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مدير إدارة اوروبا علي العبداهلل والسفير السلوڤاكي يقطعان كعكة االحتفال

جانب من توزيع مساعدات اإلغاثة على املتضررين في باكستان

اختيار موقع القسيمة

أحمد بشارة خالل توقيعه مذكرة التفاهم مع ممثل اللجنة الروسية

)قاسم باشا( السفيرة األميركية ديبورا جونز تهنئ السفير السلوڤاكي السفير السعودي د.عبدالعزيز الفايز مهنئا السفير إيڤان النشارش 

العبداهلل: دعوة من الرئيس السلوڤاكي لسمو األمير لزيارة براتسالڤا

و»األوروب�ي« »الخليج�ي«  بي�ن  الح�رة  التج�ارة  اتفاقي�ة  لتوقي�ع  تق�دم  إح�راز  تح�اول  الكوي�ت 
النش�ارش: الكوي�ت أول دول�ة خليجي�ة تفت�ح س�فارة لها ف�ي س�لوڤاكيا وتعي�ن س�فيرًا لديها

التعاون اخلليجي بقصد التوقيع 
على هذه االتفاقية.

وم����ن جهت����ه قال س����فير 
س����لوڤاكيا د.ايفان النشارش 
ان ه����ذا االحتفال يع����د الثاني 

ف����ي الكويت مبناس����بة العيد 
الوطني لبالدي وكان األول اقيم 
قبل عامني مشيرا إلى أنها اول 
الشهر اجلاري احتفلت بتأسيس 
الدستور في العام 1992 الذي يعد 

دستورا فتيا اال انه ينمو بشكل 
جيد واصبح عمره 18 عاما.

ان  النش���ارش  واض���اف 
املتميز في  الكويتي  احلضور 
ه���ذا االحتفال ه���و رمز لقوة 
عالق���ات الصداقة بني الكويت 
وسلوڤاكيا، الفتا الى ان مجال 
عالقات التع���اون مفتوح بني 

البلدين.
كما أعرب عن ترحيب بالده 
بزيارة صاحب الس���مو األمير 
الشيخ صباح األحمد املرتقبة 
إل���ى براتس���الڤا ومعبرا عن 
تقديره للكويت بافتتاح سفارة 
لها في سلوڤاكيا، مشيرا الى انها 
اول دولة من مجلس التعاون 
اخلليجي تفتتح سفارة لها في 

العاصمة براتسالڤا
وذكر ان العمل يسير العداد 
اتفاقيات بعضها جاهز للتوقيع 
عليه خالل الزي���ارة االميرية 

ناصر احملمد وكذلك نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 

الشيخ دمحمد الصباح.
كما كش���ف العب���داهلل عن 
تعيني سفير للمرة األولى في 
سلوڤاكيا وهو الديبلوماسي بدر 
احلوطي الذي سيلتحق مبهام 

عمله قريبا في براتسالڤا.
وتط���رق إل���ى أن الكويت 
وبحكم رئاستها ملجلس التعاون 
اخلليجي ف���ي دورته احلالية 
فإنها حت���اول احراز تقدم في 
النقطة العالقة بني دول املجلس 
واالحتاد األوروبي للوصول إلى 
اتفاقية  اتفاق من أجل توقيع 
التجارة احلرة، مشيرا الى ان 
هناك تقدما ملموسا منذ ال� 6 
أش���هر املاضية، مؤكدا سعي 
الكوي���ت للتقريب في وجهات 
النظر ب���ني اطراف في االحتاد 
األوروبي وأخرى من مجلس 

بشرى الزين
أكد مدي���ر إدارة اوروبا في 
وزارة اخلارجية السفير علي 
العبداهلل عل���ى قوة العالقات 
الكويتية � السلوڤاكية واصفا 
اياها بأنها متميزة جدا، مشيرا 
الى مج���االت التعاون الواعدة 
في هذه الدولة الصديقة والتي 
تعرف تقدما كبيرا ضمن دول 

