
الجمعة 27 اغسطس 2010 5محليات
فريحة األحمد تستنكر هوشة في أحد المقاهي

بين ممثلة مشهورة وبعض الشباب

الغانم يرعى االجتماع الـ 28 للجنة
تصنيف وتبويب السلع في دول مجلس التعاون

قرض بـ 4 ماليين لزامبيا من صندوق التنمية
الكويتي للتنمية االقتصادية  أعلن الصندوق 
العربية أمس توقيعه اتفاقية قرض مع جمهورية 
زامبيا يقدم الصندوق مبقتضاها قرضا مقداره 4 
ماليني دينار )حوالي 13.6 مليون دوالر أميركي( 
لإلسهام في متويل تكاليف مشروع طريق كاالبو - 
سيكونغو - حدود أنغوال. وأفاد بيان صحافي عن 
الصندوق بأن توقيع اتفاقية القرض مت في مدينة 
لوساكا بزامبيا حيث وقعها نيابة عنها وزير املالية 
والتنمية الوطنية سيتومبيكو موسو كوتواني في 

حني وقعها نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية 
االقتصادية العربية نائب املدير العام هشام الوقيان. 
وذكر ان املش���روع يهدف الى تسهيل حركة نقل 
املسافرين والبضائع في املنطقة الغربية من البالد 
من خالل إنشاء طريق صالح لالستخدام في جميع 
الفصول الس���يما في فصل الشتاء وما يتبعه من 
أمطار وفيضانات مبا يسهم في تنمية هذه املنطقة 
وبالتالي تنمية االقتصاد الوطني لزامبيا إضافة 

الى تسهيل االتصال مع جمهورية أنغوال.

س���تنكرت رئيسة اجلمعية 
الكويتي���ة لألس���رة املتمي���زة 
الرياضي  الفتاة  ورئيسة نادي 
الشيخة فريحة االحمد ما طالعتنا 
به بعض الصحف عن »هوشة« 
في احد املقاهي بني ممثلة مشهورة 

وثالثة جنوس.
وعلقت على كلمة »هوشة« 
قائلة: رجعت باملاضي قليال بهذه 
الكلمة الكويتية حيث المستني 
الكويت  اتذكر  القشعريرة وانا 
قدميا، حلوه���ا ومرها حيث لم 
نر ونش���اهد او نسمع مثل هذه 
الترهات والفضائح، ايام ماضينا 

اجلميل، وتساءلت: اين غابت لغة التأدب واخلطاب 
الراقي في هذا املوق���ف، البعيد عن االخالق التي 
عرفناها؟ واضافت الش���يخة فريحة: انا اجزم لو 

تقدم هؤالء وبكل طيبة من املمثلة 
املشهورة إلبداء اعجابهم مبا تقوم 
به من عم���ل درامي واجتماعي، 
جت���اه مجتمعه���ا مل���ا كان هذا 
يحدث، ولك���ن التصرفات التي 
تتعدى احلدود وتعبث باحلريات 
الشخصية، جتعل ردة األفعال 
شنيعة وغير مسبوقة بالتفكير، 
وايضا في املقابل لو كانت الثقة 
موجودة وس���عة الصدر كبيرة 
لدى املمثلة القديرة، الحتوت هذا 
االمر وعاجلته بكل الوسائل حتى 
ال تعم الفوضى ويعلو من هنا 
وهناك صوت الفضائح، وليس 
في هذا األمر مصلحة اجتماعية ولكن حرقة الفؤاد 
جعلتني اكتب عم���ا يجول في أعماقي ألرى ابناء 

بلدي افضل الناس وأرقاهم في التعامالت.

