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األمير هنأ رئيسي إثيوبيا وأذربيجان بالعيد الوطني

وصل إلى قبرص دون الرسو بموانئها

المنامة سّمت عبداللطيف الزياني لمنصب أمين »التعاون« بداًل من المطوع

»أسطول الحرية« يصل غزة اليوم وإسرائيل تتوعد بـ »رياح السماء«

خادم الحرمين ينزع فتيل األزمة بين البحرين وقطر
 حول مشكلتي الصيادين وتسمية األمين العام المقبل لمجلس التعاون

العربية ـ وكاالت: قاد خادم احلرمني الشريفني امللك 
عبداهلل بن عبدالعزيز وساطة سعودية جنحت في انهاء 
اخلالف بني البحرين وقطر حول توقيف قطر لصيادين 
قادمني من البحرين وتسمية األمني العام اجلديد ملجلس 

التعاون اخلليجي.
وقالت »العربية« ان الوساطة جنحت في حتقيق تقدم 
حلل قضية عشرات الصيادين البحرينيني املعتقلني في 

قطر والذين سيطلق سراحهم قريبا.
وكان مسؤول بحريني عبر عن اسفه لتوقيف قطر 
97 صيادا قادمني من البحرين بينهم 75 وافدا اسيويا 

و22 بحرينيا، مت االفراج عن خمسة منهم.
من جهتها، ذكرت وكالة االنباء السعودية الرسمية 
ان الوساطة السعودية جنحت في حلحلة اجلدل حول 
هوية االمني العام اجلديد ملجلس التعاون اخلليجي الذي 

سيخلف في ابريل 2011 القطري عبدالرحمن العطية.
ويفترض ان تتســـلم البحرين هذا املنصب. اال ان 
قطر تعارض وصول مرشح املنامة محمد املطوع الذي 

شغل منصب وزير االعالم.
وقالت وكالة انباء البحرين ان مملكة البحرين قررت 
ترشـــيح عبد اللطيف بن راشد الزياني ملنصب االمني 
العام للمجلس اعتبارا من االول من ابريل 2011، وذلك 
استجابة لرسالة تلقاها ملك البحرين حمد بن عيسى 

ال خليفة من العاهل السعودي.
ونقل الرسالة االمير متعب بن عبداهلل بن عبدالعزيز 
نائب رئيس احلرس الوطني. وقالت الوكالة ان البحرين 
»عبرت عن تقديرها للجهود الســـعودية حلل قضية 
االمانـــة العامة لدول مجلس التعاون اخلليجي وتثمن 
عاليا وساطة العاهل السعودي وجهوده الكبيرة لتعزيز 
العالقات االخوية بني دول املجلس التعاون وزيادة سبل 

التفاهم والتنسيق املتبادل بينها«.
وتابعت البحرين انها »لم تتردد في دعم هذه اجلهود 
التي تعكس العالقات االخوية املتينة مع الســـعودية 
وتشكل التزاما راسخا للمبادئ واالهداف العليا ملجلس 

التعاون«.

المهري: جواز إرضاع الكبير »كالم غير فقهي«

مسؤول ألماني يشيد بنتائج زيارة األمير أللمانيا
برلني ـ كونا: اشاد وزير البحوث العلمية األملاني 
السابق البروفسور هاينتس ريزينهوبر بنتائج الزيارة 
»التاريخية« التي قام بها صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد الى أملانيا واصفا العالقات بني البلدين 
باملتميزة. وقال ريزينهوبر لـ »كونا« قبل توجهه ووفد 
وزارة االقتصاد األملانية الى منطقة اخلليج العربي في 
جولة تشمل اإلمارات والسعودية والبحرين والكويت ان 
زيارة سموه ألملانيا الشهر املاضي واجلولة اخلليجية 
التي بدأتها املستشارة األملانية اجنيال ميركل االثنني 
املاضي تعتبران تتويجا واضحا للعالقات املتميزة 

بني البلدين.
واعرب عن ارتياحه ملستوى العالقات الثنائية، 
مشيرا الى اتفاقيات وبروتوكوالت تعاون مشترك مت 
توقيعها خالل الزيارة التي قام بها صاحب الســــمو 
األمير في 27 الشــــهر املاضي الــــى أملانيا في املجال 

االقتصادي والعلمي والتقني.
واوضح ان للزيارات املتبادلة بني البلدين السيما 
تلك التي جتري على املســــتويات احلكومية رفيعة 
املســــتوى تأثيرات ايجابية على االرتقاء بالعالقات 

الثنائية وتطويرها على نحو دائم. 

