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بان كي مون أشاد بدور الكويت في دعم ومساندة أنشطة األمم المتحدة

رئيس الوزراء: الكويت ملتزمة بتنفيذ قرارات مجلس األمن إلنهاء الملفات العالقة مع العراق
األمم املتحدة � كونا: أثنى الس���كرتير العام 
لألمم املتحدة ب���ان كي مون خالل اجتماعه مع 
ممثل صاحب السمو األمير سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد ورئيس وفد الكويت 
املشارك في اجتماعات اجلمعية العام لألمم املتحدة 
في دورتها اخلامسة والستني على الدعم الذي 
تقدمه الكويت ألنشطة املنظمة ومساندتها لها 
في مختلف املج���االت خاصة في صيانة األمن 

والسلم الدوليني.
وفي تصريح ل�»كون���ا« وتلفزيون الكويت 
عقب االجتماع صرح املندوب الدائم للكويت لدى 
األمم املتحدة السفير منصور العتيبي قائال ان 
السكرتير العام شكر سمو رئيس مجلس الوزراء 
على مشاركته في هذه التظاهرة الدولية »املهمة 
التي تبني حرص الكويت على دعم أنشطة األمم 
املتحدة في مختلف املجاالت وخاصة في صيانة 

األمن والسلم الدوليني«.
كما أثنى »بشكل خاص على استضافة الكويت 
ملكتب بعثة األمم املتحدة لتقدمي املس���اعدة الى 
العراق )يونامي( وملكت���ب بعثة األمم املتحدة 
لتقدمي املساعدة الى أفغانستان )يوناما( متمنيا 
أن تواصل الكويت دعمها ومساندتها ألنشطة 
األمم املتحدة«. وأثنى بان أيضا خالل االجتماع 
على مساهمة الكويت وتبرعها الطوعي الغاثة 
املنكوبني في الفيضانات األخيرة في باكستان 
واشار الى أن الكويت »دائما سباقة« في تقدمي 

املساعدات االنسانية للدول التي تتعرض للكوارث 
الطبيعية.

وأضاف السفير العتيبي ان االجتماع تطرق 
كذلك الى مناقشة وتبادل وجهات النظر حول 
عدد م���ن القضايا التي متس »أمن واس���تقرار 
املنطقة« منها العراق واحلالة في الشرق األوسط 

ولبنان.
وبالنسبة للعراق فقد أكد السكرتير العام أن 
األمم املتحدة ستواصل حث العراق على استكمال 
تنفيذ قرارات مجلس األمن ذات الصلة وستتأكد 
من التزامه الكامل بقرار مجلس األمن 833 كما 
أثنى على دور الكويت وتسديدها كل مساهماتها 
فيما يتعلق مبشروع صيانة العالمات احلدودية 
بني البلدين متمنيا أن يسرع العراق بعدما يتم 
تشكيل حكومة عراقية جديدة بتنفيذ ما تبقى 

من تلك االلتزامات الغالق جميع هذه امللفات.
وأكد ممثل صاحب السمو األمير سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد من جانبه أن 
الكويت »ملتزمة بتنفيذ قرارات مجلس األمن« 
وأوضح »اننا اتفقنا مع الس���كرتير العام على 
أهمية استكمال تنفيذ هذه القرارات وانهاء جميع 
امللفات العالقة«. هذا ووجه سمو رئيس مجلس 
الوزراء في نهاية اللقاء دعوة الى الس���كرتير 
العام لزيارة الكويت وملشاركتها في احتفاالتها 
باليوبيل الذهبي للعيد الوطني والتي س���تقام 

في فبراير من العام املقبل.

