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سموه التقى أمير قطر ونقل له تحيات صاحب السمو وولي العهد

رئيس الوزراء وصل الدوحة لترؤس وفد الكويت في المنتدى االقتصادي العالمي

الدوحة � كونا: التقى س����مو الش����يخ ناصر احملم����د رئيس مجلس 
الوزراء في قصر الدوحة ظهر امس أمير دولة قطر الش����قيقة الش����يخ 

حمد بن خليفة.
ويأتي هذا اللقاء في اطار زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء الرسمية 
لترؤس وفد الكويت املشارك في أعمال قمة مبادرة اعادة التصميم الشامل 

للمنتدى االقتصادي العاملي الذي سيبدأ أعماله اليوم في الدوحة.
ونقل س����موه للش����يخ حمد حتيات ومتنيات صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد لدولة قطر 

الشقيقة باملزيد من الرفعة واالزدهار.
وأقام الشيخ حمد مأدبة غداء على شرف سمو الشيخ ناصر احملمد 

رئيس مجلس الوزراء والوفد املرافق مبناسبة زيارته الرسمية.
وكان سمو الش����يخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء وصل الى 

دولة قطر الش����قيقة بعد ظهر امس في زيارة رسمية تستغرق يومني 
مترئس����ا وفد الكويت املش����ارك في مؤمتر قمة مبادرة اعادة التصميم 

الشامل للمنتدى االقتصادي العاملي )دافوس(.
وكان في اس����تقبال س����موه والوفد املرافق ل����دى وصوله الى مطار 
الدوحة الدولي رئيس مجلس الوزراء وزير اخلارجية القطري الشيخ 
حمد بن جاسم وعدد من كبار املسؤولني بدولة قطر الشقيقة وسفيرنا 

في الدوحة سليمان املرجان.
وأك����د وزير التجارة والصناعة احمد راش����د اله����ارون اهمية اعادة 
التصميم الشامل للمنتدى االقتصادي العاملي الذي يبدأ أنشطته اليوم 
مش����يرا الى أنه يناقش العديد من القضاي����ا االقتصادية احليوية التي 

تهم العالم واالنسانية.
وقال ف����ي تصريح صحافي ان الكويت حترص على املش����اركة في 

املنتديات العاملية املهمة التي تهدف الى اسعاد البشرية وتوفير احلياة 
الكرمي����ة لها، والتي حققت جناحات كبيرة في طرح ومعاجلة كثير من 

القضايا االقتصادية الهامة خالل السنوات املاضية.
واضاف أن مؤمتر قمة الدوحة يهدف الى تبني مجموعة من املبادرات 
واالفكار واحللول للمشاكل والتحديات التي تواجه االنسانية في القرن 

ال�21.
واعرب عن ثقته في ان املؤمتر س����يحقق نتائج طيبة ويعمل على 
ايجاد احللول لكثير من القضايا االقتصادية التي تعاني منها مختلف 
الشعوب مشيرا الى ان االخوة املسؤولني في دولة قطر الشقيقة وفروا 

للمؤمتر كل سبل ومقومات النجاح.
كما أعرب وزير التجارة والصناعة عن فخره باستضافة دولة قطر 
الش����قيقة للمؤمتر مؤكدا أن ذلك يثبت للعال����م أجمع أن دول مجلس 

التعاون اخلليجي قادرة وبكفاءة عالية على تنظيم مثل هذه املؤمترات 
العاملية.

 وكان سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس الوزراء غادر البالد 
امس على رأس وفد الكويت املشارك في مؤمتر قمة مبادرة اعادة التصميم 
الشامل للمنتدى االقتصادي العاملي الذي تنظمه وزارة اخلارجية بدولة 

قطر الشقيقة بالتعاون مع املنتدى االقتصادي العاملي � دافوس.
وكان في وداع سموه على ارض مطار الكويت الدولي النائب االول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الش����يخ جابر املبارك وامني سر 
مجلس االمة النائب دليهي الهاجري وعدد من الشيوخ والوزراء واحملافظني 
وكبار قادة اجليش والشرطة واحلرس الوطني وعدد من كبار املسؤولني 
بالدولة وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والقائم بأعمال سفارة قطر 

الشقيقه محمد السليطي.

