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صاحب السمو يشمل برعايته االحتفال بالمؤتمر الـ 15 لمنظمة المدن العربية

األمير وصل بريطانيا في زيارة خاصة
ويعود إلى أرض الوطن مساء اليوم

بمناسبة احتفال بالده باليوبيل الذهبي الستقاللها

ساو: الكويت سّباقة دائمًا لمساعدة نيجيريا
ونتطلع الستثمارات كويتية أكثر في »الغاز«

بشرى الزين
أكد س���فير نيجيريا لدى الكويت باالجو ساو عمق 
العالق���ات التي تربط بالده بالكويت، معربا عن تطلعه 

لتطويرها في جميع املجاالت.
وقال ساو في تصريح للصحافيني في حفل استقبال 
اقامه مبناسبة الذكرى ال� 50 الستقالل نيجيريا ان بالده 
عرفت أزمات سياسية متعددة واستطاعت جتاوزها، آمال 

ان تنعم باالستقرار واألمن باستمرار.
وأضاف ان البلدين الصديقني اللذين أسسا لعالقات 

ديبلوماسية قبل عشر سنوات كانا واليزاالن يتمتعان 
بأواصر الصداقة املميزة منذ عقود والتي أسس لها عدد 
من املسؤولني خالل تبادل الزيارات. وذكر ان سفارة بالده 
التي افتتحت قبل عام ستساهم في تطوير العالقات بني 
البلدين، مشيرا الى ان الكويت كانت دائما سّباقة ملساعدة 

الدول األفريقية مبا فيها نيجيريا.
وأضاف ان هناك فرصا متعددة جاذبة لرجال األعمال 
الكويتيني لالس���تثمار في بالده، الفتا الى ان نيجيريا 
تتوافر فيها موارد طبيعية في مجاالت املعادن والطاقة 

متطلعا ملش���اركة أكبر للش���ركات الكويتية لالستثمار 
في مجال الغاز، مؤكدا ان بالده توفر تسهيالت متعددة 

للمستثمرين لالستفادة من الفرص املتاحة.
كما أشار الى ان عدد أفراد اجلالية النيجيرية في الكويت 
يقدر ب� 500 وافد يعملون في اجلامعات واملستشفيات 

ومجال الهندسة البترولية.
حضر حفل االستقبال محافظ العاصمة الشيخ علي 
اجلابر وعدد من السفراء وأعضاء السلك الديبلوماسي 

وأفراد اجلالية النيجيرية املقيدين في الكويت.

بحفظ اهلل ورعايته يصل الى ارض الوطن صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح االحمد والوفد الرسمي املرافق لسموه مساء اليوم االحد 
بعد زيارة خاصة الى كل من منغوليا والواليات املتحدة االميركية 

واململكة املتحدة.
رافقت سموه السالمة في احلل والترحال.

وكان صاحب السمو األمير يرافقه نائب رئيس احلرس الوطني 
الشيخ مشعل االحمد والوفد الرسمي املرافق لسموه، قد وصل مساء 

امس األول الى مطار هيثرو باململكة املتحدة في زيارة خاصة.
هذا وكان في اس���تقبال سموه رعاه اهلل على أرض املطار رئيس 
مجلس األمة جاس���م اخلرافي واملستشار بالديوان االميري الشيخ 

احمد احلمود وسفيرنا لدى اململكة املتحدة خالد الدويسان.
إلى ذلك، يتفضل صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد فيشمل 
برعايته االحتفال باملؤمتر اخلامس عشر ملنظمة املدن العربية وذلك 
في متام الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم االحد وذلك على 

مسرح قصر بيان مببنى املؤمترات.
هذا، وأناب سموه رعاه اهلل سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى وصوله إلى مطار هيثرو وفي استقباله الرئيس جاسم اخلرافي نواف األحمد حلضور احلفل. صاحب السمو األمير خالل لقائه الرئيس اخلرافي ويبدو الشيخ مشعل األحمد