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئة الى الرئيس جيرما ولد جيورجس 
رئيس جمهورية اثيوبيا الفيدرالية الدميوقراطية 
الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده متمنيـــا له موفور الصحة 
ودوام العافية.كما بعث ســـمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

وبعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئة الى الرئيـــس الهام علييف رئيس 
جمهورية اذربيجان الصديقة عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده متمنيا 

له موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
وسمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء 

ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

شــــرق البحر املتوسط ـ منى 
ششتر: تصل سفن اسطول احلرية 
الى ميناء غزة اليوم مبشــــاركة 
دولية كبيرة بهدف كسر احلصار 
اإلسرائيلي املفروض على قطاع 

غزة منذ نحو 4 سنوات.
واعلــــن جيــــش االحتــــالل 
اإلسرائيلي عن انتهاء االستعداد 
لالستيالء على سفن اسطول احلرية 
التي تعتزم الوصول الى شواطئ 
غزة واختراق احلصار اإلسرائيلي 

اجلائر عليها.
وكشف اجليش ان قائد سالح 
البحرية اليعازر ماروم ســــيقود 
عملية االستيالء التي اطلق عليها 

عملية »رياح السماء«.
وقالت اإلذاعة اإلسرائيلية ان 
مغاوير البحر من افراد الصاعقة 
البحرية يســــاندهم أفراد وحدة 
»ميتســــادا« التابعــــة ملصلحــــة 
السجون سينفذون العملية وهم 
ملثمون للحيلولة دون التعرف على 
هوياتهم وسيستعينون بطواقم 
من وحدة »عوكيتس« التي تعني 
»اللسعة«، وسيستعني هؤالء بكالب 
مدربة على اكتشاف املتفجرات بعد 
االستيالء على السفن.وقالت اإلذاعة 
»ان هذه القوات تدربت على عملية 
االستيالء والتي شــــملت التدلي 
باحلبال من مروحيات عسكرية على 
ظهور السفن« مشيرة الى »انه مت 
إلغاء عطلة نهاية االسبوع وجميع 
االجازات في سالح البحرية«. وأعطى 
قائد سالح البحرية اإلسرائيلي وفق 
اإلذاعة توجيهاته الى أفراد القوات 
التي ستشــــارك في عملية »رياح 
السماء« بعدم االجنرار الى ما أسمته 
»اســــتفزازات محتملة« من ركاب 
السفن.وأشارت الى »انه مت استدعاء 
جنود احتياط مــــن الكوماندوز 
البحري على أساس االفتراض ان 
مقاتلني بالغني ذوي خبرة قتالية 
واسعة ســــيتعاملون بشكل اكثر 
اتزانا مع ظروف طارئة قد تتطور 

على ظهور سفن القافلة«.

وقالت »انه في نطاق احملاوالت 
الرامية لتقليص االضرار اإلعالمية 
التي ستلحق بإســــرائيل يعتزم 
اجليش تشــــويش البث االعالمي 
من سفن القافلة بواسطة احلجب 
االلكتروني«.وأوضحت ان عملية 
»رياح السماء« تشمل خمس مراحل 
تبدأ بالطلب من الســــفن العودة 
وتنتهي باعتقال ركابها قبل إعادتهم 

إلى دولهم األصلية.
وتشمل املرحلة األولى »اصدار 
االنذار« للسفن من وحدات بحرية 
وجوية تتابع تقدم القافلة صوب 
سواحل قطاع غزة ولدى وصولها 
الى اخلط احملدد كخط احمر سيتم 

إبالغها بأنها تخالف القانون.
وتشمل املرحلة الثانية »عملية 
االستيالء« على السفن الثماني التي 

تقل نحو 800 شخص.
وحســــب اإلذاعة »فانه وبعد 
إجراء عملية متشــــيط وتفتيش 
دقيقة سيقوم مغاوير البحر بقيادة 
السفن الى ميناء اشدود حيث مت 
إنشاء خيمة كبيرة للقيام بإجراءات 

تسجيل واعتقال ركاب السفن.
وقالت »ان املرحلة الثالثة تشمل 
ابعاد املشاركني جوا الى الدول التي 
جاءوا منها حيث ســــيقوم جنود 