الهارون: الكويت حريصة على المش�اركة في المنتديات الهادفة إلسعاد البشرية وتوفير الحياة الكريمة لها ومعالجة الكثير من القضايا االقتصادية

السفير د.مساعد الهارون

أحمد الهارون ود.بدر الشريعان واملستشار محمد أبواحلسن والشيخ د.ابراهيم الدعيج خالل اللقاء سمو رئيس الوزراء لدى وصوله إلى مطار الدوحة الدولي وفي استقباله الشيخ حمد بن جاسم امير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة خالل لقائه سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والشيخ د.محمد الصباح والشيخ أحمد الفهد 

السفير علي السعيد خالل لقائه برجس البرجس وسعد الناهض وبعض احلضور

برجس البرجس مكرما السفير علي السعيد

النووي االيراني معتبرا أي عمل 
عسكري ضد ايران سيكون كارثة 

على اجلميع.
وأض����اف ان للكويت عالقات 
طيبة مع العراق ومع كل األحزاب 
العراقي����ة وت����رى أن اس����تقرار 
الع����راق مرتب����ط بش����كل وثيق 
بتش����كيل حكومة عراقية متثل 
جمي����ع العراقيني بجميع فئاتهم 

وأطيافهم.
وحول االستثمار في أملانيا لفت 
اله����ارون الى أن الكويت هي أول 
دولة عربية تستثمر في أملانيا منذ 
ع����ام 1974 وتعتبر اآلن من أبرز 

املستثمرين في أملانيا.
وأضاف ان هناك فرصا كثيرة 
لتعاون استثماري كويتي � أملاني 
مش����ترك من أجل دعم مسيرات 
التنمي����ة في مناط����ق أخرى من 
العالم، مضيفا ان الكويت من الدول 
السباقة في مجال وضع وتنفيذ 
برامج تنموي����ة على الصعيدين 

االقتصادي واالجتماعي.

النووي االيراني وجتنيب  امللف 
املنطقة حدوث مواجهة عسكرية مع 
ايران ميكن أن جترها الى أوضاع 
خطي����رة وتورطها في مواجهات 

غير محسوبة.
وقال ان الكويت تتمتع بعالقات 
جيدة جدا مع ايران وحترص على 
مواصلة اجلهود الديبلوماس����ية 
اليجاد تسوية سلمية ألزمة امللف 

أساسا متينا لقيام تعاون مستقبلي 
الكوي����ت وأملانيا عبر  أوثق بني 
توقيع مذكرة تفاهم حول تعزيز 
العالق����ات الثنائية في املس����ائل 
السياسية وحماية البيئة ومجاالت 
الطب والسياحة والنقل اجلوي.

وقال ان أملاني����ا تتمتع بثقل 
سياس����ي كبير في شتى احملافل 
الدولية وذل����ك بالنظر الى ثقلها 
االقتصادي ودورها كمحرك رئيسي 
للمش����روع األوروبي مضيفا انه 
بعد اعادة توحيد املانيا تزايدت 
مسؤولياتها الدولية ولم تعد هذه 
املسؤوليات منحصرة باملساهمات 
املالية فقط بل أصبح ألملانيا دور 
سياسي دولي فاعل ودور عسكري 

في مناطق مختلفة من العالم.
وأعرب الس����فير الهارون عن 
تقدي����ره للمس����اهمات األملانية 
في قضاي����ا املنطقة مث����ل اعادة 
بناء العراق وتوطيد اس����تقراره 
واملس����اعي االملاني����ة احلثيث����ة 
اليج����اد حل ديبلوماس����ي ألزمة 

برلني � كونا: أكد سفيرنا لدى 
أملانيا د.مساعد الهارون أن زيارة 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد جلمهورية أملانيا االحتادية 
في ابريل املاضي وضعت أساسا 
متينا لتع����اون مس����تقبلي بني 

البلدين.
وقال السفير الهارون في مقابلة 
العرب«  أجرتها مجل����ة »منتدى 
الدورية التي تصدر في العاصمة 
االملانية برلني وستنشر في عددها 
املقبل ان زيارة صاحب الس����مو 
االمير ستس����اهم في دعم أواصر 
التعاون بني الكويت وأملانيا وفي 
ترسيخ التفاهمات الثنائية حول 
مجمل القضايا االقليمية والدولية 

ذات االهتمام املشترك.
وأوضح أن الزيارة تكتس����ب 
أهمية تاريخية لكونها أول زيارة 
أميرية جلمهورية أملانيا االحتادية 
الصديقة وتشكل تتويجا نوعيا 
البلدين  املتمي����زة بني  للعالقات 
الصديقني معتبرا الزيارة وضعت 