جاٍر رصدها إليقافها نهائيًا

الحماد يضع حجر األساس لمجمع 
صباح األحمد للشباب والرياضة في تايلند

كرم: الوصالت غير القانونية تلوث الشواطئ
فرج ناصر

أكد رئيس مهندسي الهندسة الصحية بوزارة األشغال م.محمود 
كرم ان التلوث املوجود في الش���واطئ الكويتية سببه الوصالت 
غير القانونية وانه جار رصدها بالتعاون مع كل من الهيئة العامة 
للبيئة والهيئة العامة للصناعة ووزارة األش���غال حتى يتم وقف 
العمل بها متاما. وقال ان هناك جلنة مت تشكيلها في املجلس األعلى 
للبيئة بالتنسيق مع األشغال والصناعة إلنهاء أسباب تلوث مجرور 
الغزالي باالضافة الى انهاء مشكلة الربط غير القانوني على شبكة 

األمطار وعلى شبكة الصرف الصحي.
وأضاف انه جار التعرف على عدد الوصالت املوجودة أوال بأول 
بالتنسيق مع اجلهات األخرى، مشيرا الى انه إذا تبني ان مصنعا 
هو السبب في حدوث تلوث فستتم محاسبته ومخالفته من خالل 
الضبطية القانونية وفق قان���ون الهيئة العامة للبيئة وكذلك ان 

وجد مواطن متسبب في ذلك فسيطبق عليه القانون أيضا.

غادر نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
القانونية ووزير العدل ووزير األوقاف والشؤون 
اإلسالمية املستشار راشد احلماد والوفد املرافق 
له امس الى مملكة تايلند لوضع حجر االساس 
ملجمع صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح 

االحمد للشباب والرياضة.
وقال احلماد بهذه املناس���بة إن ذلك يأتي 

اس���تكماال لتدعي���م وتوثيق التع���اون بني 
الكويت ومملك���ة تايلند اضاف���ة الى جهود 
املتواصلة لدعم املشاريع االسالمية  الكويت 

في تايلند.
واكد الوزير احلماد ان الكويت دائمة احلرص 
على مساندة الشعب التايلندي الصديق مبا 

يساهم في تنميته واستقراره.

م.محمود كرم

الشيخ علي اجلابر والسفير ساو يقطعان كعكة االحتفال

املستشار راشد احلماد لدى مغادرته البالد وفي وداعه د.عادل الفالح ومطلق القراوي

السفير جان رونيه جيان

أكد أن الصفقة أخذت وقتاً طويالً في التفاوض

السفير الفرنسي: متفائلون بالتوصل
إلى اتفاق نهائي حول صفقة »الرافال« قريبًا

بشرى الزين
الفرنسي جان  الس����فير  نفى 
روني����ه جي����ان ما أش����يع حول 
تأجي����ل صفقة طائ����رات الرافال 
الفرنس����ية، موضحا ان األسعار 
املعروضة على الكويت متداولة. 
وفيم����ا أعرب جيان ع����ن تفاؤله 
بقرب التوص����ل الى اتفاق نهائي 
حول هذه الصفقة أشار الى انها 
أخذت وقتا طويال من املفاوضات 
والفحص والتجربة وإعادة التقييم.
وأضاف ف����ي تصريح  صحافي: 
لم نتوص����ل حت����ى اآلن التفاق 
نهائي حول طائرات الرافال إال ان 
املباحثات بني اجلانبني الفرنسي 
والكويتي التزال متواصلة حول 
هذا املوضوع. وذكر ان الكويتيني 
الطائرة،  اطلعوا على خصائص 
وكانت لديهم بعض املطالب، مبينا 
ان الطائرة تعد األحدث في العالم 
الى  ولها خصائص مميزة، الفتا 
ان الكويت طالبت بتغيير طائرة 
»ميراج« بطائرة »رافال« ومذكرا 
بأن هناك اختالفا في اخلصائص 

الطرازين. وأضاف: لم أطلع  بني 
عل����ى التقيي����م الكويتي اخلاص 
بطائ����رة رافال وأمتن����ى ان يتم 
إبرام هذه الصفقة قريبا، موضحا 
انه حتدث مع عدد من الطيارين 
الكويتيني الذي����ن قاموا بتجربة 
الطائ����رة وأعرب����وا خالله����ا عن 
اعجابهم وارتياحهم الس����تخدام 