وأفراد شرطة مبرافقتهم بعد انزالهم 
منها الــــى خيمة كبرى اقيمت في 

ميناء اشدود«.
وســــيجري إخضــــاع هؤالء 
لتفتيش امني مع أمتعتهم إضافة 
الى إجراءات تسجيل من قبل موظفي 
ســــلطة الهجرة ووزارة الداخلية 
اإلسرائيلية.وسيطلب من هؤالء 
وفق اخلطــــة »تعبئة اســــتمارة 
يوافقون فيها على إبعادهم وسيتم 
نقل املوافقني على ذلك الى مطار بن 
غوريون الدولي حيث سيستقلون 
طائرة إلعادتهم الى بلدانهم على 

حساب اسرائيل«.
وبالنســــبة للــــركاب الذيــــن 
سيرفضون توقيع االستمارة ووفق 
املرحلة الرابعة من اخلطة »سيخضع 
هؤالء لفحوصات طبية للتأكد من 
لياقتهم الصحية ثم يتم نقل الركاب 
الرافضني الى وحدة »نحشــــون« 
اخلاصة التابعة ملصلحة السجون«.

وسيخضع هؤالء لفحص امني آخر 
قبل ان يستقلوا حافالت لنقلهم الى 
سجن بئر السبع جنوبي إسرائيل 
ورمبا الى ســــجون أخرى حيث 
سيتم اعتقالهم »متهيدا للشروع 
في إجــــراءات قضائية لطردهم«.

وزعمت اإلذاعة »ان املرحلة اخلامسة 

تشمل تفريغ حمولة السفن ونقل 
املعدات اإلنسانية الى قطاع غزة 
بعد تفتيشها امنيا بشكل دقيق«.
وكانت إســــرائيل أعلنت ان قافلة 
السفن الدولية املتوجهة الى قطاع 
غزة والتي يسميها الفلسطينيون 
واملتضامنــــون معهم »اســــطول 
احلرية« تقترب اآلن من سواحلها 
البحرية حيث جتري االستعدادات 

ملواجهتها.
وأكــــدت »ان قــــوات البحرية 
فيها تستعد ملنع السفن املشاركة 
في هذا االسطول من التوجه الى 
قطاع غزة حيث سيجري اقتيادها 
الى ميناء اشدود وسط إسرائيل 
لتفتيشها قبل إعادة املشاركني فيها 

الى بالدهم«.
وقالــــت اإلذاعــــة العبرية »ان 
الســــلطات القبرصيــــة أبلغــــت 
املسؤولني اإلســــرائيليني انها لن 
تسمح لقافلة السفن الدولية بالرسو 
في موانئها قبل توجهها الى قطاع 

غزة«.
وبعد ما يقرب من 12 ساعة من 
انطالقة ثالث ســــفن من اسطول 
احلرية من ميناء انطاليا التركي 
باجتــــاه غــــزة مرورا بالســــاحل 
القبرصي بدت احلياة داخل سفينة 

الركاب )مرمرة( وكأنها خلية نحل 
ال تكاد تهدأ.

ومع ســــاعات الصباح األولى 
كانت مراســــم إقامة صالة الفجر 
على سطح السفينة التي تسع أكثر 
من الف راكب مهيبة وذكر اهلل يبعث 
قوة في قلوب املشاركني في القافلة 

البحرية إلغاثة غزة.
ولم يفتأ ممثلو وسائل اإلعالم 
العديدة املرئية واملقروءة وحتى 
املســــموعة من البحث والتحرك 
ورصد كل ما من شأنه إضفاء اجلديد 

واملثير على مادتهم اخلبرية.
وبني مســــتيقظ ونائم وقاعد 
وقائم كانت األكف ترتفع بالدعاء 
إلى املولى عز وجل أن ينجز وعده 
وينصر عبده ويهزم االحزاب وحده 
في إشارة إلى التحدي الذي يحمله 
املشاركون معهم في مواجهة ما قد 
تقوم به إسرائيل حني الوصول الى 

شواطئ غزة.
وعلى ســــطح السفينة او في 
املقصورات داخلها ترى الكثيرين 
يقرأون القرآن، كما ترى جتمعات 
رجاليــــة ونســــائية بــــني الفينة 
واألخرى في حلقات تذكر مبا كان 
عليه املســــلمون األوائل من قوة 
وارتباط باهلل عز وجل ويرددون 
تكبيرات احلج إضافة إلى أناشيد 
دينية ترتبــــط بالهجرة النبوية 
في ســــعي حثيث لتقوية الرجاء 

والعزمية في القلوب.
تأهب مــــن اجلميــــع وترقب 
للمستقبل املجهول فال جديد حتى 
اآلن وكل مــــا هنالــــك تصريحات 
تطلقها إسرائيل للتخويف والتهديد 
وخطابات مــــن قبل القائمني على 
حملــــة اإلغاثة للشــــد من عزمية 

املشاركني.
كمــــا متكنت ســــفينة الركاب 
»مرمرة« املشــــاركة فــــي القافلة 
البحريــــة إلغاثة غزة »اســــطول 
احلرية« وهي في عرض البحر من 
أخذ 12 من املشاركني في االسطول 

تعطلت سفينتهم »تشالنجر 2«.