االحتاد االوروبي.
واعلن العبداهلل في تصريح 
ل���دى حضوره  للصحافي���ني 
ومش���اركته احتفال السفارة 
الوطني  الس���لوڤاكية بالعيد 
لبالدها مساء أول من امس في 
فندق كراون ب���الزا عن دعوة 
موجهة من الرئيس السلوڤاكي 
إلى صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد لزيارة براتسالڤا 
وإلى دعوات مماثلة إلى سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

املرتقبة موضحا ان طبيعة هذه 
االتفاقيات اقتصادية وتشمل 
الذي  منع االزدواج الضريبي 
يعد س���بيال لتطوير عالقات 
البلدين  الثنائية بني  التعاون 
آمال في توقيع اتفاقية بني وزارة 
التج���ارة والصناعة الكويتية 
السلوڤاكية  ووزارة االقتصاد 

في املستقبل القريب.
كما تطرق ال���ى دور بالده 
داخل االحت���اد األوروبي رغم 
انها عضو جدي���د فيه، مؤكدا 
رغبة سلوڤاكيا في اقامة عالقات 
تعاون مع كل الدول الصديقة 
واملجاورة على اساس االحترام 

املتبادل.
حضر االحتف���ال  عدد من 
الس���لك  الس���فراء واعض���اء 
الديبلوماسي املعتمدين لدى 
الكويت وعدد من افراد احلالية 

السلوڤاكية.

خالل احتفال سفارة سلوڤاكيا بالعيد الوطني الـ 18

جونز: مباحثات ناصر المحمد مع بايدن ممتازة
بشرى الزين

وصف��ت الس��فيرة األميركية لدى الكوي��ت ديبورا جونز 
املباحثات التي أجراها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملم��د مع نائب الرئيس األميركي جوزيف بايدن في الواليات 
املتحدة األميركية باملمتازة والبناءة والتي تناولت األوضاع في 
الشرق األوسط واملباحثات االسرائيلية – الفلسطينية، والعراق 
واي��ران، وبالتأكيد العالقات واجلهود بني واش��نطن والكويت 
على األصعدة كافة. وحول وعود بايدن لسمو الرئيس بالنسبة 
ملس��ألة معتقلينا ف��ي غوانتانامو وأهمية تس��ليمهم للكويت 
قالت »هذه املس��ألة لن أتكلم عنها وعليكم توجيه هذا الس��ؤال 

للمسؤولني الكويتيني«.

العدساني: مؤتمر »المدن العربية« 
بالكويت نقلة نوعية في عملها

»السكنية« أجرت القرعة على 354 
قسيمة في مدينة صباح األحمد السكنية

كارم: الكويت قدمت نموذجًا
بارعا في »حقوق اإلنسان«

لجنة التعويضات البيئية لحرب 
الخليج تجتمع في عمان اليوم

 أش���اد األمني العام ملجلس 
حقوق اإلنسان السفير د.محمود 
كارم بالتجربة التي كرس���تها 
الكوي���ت باحترامه���ا للقانون 

وحقوق اإلنسان.
وقال السفير محمود كارم، 
خالل استقبال سفيرنا باألردن 
الشيخ فيصل احلم�����ود له مبقر 
سفارتنا بعم�����ان »إن الكويت 
قدمت في ه���ذا املجال منوذجا 

يستحق االهتمام والدراسة«.
أكد س���فيرنا  من جانب���ه، 

باألردن املكانة التي حتظى بها 
حقوق اإلنسان في التشريعات 
والقوانني الكويتية. واشار إلى 
أن حق�����وق اإلنسان محل اهتمام 
دائم ل�����دى القيادة السياسية 
الكويتية. ونوه بالنشاط الواسع 
الذي تقوم به جمعيات وهيئات 
حقوق اإلنسان في الكويت، كما 
تطرق إلى ما يتمتع به القضاء 
والقانون من سيادة في الكويت 
قائال »إن ب���الدي بالد القانون 

واحترام حقوق اإلنسان«.

