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الدويري: إيجاد قنوات لتعزيز
العالقات الصحية بين الكويت وبلجيكا

بروكس���ل – كونا: اختتمت 
أم���س زي���ارة الوف���د الصحي 
البلجيكية بروكسل  للعاصمة 
والتي استمرت أربعة ايام، وقال 
وكيل وزارة الصحة املس���اعد 
للخدمات الطبية املساندة د.قيس 
الدويري في تصريح ل� »كونا« 
مبناسبة ختام الزيارة انها كانت 
فرص���ة للتعرف عن قرب على 
اخلدمات الصحية واخلبرات في 

املستشفيات البلجيكية.

وأوضح الدويري ان الزيارة 
كانت فرص���ة لتبادل اخلبرات 
واملعلوم���ات وإيج���اد قنوات 
وس���بل جديدة نح���و تعزيز 
العالق���ات الصحي���ة والطبية 
بني البلدي���ن وتعزيز التعاون 
السيما التدريبي والتعليمي بني 

املؤسسات الطبية.
الطبية  وأش���اد باإلمكانات 
واملس���تويات  والعالجي���ة 
املهنية العالية التي تتمتع بها 

املستشفيات البلجيكية وخاصة 
في التخصصات الدقيقة.

 وأشار الى انه سيكون هناك 
تبادل للزي���ارات من اجلانبني 
التعاون  اط���ر  به���دف تعزيز 
الصحي حيث مت توجيه دعوة 
لفرق متخصصة لزيارة الكويت 
في مجاالت طب وجراحة األطفال 
واجلراحات التخصصية الدقيقة 
واخلالي���ا اجلذعي���ة والتأهيل 

والعالج الطبيعي.

مواضيع شائكة تناقشها.. منها رابطة الجوار العربي والمفاوضات الفلسطينية وإعادة هيكلة الجامعة

القمة االستثنائية في سرت.. وجولة جديدة من االنقسام العربي
بيان عاكوم

دائما ما تعقد القمم العربية في ظل ظروف استنثائية 
مير بها الوطن العربي، ولعل قدرنا ان نعيش في ظل 

هذه الظروف االستثنائية بشكل مستمر!
تأتي القمة االستثنائية في سرت واملقرر عقدها 
في التاس���ع من اكتوبر اجلاري في ظل استحقاقات 
كثي���رة وظروف معقدة يعيش���ها الوطن العربي ان 
على صعيد املفاوضات الفلس���طينية � االسرائيلية 

مرورا بتعقيدات 
الوضع املتأزم في لبنان.

ولعل تطورات االحداث في هذه الدول س���تفرض نفسها على 
القمة وان هناك بندين رئيسيني يحتالن جدول اعمال هذه القمة 
هما مش���روع الهيكلة اجلديدة للجامعة العربية الذي تقدمت به 
اللجنة اخلماسية الرئاسية الى جانب دراسة مذكرة االمني العام 
جلامعة الدول العربية عمرو موس���ى حول انشاء رابطة للجوار 

العربي.
ومن املتوقع ان يثير ه���ذان املوضعان جدال كبيرا خصوصا 
فيما يتعلق بانشاء رابطة للجوار العربي والتي اقترحها موسى 
في قمة س���رت الدورية والتي يدعو فيها العرب القامة حوار مع 
اي���ران الى جانب تركيا وبعض الدول االفريقية. ومن املتوقع ان 
تلقى هذه الدعوة معارضة من فريق الدول التي تسمى باالعتدال 

والتي تشترط القامة مثل هذه الرابطة والبدء بحوار مع ايران ان 
تقدم هذه االخيرة حس���ن نيتها جتاه الدول العربية كما ذكر في 
تصريح سابق وزير اخلارجية السعودي االمير سعود الفيصل 

الذي طالب ايران بعدم زرع اوراق لها في املنطقة.
كما ينتظر من هذه القمة ما ستؤول اليه النقاشات بخصوص 
بلورة س���بل اصالح اجلامعة العربية في ضوء ما نتج عن القمة 
العربية اخلماسية التي عقدت بطرابلس في يونيو املاضي وشارك 
فيها قادة الدول اخلمس قطر ومصر وليبيا والعراق واليمن الى 
جانب اجلامعة العربية، وينص هذا التحرك على تطوير اجلامعة 
وأجهزتها وعقد قمم عربية مرتني في السنة عادية وتشاورية الى 
جانب قمم نوعية تك���رس لبحث مجاالت اقتصادية واجتماعية 
وتنموية، باالضافة الى انشاء رئاسة للمفوضية العربية وتعيني 
مندوبني دائمني للدول متفرغني لدى اجلامعة، فهذه اإلصالحات 
وغيرها ينتظرها املواطن العربي بعدما فقد ثقته باجلامعة معلنا 
وفاتها ولعل األمل في ان تتخذ هذه القمة مواقف نهائية حيالها 