الهارون: زيارة األمير أللمانيا وضعت
أساسًا متينًا لتعاون مستقبلي بين البلدين

كّرم سفيرنا لدى فرنسا لجهوده في إنجاح منتدى العمل التطوعي

البرجس: تقديم الدعم للعمل التطوعي في كل المجاالت

بعرق او دين او مذهب او لون فهو 
بالناحية االنسانية والقيم  مهتم 

االنسانية.
وق����ال ان املنتدى ش����دد على 
ضرورة قيام االعالم بطمأنة القائمني 
على العمل التطوعي وان عملهم 
محل تقدير واهتمام وتش����جيع 
وحماي����ة من وصف العاملني فيه 

بداعمي االرهاب.
املنتدى شهد جناحا  ان  وذكر 
باهرا حيث القى اشادة عامة من 
قبل املجتمع املدني الفرنسي اثر 
موضوعه االنساني والتطوعي الذي 
يهم بشكل خاص املجتمع الفرنسي 

املعروف بحيويته وفاعليته.
وقال سفيرنا لدى فرنسا: كان 
للمنتدى اصداء ممتازة حيث انه 
ابرز اجن����ازات الكويت في مجال 
العمل التطوع����ي »ونحن نفتخر 
باجنازات املجتمع الكويتي اال ان 
املجتمع الفرنسي لم يكن على دراية 
بهذه االجن����ازات.. وتعرفوا على 
الكويتي سواء  اجنازات الشباب 

داخل الكويت وخارجها«.
الس����فارة نتيجة  ان  واوضح 
للنجاح الباهر للمنتدى تفكر في 
ان يكون خطوة اولى تلحقها خطوة 
ثانية بعقد املنت����دى في الكويت 
»وسنعمل مع املس����ؤولني لنقل 
اعمال املنت����دى ليتواصل اعماله 

في الكويت«.
واش����ار الى ان الي����وم االول 
للمنتدى عقدت حلقة نقاشية بني 
املؤسسات والشخصيات التطوعية 
في الكويت وفرنس����ا فيما تناول 
اليوم الثاني دور االعالم في دعم 
التطوعي وكانت مشاركة  العمل 
فاعلة من الشخصيات االعالمية 

الفرنسية والكويتية والعربية.
وقال ان احلفل اخلتامي للمنتدى 
كان رائعا بحضور ش����خصيات 
كثي����رة وعديدة من املؤسس����ات 
التطوعية ومسؤولني  الفرنسية 
فرنسيني وسفراء عرب واجانب 
حيث توج بكلمة رائعة من سمو 
رئيس الوزراء باللغتني الفرنسية 
والعربية كان لها االثر الرائع في 

نفوس املشاركني في املنتدى.

باريس � كونا: كرم رئيس مجلس 
ادارة جمعية الهالل االحمر برجس 
البرجس سفيرنا لدى فرنسا علي 
السعيد وذلك جلهوده املتميزة التي 
بذلها خالل منتدى العمل التطوعي 

في الكويت وفرنسا.
واش����اد البرجس في تصريح 
التكرمي باجلهود  ل� »كونا« عقب 
البناءة التي بذلها السفير السعيد 
الجناح املنتدى مشيرا الى انه الول 
مرة يعقد منتدى للعمل التطوعي 

خارج الكويت.
وقال ان السفير السعيد واركان 
السفارة واملكتب الثقافي والطلبة 
الدارسني في فرنسا ساهموا مساهمة 
متميزة الجناح املنتدى مشيرا الى 
انهم س����اهموا في اتاحة الفرصة 
جلمعية اله����الل االحمر الكويتي 
الستعراض أنشطتها وما قدمته 
من مساعدات انسانية للمنكوبني 

في شتى بقاع العالم.
واض����اف البرجس ان املنتدى 
ساهم ايضا في مد جسور التعارف 
مع اجله����ات املعنية ف����ي العمل 
التطوعي في فرنسا التي شاركت 
في املنتدى، موضحا ان اجلمعية 
س����وف تعمل على املش����اركة في 
املؤمترات واملنتدي����ات اخلاصة 
بالعمل التطوعي البراز دور الكويت 

في هذا املجال االنساني املهم.
واكد ان الكويت لها تراث وتاريخ 
رائع في مجال العمل التطوعي داعيا 
الى بذل اجلهد والوقت واملال في 
العمل التطوعي في جميع مجاالت 
العمل مع االسر احملتاجة واملرضى 
والطفول����ة وم����ع املعاقني وذوي 

االحتياجات اخلاصة.
وقدم البرجس شرحا تفصيليا 
ال����ذي تقوم  لل����دور االنس����اني 
ب����ه اجلمعية من خ����الل برنامج 
املساعدات االنسانية وايصالها الى 
احملتاجني داخل الكويت وخارجها، 
مؤكدا ان الواجب االنساني بتقدمي 
املساعدات لشعوب العالم املنكوبة 
يأتي بتشجيع ومساعدة احلكومة 
الكويتية والشعب الكويتي البراز 