حتت رعاي���ة مدير عام االدارة العامة للجم���ارك ابراهيم الغامن 
تستضيف الكويت االجتماع ال� 28 للجنة النظام املنسق لتصنيف 
وتبويب السلع لدولة مجلس التعاون خالل الفترة من 8/29 وحتى 
1 س���بتمبر 2010. ويأتي االجتماع ملراجع���ة وادخال تعديالت على 
النظام املنسق 2012 والتي مت االنتهاء منها مبنظمة اجلمارك العاملية 
مؤخرا وذلك للتوافق مع التعرفة اجلمركية املوحدة لدول املجلس، 
وقد قطعت اللجنة ش���وطا كبيرا في ادخ���ال هذه التعديالت خالل 
اجتماعات س���ابقة وتس���عى اللجنة باجتماعها هذا الى االنتهاء من 
هذه التعديالت، ورفعها الجتماع مديري عموم اجلمارك لدول مجلس 
التعاون القادم والذي سيعقد في الكويت خالل اكتوبر املقبل حتى 
يتم العمل به���ا مبطلع 2012 التزاما مع منظم���ة اجلمارك العاملية، 
وسيترأس االجتماع مساعد مدير جمارك املوانئ الشمالية ورئيس 
وفد الكويت وليد الناصر. وبعضوية رئيس قس���م النظام املنسق 

وممثل وفد الكويت حسن الصالح.

الشيخة فريحة األحمد

ابراهيم الغامن

جابر الخالد: اللقاءات الودية بين اإلخوة تثمر نتائج طيبة

ملك البحرين: نقّدر دور الكويت في تعزيز
مسيرة مجلس التعاون والعمل الخليجي المشترك

املنامة � كونا: أشاد عاهل مملكة البحرين 
امللك حمد بن عيس����ى آل خليفة بالعالقات 
األخوي����ة التاريخية املتمي����زة بني مملكة 
البحرين ودولة الكويت مؤكدا حرص البلدين 
الدائم على تنمية ه����ذه العالقات األخوية 

املتميزة وتطويرها في املجاالت كافة.
ونقلت وكالة األنباء البحرينية عن امللك 
حمد بن عيس����ى لدى استقباله أمس وزير 
الداخلية الفريق ركن م.الشيخ جابر اخلالد 
تقديره البالغ للقيادة الكويتية ودورها البارز 
في توثيق التعاون املشترك وحرصها على 
تنمية العالقات املتميزة بني البلدين والشعبني 
الش����قيقني. ونوه جاللته بأهمية الزيارات 
املتبادلة بني املسؤولني في البلدين ودورها 
في فتح مجاالت جديدة من التعاون الثنائي 
في اطار الروابط األخوية والتاريخية بني 
القيادتني والشعبني الشقيقني وفي ضوء ما 
يحرص عليه البلدان من التنسيق والتفاهم 
حول مختلف القضايا االقليمية والعربية.

كما أع����رب جاللته عن تقدي����ره لدور 
دولة الكويت بقيادة صاحب السمو األمير 
الش����يخ صباح األحمد في تعزيز مسيرة 
مجلس التع����اون لدول اخللي����ج العربية 
والعمل اخلليجي املش����ترك. وكلف جاللته 
وزير الداخلية الكويتي بنقل أطيب حتياته 

أسماء المقبولين مبدئيًا في جامعة أكتوبر 
للعلوم الحديثة واآلداب

موسى أحمد: مؤتمر المانحين بالكويت 
سيحدث نقلة هائلة في شرق السودان

اخلرطوم � كونا: قال مس���اعد الرئيس الس���وداني موسي محمد 
احمد ان مؤمتر املانحني لش���رق السودان الذي سيعقد في نوفمبر 
املقبل في الكويت الشقيقة س���يحدث نقلة هائلة في إعمار وتنمية 

شرق السودان.
وقال موس���ي في حوار أجرته معه وكالة »كونا« اننا نضع آماال 
كبيرة على استضافة الكويت لهذا املؤمتر املهم لسكان شرق السودان 
خاصة ان الكويت عرفت عبر تاريخها بأدوارها اإلنسانية ووقوفها 
بجانب أهل السودان في مختلف احملن وامللمات، فضال عن إسهامها 

الكبير في مختلف املشروعات التنموية واالقتصادية بالبالد.