)سعود سالم(جانب من عمليات اإلخالء الوهمي

الشيخ د.محمد الصباح خالل االجتماع الوزاري

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والوفد املرافق لسموه خالل لقائه بان كي مون

أكد أن االجتماع الوزاري دعم ترشيح قطر لرئاسة الجمعية العامة

محمد الصباح: المواجهة العسكرية في الخليج مرفوضة وعلى إيران نزع فتيل أي توتر
نيويورك � كونا: ترأس نائب 
رئي����س مجلس ال����وزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
عضو وفد الكويت املش����ارك في 
الدورة 65 للجمعية العامة لالمم 
املتح����دة االجتماع الوزاري لدول 
مجلس التع����اون اخلليجي الذي 
يعقد سنويا في مدينة نيويورك 
على هامش أعمال اجلمعية العامة 
ل����ألمم املتحدة ونوقش����ت خالله 
مسائل تهم منطقة اخلليج السيما 

ما يتعلق بأمنها واستقرارها.
وفي تصريح للصحافة العربية 
عقب االجتماع قال الشيخ د.محمد 
الدورة  الصباح بصفت����ه رئيس 
احلالية للمجلس الوزاري ان الوزراء 
القضايا املطروحة على  تدارسوا 
جدول أعمال اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة »وخصوصا القضايا التي 
لها ارتباط مباشر بأمن واستقرار 
منطقتنا العربية وباألخص منطقة 

اخلليج«.
وأضاف ان االجتماع استعرض 
مواقف دول املنطق����ة من قضية 
السالم مذكرا باملواقف التي أبدتها 
قياداتها خالل القمة اخلليجية التي 
عقدت مؤخرا في الكويت فيما يتعلق 
بدعم القضية الفلسطينية واقامة 
السالم العادل والشامل في الشرق 
االوسط واالنسحاب االسرائيلي من 
اللبنانية  اجلوالن ومن االراضي 

احملتلة.
وقال ان االجتماع ناقش أيضا 
مس����ائل تتعلق بتحقيق أهداف 
االلفية الثالثة وأبرز التقدم الكبير 
الذي حققته دول مجلس التعاون 

في هذا املجال.
وذكر ان الوزراء قرروا تنسيق 

عمله����م في نط����اق جامعة الدول 
العربي����ة فيما يتص����ل بالقضايا 
العربي كقضايا  الوطن  التي تهم 
السودان والصومال ورفع درجة 
الزخم الدولي حلل تلك القضايا.

وقال »اننا اتفقنا أيضا على ان 
نعمل بشكل حثيث لدعم ترشيح 
دولة قطر لرئاسة اجلمعية العامة 
وهو أمر سيكون له انعكاس ممتاز 
للقضايا العربية عندما تتبوأ دولة 
قطر رئاسة اجلمعية العامة« في 

دورتها املقبلة.
وردا على سؤال حول تقييمه 
للدور االيراني بالنسبة المن اخلليج 
واملنطقة بش����كل عام قال الشيخ 
د.محمد الصباح »اننا نؤكد دائما 
ان ايران دولة كبيرة في املنطقة 
ونريد ان تكون لنا عالقات طيبة 
 � ومزدهرة مع جارتنا املس����لمة 
ايران وفي الوقت نفسه نريد ان 
تلعب ايران دورا ايجابيا في أمن 
املنطقة ومبا ان هناك قرارات دولية 
فانه مطلوب من ايران ان تتعامل 
بايجابية مع هذه القرارات كي ننزع 
فتيل أي توتر في املنطقة ولذلك 
فإننا نكرر طلبنا من أصدقائنا في 
اي����ران ان يتعاملوا بايجابية كي 
نتمكن من ان نقلب هذه الصفحة 
وخصوصا ف����ي قضية البرنامج 

النووي االيراني«.
وأضاف ان »املطلوب هو التأكيد 
على سلمية هذا البرنامج وأعتقد 
ان ايران أكدتها عدة مرات ولكنها 
بحاج����ة االن الى التج����اوب مع 
متطلبات القرار الدولي في تأكيد 

سلمية هذا البرنامج«.
وحول امكانية حدوث مواجهة 
عس����كرية في منطقة اخلليج قال 

هي التي ترفضه«.
العام  من جهته أش����اد االمني 
التع����اون اخلليج����ي  ملجل����س 
العطية في تصريح  عبدالرحمن 
لوكالة االنب����اء الكويتية )كونا( 
وتلفزيون الكويت عقب االجتماع 
الكويت سواء ممثلة في  برئاسة 
صاحب السمو األمير أو في شخص 
سمو رئيس الوزراء أو نائب رئيس 
الوزراء ووزي����ر اخلارجية قائال 
»انها تتوص����ل دائما إلى النتائج 
الت����ي نتمناه����ا ونتطل����ع اليها 
وتعود بالفائدة على دول مجلس 

