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الكويت هّنأت ڤنزويال والرأس األخضر باألعياد الوطنية

رئيس الوزراء استقبل غازي الفايز

الملكة نتومبي: إنجازات كبيرة للكويت في المجال 
اإلنساني وإغاثة المنكوبين في شتى بقاع العالم

ثمنت امللكة االم نتومبي والدة 
الثالث ملك مملكة  امللك مسواتي 
سوازيالند ما تقوم به الكويت في 
املجال االنساني جلميع املنكوبني في 
شتى بقاع العالم، مشيدة باجنازاتها 
املش����هودة في كل االصعدة التي 

اصبحت منارة مضيئة.
واش����ادت بالدور الكبير الذي 
تضطلع به جمعية الهالل االحمر 
مبدية اعجابها مبا متتلكه اجلمعية 
من موارد بشرية وامكانيات هائلة 
س����اندت تعزي����ز مكانته����ا على 

الصعيدين احمللي والدولي.
واعرب����ت امللك����ة نتومبي في 
كلمة لها خالل اس����تقبال رئيس 
جمعي����ة الهالل االحم����ر برجس 
البرجس ونائب رئيس اجلمعية 
وزير الصحة د.هالل الساير عن 
اعتزازها بالدور االنساني النبيل 
ب����ه اجلمعية لتقدمي  الذي تقوم 
العون واملساعدة للمحتاجني في 
كل بقاع العالم دون النظر الى اللون 
او اجلنسية او الديانة. واشادت مبا 
حققته اجلمعية من اجنازات في 
مجال العمل اخليري واالنس����اني 
واالجتماعي على املستوى احمللي 
واالقليم����ي والدول����ي داعية الى 
التعاون والتنسيق مع الصليب 
االحمر في سوازيالند لوجود بعض 
االحتياجات التي يحتاجها هناك.

وقالت امللكة نتومبي ان زيارتها 
الى جمعية الهالل األحمر واللقاء 
مع رئيس مجلس ادارتها برجس 
الرئيس د.هالل  البرجس ونائب 
الساير تأتي للتواصل واملشاورات 

مع اجلمعي����ة التي بها باع طويل 
ومميز في العمل االنساني.

من جانبه قال رئيس مجلس 
ادارة جمعية الهالل االحمر برجس 
البرجس ان اجلمعية هي جمعية 
انسانية تطوعية تقدم املساعدة 
والعون الش���د احلاالت ضعفا 
دون متييز من حيث اجلنسية 
أو األصل او اللون او اجلنس او 
املعتقدات الدينية او السياسية 

أو الفكرية.
واكد ان اجلمعية تتابع كل احداث 
العالم وتلبي نداءات االحتاد الدولي 
والنداءات االنسانية في تقدمي يد 
العون واملساعدة للمتضررين في 
العالم، مؤكدا استعداد  انحاء  كل 
اجلمعية لتقدمي كل االحتياجات 
التي حتتاجها جمعية  االنسانية 

الصليب االحمر في سوازيالند.
وقال ان زيارة امللكة االم نتومبي 
يؤكد املكانة والريادة التي تبوأتها 
جمعية اله����الل األحمر في تقدمي 
املس����اعدات االنسانية للمنكوبني 

في شتى بقاع العالم.
من جانبه ق����ال وزير الصحة 
ونائب رئيس مجلس االدارة د.هالل 
الساير في كلمة ان املنظمات الدولية 
كافة تشهد جلهود جمعية الهالل 
االحمر في تغطية اكثر املناطق في 
الكرة االرضية من خالل تقدميها 
املس����اعدات االنس����انية. وقال ان 
الكويت عملت منذ القدم على مد 
يد العون ومساعدة الدول االخرى 
ادراكا منها بترابط العالم واهمية 
تعاون الدول من اجل التخفيف عنها 

من جراء الكوارث الطبيعية.
واض����اف الس����اير ان جمعية 
الهالل االحمر س����باقة في تلبية 
النداء االنس����اني م����ن قبل الدول 
التي تتعرض للكوارث الطبيعية 
كالزالزل والبراكني والفيضانات 
وهي تس����ارع دائما ال����ى العمل 
االنس����اني املطلوب منها. وخالل 
اللقاء اطلعت امللكة األم على نشاط 
اجلمعية وخطتها االستراتيجية وما 
تقدمه من برامج وانش����طة تخدم 
املجتمعني احمللي واخلارجي وفق 
رؤية صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحم����د الرئيس الفخري 
الكويتي.  الهالل األحمر  جلمعية 
وبح����ث البرجس م����ع امللكة االم 
نتومبي اجلهود االنسانية للجمعية 
الدولية واملبادرات  على الساحة 
املؤث����رة جتاه حتس����ني اوضاع 
املنكوبني واملتضررين بالكوارث 
املختلف����ة دون متييز بني الفئات 
املستهدفة بتلك اجلهود، وقدم شرحا 
الذي  تفصيليا للدور االنس����اني 
تقوم به اجلمعية من خالل 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.
وتبادل رئي����س مجلس ادارة 
جمعي����ة الهالل االحم����ر برجس 
البرج����س وامللك����ة االم نتومبي 

الدروع والهدايا التذكارية.

