
االربعاء  22  سبتمبر  2010  3محليات

سمو نائب األمير مستقبال سعد اخلنفورسمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال خالد العدوة

الشيخ جابر املبارك مستقبال القنصل عبدالوهاب الصقر

الشيخ جابر املبارك مستقبال السفير الفرنسي

نائب األمير استقبل وزير الداخلية و4 نواب

رئيس الوزراء: انخفاض نسبة اإلصابة باإليدز %17
وارتفاع االلتحاق بالمدارس في الدول الناميةبنسبة %90

الصليب األحمر: أكثر من ملياري شخص من سكان
المناطق الحضرية يواجهون خطر الكوارث الطبيعية

نيروبي ـ د.ب.أ: ذكرت املنظمة الدولية 
للصليــــب األحمر أمس الثالثاء أن أكثر من 
ملياري شخص من سكان املناطق احلضرية 
في الدول النامية يواجهون مخاطر شديدة من 
الكوارث الطبيعية مثل الزالزل والفيضانات. 
وقــــال األمني العام الحتاد الصليب والهالل 
األحمر بيكيلــــي جيليتا »للمرة األولى في 
تاريخ البشــــرية يكون عدد سكان البلدات 
واملدن أكبر من عددهم في الريف لكن العالم لم 
يتكيف مع هذا التغيير«. وأضاف »لهذا السبب 
يعيش في املناطق العشوائية واملستوطنات 
غير الرسمية عدد من السكان أكثر من أي 
وقت مضى، مما ســــيجعل عدد املتضررين 
مــــن الكوارث في املناطــــق احلضرية أكبر 
من عــــدد املضارين من الزلزال املدمر الذي 
ضرب هاييتي أوائل هذا العام«. وفي تقريره 
حول الكوارث العاملية لعام 2010 الذي صدر 
بالعاصمة الكينية نيروبي، قال االحتاد إنه 

في أي عام ميكن أن يلقى أكثر من 50 ألف 
شــــخص حتفهم نتيجة للزالزل وميكن أن 
يتضرر 100 مليون شخص بسبب الفيضانات 
وهــــو ما اتضح من خالل الزلزال املدمر في 
باكســــتان. وذكر االحتاد أن سكان املناطق 
العشوائية واملستوطنات الذين يبلغ عددهم 
حاليا مليار نسمة تقريبا غالبا ما يكونون 

هم أكثر الفئات تضررا.
وقال ماثياس سكمال السكرتير املساعد 
لشؤون التنمية في االحتاد للصحافيني في 
نيروبي »من وجهة نظرنا فإن احلضر هو 
املنطقة الريفية اجلديدة. ومعظم ســــكان 

العالم يكتظون في املدن«.
وذكر االحتــــاد أنه بحلول عــــام 2020 
ســــيعيش 1.4 مليار شــــخص في مناطق 
عشــــوائية أو مســــتوطنات ليست بها أي 
خدمــــات وال بنية حتتيــــة تقلص املخاطر 

مما يزيد من عوامل اخلطر«.

ودعا التقرير احلكومات وهيئات االغاثة 
إلى العمل حلماية السكان املعرضني للمخاطر، 
مشيرا إلى أن االثنني فشال في التكيف مع 

البيئة اجلديدة.
مــــن جانب آخر، ذكر تقرير جديد لألمم 
املتحدة ان آسيا خفضت بشكل ملحوظ عدد 
األشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع، لكنها 
في طليعة دول العالم في مجال سوء التغذية 

وتناضل لبلوغ أهداف األلفية للتنمية.
وأشار هذا التقرير حول التقدم الذي أحرز 
في آســــيا في مجال أهداف األلفية للتنمية 
ونشر االثنني »ان احد اكبر النجاحات ألهداف 
األلفية للتنمية في املنطقة كان خفض عدد 
األشخاص الذين يعيشون بأقل من 1.25 دوالر 
في اليوم والذي انتقل من 1.5 مليار شخص 

الى 947 مليونا بني 1990 و2005«.
واضاف التقريــــر »ان املنطقة تبقى مع 
ذلــــك املكان الذي يعيش فيــــه ثلثا الفقراء 

