايا االخرى 
كاالهتمام باملرأة والطفل ستصدر 
قريبا قوانني تتعلق بها اميانا بأن 
هذه الشريحة من املجتمع تستحق 

السفير خالد املغامس