ولي العهد تسّلم الموسوعة الشاملة للعيد الماسي للبلدية

محمد الصباح ردًا على االنتقادات الخارجية بشأن سجناء الرأي: 
ال يمكن التشكيك في العدالة الكويتية وسلطة القضاء مصونة

 بشرى الزين
أكد نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح ان سلطة القضاء في الكويت مصونة وحتكم بالعدل 

وال ميكن التشكيك في العدالة الكويتية.
وأضاف الشيخ د.محمد الصباح في تصريحه للصحافيني 
ظهر أمس قبل مغادرته حلضور اجتماع اللجنة األفريقية 
� العربية بالقاهرة وفي رد حول وجود اتهامات وانتقادات 
للكويت بخصوص سجناء الرأي قائال: لدينا قانون ومحاكم 
ونرحب بأي انتقاد ملمارسات احلكومة، ولكن ال ميكننا ان 

نسمح أو نقبل بأي تدخل في شؤوننا الداخلية.
وحول وج����ود معلومات عن إطالق س����راح املعتقلني 
الكويتيني من سجن غوانتانامو قال: »مطالبتنا هذه قائمة 
ومستمرة، وال أعتقد ان هناك شيئا جديدا«، مشيرا الى ان 
هؤالء ألقي القبض عليهم ليس بحكم القانون ولم يحصلوا 
على العدالة ولم يتمكنوا من عرض قضيتهم على احملكمة، 
الفت����ا الى ان ذلك يعد مرة اخ����رى وصمة عار في تطبيق 
العدالة األميركية، موضحا: نعلم ان العدالة األميركية هي 

عدالة راقية ونحن نريد ان تطبق هذه العدالة.
وفي رده على ما أعلنته العراق من نية فتح حدودها مع 
الكويت للشركات النفطية العاملة في العراق، أوضح »ليست 
لدين����ا حدود مغلقة مع العراق، فحدودنا مفتوحة، ولذلك 
تنتظر اللجنة االخوة العراقيني لالجتماع معهم ومناقشة 
املعاب����ر احلدودية، اضافة الى قضاي����ا تتعلق باملزارعني 

العراقيني، مؤكدا ان عالق����ات اجلوار الكويتية � العراقية 
حتتم علينا أن نستمر ونعمل بشكل متواصل الى ان يتمكن 

االشقاء في العراق من تشكيل حكومة عراقية.
وكان د.الشيخ محمد الصباح اشار في بداية تصريحه 
الى ان حضوره اجتماع اللجنة العربية � االفريقية املنعقد 

ف����ي القاهرة يأتي من ان الكويت تعتبر نائب الرئيس في 
هذه اللجنة، مبين����ا ان الهدف هو االعداد للقمة العربية � 
االفريقية التي ستعقد خالل اكتوبر املقبل في ليبيا، مشيرا 
الى ان االجتماع يعد ايضا فرصة ملناقش����ة تقرير اللجنة 
اخلماس����ية حول تطوير آليات العمل ف����ي جامعة الدول 
العربية بحيث س����تعقد قمة عربية استثنائية بعد القمة 

العربية � االفريقية.
وأضاف ان الق����ارة االفريقية قارة مهمة جدا والكويت 
اكثر دولة عربية لديه����ا عمل على االرض في جميع دول 
افريقيا دون استثناء، ولذلك لها مصلحة في تقوية العالقات 
العربية � االفريقية، مشيرا الى املبادرة الطيبة التي قامت 
بها دولة االمارات العربي����ة املتحدة واحتضانها الجتماع 
عربي في جزر الباسفيك، الفتا الى ان هذا واجب وضروري 

للدول العربية وانفتاحها على دول العالم.
وفي تعليقه على ما صرح به وزير اخلارجية االسرائيلي 
ورفضه لقيام دولة فلسطينية قبل 2012 قال: وزير خارجية 
اسرائيل انسان غير سوي، وله تصريحات أقرب الى اجلنون 
عندما ذكر انهم مستعدون ملهاجمة السد العالي في مصر 
وتوجهات����ه اآلن ضد تركيا ورفضه الكامل ألي تعامل مع 

املجتمع الدولي.
مضيفا: اذن ميكن القول ان أكثر شخص ميكن أن يدمر 
»سمعة« اس����رائيل اذا صح التعبير هو وزير خارجيتها، 

ولذلك ال أريد أن أعلق على مسؤول في دولة عدو.  