 تشهد العاصمة األردنية )عمان( اليوم »األربعاء« االجتماع التاسع 
للجنة التوجيهية املشرفة على الدول احلاصلة على تعويضات حرب 
اخلليج األولى في مجال تأهيل األنظمة البيئية، والذي تس����تضيفه 
وح����دة إدارة برنامج التعويضات البيئية في وزارة البيئة األردنية، 

ويستمر ملدة يومني.
يشارك في االجتماع الذي يعقد برعاية وزير البيئة األردني م.حازم 
ملحس كل من إيران والكويت والسعودية، باإلضافة إلى األمني التنفيذي 
للجنة التعويضات البيئية في املجلس احلاكم في مكتب األمم املتحدة 
في جنيڤ د.مجتبى كزازي إلى جانب األردن املستضيف لالجتماع.

وم����ن املقرر أن يناق�������ش االجتم����اع الفني آخر منجزات برامج 
التعويضات البيئي�������ة للدول املشاركة وخطط العمل للعام 2011.

 كما سيناقش األنشطة املش����تركة املتعلقة برفع قدرات العاملني 
في تلك البرامج واالس����تفادة من اخلبرات الوطنية املتوافرة في كل 
دولة ملساعدة الدول األعضاء في تطوير خطط العمل مع املجتمعات 

احمللية في املناطق املستهدفة بالتأهيل.
وينتظر أن يعرض وزير البيئ����ة األردني م.حازم ملحس أهداف 
وإجنازات البرنامج األردن����ي إلدارة تعويضات حرب اخلليج األولى 

في مجاالت التنمية في البادية األردنية.

رؤساء منظمات وخبراء دوليون 
بالت����راث وامل����دن القدمية ادارة 

احملور الرابع.
وأكد العدساني حرص الكويت 
على دعم مسيرة التضامن والعمل 
العربي املش����ترك ف����ي مختلف 
املس����تويات مبا في ذل����ك املدن 
والبلديات العربية، وعلى توفير 
الالزم ليخرج املؤمتر  الدعم  كل 
بالصورة املتوخاة منه بالتعاون 
بني االمانة العامة للمنظمة وبلدية 
الكويت ووزارات الدولة املعنية 

والديوان األميري.

أك����د أمني ع����ام منظمة املدن 
العدس����اني  العربية عبدالعزيز 
ان املؤمت����ر العام ال� 15 للمنظمة 
الذي تستضيفه الكويت برعاية 
أميرية سامية في الثاني من أكتوبر 
املقبل سيش����كل نقلة نوعية في 
عمل املنظمة واملؤسسات التابعة 

لها.
وقال العدساني ل� »كونا« ان 
أعمال املؤمتر الذي سيعقد حتت 
عنوان »مدن املعرفة.. ومستقبل 
الشباب« تتوزع على أربعة محاور 
رئيسية هي املعرفة االقتصادية 
واملعرفة االلكترونية والتقنيات 
الذكية واملعرفة البيئية والتوعية 
والتثقيف البيئي واخيرا التراث 
الشباب بأهمية  بغرض تعريف 

التراث واحملافظة عليه.
وذكر أنه سيشارك في املؤمتر 
وزراء بلدي����ات ومحافظو وقادة 
مدن ورؤساء بلديات من جميع 
الدول العربية اضافة إلى متحدثني 
وعمداء مدن من املكسيك والهند 

والفلبني ومقدونيا.
وأوض����ح أن فريقا من البنك 
الدولي في واش����نطن سيتولى 
ادارة احملور األول في حني يتولى 

حمد العنزي
قامت املؤسس���ة العامة للرعاية السكنية صباح امس بإجراء 
القرعة على القسائم احلكومية ملشروع مدينة صباح األحمد السكنية 

والتي تشتمل على 354 قسيمة مبساحة 600م2 .
وأعلنت املؤسسة أسماء املواطنني املستحقني لدخول هذه القرعة 
بناء على أولوية الطلب اإلس���كاني والتي وصل التخصيص لها 