التعاون«.
وأض����اف ان وزراء خارجي����ة 
دول مجلس التعاون ناقشوا خالل 
اجتماعه����م العالقات االقتصادية 
مع ال����دول الصديقة مثل االحتاد 
االوروب����ي ورابط����ة أمم جنوب 
شرق اس����يا )آس����يان( والصني 
واالحتاد الروسي ومجموعة ريو 
وسيجتمعون مبمثلي هذه االطراف 
خالل هذا االسبوع في نيويورك على 

هامش أعمال اجلمعية العامة.
وحض����ر االجتم����اع كل م����ن 
وزي����ر خارجية دول����ة االمارات 
العربية املتحدة الش����يخ عبداهلل 
بن زايد آل نهيان ووزير خارجية 
مملكة البحرين الش����يخ خالد بن 
أحم����د ال خليفة ووزير خارجية 
اململكة العربية السعودية األمير 
سعود الفيصل وأمني عام وزارة 
خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد 
البوسعيدي ووزير الدولة للتعاون 
الدولي بدولة قطر د.خالد بن محمد 

العطية.
إل����ى ذلك بح����ث نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 

الشيخ د.محمد الصباح مع وزير 
اليونان����ي دميتريس  اخلارجية 
دروستاس السبل الكفيلة بتعزيز 
العالقات السياسية واالقتصادية 

التي تربط البلدين.
وقال دروس����تاس في اعقاب 
اجتماعه مع الشيخ د.محمد الصباح 
»اكدنا ارتقاء عالقاتنا الثنائية الى 
مستوى عال جدا وتقاسمنا العديد 
من القيم املشتركة والتاريخ، كما ان 
بامكان الكويت االعتماد دائما على 
اليونان  اليوناني واعتماد  الدعم 

على الدعم الكويتي«.
واضاف انه اطلع الشيخ د.محمد 
الصباح بشكل موجز على كيفية 
مواجهة احلكومة اليونانية التحدي 
االقتصادي واالجراءات التي تتخذها 
في هذا اخلصوص باالضافة الى 
التي تضمن  النتائج االيجابي����ة 
»تطلعن����ا الى تع����اون وثيق بني 

الكويت واليونان«.
 كما اجتمع نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح باملبعوث اخلاص 
ل����ألمم املتحدة املعن����ي بتطبيق 
القرار رقم 1559 تيري رود الرسن 
وبحثا عددا من القضايا املتعلقة 

بالقرار.
وقال رود الرسن في تصريح 
ل� »كون����ا« والتلفزيون الكويتي 
عقب االجتماع انه بحث مع الشيخ 
د.محمد الصباح عددا من القضايا 

املتعلقة بالقرار رقم 1559.
واوضح رود الرسن »لقد التقيت 
بصديقي الشيخ د.محمد الصباح 
وبحثنا جميع القضايا املتعلقة.. 
بالقرار 1559 كما بحثنا ايضا قضايا 

اخرى في هذا السياق«.

الشيخ د.محمد الصباح: »مرفوضة 
املواجهة العس����كرية« مذكرا بأن 
منطق����ة اخلليج عان����ت مبا فيه 
الكفاي����ة من الصراع العس����كري 
منذ احتالل صدام حسني للكويت 
وأنها تري����د ان تلتفت الى تنمية 
دولها وازدهار مواطنيها وان تضع 
جهودها ومواردها للرفع من شأن 

املواطن اخلليجي.
وقال ان الهدف من القمة العربية 
االقتصادية والتنموية التي عقدت 
االلتف����ات ولو  الكوي����ت هو  في 

العربي  للحظة ملعان����اة املواطن 
والعناية بحيات����ه ورزقه وعمله 
وثقافت����ه وصحت����ه الن تلك هي 
االمور التنموية التي تخلق القيمة 
احلقيقي����ة للمواطن العربي على 
املدى البعي����د »ونحن نردد دائما 
اننا ال نريد اي مواجهة مس����لحة 
ونرغب في ان يكون هناك تعاون 
جدي مع قرارات الشرعية الدولية«.