واجلائعون في العالم إذ يعاني شخص من 
أصل ستة من سوء التغذية، وكانت املنطقة 
بطيئة في احلد من نســــبة وفيات األطفال 
وحتســــني صحة األم«. ونشر هذا التقرير 
مبناسبة قمة حول أهداف األلفية للتنمية في 
منظمة األمم املتحدة في نيويورك قبل خمسة 
أعوام من املوعد النهائي احملدد لبلوغها وهو 
العام 2015. وأضافت نولني هايزر االمينة 
العامة للمفوضية االقتصادية واالجتماعية 
في األمم املتحدة آلسيا واحمليط الهادئ ان 
آسيا »حققت فعال تقدما كبيرا«. وقالت »ان 
املنطقة على الطريق الصحيح لتحقيق هدف 
خفض عدد األشخاص الذين يعيشون في 
الفقر الى النصف«. لكن فشل خفض اجلوع 
ونســــبة وفيات األطفال والفقر بني النساء 
اوجد »صورة ملتبسة ومثيرة للقلق«، كما 
قالت. وأضافت ان منطقة آســــيا ـ احمليط 

الهادئ بدأت »سباقا مع الزمن«.

األمم املتحدةـ  كونا: ترأس ممثل صاحب 
السمو األمير سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد املائدة املستديرة الثانية 
اخلاصة مبوضوعي الصحة والتعليم في 
االجتماع الرفيع املستوى لتحقيق األهداف 
اإلمنائيـــة لأللفية الذي يعقـــد حاليا في 
مقر األمم املتحدة بنيويورك على هامش 
أعمال الدورة اخلامسة والستني للجمعية 

العامة.
وأشـــار سموه الذي شاركه في رئاسة 
املائدة املستديرة رئيس جمهورية غواتيماال 
ألفارو كولوم كاباليروس تعليقا على ما جاء 
في تقرير األمني العام املعنون بـ «الوفاء 
بالوعد« وخاصة فيمـــا يتعلق بالتعليم 
والصحة إلى التقـــدم اجليد الذي حققته 
مسيرة التصدي لإلصابة بڤيروس نقص 
املناعة البشـــرية )االيدز( كما اتضح من 
انخفاض معدل اإلصابات اجلديدة في العالم 
بنسبة 17% مقارنة مبا كانت عليه في عام 
2001 إلى جانب التقدم احملرز في إيصال 

األدوية إلى الدول الفقيرة والنامية.
وفيما يتعلق بالتعليم أشاد سمو الشيخ 

ناصـــر احملمـــد 
الرائع«  »بالتقدم 
الذي حتقق منذ 
عـــام 2000 نحو 
حتقيـــق هـــدف 
التعليم  تعميـــم 
والذي  االبتدائي 
انعكس في ارتفاع 
نســـبة االلتحاق 
باملـــدارس فـــي 
عديد مـــن الدول 
النامية إذ تخطت 
النســـبة  تلـــك 
90% وتقلصـــت 
أيضا الفجوة بني 
اجلنسني في نسبة 
االلتحاق بالتعليم 

االبتدائي.
وشدد ممثل صاحب السمو األمير في 
اخلتام على أهمية االلتفات إلى ما ورد في 
التقرير من وجوب تعزيز أنظمة التعليم 
الوطنية عن طريق حتسني البنية التحتية 

وتنميـــة املوارد 
البشرية.

وتعتبر املائدة 
املستديرة الثانية 
اخلاصة بالتعليم 
والصحة من أهم 
املوائـــد كونهـــا 
تناقش ما مجموعه 
أربعـــة من أصل 
أهداف  ثمانيـــة 
لأللفية اإلمنائية 
الهـــدف  ان  إذ 
الثاني من أهداف 
اإلمنائية  األلفية 
يأمـــل  والتـــي 
العالـــم حتقيقها 
بحلول عام 2015 
هو حتقيـــق تعميم التعليم االبتدائي إلى 
جانب ثالثة أهداف تتعلق بالصحة وهي 
خفض عدد وفيات األطفال وحتسني الصحة 
النفسية ومكافحة ڤيروس نقص املناعة 
البشـــرية )االيدز( واملالريا وغيرهما من 

األمراض.
وتشير الدراسات العديدة التي أجرتها 
األمم املتحدة وأجهزتهـــا املختلفة إلى أن 
األطفال والنساء في البلدان الفقيرة واملناطق 
الريفيـــة واملناطق املتأثـــرة بالصراعات 
واحلروب هم األكثر تأثرا من عدم توافر بيئة 
تعليمية مناسبة كما دعت تلك الدراسات 
إلى العمل على خلق التزام سياسي قوي من 
قبل الدول من أجل حصول جميع األطفال 
على التعليم باإلضافة الى متابعة معدالت 
االلتحاق باملدارس ومعدالت إنهاء املراحل 

الدراسية.
وفي الدراسات التي أجرتها األمم املتحدة 
تبني ضرورة جذب وتدريب وإعادة تأهيل 
العاملني في القطاع الصحي من أجل ردم 
الفجوات في توفير املوارد البشرية ومن 
أجل احلصول على خدمات صحية جيدة 
والدعـــوة إلى إقامة شـــراكات مع القطاع 
اخلاص واملنظمات غير احلكومية في سبيل 
تأمني إيصال الرعاية الصحية إلى املجتمعات 
األكثر إرهاقا باألمراض وخاصة في حالة 

النزاعات واحلروب.