آل خليفة بحضور ولي العهد ونائب القائد 
األعلى صاحب السمو امللكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ونظيره وزير الداخلية 
البحريني الفريق ركن راشد بن عبداهلل آل 
خليفة. ونوه الوزير اخلالد في تصريح ل� 
»كونا« قبيل مغادرته بالعالقات التاريخية 
للبلدين الش����قيقني وبأنه ابلغ جاللة امللك 
حمد رسالة وحتيات اخيه صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد وحتيات سمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد. وبسؤاله عن 
لقائه بنظيره البحريني أوضح الشيخ جابر 
اخلالد ان اللقاءات مستمرة وليست جديدة 
والتنسيق دائم ولم ينقطع بني االخوة في 
دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
على األصعدة كافة مبينا ان املباحثات احلالية 
تركزت على التنس����يق بني البلدين بشأن 
املؤمتر املزمع عقده في مملكة البحرين الشهر 

املقبل لدول جوار العراق.
وأضاف ان اللقاءات الودية الدائمة بني 
االخوة دائما ما تثمر نتائج طيبة من خالل 
التشاور والتنسيق وتبادل األفكار مؤكدا »ان 
املسافات ال تعني شيئا بيننا وبني أهلنا في 
البحرين سواء كنا في الكويت او في البحرين 
الشقيقة بخاصة في شهر رمضان املبارك 

الذي جنتمع فيه على مائدة االفطار«.

لصاحب الس����مو األمير ولسمو ولي العهد 
متمنيا لسموهما موفور الصحة والسعادة 
الرفعة  الش����قيق دوام  وللكويت وشعبها 
واألمن واالس����تقرار. وكان وزير الداخلية 
البحريني الفريق الركن الش����يخ راشد بن 
عبداهلل آل خليفة عقد جلسة مباحثات ثنائية 
مع وزير الداخلية الكويتي مت خاللها بحث 
التنسيق والتشاور حول آخر املستجدات 
األمنية في ظل التعاون القائم بني وزارتي 
الداخلية في البلدين. كما مت خالل اجللسة 

االتفاق على تعزيز التنسيق الثنائي حول 
اإلجراءات الرادعة ملكافحة اإلرهاب وجتفيف 
منابع متويل����ه والتصدي الفعال للجرمية 
بجميع أشكالها وتكثيف تبادل املعلومات 
والتنسيق األمني بني حكومتي البلدين في 
إطار مذكرة التعاون والتنسيق األمني التي 
مت توقيعه����ا عام 2008. ه����ذا وغادر وزير 
الداخلية الفريق ركن م.الشيخ جابر اخلالد 
مملكة البحرين بعد زي����ارة التقى خاللها 
عاهل مملكة البحرين امللك حمد بن عيسى 

الشيخ جابر اخلالدامللك حمد بن عيسى آل خليفة

الخليفة: 18 من الجرحى العراقيين ومرافقيهم
وصلوا أمس لتلقي العالج بمستشفياتنا

الحاالت المصابة بـ H1N1 تحت المالحظة
حنان عبدالمعبود

صرحت مص���ادر مطلعة ب���وزارة الصحة أن 
احل���االت املصاب���ة بڤي���روس H1N1 مازالت قيد 
املالحظة مبستشفى األمراض السارية حيث تتم 
معاجلة اخلادمت���ني اللتني انتقلت إليهما العدوى 
من »معزبتهما« القادمة من ماليزيا، بينما التزال 
املواطنة التي أجريت لها جراحة قيصرية حفاظا على 
صحة جنينها، ترقد بالعناية املركزة في املستشفى 

األميري، في حالة توصف بغير املستقرة.
وأوضحت املصادر أن اإلعالن عن ظهور حاالت 

جديدة مصابة بڤيروس أنفلونزا اخلنازير، مبثابة 
ناقوس خطر، خاصة ان الوزارة أعلنت منذ أسبوعني، 
انته���اء وباء أنفلونزا اخلنازي���ر H1N1، وكان من 
املفترض أن تعلن انتهاء درجة اخلطورة »جائحة« 
ولكن عوضا عن ذلك مت اإلعالن عن انتهاء الڤيروس، 
بل وحتويل املختبرات الت���ي مت إعدادها لفحص 
العينات اخلاصة باحلاالت إلى فحص العمالة الوافدة 
وفحوصات ما قبل الزواج. وأشارت املصادر إلى 
ان وزارة الصحة كان لديها توجه بإنش���اء وحدة 

إنعاش مبستشفى األمراض السارية.

