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الدعيج بحث مع العوضي والصقر دور »كونا«  
في إبراز الوجه الحضاري للكويت

استقبل رئيس مجلس االدارة 
املدير العام ل� »كونا« الش���يخ 
مبارك الدعيج امس سفيرنا لدى 
جمهورية كوب���ا بدر العوضي 
والقنصل العام لدى جمهورية 
الصني الشعبية )مدينة كوانزو( 

عبدالوهاب الصقر.
وجرى خالل املقابلتني بحث 
الدور الذي تقوم به »كونا« البراز 
الوجه احلضاري للكويت ودعم 

سياستها اخلارجية.
واش���اد الس���فير العوضي 
الت���ي تبذلها »كونا«  باجلهود 

ملساندة الديبلوماسية الكويتية 
في اخلارج وحرصها الشديد على 
التعاون املتواصل مع سفارات 
الكويت. وقال ان »كونا« تعتبر 
الركيزة االعالمية االساس���ية 
الت���ي تعمل جنبا الى جنب مع 
الديبلوماسية ملساندة املواقف 
الكويتية جتاه مختلف القضايا 

العاملية.
من جانبه اشاد القنصل الصقر 
باجلهود التي تبذلها »كونا« في 
تأكيد مكانة الكويت في العالم 
ودعم سياستها اخلارجية الرامية 

الى توطيد عالقات التعاون مع 
العالم مبا يحقق  مختلف دول 

مصالح الكويت وابنائها.
ب���دوره اكد الش���يخ مبارك 
الدعيج ان وكالة األنباء الكويتية 
ال تدخر جهدا من اجل مصلحة 
الكويت واعالء رايتها في احملافل 
الدولية كافة، معربا عن شكره 
وتقدي���ره ملا تقدمه س���فارات 
الكويت في الدول املختلفة من 
دعم ملراسلي »كونا« في اخلارج 
مما له كبير االثر في تس���هيل 

عملهم واداء رسالتهم.

الشيخ مبارك الدعيج مستقبال القنصل العام عبدالوهاب الصقر 

الوزان: الكويت بذلت جهودًا كبيرة 
لتعزيز مفاهيم الوسطية واالعتدال

اخلالفات بينها وااللتزام بتشجيع 
ومتويل برامج نشر ثقافة التسامح 
والتفاهم عبر احلوار لتكون اطارا 

للعالقات الدولية«.
اثناء  الوزان  ودعا املستشار 
مناقشة البند التاسع من اعمال 
املجل����س ح����ول العنصرية وما 
يتصل بذلك من أشكال التعصب 
املفوضة السامية حلقوق االنسان 
ل� »دراس����ة مسألة  نافي بيالت 
احلد من انتشار ظاهرة كراهية 
االسالم وتشويه صورة األديان 
والتحريض على الكراهية والتمييز 

والعنف ضد املسلمني«.
واعرب ع����ن »ضرورة النظر 
الى أهمية تصدي مجلس حقوق 
االنس����ان ألي اعمال متييزية أو 
ممارس����ات عنصرية م����ن قبل 

إسرائيل ضد املواطنني العرب.

جني����ڤ � كون����ا: أوضح����ت 
الكويت ام����س انها بذلت جهودا 
كبيرة لتحقيق مفاهيم ومبادئ 
الوسطية واالعتدال ونبذ التطرف 
والتمييز بإنش����اء املركز العاملي 
للوس����طية الذي يع����زز تقارب 
احلضارات تطبيقا لنهج ارساه 
وأكده صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح االحمد.
وق����ال عضو بعث����ة الكويت 
الدائم����ة ل����دى األمم املتحدة في 
جنيڤ املستشار مالك الوزان في 
كلمته أمام الدورة ال� 15 ملجلس 
حقوق االنسان »ان جهود صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
تأتي مبناسبة اطالق االمم املتحدة 
للعام 2010 كع����ام للتقارب بني 
الثقاف����ات ومتاش����يا مع دعوته 
للمجتمع الدولي في اجتماع االمم 
املتحدة الرفيع املستوى للحوار 
بني احلض����ارات الى العمل على 
حتويل ثقافة العالم من ثقافة كره 
وتعصب وحرب الى ثقافة حوار 