هذه الطائرة املتطورة.
كما تطرق جيان الى التعاون 

العس����كري بني ب����الده والكويت 
واصفا بأنه جيد، مشيرا الى جتديد 
اتفاقية التعاون األمني والعسكري 

بني البلدين الصديقني.
ولفت الى ان وصول الفرقاطة 
الفرنس����ية دوبليكس الى ميناء 
الشويخ االس����بوع املاضي يأتي 
ضمن التعاون العسكري الثنائي، 
مذكرا بوجود ضباط من البحرية 
الكويتية يخوضون تدريبات في 
فرنسا. كما عبر السفير الفرنسي 
املنتهية مهامه ف����ي الكويت عن 
س����عادته لوج����وده عل����ى رأس 
البعث����ة الديبلوماس����ية لبالده، 
معربا عن اعتزازه بهذه التجربة 
التي كان����ت فرصة للتعرف على 
املجتمع الكويتي املنفتح، مشيدا 
بعمق عالقات الصداقة بني فرنسا 
والكويت. وذكر السفير الفرنسي 
بالزيارات الت����ي قام بها عدد من 
كبار املس����ؤولني في كال البلدين 
خالل فترة مهمته الديبلوماسية في 
الكويت آمال تطورها واستمرارها 

مستقبال.

أكد أن البحرين رائدة في احتضان االجتماعات والمنتديات

عزام الصباح: تفعيل التنقل بالبطاقة 
الذكية بين الكويت والسعودية قريباً

املنامة � كونا: أكد س���فيرنا 
لدى مملكة البحرين الشيخ عزام 
الصباح أن مملكة البحرين رائدة 
في مجال احتضان االجتماعات 
واملنتديات والقم���م اإلقليمية 

والدولية.
واعتبر السفير الشيخ عزام 
الصب���اح في بي���ان صادر عن 
سفارتنا في املنامة ان البحرين 
سباقة في هذا املجال واملؤشر 
على ذلك هو التجهيز والتنظيم 
الكامل والتام ملراس���م توقيع 
الكويت  اتفاقية تنقل مواطني 
الس���عودية  العربية  واململكة 
بالبطاقة الذكية دون استخدام 
جواز السفر والتي جرت على 
هامش االجتماع السابع لوزراء 

داخلية دول جوار العراق.
وأك���د ان���ه س���يتم تفعيل 
االتفاقية في غضون األسابيع 
القليلة املقبلة، مش���يرا الى أن 
مثل هذه االتفاقيات تأتي جتسيدا 
للتوجيهات السامية من قادة دول 
التعاون لدول اخلليج  مجلس 
العربية في تيسير تنقل مواطني 

دول مجلس التعاون.
وأفاد ب���أن هذه التوجيهات 
السامية تأتي ضمن ما جاء في 
البيان اخلتامي ملجلس التعاون 
الكويت دورته  والذي تترأس 
احلالية والذي تضمن مجاالت 
ب���ني دول  التعاون املش���ترك 
املجل���س خصوصا ان مجلس 
التعاون اخلليجي يس���ير في 
خط���ى احتادية تع���زز جميع 

مجاالت التعاون بني دوله.

السفير الشيخ عزام الصباح

احلداد والباللي عقب توقيع االتفاقية

وّقعت جمعية بشائر اخلير 
وشركة مجموعة الراية اتفاقية 
لتنظيم مؤمتر بشائر اخلير االول 
حول دور جهات الدعم واملساندة 
في الوقاية من االدمان وستنطلق 
انش���طة املؤمتر في الثالث من 
نوفمبر املقبل حتت رعاية صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ومبشاركة دولية واسعة لعرض 
التجارب واخلبرات في مكافحة 
العقد كل من  املخدرات ووق���ع 
رئيس مجلس ادارة جمعية بشائر 
اخلير عبداحلميد الباللي ورئيس 
ادارة ش���ركة مجموعة  مجلس 