الشـــيخ  ردا علـــى فتـــوى 
العبيكان بجواز  عبداحملســـن 
ارضاع الكبير وفق شروط محددة، 
رد وكيل املرجعيات الشـــيعية 
في الكويت الســـيد محمد باقر 
املهري على هذه الفتوى قائال: ان 
جواز ارضاع الكبير وفق شروط 
معينة كالم غيـــر فقهي وليس 
في االسالم هذا األمر مطلقا فإن 
الرضاع له شروط خاصة: الشرط 
األول حصول اللنب للمرضعة من 
والدة شرعية، والثاني: حصول 
االرتضاع بامتصاص الطفل من 
الثدي مباشرة فإذا ألقي اللنب في 
فم الطفل أو شرب اللنب احمللوب 
من املرأة ونحو ذلك لم ينشـــر 
احلرمـــة ولم يتحقـــق الرضاع 
الشرعي، والثالث: عدم جتاوز 

العظم او مبا بلغ خمس عشرة 
رضعة وهناك شـــروط اخرى 
للرضـــاع الشـــرعي ال مجـــال 

لذكرها.
فالقول بجواز ارضاع الكبير 
لتحقيق الرضاع ونشر احلرمة 
ليس من فقه أهـــل البيت )ع( 
وكذلـــك فقه الســـنة ويجب ان 
املتعمقون في  العلمـــاء  يقـــف 
الفقه واألزهر الشريف أمام هذه 
الفتاوى التي مـــا أنزل اهلل بها 
من ســـلطان، فإن هذه الفتاوى 
تشوه سمعة اإلسالم واملسلمني 
وتوجب السخرية واالستهزاء 
والتطاول على الفقه اإلســـالمي 
األصيـــل وكذلك فتـــوى جواز 
اســـتماع الغنـــاء وأمثالهما من 

الفتاوى الباطلة.

الرضيـــع للحولـــني فلو رضع 
او أكمل الرضاع بعد اســـتكمال 
الســـنتني لم ينشر احلرمة ولم 
يتحقق الرضاع، والرابع: بلوغ 
الرضاع حد انبات اللحم وشـــد 

السيد محمد باقر املهري

الشيخ رائد صالح يؤم املصلني في صالة الفجر على سفينة »مرمرة«

خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز

جيفري فلتمان: الوقت حان إلقامة
 عالقة إيجابية بين الكويت والعراق

واشــــنطنـ  أ.ش.أ: أشاد نائب 
وزيرة اخلارجية األميركية لشؤون 
الشــــرق األدنى وشــــمال أفريقيا 
جيفري فلتمان بالدور الذي تقوم 

به األمم املتحدة في العراق.
وقال فلتمان في تصريح خاص 
لراديو »سوا« األميركي امس إن 
األمم املتحدة تقدم مساعدات فنية 
في العراق، غير أن العراقيني هم 
الذين يتخذون القرارات واإلجراءات 
والقوانني، فالســــلطات كلها اآلن 
عراقيــــة فعلــــى ســــبيل املثــــال 
الحظنا خالل االنتخابات وإعادة 
فــــرز األصوات في بغداد أن بعثة 
األمم املتحــــدة ملســــاعدة العراق 
ســــاهمت بخبراتهــــا للتأكد من 
إعادة  سالمة االنتخابات وعملية 

وأوضح أنه ال يستطيع التعليق 
علــــى النزاع الدائر بــــني الكويت 
والعراق بشأن الديون التي تطالب 
الكويت العراق بتسديدها، مضيفا 
»يدرك الكويتيون والعراقيون أن 
صفحة جديدة قد فتحت وأن الوقت 
قد حان إلقامة عالقــــات إيجابية 
وعندمــــا يتم تشــــكيل احلكومة 
اجلديدة في العراق فأنني اتوقع 
أن تتفاهــــم تلــــك احلكومــــة مع 
الكويت«. وكان فلتمان قد توقع، 
حدوث توتر أمني عقب إعالن نتائج 
التشريعية،  العراقية  االنتخابات 
إال أنه شــــدد على قدرة احلكومة 
العراقيــــة على التصدي ملثل هذه 
األحداث وتوفير األمن واخلدمات 

للشعب العراقي.