وتعايش وجودا وفكرا«.
وبني »ان صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد شدد على 
ضرورة إصدار االمم املتحدة تعهدا 
عامليا يقضي بالدعوة الى االلتزام 
باحترام االديان وعدم املساس او 
التعرض او التهكم على رموزها 
ومنع احلمالت التي تسعى لتعميق 

سفيرنا لدى كوبا وقنصلنا العام لدى الصين أشادا بدورها

األمير عزّى رئيس المكسيك بضحايا الفيضانات
بعث صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تعزية الى الرئيس فيليبي كالدرون 
انوخوس���ا رئيس الواليات املتحدة املكسيكية 
الصديقة عّبر فيها س���موه عن خالص تعازيه 
وصادق مواساته بضحايا الفيضانات واالنزالقات 
األرضية التي تعرضت لها املكسيك والتي أسفرت 
عن سقوط العديد من الضحايا واملصابني راجيا 

سموه للمصابني سرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ 
نواف األحمد ببرقي���ة تعزية للرئيس فيليبي 
كالدرون انوخوس���ا رئي���س الواليات املتحدة 
املكس���يكية ضّمنها تعازيه وصادق مواس���اته 
بضحايا الفيضانات واالنزالقات األرضية التي 

تعرضت لها املكسيك.
كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد ببرقية تعزية مماثلة.

روبن: إعادة بناء الكويت بعد االحتالل
ترجع لوجود قيادات حكيمة

الكويت تشارك  في االجتماع الثاني  لخبراء الطاقة المتجددة
القاهرة ـ هناء السيد

تشارك الكويت بوفد من اخلبراء واملسؤولني 
في مج���ال الطاقة في اجتماع جلنة خبراء الطاقة 
املتجددة وكفاءة الطاقة الثاني مبقر األمانة العامة 
للجامعة العربية أكتوبر املقبل مبشاركة اخلبراء 
العرب املتخصصني ف���ي الطاقة املتجددة وكفاءة 

الطاقة من جميع الدول العربية.
وصرح األمني العام املساعد للشؤون االقتصادية 
بجامعة الدول العربية محمد بن ابراهيم التويجري 
بان اللجنة ستناقش االستراتيجية العربية لتطوير 
استخدامات الطاقة املتجددة متهيدا لعرضها على 
املكتب التنفيذي، الى جانب اقرار مش���روع خطة 
العمل التنفيذية لدعم تطبيق االستراتيجية )ملدة 

خمس سنوات كمرحلة أولى(.
ومن املتوقع أن تق���ر اللجنة في هذا االجتماع 

االطار االسترشادي العربي لتحسني كفاءة الطاقة 
الكهربائية لدى املستخدم النهائي بصيغته النهائية، 
وذلك العتماده من املكتب التنفيذي للمجلس في 
دورته القادمة. وبناء عليه ستضع الدول العربية 
برامجها الوطنية لترشيد الطاقة الكهربائية لفترة 
ثالث سنوات تراجع دوريا، ومن املواضيع املعروضة 
على اللجنة موضوع الرؤية العربية لالستفادة من 
الطاقة الشمسية، ومشروع البيان الوزاري العربي 
بهذا الشأن واملتوقع صدوره من قبل املجلس الوزاري 
العربي للكهرباء في دورته القادمة، وستعتمد اللجنة 
دليل امكانات الدول العربية في مجال الطاقة املتجددة 
ورفع كفاءة انتاج واستهالك الطاقة لعرضه على 
املكتب التنفيذي والبدء في طباعته، واالستفادة 
من���ه كمرجع مهم للمعلوم���ات العربية في مجال 

الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة.