نرح�ب بأي انتقاد لممارس�ات الحكومة وال نس�مح ب�أي تدخل في ش�ؤوننا الداخلية

ع�دم عرض قضية معتقلينا في غوانتانامو على المحكم�ة وصمة عار في تطبيق العدالة األميركية

استقبل سمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد ف����ي ديوانه بقصر 
السيف أمس وزير االشغال العامة 
البلدية  الدولة لش����ؤون  ووزير 
د.فاضل صفر، حيث قدم لسموه 
الموسوعة الشاملة للعيد الماسي 
لبلدي����ة الكويت خالل مس����يرة 
ثمانين عاما كما قدم لسموه كتابا 
بعنوان »الكوي����ت بيئة صالحة 
للمعاقي����ن« يتضم����ن مجموعة 
القوانين واللوائح التي تهتم بذوي 
االحتياج����ات الخاصة في جميع 

مشاريعها المستقبلية.
العهد  كما استقبل سمو ولي 
الش����يخ نواف األحمد في ديوانه 
بقصر السيف أمس سفير اليابان 
لدى الكويت السفير ماساتوشي 
موتو، وذلك بمناسبة انتهاء مهام 

عمله كسفير لبالده.
كما استقبل سموه بقصر السيف 
صباح أمس سفير البابوي للكرسي 
الرسولي الڤاتيكان لدى الكويت 

السفير المطران بيتاراجيك، وذلك 
بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد 

كسفير لبالده.

واستقبل سموه بقصر السيف 
صب����اح أمس س����فير جمهورية 
هنغاري����ا لدى الكويت الس����فير 

يانوش هوفاري، وذلك بمناسبة 
انتهاء مهام عمله كسفير لبالده.

المقاب����الت رئي����س  حض����ر 

ديوان س����مو  ولي العهد الشيخ 
مبارك الفيصل والوكيل المساعد 
للشؤون االعالمية بديوان سمو 
ولي العهد الشيخ مبارك الحمود 
السلمان والوكيل المساعد لشؤون 
المراسيم والتشريفات بديوان سمو 
العهد الشيخ مبارك صباح  ولي 
الس����الم ومدير مكتب سمو ولي 
العهد د.فهد المصيريع.واستقبل 
سموه بقصر السيف صباح أمس 
رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ 

محمد الخالد.
كما اس����تقبل س����موه بقصر 
السيف صباح أمس باسم اللوغاني، 
حيث أهدى سموه كتابا بعنوان 
»السيارة في تاريخ الكويت« وقد 
شكره سموه متمنيا له التوفيق 
والنجاح.واستقبل سمو ولي العهد 
الش����يخ نواف األحمد في ديوانه 
بقصر السيف أمس رئيس تحرير 
جريدة »الشاهد« الشيخ صباح 

محمد الصباح.

زارت جمعية الهالل األحمر والتقت الساير والبرجس

سموه التقى صفر والخالد واللوغاني وسفراء اليابان وهنغاريا والڤاتيكان ورئيس تحرير »الشاهد«

غادر لحضور اجتماع اللجنة العربية ـ األفريقية المنعقد في القاهرة

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئة الى الرئيس هوغو شاڤيز فرياس رئيس 
اجلمهورية البوليفارية الڤنزويلية الصديقة عبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده، 

متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث س����مو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
وس����مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

وبعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
ببرقي����ة تهنئة الى الرئيس بي����درو بيريس رئيس 
جمهورية الرأس األخضر الصديقة عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناس����بة العيد الوطني لبالده 

متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث س����مو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
وس����مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

استقبل سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
في قصر بي����ان امس نائب رئي����س مجلس النواب 
األس����بق باململكة األردنية الهاشمية الشقيقة غازي 
الفايز مبناسبة زيارته للبالد. حضر املقابلة املستشار 

بالديوان االميري الشيخ محمد اخلالد واملستشار بديوان 
س����مو رئيس مجلس الوزراء فيصل احلجي ووزير 
الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي ونائب 

رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ ثامر العلي.