الراية عدنان احلداد.
البالل���ي ان املؤمتر  وق���ال 
يأتي ضمن اجلهود التي تبذلها 
اجلمعية في مكافحة آثار املخدرات 
من خالل عرض جتربة النظرية 
االميانية في عالج املدمنني والتي 
حققت نتائج غير مسبوقة في 
احتواء هذه اآلفة اخلطيرة وهو 
اقامة هذا املؤمتر  ما اس���تدعى 
الدولي ال���ذي يقام حتت رعاية 
صاحب السمو األمير وبحضور 
دول عربي���ة واجنبية مختلفة 
للمشاركة في انشطة املؤمتر الذي 
املقبل  ينطلق في شهر نوفمبر 
وستكون في املؤمتر ورش عمل 

تقنية تش���رح بالطرق العلمية 
مدى تأثير النظرية االميانية في 
عودة املدمن الى الطريق الصحيح 
والعيش في سعادة بعد تخلصه 

من االدمان بشكل قاطع.
وم���ن جهة اخرى اكد احلداد 
ان اقامة مؤمتر دولي في مكافحة 
املخ���درات عل���ى ارض الكويت 
يدل عل���ى االهتمام الكبير الذي 
تلعبه جمعية بشائر اخلير في 
مكافحة املخدرات ومدى جناحها 
في تطبيق النظرية االميانية التي 

القت استحسانا وجناحا في دول 
عربية واوروبية حيث مت تطبيقها 
وجاءت بنتائج مبهرة فاملخدرات 
تكلف الدول الكثير من االموال في 
معاجلتها وتكبد االقتصاد اكبر 
واخطر اخلسائر، مبينا بان املؤمتر 
سينعقد على مدى يومني متتالني 
ويحتوي على عدة محاور ستتم 
مناقشتها من قبل متخصصني 
عامليني مشاركني وستكون هناك 
ورش عمل ستعرض فيها الدول 

جتاربها في مقاومة االدمان.

»بشائر الخير« و»الراية« ينظمان مؤتمرًا 
حول الوقاية من اإلدمان في نوفمبر

)سعد هنداوي(سفير نيجيريا يتوسط سفراء إسبانيا والعراق وبريطانيا

وزراء الثقافة بدول التعاون يجتمعون األربعاء المقبل
أ.ش.أ: يعق���د وزراء الثقافة ب���دول مجلس التعاون 
اخلليجي اجتماعا بالبالد يوم األربعاء املقبل ويس���تمر 

يومني.
وقال املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب بالكويت 
� في بيان صحافي امس � إن االجتماع س���يناقش سبل 
دعم التعاون الثقافي بني دول اخلليج وتفعيل البرامج 
واألنشطة الثقافية املشتركة التي تنظمها األمانة العامة 
ومتابعة تنفيذ االستراتيجية الثقافية التي أقرها قادة 
دول املجل���س خالل الدورة ال� 29 للمجلس األعلى التي 

عقدت في العاصمة العمانية مسقط في ديسمبر 2008.
وذكر البيان أن االجتماع السابق وافق على مجموعة 
من البرامج واألنشطة الثقافية اخلاصة بتطوير العمل 
الثقافي اخلليجي بهدف تعزيز الوحدة الثقافية وتنمية 
التبادل الثقافي بني دول املجلس وتعزيز الدور الثقافي 
للمرأة اخلليجية وتفعيل البرامج الثقافية اخلاصة بالطفل 
اخلليجي وإثراء شخصية املواطن اخلليجي بتعزيز وعيه 
وعقيدته وتراثه وحريته وانتمائه واحلفاظ على الهوية 
احلضارية العربية اإلس���المية وتفعيل دور مؤسسات 

املجتمع املدني.
وأكد أن هذا االجتماع يعد فرصة اللتقاء املس���ؤولني 
عن الشأن الثقافي في دول مجلس التعاون لتبادل الرأي 
واملشورة في الش���ؤون الثقافية وتبني نهج قادة دول 
مجلس التعاون في مد جس���ور التع���اون الثقافي بني 
دول اخلليج واستش���راف املستقبل انطالقا من التأكيد 
على الهوية الثقافية وترسيخها بني أبناء دول املجلس 
والتعريف بثقافة دول املجلس خارج حدودها من خالل 

احلضور الثقافي لها على املستوى العاملي.