الوقت واكتساب اخلبرة اصبحت 
املدة الالزمة لتفكيك اللغم البحري 
تستغرق ساعتني فقط، مشيرا الى 

انه مت تفكيك نحو 117 لغما.
وف����ي خت����ام محاضرته، قدم 
نصيحة للمتدربني الديبلوماسيني 
حيث قال: اذا وضعتم هدفا النفسكم 
وتصبون الى حتقيقه فعليكم الثقة 

بفريق العمل احمليط بكم.
من جهته، اش����اد املدير العام 
الس����فير  الديبلوماس����ي  للمعهد 
عبدالعزيز الشارخ بكفاءة االدميرال 
جون روبن، مشيرا الى ان املعهد 
دون شك سيكتس����ب من خبرته 

ومعلوماته.
وحتدث الش����ارخ عن جتربته 
ف����ي اخلدم����ة  خ����الل تواج����ده 
الديبلوماسية في بلجيكا، حيث 
قضى 7 سنوات باالقامة هناك مع 
العائلة، الفتا الى انه استطاع ان 
يلمس عمق العالقات الثنائية بني 
الكويت وبلجيكا وعمق العالقات 

بني االسرتني احلاكمتني.

املدير موجه ويطبق استراتيجية 
معينة، اما القائد فهو الذي يوجه 

نفسه ويقود اآلخرين.
وحتدث روبن عن الصفات التي 
يجب ان يتمتع بها القائد، مشددا 
على ضرورة ان يكون حماس����يا 
ولديه رؤي����ة وقدرة على تطوير 

مهاراته.
الى  وتطرق روبن في حديثه 
جتربته بع����د حترير الكويت من 
الغزو الصدامي، مش����يرا الى ان 
احلكومة البلجيكية قررت عندها 
ارسالنا الزالة االلغام البحرية في 
الكويت، وقال روبن: بداية لم تكن 
لدينا اخلبرة الكافية في التعامل 
مع هذه االلغام، حيث كان يتطلب 
تفكيك اللغم نحو 6 ساعات، مشيرا 
ال����ى حرص الطاقم على مس����ألة 
التفجير بسبب تخوفه من اي خطأ 
يؤدي الى تفجير السفينة ولذلك 
كان بداية يتم حتديد مكان اللغم 

وبعدها نوعه ثم تفجيره.
ولفت روبن الى انه مع مرور 

بيان عاكوم
اكد مستشار امللك وقائد البحرية 
امللكية البلجيكية االدميرال جون  
روب����ن ان اعادة بناء الكويت بعد 
االحتالل العراقي الغاش����م سببه 
وجود قيادة حكيمة وقادرة على 
ادارة شؤون البالد، مشيرا الى انه 
بعد عودته الى الكويت والتي زارها 
منذ 20 عاما من خالل مشاركته في 
عملية ازالة االلغام البحرية بعد 
التحرير ملس كيف استطاع الشعب 

الكويتي اعادة بناء بلده.
حديث روبن جاء خالل محاضرة 
استضافه فيها املعهد الديبلوماسي 
والتي جاءت حتت عنوان »املفهوم 
العس����كري للقيادة« والتي تأتي 
التي  التدريبية  الدورة  في نطاق 
يقيمه����ا املعهد حول ف����ن القيادة 
املدير  والتفاوض وذلك بحضور 
العام للمعهد الديبلوماسي السفير 
عبدالعزي����ز الش����ارخ الى جانب 
اعضاء السفارة البلجيكية وعدد 
من قيادات القوات البحرية الكويتية 
والبلجيكية اضافة ملتدربي املعهد 

الديبلوماسي.
وحتدث روبن بداية عن مفهوم 
القيادة، مش����يرا الى ان القيادة ال 
تكتسب بالعلم دائما امنا تعتمد 
عل����ى الفطرة بحي����ث يكون هذا 

االنسان قائدا.
ولفت روبن الى ان هناك نوعني 
من القيادة، النوع االول هو القائد 
الكاريزمي ام����ا الثاني فهو القائد 
الذي يتكيف بقدراته مع الظروف 

احمليطة ويتأقلم معها.
ورأى ان مفهوم القيادة يتطور، 
حيث يختلف اليوم عما كان عليه 
في السابق، متطرقا الى الفرق بني 
القائد واملدير، حيث اشار الى ان 