حتى تاريخ 1998/6/10 وما قبل.
 وتعتبر مدينة صباح األحمد السكنية من أولى املدن املتكاملة 
التي تقوم على تنفيذها املؤسس���ة وهي أول مدينة سيتم توزيع 
قسائمها على املخطط، وتبلغ مساحة املدينة )3500( هكتار وتقع 
على طريق ميناء عبداهلل � الوفرة، وتبعد 65 كم عن مدينة الكويت، 
ويحيط باملدينة طريق دائري بعرض 70 مترا، كما يحيط باملشروع 
حزام شجري كثيف بعرض 100 متر عازل حلماية املدينة من اآلثار 

البيئية السلبية.

بناء على أولوية الطلب اإلسكاني

عبدالعزيز العدساني

بشارة: تدريب القوى العاملة 
في مجال الطاقة النووية

رويترز: أفادت وكالة األنباء »كونا« بأن الكويت 
وروسيا وقعتا مذكرة تفاهم بشأن االستخدام السلمي 
للطاقة النووية في الكويت وذلك في أعقاب اتفاقات 
مماثلة مع اليابان وفرنسا. وقالت الوكالة الرسمية 
نقال عن أحمد بشارة أمني اللجنة الوطنية الكويتية 
الس����تخدامات الطاقة النووية لألغراض السلمية: 
»مذكرة التعاون ته����دف إلى تكوين القوى العاملة 
وتدريبه����ا في مجال الطاقة النووية واستكش����اف 
املعادن وبناء شبكة املفاعالت النووية في الكويت 
إضافة إلى بناء نظم وبنى حتتية حتتاجها البالد«.  
وقالت الوكالة إن الترتيبات مدتها خمس سنوات، 
وتخش����ى دول اخلليج العربية مثل الكويت من أن 
يؤدي برنامج إيران النووي إلى حتويلها إلى دولة 
نووية وقوة مهيمنة في املنطقة. كما طلبت الكويت 
تطمينات من إيران بشأن سالمة مفاعلها النووي في 

بوشهر الذي بنته روسيا وبدأ العمل هذا العام.  وفي 
وقت س����ابق هذا الشهر قالت الكويت رابع أكبر بلد 
مصدر للنفط في العالم إنها قررت بناء أربعة مفاعالت 
نووية بحلول عام 2022 بقدرة ألف ميغاوات لكل منها.  
وجاء اإلعالن بعد أيام من توقيع الكويت واليابان 
اتفاق تعاون في املجال النووي. كما وقعت الكويت 

اتفاقا للتعاون النووي مع فرنسا في ابريل.
 ولم تتضح حتى اآلن هوية اجلهة التي قد تتولى 
بناء املفاعالت، وتتطل����ع الكويت إلى تعزيز طاقة 
إنتاج النفط إلى أربعة ماليني برميل يوميا بحلول 
عام 2020 وزيادة إنتاج الغاز إلى أربعة مليارات قدم 
مكعبة يوميا بحل����ول عام 2030.  وتعتمد الكويت 
على ص����ادرات النفط في أكثر من 90% من إيرادات 
الدولة. وتبلغ طاقة إنتاج النفط احلالية 3.1 ماليني 

برميل يوميا.

الكويت وروسيا توّقعان اتفاقًا للتعاون النووي

»الخط األخضر«: تهوين »البيئة« النهيار 
الشعاب المرجانية جريمة بحق البيئة

أك����دت جماعة اخلط األخض����ر البيئية في بيان 
صحافي لها ان تهوين االدارة اجلديدة للهيئة العامة 
للبيئة النهيار أكثر من 60% من الشعاب املرجانية 
في البالد جرمية بح����ق البيئة الكويتية ويؤكد ما 
حذرت منه اجلماعة مرارا وتكرارا وهو فقدان االدارة 

اجلديدة للهيئة اخلبرة واالختصاص.
وأش����ارت اجلماعة الى ان الش����عاب املرجانية 
احدى الركائز األساس����ية التي تقوم عليها البيئة 
البحرية وتعرضها للخطر يه����دد الثروة البحرية 