استقبل سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف 
األحمد في ديوانه بقصر الســـيف صبـــاح امس وزير 

الداخلية الشيخ جابر اخلالد.

كما استقبل سموه بقصر السيف صباح امس محافظ 
العاصمة الشيخ علي اجلابر.

واستقبل سمو نائب األمير وولي العهد بقصر السيف 

امس أعضاء مجلس األمـــة كال من النائب خالد العدوة 
والنائب سعد اخلنفور والنائب شعيب املويزري والنائب 

مبارك اخلرينج.

سموه التقى محافظ العاصمة

سموه ترأس مائدة مستديرة حول الصحة والتعليم

األمم المتحدة: ثلثا فقراء العالم يعيشون في آسيا

محمد الصباح بحث مع نظيره البلغاري
التعاون االقتصادي وإعادة فتح الروابط الجوية بين البلدين 

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح مع نظيره 
البلغاري نيكــــوالي مالدينوف امس االول 
سبل تعزيز التعاون وفرص االستثمار بني 

اجلانبني.
وقال مالدينــــوف في تصريح لـ»كونا« 
عقب االجتماع »لقد حتدثنا بشأن عدد من 
املشروعات االقتصادية والفرص االستثمارية 
في التعاون املشترك في الزراعة ومجاالت 

اقتصادية اخرى«.
واضاف مالدينوف »لقد عقدنا اجتماعا 
طيبا للغاية ملتابعــــة اجتماعنا االخير في 
الكويت )في مارس املاضي( وقدمت الشكر 
الى الكويت لرفعها قيود التأشــــيرات امام 

البلغاريني لدخول الكويت والتي نأمل ان نرد 
عليها باملثل قريبا جدا«. كما بحث الوزيران 
سبل دفع »اعادة فتح الروابط اجلوية بني 
الكويت وبلغاريا« التي وصفها مالدينوف 
بأنها »حيويــــة«. وقال وزيــــر اخلارجية 
البلغاري ان »الكويت دولة لدينا معها عالقات 
صداقة طويلة وطيبة جدا، وخالل االعوام 
القليلة املاضية انصب معظم جهودنا على 
عضوية االحتاد األوروبي وحلف شــــمال 
األطلسي )ناتو( ولكن اآلن احدى أولوياتنا 
التي وضعتها في وزارة اخلارجية هي اعادة 
بنــــاء عالقاتنا مع العالم العربي، والكويت 
واحدة من الدول التي سيكون لدينا تركيز 

الشيخ د.محمد الصباح خالل املباحثات مع نظيره في بلغارياخاص بها بسبب صداقتنا طويلة األمد«.

رئيس مجلس الوزراء باإلنابة استقبل 
السفير الفرنسي وقنصلنا لدى الصين

»الخارجية« دعت المسافرين إلى باكستان 
لتجنب الذهاب إلى بعض المناطق دون إذن

البدر: تبادل الخبرات وإبراز الهوية العربية 
بين مختلف األمم والشعوب

افتتح مهرجان أسبوع أغذية الشرق األوسط

استقبل رئيس مجلس الوزراء باالنابة ووزير 
الدفاع الشـــيخ جابر املبارك ســـفير اجلمهورية 
الفرنسية لدى الكويت جان رينيه جيان مبناسبة 
انتهاء مهام عمله في البالد ويرافقه امللحق العسكري 

في السفارة الفرنسية.
ومت خالل اللقاء تبادل االحاديث الودية، كما شكر 
الشيخ جابر املبارك السفير الفرنسي على جهوده 
في تعزيز العالقات الطيبة بني جمهورية فرنسا 
الصديقة والكويت في جميع املجاالت، متمنيا له 

التوفيق والنجاح في حياته املستقبلية.
كما استقبل الشيخ جابر املبارك قنصل الكويت 

لدى جمهورية الصني الشعبية )كوانزو( عبدالوهاب 
الصقر حيث مت خالل اللقاء تبادل االحاديث الودية 
واالستماع الى توجيهات وارشادات رئيس مجلس 
الوزراء باالنابة ووزير الدفاع للعمل على توطيد 
اواصـــر العالقات بني الكويت وجمهورية الصني 
الشعبية. وفي نهاية اللقاء أكد الشيخ جابر املبارك 
على العمـــل بكل جد واجتهاد ملـــا يخدم قضايا 

ومصلحة الكويت.
حضر اللقاءات رئيس هيئة مكتب النائب االول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الفريق صالح 

مشاري احلميضي.