أكد خالل محاضرة في المعهد الديبلوماسي أنه فكك نحو 117 لغماً بحرياً بعد التحرير

رئيس األركان الفريق الركن أحمد اخلالد خالل لقائه االدميرال جون روبن

بحث رئي��س االركان العامة للجيش الفريق 
الرك��ن الش��يخ احم��د اخلالد مع قائ��د القوات 
البحري��ة امللكي��ة البلجيكية االدمي��رال جون 
بول روبن اجلوانب العس��كرية املتعلقة مبحور 

الزيارة.
جاء ذلك خالل استقبال الفريق اخلالد امس 

االدمي��رال روب��ن والوفد املرافق له مبناس��بة 
زيارته للبالد حيث مت خالل اللقاء تبادل االحاديث 

الودية وبحث بعض اجلوانب العسكرية.
واشاد رئيس االركان بعمق العالقات الثنائية 
ب��ني البلدين الصديقني وح��رص الطرفني على 

تعزيزها وتطويرها.

رئيس األركان بحث مع روبن بعض الجوانب العسكرية

الش��روط  الدف��اع  وزارة  ح��ددت 
والضواب��ط مل��ن يرغب من العس��كريني 
العامل��ني في قطاعات اجليش املختلفة في 

اداء مناسك احلج هذا العام.
وم��ن الش��روط الواج��ب توافرها ان 
يكون قد امضى باخلدمة العس��كرية اكثر 
من عشر سنوات باالضافة الى انه لم يؤد 
مناس��ك احلج من قبل وان يكون تقريره 

السنوي االخير بحد أدنى »جيد«.
وكان رئيس مجلس ال��وزراء باالنابة 

ووزي��ر الدف��اع الش��يخ جاب��ر املبارك 
وفي مب��ادرة كرمية وانس��انية منه قرر 
تسيير رحلة حج للموس��م احلالي وذلك 

للعسكريني من منتسبي وزارة الدفاع.
وجاءت هذه اللفتة األبوية من الش��يخ 
جاب��ر املب��ارك تقدي��را وتكرمي��ا البنائه 
العس��كريني وما يبذلونه م��ن جهود في 
ش��تى املجاالت. واعطى املبارك تعليماته 
وتوجيهات��ه بتذليل جمي��ع الصعاب امام 
حجاج ضي��وف الرحمن مبا ي��ؤدي الى 

جن��اح رحلة احل��ج. وتش��مل التعليمات 
الصادرة من الشيخ جابر املبارك ان تتكفل 
وزارة الدفاع بنفقات ومصاريف احلجاج 
العس��كريني وذلك حرصا منه على اتاحة 
الفرصة البنائه العس��كريني للحج والقيام 
ب��أداء مناس��كهم، وكس��ب رض��ا ربهم، 
واملس��اهمة ف��ي كل ما من ش��أنه خدمة 
العسكريني ومساعدتهم، اضافة الى توفير 
وتسهيل جميع املستلزمات اخلاصة سواء 
االدارية او الصحية للحجاج العس��كريني 

مبا يؤدي الى اداء فريضة احلج. وتشمل 
رحل��ة حج��اج ضي��وف الرحم��ن م��ن 
منتس��بي وزارة الدف��اع جميع القطاعات 
وذلك  واملديري��ات  والهيئات  العس��كرية 
ليستفيد جميع العس��كريني. ومن املقرر 
ان تعمل القطاعات العس��كرية على إعداد 
كشوفات اسماء الراغبني في احلج بأسرع 
وقت ممكن حتى يتس��نى لوزارة الدفاع 
انه��اء جميع االج��راءات االدارية املتعلقة 

بإجراءات السفر.

»الدفاع«: 3 شروط للعسكريين الراغبين في أداء مناسك الحج

نائب األمير استقبل المبارك و4 نواب
استقبل سمو نائب االمير وولي 
العهد الشيخ نواف االحمد بقصر 
بيان صب���اح امس رئيس مجلس 
ال���وزراء باالنابة ووزي���ر الدفاع 

الشيخ جابر املبارك.
كما استقبل سموه وزير الكهرباء 

واملاء د.بدر الشريعان.
واستقبل سمو نائب االمير وولي 
العهد الشيخ نواف االحمد بقصر 
بي���ان امس الش���يخ احمد صباح 

السالم.
كما استقبل سموه كال من اعضاء 
مجلس االمة النائب حسني احلريتي 
والنائب خلف دميثير والنائب مسلم 

البراك والنائب حسني مزيد.
واستقبل سموه فالح عيد بن 

جامع.
كما اس���تقبل س���موه مرزوق 

احلبيني.