فرز األصوات ولكن العراقيني هم 
الذيــــن قاموا بالعمل الفعلي وفقا 

لقوانينهم.

رفض التعليق على قضية الديون

جيفري فلتمان

نشر تجهيزات دفاعية صاروخية في الكويت وقطر واإلمارات والبحرين

مسؤولون أميركيون: نصب رادار متقدم 
في دولة خليجية العتراض أي هجوم إيراني

واشنطن ـ رويترز: قال مسؤولون أميركيون 
إن ادارة الرئيس األميركي باراك اوباما تعمل باجتاه 
تثبيت منظومة دفاع صاروخي بالشرق األوسط 
من بني معاملها نصب رادار متقدم في دولة خليجية 
ــرائيل  ــة الى الرادار املوجود بالفعل في إس اضاف

العتراض اي هجوم إيراني.
وأضاف املسؤولون أن ادارة اوباما تقوم منذ فترة 
وبهدوء مبساعدة دول عربية في تعزيز دفاعاتها 
الصاروخية بهدف ربطها بنظام واحد. وقد تستغرق 

العملية عامني او ثالثة أعوام اخرى.
وتشبه خطة الشرق األوسط الناشئة املنهج الذي 
طرحه الرئيس اوباما وسط صخب واسع في سبتمبر 
املاضي للربط بني الدفاعات الصاروخية في البحر 
والبر داخل الدول األوروبية احلليفة للواليات املتحدة 
في حلف شمال األطلسي وفي محيطها.ولكن يجري 
التهوين من جتهيز عسكري بالشرق األوسط بسبب 
حساسيات عربية جتاه املشاركة العسكرية األميركية 
والتخوف من اي تعاون عسكري مع إسرائيل التي 
ــات املتحدة بها رادار »اكس ـ باند«  نصبت الوالي
)نطاق الترددات السينية( عالي القوة في عام 2008 
لدعم قدرات الدفاع الصاروخي اإلسرائيلية.ويعتقد 
مخططو السياسات العسكرية األميركية ان وضع 
رادار ثان متنقل عالي القوة طراز »إيه.إن/تي.بي.
ــيدعم قدرات املظلة  وايـ  2« في دولة خليجية س
الصاروخية االقليمية املقترحة. ولكن لم تتقدم بعد 
دولة للترشح الستضافة الرادار.ويريد املسؤولون 
األميركيون تثبيت الرادار اجلديد باخلليج في موقع 
ــمح له بالعمل مع رادار »إيه.إن/تي.بي.واي ـ  يس
2« جنوب اسرائيل الذي يقوم على تشغيله أفراد 
أميركيون. ويقوم هذا النظام الذي أنتجته شركة 
ــي مراحل االنطالق  ــون كو بتتبع األهداف ف رايث

وفي منتصف الرحلة وفي نهايتها.وقال مسؤول 
ــكري أميركي »إن فكرة )مظلة أمنية إقليمية(  عس
موجود منذ فترة لكن التفاصيل النوعية بدأت اآلن 

تتخذ معالم واضحة«.
وأقيم نظام »إيه.إن/تي.بي.وايـ  2« الوحيد العامل 
ــاريكي باليابان ليعمل  حاليا في عام 2006 في ش
كسياج ضد صواريخ قد تطلق من كوريا الشمالية.
وبدأ التفكير في نصب نظام دفاع صاروخي في 
اخلليج خالل فترة حكم الرئيس األميركي السابق 
جورج بوش ثم تسارعت وتيرته في ظل ادارة اوباما 
الذي يشجع على فرض عقوبات جديدة على ايران 
ــتبه في انه لالسلحة النووية.  بسبب برنامج يش

وتقول ايران إنه مخصص لتوليد الطاقة.
ــؤولون إنه ربط موقعي رادار اكس  وقال مس
باند في الشرق االوسط مع نظامي باتريوت ودفاع 
منطقة االرتفاعات العليا »تي.اتش.إيه.ايه.دي« املضادة 