وردا على سؤال حول خروج العراق 
من حتت طائلة الفصل السابع، أكد 
الشيخ د.محمد الصباح ان أول دولة 

تتمنى ذلك ه����ي الكويت الن هذا 
يعني ان العراق استكمل تطبيق 
القرارات ولذلك »أكدنا مرارا وتكرارا 
أننا مستعدون الن نساعد العراق 
ونحن في واقع األمر نساعده في 
استكمال تنفيذ القرارات الن ذلك 
هو طريق اخلروج من حتت طائلة 
الفصل السابع«. وعن عملية السالم 
في الشرق األوسط أوضح الشيخ 
د.محمد الصباح انها قضية تعاقدية 

بني الطرفني.
وقال ان موقف الطرف العربي 

واض����ح منذ انعق����اد قمة بيروت 
ف����ي 2002 عندم����ا اتخ����ذ القرار 
االستراتيجي وهو السالم واليزال 
هذا القرار معروضا على الطاولة 
»ولكن هل هناك ش����ريك للعملية 
الس����لمية ننظ����ر االن الى ما هو 
موجود بالنسبة ملن يدير االمور 
االن في اسرائيل وننظر لشخص 
ال اعتق����د ان لديه في قلبه القرار 
للسالم وهذه هي االشكالية التي 
نريد للعالم أجمع ان يرى ان العرب 
هم املستعدون للسالم واسرائيل 

مستشفى البحر أجرى عملية إخالء وهمي ناجحة

الساير: تطوير جراحة األعصاب في »ابن سينا« بالتعاون مع فريق أميركي
حنان عبدالمعبود

اكد وزير الصحة د.هالل الساير 
ان وزارة الصحة بصدد التعاون مع 
فريق طبي اميركي من مستشفى 
وجامعة نورث وس����ت شيكاغو 
به����دف تطوير خدم����ات امراض 
وجراحة االعصاب في مستشفى 
ابن سينا ومركز احلوادث تروما 
سنتر املقرر انشاؤه مستقبال في 

مستشفى جابر االحمد.
واكد د.الساير، في تصريح ل� 
»كونا« عقب لقائه مع الوفد الطبي 
الزائر، استمرار وزارة الصحة في 
تطوير وحتسني خدماتها الصحية 
املقدمة في مختلف التخصصات 
على املس����توى املعمول به نفسه 

في املستشفيات العاملية.
وب����ني ان الفري����ق الطبي قام 
بجوالت في االقسام املختلفة في 
مستشفى ابن سينا من اجل تقييم 
اولي ملستوى اخلدمة املقدمة وزيارة 
قسم احلوادث في مستشفى العدان، 
مش����يرا الى ان الفريق س����يقوم 
بزيارة كلية الطب ومعهد الكويت 
لالختصاصات الطبية، حيث تعتزم 
الوزارة ايف����اد اطباء من الكويت 

للتدريب والزمالة هناك.
واكد د.الس����اير حرص وزارة 
الصحة على ضم����ان تقدمي اعلى 

املركزي����ة للش����ؤون الهندس����ية 
النائب باالختصاصات  ويختص 
الواردة باملادة الرابعة من القرار 

الوزاري رقم 166 لسنة 1985.
ال����ى ذل����ك، اكد مق����رر جلنة 
الطوارئ في مستشفى ابن سينا 
محمد الرشيدي ان مستشفى البحر 
اجرى ظهر امس جتربة اخالء وهمي 
الطوارئ  بنجاح مبشاركة فريق 
الطبية حيث مت اخالء 10 جرحى 
ومصابني من احل����االت احلرجة 

واحلاالت املتنوعة االخرى.
واشار الرشيدي، في تصريح 
صحافي عقب االنتهاء من جتربة 
االخالء الوهم����ي التي طبقت في 
مركز البح����ر للعيون ظهر امس، 
الى ان هذه اخلطط تعتبر جتريبية 
للمساهمة في رفع الكفاءة التمرينية 
الطبية للتعامل  الطوارئ  لفريق 

مع احلاالت املصابة.
ولفت الرشيدي الى اننا اجرينا 
عددا من االجتماعات والتنسيقات 
قبيل اجراء هذه التجربة، بحيث تتم 
بدرجات عالية من النجاح، مبينا 
ان جتارب اخالء س����ابقة أجريت 
الداخلية وكانت  مبشاركة وزارة 
حول بالغ قنبلة حيث جنحنا في 
هذه التجربة مبشاركة العديد من 

اجلهات.