للبالد بانتكاسات خطيرة للغاية.
اخلط األخضر أعلنت انها ستقيم مؤمترا صحافيا 
األحد املقبل تقدم فيه أدلة ووثائق وصورا في غاية 
اخلطورة تكشف حجم تدهور أوضاع البيئة البحرية 
في البالد وتوضح من خالله مدى س����المة األسماك 

والشعاب املرجانية واملياه التي يشرب منها املجتمع 
بعد حتليتها. وأشادت باجلهود الكبيرة التي قام بها 
فريق الغوص الكويتي في سبيل الكشف عن انهيار 
وموت النظام املرجاني وما تعرضت له البيئة البحرية 
الكويتية من أضرار. وأكدت ان اجلهود اجلبارة التي 
يبذلها فريق الغوص الكويتي تأتي حلماية البيئة 
الكويتية مما تتعرض له من مخاطر بيئية وهي جهود 

محل تقدير جميع املخلصني للبيئة الكويتية.
هذا ورفضت اجلماعة اي محاوالت للتش����كيك 
فيما يبذله ناشطو فريق الغوص الكويتي من جهود 
تطوعية مخلصة حيث يعرضون أنفس����هم ملخاطر 
عدة في س����بيل حماية البيئ����ة البحرية الكويتية، 
معتبرة ان من في أنفس����هم مرض هم من يسعون 

للنيل من فريق الغوص.

»مؤتمر القيادة والتدريب النسائي« 11 أكتوبر
صرحت مدير عام ش����ركة اإلبداع األسرية بثينة 
اإلبراهيم بأن الشركة ستقوم بتنظيم »مؤمتر القيادة 
والتدريب النسائي األول« وهو مؤمتر نسائي سنوي 
يطرح أحدث مستجدات عاملي القيادة والتدريب على 
مدى 4 أيام في الفترة من 11 � 14 أكتوبر املقبل، وذلك 
في قاعة الراية � كورت يارد ماريوت � الكويت، وهو 
موجه للقيادات النس����ائية ف����ي كل مجال، ومديرات 
مراكز وشركات ومؤسسات التدريب، واملوظفات في 
إدارات التدري����ب والتطوير ف����ي القطاعني احلكومي 
واخلاص، واملدربات، واملهتمات بعالم التدريب، ولكل 
امرأة وفتاة ترغب في تطوير مهاراتها القيادية، ورفع 
مستوى قدراتها الذاتية. ويهدف املؤمتر بصورة عامة 
الى إعداد قيادات نسائية فاعلة في املجتمع، وتأهيل 
مدربات محترفات للعمل في جميع املجاالت التدريبية، 
كما يهدف بصورة خاصة الى التوعية بأهمية تدريب 

املرأة، وتأهيلها لتولي أدوار قيادية وريادية، وحتفيزها 
للعمل على تطوير مهاراتها، ورفع مستوى قدراتها، 
وامكاناتها الذاتية، باالضافة الى ابراز التجارب النسائية 
الناجحة، فضال عن تقدمي كل ما هو جديد في مجالي: 
القيادة والتدريب النسائي. واستطردت ان املعرض 
سيقدم ألول مرة في معارض التدريب فكرة جديدة وغير 
مسبوقة، وهي تخصيص أماكن للمدربات املستقالت 
لتس����ويق دوراتهن، حيث الحظنا مدى الصعوبات 
واملعوقات التي تواجهها املدربات املستقالت في عملية 
التس����ويق، لذا أردنا منحهن الفرصة من خالل هذه 
اخلطوة. وفي اخلتام رحبت اإلبراهيم مبشاركة شركات 
ومراكز التدريب في املعرض، مبينة ان الفرصة مازالت 
متاحة أمامها لالشتراك، كما دعت السيدات الراغبات 
في حضور املؤمتر الى املس����ارعة في التسجيل من 

خالل املوقع الرسمي للمؤمتر.