الدور االنساني للكويت.
من جانبه اشاد السفير السعيد 

باجلهود التي تق����وم بها جمعية 
الهالل االحمر في رفع اسم الكويت 
عاليا من خالل العمل االنس����اني 

الذي تقوم به.
وحيا اجلهود املخلصة للعاملني 
في اجلمعية وشعورهم الوطني في 
تقدمي يد العون ومد يد املساعدات 
امله  العالم معربا عن  لش����عوب 
مبزيد من النجاح لتحقيق رسالتهم 
الس����امية وزرع اخلير في ربوع 
العالم بأسره ورفع اسم الكويت 

عاليا.
ان م����ا »نش����هده من  وق����ال 
جهود مخلصة من جمعية الهالل 
االحمر الكويتي هو امتداد لقيمنا 
االصيلة ونشأتنا الدينية الراسخة 
وثقافتنا االجتماعية القائمة على 

التعاضد«.
واض����اف ان عقد املنتدى يدل 
بشكل واضح على مدى االهتمام 
احلكومي بتطوير العمل التطوعي 
واخليري وتش����جيعه، مؤكدا أن 
هذه االنش����طة تأتي انطالقا من 
الس����امية للقيادة  التوجيه����ات 
الكويتية التي تبدي اهتماما كبيرا 

بالتنمية البشرية واالجتماعية.
اكد س����فيرنا علي  من جانبه 
السعيد ان منتدى العمل التطوعي 

في الكويت وفرنس����ا حقق هدفا 
اساس����يا وهو تعري����ف املجتمع 
الفرنس����ي باجن����ازات املجتم����ع 

الكويتي.
وذكر السفير السعيد مبناسبة 
اختتام املنتدى الذي استمر يومني 
ونظمته السفارة برعاية سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
ان النتيجة االساسية من املنتدى 
ه����ي تعريف املجتمع الفرنس����ي 

باجنازات املجتمع الكويتي.
وقال ان املنتدى اوضح للطرفني 
الكويتي والفرنسي اهمية االستفادة 
من خبرات بعضهما البعض فاجلانب 
الفرنسي يعمل في مجاالت غائبة 
عن اجلانب الكويت وايضا االخير 
يعمل في مجاالت واقاليم لم يوليها 
االول االهتمام وبالتالي مت تسليط 

الضوء على هذه املجاالت.
وش����دد املنتدى عل����ى اهمية 
التواصل بني اجلمعيات التطوعية 
الفرنس����ية والكويتي����ة من اجل 
تنس����يق اجلهود واالستفادة من 

اخلبرات واملعرفة.
املنتدى س����لط  واض����اف ان 
الضوء على اهمية االعالم وحثه 
التشجيع والترويج للعمل  على 
التطوع����ي حيث ان����ه ال يرتبط 

بحر العلوم يصل
 اليوم لتسلم مهام 

منصبه سفيرًا للعراق 
في الكويت

بشرى الزين
يصل ال��ى الكويت 
ظه��ر الي��وم س��فير 
الع��راق املع��ن ل��دى 
حسن  محمد  الكويت 
بح��ر العلوم لتس��لم 
مه��ام عمله بعد تقدمي 
اوراق اعتماده لصاحب 
الس��مو األمير الشيخ 

صباح االحمد.
لم  العراق  ان  يذكر 
يس��م س��فيرا له في 
االحتالل  منذ  الكويت 
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ش����رق البحر االبيض املتوسط �  
من منى شش����تر: دعا النائب د.وليد 
الطبطبائي امس الى تفاعل ش����عبي 
كويتي كبي����ر مع اس����طول احلرية 
إلغاثة غزة والذي يش����ارك فيه وفد 
كويتي شعبي تطوعي بسفينة شحن 
ومساعدات تقارب قيمتها 1.1 مليون 
دوالر. وقال د.الطبطبائي في لقاء مع 
»كونا« على منت سفينة الركاب )مرمرة( 
املشاركة في األسطول »نتمنى ان يكون 
هناك تفاعل شعبي كويتي للضغط 
عل����ى املجتمع الدولي لكش����ف نوايا 
اسرائيل جتاه منع وصول املساعدات 