الدعيج: »السارية« خاِل من إنفلونزا الخنازير
حنان عبدالمعبود

اعلن مدير مستشفى االمراض السارية د.جمال الدعيج ان املستشفى 
خال من أي حالة انفلونزا خنازير خالل الفترة احلالية، مشيرا الى انه 
كانت هناك حالتان مت اكتشافهما خالل شهر رمضان خلادمتني حيث 
مت حجزهما في املستشفى ملدة خمسة ايام حيث مت اجراء الفحوصات 
الطبية الالزمة وعالجهما، واضاف الدعيج خالل انابته مدير منطقة 
الصباح الطبية د.عبداللطيف الس����هلي في افتتاح وحدة االشعة في 
مستشفى االمراض السارية في تصريح صحافي ان املستشفى دشن 
»امس« نظام االشعة احلديثة الذي يتم بالطريقة الرقمية وعمل ربط 
الكتروني بني النتائج وكمبيوتر الدكتور بحيث تعرض على شاشة 
كمبيوتره اخلاص ويتم تخزينها، مبينا ان هذا املشروع مت بتبرع كرمي 
من وزارة االوقاف. وقال ان����ه مت اخذ املوافقات اخلاصة باملواصفات 
املعيارية للمشروع، موضحا انه متت مراعاة املواصفات الالزمة فيها 
مثل عدم انتقال العدوى، مضيفا ان االوقاف قامت مبشاريع اخرى غير 
هذا املشروع مثل جتهيز اجلناح الرابع واخلامس النفلونزا اخلنازير 

كما سيقومون بتدشني وحدة اخرى لالشعة املغناطيسية.

القنصلية في ألمانيا: لم يتعرض أي مواطن ألذى 
جراء العملية العشوائية في مستشفى لوراخ

برلني � كونا: أكد القائم باألعمال باإلنابة للقنصلية العامة في 
مدينة فرانكفورت األملانية عبداهلل الفضلي ان أحدا من املواطنني 
الكويتي���ني الذين يتلقون رعاية طبية ف���ي أملانيا لم يصب بأذى 
جراء عملية القتل العشوائية التي ارتكبتها امرأة أملانية في مدينة 

لوراخ أمس األول.
وأوضح الفضلي في اتصال هاتفي مع »كونا«: ان اتصاال هاتفيا 
متبادال قد جرى بني مسؤولي املستشفى والقنصلية العامة تبني 

خالله عدم تعرض اي مواطن كويتي الى أي أذى.
وأشار الى انه ال يوجد »أصال« أي معالج او مراجع كويتي في 
مستشفى »سانكت اليزابيت« مبدينة لوراخ الكائنة في والية بادن 

فورتيمبيرغ اجلنوبية.

مس����توى من الرعاي����ة وتطوير 
اخلدمات الصحي����ة التخصصية 
والتدريبية والتعليمية اضافة الى 
التقليل من تكلفة العالج في اخلارج 
من خالل االستفادة من اخلبرات 
العاملي����ة. من جهة اخ����رى، اعاد 

د.الساير تشكيل جلنة التراخيص 
الطبية بوزارة الصحة وذلك برئاسة 
الوكيل املساعد لشؤون اخلدمات 
الطبية االهلية د.راشد الرشود، كما 
عني مدير ادارة التراخيص الصحية 
د.مرزوق البدر مقررا لها وعضوية 

كل من الوكيل املساعد لشؤون طب 
االسنان د.يوسف الدويري والوكيل 
املساعد لشؤون االدوية والتجهيزات 
الطبية د.عمر السيد وعضوية عدد 
من املختصني واالطباء حيث حث 
د.الس����اير على تنظيم العمل في 

مهنة الطب البشري وطب االسنان 
واملؤسسات العالجية.

كما الغى د.الساير � في قرار آخر 
� املادة الثالثة في القرار الوزاري 
رقم 89 لسنة 2007 فيما تضمنته 
من اختصاصات نائب مدير االدارة 