للصواريخ يشكل حاجزا سياسيا أكثر منه فنيا.
ــن قضايا اخرى  ــري النقاش اآلنـ  ضم ويج
ــول التعاون بني الدول العربية التي لها تاريخ  ـ ح

طويل من فقدان الثقة.
وقال كينيث كاتزمان اخلبير في قضايا األمن 
ــي إن الدول اخلليجية عززت قدراتها على  االقليم
العمل املشترك مع وزارة الدفاع األميركية »الپنتاغون« 

بشأن أنظمة متزايدة التقدم.
ــن آمال تنفيذ  ــاف كاتزمان »عزز ذلك م وأض
ــام دفاع صاروخي  ــر نظ رؤية طويلة األجل لنش
محتمل يغطي املنطقة بكاملها«.وقال مسؤولون ان 
املعدات التي سيتم نشرها تشمل جتهيزات دفاعات 
صاروخية أرضية من طراز باتريوت في الكويت 
ــارات العربية املتحدة والبحرين لكن  وقطر واالم

املتوقع ان يزداد العدد.

التقى الوفد المشارك في المؤتمر العربي الـ 13 لرؤساء أجهزة المرور

الحمود: الكويت حريصة على التواصل مع محيطها العربي والعالمي

عمان ـ كونا: قال ســــفيرنا لدى االردن 
الشيخ فيصل احلمود ان احلضور الكويتي 
الكثيف في االردن دليل على حرص الكويت 
على التواصل مع محيطيها العربي والعاملي 
ونقل رسالتها احلضارية للشعوب الشقيقة 

والصديقة.
واضاف في تصريح لـ »كونا« خالل مأدبة 
غداء اقامها امس على شــــرف وكيل وزارة 
الداخلية املساعد ومدير عام االدارة العامة 
للمرور في الكويت اللواء محمود الدوسري 
والوفد الكويتي املشارك في املؤمتر العربي الـ 
13 لرؤساء اجهزة املرور الذي اختتم اعماله 
في العاصمــــة االردنية عمان ان احلضور 
الكويتي في اململكة االردنية الهاشمية من 

خالل الوفود التي تزور اململكة عالمة مهمة 
على متيز العالقــــات االخوية املتينة التي 

تربط البلدين والشعبني الشقيقني.
واكد ان حرص الكويت على التواصل 
مع محيطيها العربي والعاملي يأتي انطالقا 
من اهتمام القيادة السياســــية في الكويت 
وعلى رأسها صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد على تعزيز عالقات الكويت 
مع الدول الشــــقيقة والصديقة على قاعدة 
االحترام املتبــــادل وتعزيز العمل العربي 

املشترك.
واضاف ان اهتمام القيادتني السياسيتني 
في الكويت واالردن بعالقات التعاون الثنائي 
واالرتقاء بها اسهم في تعزيز احلراك بني 

البلدين من خالل تبادل الزيارات الرسمية 
والشــــعبية واملشاركة في النشاطات التي 

يقيمها اجلانبان.
واشــــار الى اهمية دور الديبلوماسية 
الكويتية في تهيئة فرص التواصل والتالقي 
واجناح مهام الوفود الكويتية التي حتمل 
رسالة بلدها احلضارية واالنسانية لشعوب 

العالم.
هذا وعرض الوفد الكويتي املشارك في 
املؤمتر العربي الـ 13 لرؤساء أجهزة املرور 
في الدول العربية الذي عقد في األردن جتربة 
الكويت في معاجلة املشاكل املرورية حيث 
احتلــــت املرتبة األولى عربيا في انخفاض 

نسبة الوفيات الناجمة عنها.

وقال رئيس الوفد الكويتي وكيل وزارة 
الداخلية املساعد واملدير العام لالدارة العامة 
للمرور اللواء محمود الدوسري لوكالة االنباء 
الكويتية )كونا( »ان املشــــاركة الكويتية 
في املؤمتر كانت فعالة ومت عرض جتربة 
الكويت في معاجلة املشاكل املرورية سواء 
االزدحامات او حوادث الطرق وتقليل االضرار 

الناجمة عنها«.
واشار اللواء الدوسري في املؤمتر الذي 
اختتمت نشاطاته امس الى ان الكويت احتلت 
املرتبة األولى عربيا في انخفاض نســــبة 
الوفيات الناجمة عن احلوادث بنسبة بلغت 
4.11% حســــب احصائية عربية اعلنت في 

املؤمتر.

الشيخ فيصل احلمود مع الوفد الكويتي املشارك في املؤمتر