املتجهة الى القطاع«. وأعرب في هذا السياق عن شكره 
وتقديره لرئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي وتضامنه 
مع الوفد الكويتي حيث بارك اعمال الوفد، مشيرا الى ان 
تصريحات����ه كان لها وقع ايجابي كبير على املتطوعني. 
وذكر ان اإلعالم الكويتي مقصر في تغطية أنشطة اسطول 
احلرية على الرغم من مش����اركة وفد كويتي فيه، داعيا 
تلفزيون الكويت والصحف احمللية الى تسليط الضوء 
على هذا احل����دث العاملي مبا فيها املش����اركة الكويتية 
»حتى ولو كان ذلك من خالل التعاون والتنس����يق مع 
الفضائيات املوجودة مع األسطول«. وأوضح ان بإمكان 
القنوات الفضائية الكويتية الرسمية واحمللية اخلاصة 
اضافة الى الصحف احمللية االتصال بالوفد الكويتي عبر 
خطوط الثريا اخلاصة بالوفد.  وأعاد د.الطبطبائي الى 
األذهان ما عانته الكويت إبان احتالل النظام الصدامي 
لها في عام 1990 وحاجتها آنذاك الى وقفة العالم معها، 
مؤكدا حاجة ابناء غزة وفلس����طني كلها الى هذه الوقفة 
في الوقت احلاضر. وطمأن النائب الطبطبائي الشعب 
الكويتي بسالمة جميع اعضاء الوفد املشارك، مؤكدا ان 
ال احد منهم يخشى التهديدات االسرائيلية التي »لن تزيد 
املش����اركني في حملة اإلغاثة اال إصرارا على املضي في 
أهدافهم«. وقال »نود ايصال رسالة الى العالم بضرورة 
رفض احلصار اجلائر على قطاع غزة والدعوة الى وقف 
الظلم الذي ميارسه الكيان الصهيوني على ابناء الشعب 
الفلسطيني«.وعن جتربته السابقة في زيارة قطاع غزة 
عبر االنفاق احلدود املصرية � الفلسطينية قال »دخلت 

القطاع بعد أيام قليلة من انتهاء العدوان 
االسرائيلي عليه وعاينت بنفسي آثار 
احلرب وكيف كانت القنابل الفسفورية 
تشتعل هناك«. واضاف »كما عاينت 
آثار الدم����ار التي كانت واضحة على 
املصان����ع والبيوت واملزارع والثروة 
احليوانية ومقومات احلياة االخرى 
وكيف كان صمود الشعب الفلسطيني 
هناك كما عاين����ت اخلطوط االمامية 
للقطاع مع الكيان االسرائيلي«. ومضى 
يقول »اعتقد ان احلركات االسرائيلية 
والتهديدات ال تخيفنا السيما ان حملة 
اإلغاثة هذه هي احلدث اإلعالمي األهم 
في العالم حاليا وهناك العديد من شبكات اإلعالم العاملية 
والعربية تشارك في احلملة وتغطي األحداث أوال بأول 
وتطلع العالم على كل املستجدات في القضية وأي اجراء 
ستتخذه اسرائيل بحق املشاركني او املساعدات سيكون 

محل رصد دولي فنحن لسنا خائفني منها«. 
وأكد في نهاية لقائه ان اهتمامه بصفته رئيسا للجنة 
حقوق اإلنس����ان البرملانية ودفاعه عن املظلومني داخل 
الكويت وكذلك عن اوضاع السجون هناك يأتي في املقام 
األول، مبين����ا ان ذلك ال مينع م����ن االهتمام باملظلومني 
واملسجونني من ابناء الشعب الفلسطيني القابعني في 

الزنزانات االسرائيلية. 
من جهته، دعا رئيس احلكومة الفلسطينية املقالة في 
قطاع غزة اسماعيل هنية املجتمع الدولي الى الوقوف 
مع قافلة السفن احململة مبساعدات انسانية للغزاويني 
بوجه احلص����ار البحري الذي تفرضه اس����رائيل على 
القطاع. وقال هنية ف����ي كلمة ألقاها خالل حفل افتتاح 
مرفأ الصيادين في غزة بعد جتهيزه الس����تقبال السفن 
»نطالب املجتمع الدولي واملؤسس����ات الدولية وأحرار 
العالم بأن يقفوا الى جانب القافلة وان يتصدوا لعربدة 

االحتالل في البحر وان يقفوا مع أهل غزة«.
واضاف »احلصار سيكسر ان وصلت هذه القافلة الى 
غزة.. فسيكون ذلك نصرا لغزة ومن في القافلة« وتابع 
»ان تعرض لها الصهاينة ومارسوا اإلرهاب فهو نصر لغزة 
والقافلة ألنها الفضيحة السياسية واإلعالمية الدولية 

وستحرك من جديد قوافل اخرى لكسر احلصار«.

الطبطبائي يدعو لتفاعل شعبي كويتي
مع أسطول الحرية إلغاثة المحاصرين في غزة

د.وليد الطبطبائي