دعــــت وزارة اخلارجية املواطنني الراغبني 
في الســــفر الى جمهورية باكســــتان ضرورة 
اتباع االجراءات الباكستانية اجلديدة والتقيد 
بالتعليمات اخلاصة بتجنب الذهاب الى بعض 
املناطق املفتوحة واحملظورة دون إذن مسبق 

من قبل السلطات الباكستانية املختصة.

وطالب بيان صادر عن اإلدارة القنصلية في 
الوزارة املواطنني الراغبني في الذهاب الى هذه 
املناطق في باكستان بضرورة تعبئة منوذج 
طلب احلصول على شهادة عدم ممانعة لزيارة 
تلك املناطــــق عن طريق اجلهات املختصة في 

باكستان.

كواالملبورـ  كونا: افتتح قنصل عام الكويت في 
مدينة هو شي منه بجمهورية ڤيتنام االشتراكية 
جنيب البدر مهرجان اسبوع اغذية الشرق االوسط 

الذي اقيم بأحد فنادق املدينة.
وقال البدر في بيان صادر عن القنصلية »ان 
املهرجان الذي يعتبر االول من نوعه يعد جزءا من 
التبادل الثقافي ويأتي للتعريف بالثقافة العربية 

على وجه اخلصوص«.
واضاف ان القنصلية العامة للكويت قامت بدعم 

القائمني على هذا االحتفال الذي يستمر اسبوعا 
اميانا منها باهمية تبادل اخلبرات وابراز الهوية 

العربية بني مختلف االمم والشعوب.
وبني البدر ان هذا النشاط يعد فرصة مناسبة 
للتعريف باملأكوالت العربية الشرقية التي تعد 
جـــزءا من ثقافة املجتمـــع العربي حيث مت إبراز 
العديد من االطباق التراثية والتقليدية من البلدان 
العربية املختلفة والتي نالت اهتماما ومشـــاركة 

واسعة.

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد

سفيرنا لدى األرجنتين شارك
في احتفال تشيلي باالستقالل

ـ كونا:  ايــــرس  بوينــــس 
شارك سفيرنا لدى جمهورية 
االرجنتني سعود الرومي في 
احتفــــال جمهورية تشــــيلي 
بالذكرى املائتني الســــتقاللها 

عن اسبانيا.
وقــــال بيــــان صــــادر عن 
الســــفارة امــــس ان الرئيس 
التشيلي سيباستيان بينييرا 
افتتح االحتفــــال الذي جرى 
في ســــاحة املدينــــة بالقصر 
العلم حيث  الرئاســــي برفع 
القــــى كلمة تطــــرق فيها الى 
وحدة شعب تشيلي حتت راية 

العلم وكفاح مناضليه الذين 
ضحوا بارواحهم من اجل رفعة 
وطنهم وحتريره. وأكد السفير 
العام  ان احتفال هذا  الرومي 
متيز باختالط صبغته الدينية 
اخلاصة التي متثلت بحضور 
كبار رجال الدين من الطوائف 
املسيحية واالسالمية بالطابع 
السياسي الذي تنفرد به مثل 
هذه االحتفاالت في معظم دول 
العالم وذلك لكارثة تهدم منجم 
في شــــمال البالد بداخله 33 
عامال اليزالون على عمق 700 
متر حتت االرض واضراب 34 

شخصا من السكان االصليني 
من قبيلة املايوتشــــي جنوب 
البالد عن الطعــــام للمطالبة 
باستقالل ذاتي. ونقل الرومي 
للرئيس بينييرا اثناء احلفل 
تهاني صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد وسمو 
ولي العهد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء ومتنياتهم اخلالصة 
للشعب التشيلي بدوام التقدم 
واالزدهار وتأكيدهم على تعزيز 
عالقات التعاون وتوثيق روابط 
الصداقة في كافة املجاالت بني 

البلدين الصديقني.