حنان عبد المعبود
أكد مدير منطقة اجلهراء الصحية د.فهد اخلليفة 
أن مستشفى اجلهراء ومببادرة من صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح األحمد قد استقبل صباح أمس 
18 من اجلرحى العراقيني ومرافقيهم، مش���يرا إلى 
أن جميع احلاالت التي وصلت مس���تقرة وسيتم 
حتويل بعضها إلى املستشفيات املتخصصة مثل 
ال���رازي للعظام والبابطني للح���روق وذلك عقب 
تقييمه���ا طبيا. وأضاف د.اخلليف���ة على هامش 
اس���تقباله اجلرحى العراقيني أنه مت توفير سكن 
خاص للمرافقني قرب مستشفى اجلهراء، الفتا إلى 

أن اجلرحى العراقيني تلقوا االهتمام الطبي الشامل 
مبجرد وصولهم إلى املستشفى كما كان هناك عدد 
من األطباء املختصني الذين أشرفوا على احلاالت 
املرضية وقت دخولها. من جانبه، أكد رئيس قسم 
احلوادث في مستش���فى اجلهراء د.إبراهيم وفائي 
ان مستش���فى اجلهراء استقبل صباح أمس عددا 
من اجلرحى العراقيني في إصابات متعددة ما بني 
الكسور والصدر والبطن بينهم بعض األطفال الفتا 
إلى أنه منذ تس���لم املعلومات األولية حول حالة 
املرضى مت الترتيب واالستعداد من قبل املستشفي 

الستقبال احلاالت في قسم الطوارئ.

أعلنت وزارة التعليم العالي عن 
اسماء الطلبة املقبولني في جامعة 
أكتوب����ر للعلوم احلديثة واآلداب 
الذين عليهم مراجعة املكتب الثقافي 
لسداد الرسوم الدراسة حتى يتمكن 
املكتب من اتخاذ الالزم، علما ان من 
قام بتسديد الرسوم عليه انتظار 
القبول النهائي. وفيما يلي األسماء: 
أنوار س����عد حرمييس العتيبي، 
حسن علي محمد أشكناني، حسني 
رياض عبدالرحي����م عباس علي، 
حسني علي احمد الرامزي، حسني 
علي يوسف الكوت، حمد فريج عايد 
ريكان اجلنفاوي، خالد طرقي علي 
وقيان احلربي، سالم عبدالرحمن 
سالم حس����ن بوتلف، سعد نايف 
سعد رشيدان صالح املطيري، شهاب 
عباس غلوم كرم حسن، شهد وليد 
عبداهلل علي جعفر اجلعفر، صالح 
فهد رفاعي فهيد العازمي، عائشة 
عنبر معتوق عنبر، عبدالعزيز علي 
مشعل ظاهر العنزي، عبداهلل احمد 
حسن الكندري، عبداهلل اياد عبداهلل 
عبدالوهاب العوهلي، عبداهلل فاضل 
حسني علي الصفار، عبدالوهاب 
محمود حس����ني علي دشتي، فهد 
س����عد فهد س����عد احلوال، فواز 
حمد زيد علي عبدالرحمن املنير، 
فيصل طالل محمد املطيري، محمد 
عبدالعزيز حس����ن علي احلاظر، 
محمد عبدالهادي الشمري، مروة 

منذر ابراهيم

)سعود سالم(متابعة حالة أحد اجلرحى العراقيني