الغيص: »الهالل األحمر« توسع عملياتها
اإلغاثية في المناطق المنكوبة في باكستان

أكد رئيس بعثة جمعية الهالل األحمر الكويتي الى 
باكستان خالد الغيص ان العمل اإلنساني الكويتي يأتي 
من حرص قيادتنا العليا على دعم األعمال اإلنسانية 
في شتى بقاع األرض وااللتزام باالتفاقيات واملعايير 
الدولية لتقدمي كل أوجه املساعدات اإلنسانية للمنكوبني 
في العالم. وقال الغيص في بيان صحافي ان العديد من 
اجلهات املعنية في باكستان أشادت بالواجب اإلنساني 
ال����ذي تضطلع به الكويت كم����ا أعربت عن تقديرها 
الكبير مل����ا تقوم به الكويت باعتبارها منوذجا رائدا 
في العمل اإلنس����اني. وأشار الى ان مبادرات جمعية 
الهالل األحمر الكويتي تس����هم بقوة في دعم جهود 
اإلغاثة الدولية للحد من تداعيات كارثة الفيضانات 
في باكس����تان مؤكدا انها تعتبر من عناصر املواجهة 
الفعالة لتقليل األضرار الناجمة عن الكارثة وذلك من 
خالل وجودها على الساحة الباكستانية وحتركاتها 
امليدانية في املناطق املنكوبة. وأكد ان الفريق امليداني 
جلمعية الهالل األحمر في باكستان يعمل بروح اإليثار 
مجس����دا مبادئ اجلمعية في املبادرة والعزمية على 
تقدمي العون اإلنساني للمتضراين من الفيضانات من 
مختلف ش����رائح الشعب الباكستاني في ظل ما مير 
به من تداعيات حرصا على املس����اعدة على تخفيف 
معاناتهم. وذكر ان جمعية الهالل األحمر الكويتي تسعى 
لتوسيع تناق عملياتها اإلغاثية في املناطق املنكوبة 
في باكستان ومنها مولتان وبيشاور ونوشيرا واكوا 
ختك وازاخي مشيرا الى انه خالل األيام املقبلة سيتم 

التوجه الى مناطق أخرى لتقدمي املساعدات اإلنسانية 
الى املتضررين. واضاف ان الفريق امليداني جلمعية 
اله����الل األحمر وبالتعاون مع س����فارة الكويت لدى 
باكستان بصدد اإلعداد جلوالت ميدانية خالل األيام 
القليلة القادمة ضمن املساعي لتكثيف اجلهود إليصال 
املس����اعدات اإلغاثية للمتضررين. وأكد الغيص ان 
الفريق امليداني للجمعية يعمل على تلبية االحتياجات 
الضرورية من املساعدات اإلنسانية في أسرع وقت 
ممكن لتعزيز اجلهود امليدانية ملساعدة املتضررين في 
املناطق املنكوبة مشيرا الى انه يتم شراء الكثير من 
املواد اإلغاثية من السوق احمللية وكميات أخرى مت 
توفيرها من املساعدات التي حركتها اجلمعية أخيرا 
ضمن اجلسر اجلوي ملساعدة املنكوبني في باكستان. 
وأش����اد بجهود س����فير الكويت لدى باكستان نواف 
العنزي في تقدمي مختلف أوجه التعاون والتنسيق 
مع فريق جمعية الهالل األحمر إليصال املس����اعدات 
اإلنس����انية الى املتضررين واملنكوبني. وأش����ار الى 
ان جلنة اإلغاثة الباكس����تانية تقوم بتسهيل دخول 
املس����اعدات الكويتية اإلغاثية وتوفر كل املعلومات 
واإلمكانيات الالزمة لتسهيل جهود فريق الهالل األحمر 

والتنسيق بشأن آلية توزيع املساعدات.
يذكر ان الوضع اإلنساني في باكستان تفاقم مع 
الفيضانات التي أسفرت عن مقتل حوالي 1600 شخص 
بينم����ا تركت ما يقارب 20 مليون ش����خص من دون 

مأوى اضافة الى اخلسائر املادية.