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال غازي الفايز

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد يتسلم املوسوعة من د.فاضل صفر

سمو ولي العهد مستقبال الشيخ محمد اخلالد والشيخ ثامر العلي سمو ولي العهد مستقبال سفير الڤاتيكان

الشيخ د.محمد الصباح متحدثا للصحافيني   )محمد ماهر(

د.هالل الساير وبرجس البرجس مع امللكة نتومبي

تأجيل مناقشة فحص »بي سي آر« لألسبوع المقبل

وزير الخارجية تسّلم أوراق اعتماد سفيرين جديدين
احتفل في ديوان عام وزارة اخلارجية امس بقبول 
نسخة من أوراق اعتماد سفيرين جديدين لدى البالد 
حيث اس����تقبل نائب رئيس مجل����س الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح كال من سفير جمهورية 
الفلبني شوالن أورتوا برميافيرا وسفير مملكة بلجيكا 
داميان أجنيليه، حيث تس����لم منهما نسخا من أوراق 

اعتمادهما كسفراء لبلديهما لدى الكويت.
حضر مراس����م االحتفال وكي����ل وزارة اخلارجية 
الس����فير خالد اجلاراهلل واملدير باإلنابة إلدارة مكتب 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الوزير 

املفوض صالح اللوغاني.
وعلى صعيد آخر، اجتمع الشيخ د.محمد الصباح 
برئيس الوزراء البريطاني األس����بق توني بلير وذلك 
مبناسبة زيارته للبالد، حيث حضر االجتماع وكيل وزارة 
اخلارجية السفير خالد اجلاراهلل واملدير باإلنابة إلدارة 
مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 

الوزير املفوض صالح اللوغاني.
كما اس����تقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الش����يخ د.محمد الصباح سفير جمهورية 
هنغاريا يانوش هوفاري وذلك مبناسبة انتهاء فترة 

عمله في البالد.

من جانب آخر، اجتمع وكيل وزارة اخلارجية خالد 
اجلاراهلل صباح أمس باملدير التنفيذي ألمانة جلنة األمم 

املتحدة للتعويضات بجنيڤ مجتبي كزازي.
وقد بحث االجتماع نش����اطات اللجنة خاصة آخر 
التطورات املتعلقة مبشاريع إعادة تأهيل البيئة وبعض 

األمور املتعلقة بلجنة التعويضات.
وقد حضر االجتماع نائب رئيس مجلس اإلدارة املدير 
العام بالهيئة العامة للتعويضات سبيكة العبدالرزاق 
ومدي����ر ادارة املنظمات في وزارة اخلارجية الس����فير 

وليد اخلبيزي.

الجاراهلل التقى المدير التنفيذي ألمانة لجنة األمم المتحدة للتعويضات

الشيخ د.محمد الصباح خالل لقائه السفير البلجيكي 

 حنان عبدالمعبود
اكد وكيل وزارة الصحة املساعد لشؤون الصحة 
العامة د.يوسف النصف ان اجتماع اللجنة املختصة 
باقرار فحص »بي سي آر« سيؤجل إلى األسبوع 
املقبل بسبب تواجد بعض االعضاء باخلارج في مهام 

عمل ومنهم د.راشد العويش ود.أحمد الشطي.
وقال النصف في تصريح صحافي ان الكويت 
تش��ارك مبؤمتر املس��تجدات اخلاصة باللقاحات 
والتطعيمات والذي ينظمه املكتب االقليمي لشرق 
املتوسط ملنظمة الصحة العاملية، بجمهورية مصر 
العربية على مدار 5 أيام، مشيرا الى ان وفد الكويت 
يضم كال من مدير ادارة الصحة العامة د.راش��د 
العوي��ش ود.جنالء العياضي م��ن وحدة مكافحة 
االوبئة. واضاف النصف ان الكويت ستقدم ورقة 

عمل ع��ن جتربتها في »احلملة الوطنية للحصبة 
واحلصب��ة األملانية والنكاف« والتي اقيمت خالل 
االشهر املاضية، وهي التجربة التي تكلمت عنها دول 
العالم االخرى، حيث كنا سباقني بها، وعن حمالت 
تطعيمية اخرى قريبة للحصبة اش��ار الى ان هذا 
األمر سيكون ضمن التوصيات النهائية للمؤمتر.

وأكد د.النصف ان وزارة الصحة س��تحدد خالل 
األيام املقبلة الطعوم واألدوية املطلوبة الستبدالها 
مبا تبقى من طعم انفلونزا اخلنازير الذي مت شراء 
مليوني جرعة منه للكويت خالل انتش��ار جائحة 
H1N1، الفتا الى ان الشركة املصنعة للطعم والتي 
مت الش��راء منها قد أب��دت تعاونا وتفهما من قبل 
الصحة في الكويت وذلك عبر تغيير ما تبقى من 

الطعوم بطعوم وأدوية أخرى.