سموه التقى الشريعان وأحمد صباح السالم والحبيني وبن جامع

سمو نائب االمير وولي العهد الشيخ نواف االحمد مستقبال د.بدر الشريعان

الشيخ جابر املبارك خالل لقائه الشيخ دعيج خليفة آل خليفة ود.جاسم التمار وصالح اجليماز

المبارك: كل الدعم لذوي اإلعاقة لتفعيل دورهم في المجتمع

وقام اعضاء اجلمعية بشرح أهم 
واجبات اجلمعية املتمثلة بتوحيد 
اجلهود املبذولة في مجال اإلعاقة 
بني دول التعاون وكذلك التنسيق 
مع اجلهات احلكومية واألهلية 
وتقدمي االستشارات الالزمة من 
أجل تقدمي أفضل اخلدمات لفئة 

املعاقني في دول التعاون.

املجتمع.
وحث رئيس مجلس الوزراء 
باإلنابة اجلمعي���ات والهيئات 
اخلاصة برعاي���ة املعاقني على 
مواصل���ة جهودهم اإلنس���انية 
النبيل���ة الرامي���ة ال���ى توفير 
الكرمية لفئ���ة املعاقني  احلياة 
التي تستحق التقدير واالعتزاز، 

به اجلمعيات والهيئات العاملة 
على خدم���ة ورعاي���ة املعاقني 
ومساعدتهم في تخطي ظروف 

اإلعاقة.
الكويت على  وأكد ح���رص 
الكاملة ألبنائها  الرعاية  توفير 
املعاقني انطالقا من إدراكها ألهمية 
هذه الفئة وتفعي���ل دورها في 

أمور املعاقني وعضو اجلمعية 
اخلليجية لإلعاقة رحاب بورسلي 
ومدير اجلمعية اخلليجية لإلعاقة 
عنيس س���عد وعضو اجلمعية 
الكويتية ألولياء أمور املعاقني 

صالح اجليماز.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء 
باإلنابة بالدور الكبير الذي تقوم 

 اس���تقبل رئي���س مجلس 
ال���وزراء باإلنابة ووزير الدفاع 
الش���يخ جابر املبارك في قصر 
السيف أمس مستشار امللك وقائد 
القوات البحرية امللكية البلجيكية 
االدميرال جون بيير روبن والوفد 

املرافق له.
ومت خ���الل اللق���اء تب���ادل 
األحادي���ث الودية بني اجلانبني 
ومناقشة املواضيع ذات االهتمام 
التعاون  املشترك وبحث أوجه 
الكويت ومملكة  العسكري بني 

بلجيكا الصديقة.
واستقبل الشيخ جابر املبارك 
املستشار اخلاص لرئيس وزراء 
ايطاليا آنطونيو كابوانو حيث 
مت خالل اللقاء تبادل األحاديث 
الودية وبحث العالقات الثنائية 
بني البلدين الصديقني في شتى 
املواضي���ع وس���بل تعزيزه���ا 
وتطويره���ا إضاف���ة الى بحث 
آخر التطورات على الس���احتني 

اإلقليمية والدولية.
 واس���تقبل رئي���س مجلس 
ال���وزراء باإلنابة ووزير الدفاع 
ورئيس املجلس األعلى لشؤون 
ذوي اإلعاقة الشيخ جابر املبارك 
في قصر بيان أمس رئيس اجلمعية 
اخلليجية لإلعاقة الفريق متقاعد 
الشيخ دعيج خليفة آل خليفة 
ومدير الهيئة العامة لشؤون ذوي 
اإلعاقة د.جاسم التمار ورئيس 
إدارة اجلمعية الكويتية ألولياء 

استقبل روبن والمستشار الخاص لرئيس وزراء إيطاليا

املستشار مالك الوزان