واال تبقى مبادرات على ورق كالعادة.
وم���ن املتوق���ع ان يحتل ملف املفاوضات الفلس���طينية – 
االسرائيلية حيزا مهما من النقاش خصوصا ان جلنة مبادرة 
الس���الم العربية ستجتمع في سرت حيث سيكرس االجتماع 
لالستماع الى شرح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 
عن آخر التطورات بالنسبة جلهود االدارة االميركية إلنقاذ عملية 

املفاوضات وكذلك اخليارات الفلسطينية في حال استمراره، 
وقد لوح األمني العام جلامعة الدول العربية عمرو موسى في 
وقت سابق عن خيارات لدى العرب في حال لم توقف اسرائيل 
االستيطان اال انه لم يعلن اال عن واحد منها وهو اللجوء الى 
مجلس األمن لطرح اقامة الدولة الفلس���طينية، واذا نظرنا ملا 
يتم تداوله اليوم من ان رئيس الوزراء االس���رائيلي بنيامني 
نتنياهو سيوافق على وقف االستيطان ملدة شهرين شرط ان 
تتعهد ادارة أوباما باالمتناع عن مطالبته بتمديد جديد لتجميد 
االستيطان على ان يستمر العمل في املشاريع التي بوشر بها 
األيام األخيرة مع تعهد أميركي باستخدام حق الڤيتو في بحث 
أي قرار في مجلس األمن بإقامة دولة فلسطينية، فإذا ما وافق 
األميركيون على هذه الشروط خصوصا ان نتنياهو ال ميكنه 
جتميد االستيطان اال بإقناع اعضاء حكومته باحلصول على 
مكاسب كبيرة في املقابل، فإن السؤال املطروح هو: هل مهلة 

شهرين كافية إلنهاء الصراع الفلسطيني � االسرائيلي؟
ولكن على ما يبدو ان السلطة الفلسطينية تعول على ضغوط 
اميركية اكبر على اس���رائيل م���ع اقتناعها بأن الفرصة قد تكون 
س���انحة مع ادارة أوباما التي تؤمن بأن أمن أميركا مرتبط اليوم 

بحل الصراع الفلسطيني � االسرائيلي.
أما بخصوص املسألة العراقية فمن املؤكد انها ستلحظ اهتماما 
خصوصا مع تأخير تشكيل احلكومة وخالف عربي حيال الوضع 

في العراق.
كما اننا ال ميكن ان نغفل احلضور لهذه القمة، حيث ان احلضور 
العراقي يثير تساؤالت مع اجلدل الدائر بني العراق وليبيا حول 
مكان انعقاد القمة الدورية املقبلة، حيث يصر العراق على انعقادها 

في بغداد في حني تصر ليبيا على انعقادها في القاهرة.
وكذلك لم يتبني ما اذا كان لبنان س���يحضر القمة أم سيمثل 
مبندوب عنه كما في القمة السابقة. هذا الى جانب ان الوضع في 

لبنان سيكون محط اهتمام نظرا لتطورات االحداث اجلارية.
وكذلك مسألة تدوير منصب االمني العام جلامعة الدول العربية 
والتي عادت لتطفو على الس���طح مجددا بعد اعالن موسى عدم 
نيت���ه التجديد لوالية اخرى، حيث تنتهي واليته في مايو 2011. 
ومن املتوقع اذا ما طرحت هذه املس���ألة ان تثير جدال واسعا بني 
مصر التي تش���دد على ضرورة االحتفاظ مبنصب االمني العام، 
أي أن يكون مصريا وبعض الدول االخرى التي تنادي بضرورة 
تدوي���ر املنصب على الدول العربية كافة، خصوصا اجلزائر وما 
يجري احلديث عنه اليوم انها تسعى إلقناع بعض الدول كقطر 
مثال للتسويق لوزير اخلارجية اجلزائري السابق ووزير الدولة 

احلالي عبدالعزيز بلخادم وترشيحه خلفا لالمني العام.
اذن قضايا س���اخنة تفرض نفس���ها على القمة االستثنائية 
وعل���ى ما يبدو ان املواطن العرب���ي على موعد مع جولة جديدة 

من االنقسامات.

»الكهرباء« تتمنى على »المناقصات«
م أسباب رفضها أي شركة تفُهّ

دارين العلي
اختالف الرأي بني جلنة املناقص����ات املركزية ووزارة الكهرباء أدى 
الى رفض اللجنة طلب الوزارة عدم إدراج اسم إحدى الشركات املتقدمة 
ملناقصة قراءة العدادات، مبررة ذلك بان الشركة تنطبق عليها شروط 
جلنة املناقصات. وكشفت مصادر مطلعة في الوزارة ان مسؤوليها فوجئوا 
برفض جلنة املناقصات طلب الوزارة رغم احتوائه على أهم األس����باب 
التي تبني موقف الوزارة وسبب رفضها إدراج اسم هذه الشركة ضمن 
قائمة الشركات املتقدمة للفوز باملناقصة ويأتي على رأس هذه األسباب 

تأخرها في إجناز بعض املشاريع التي فازت بها في وقت سابق.
وأملت املصادر ان تأخذ جلنة املناقصات بأسباب رفض الوزارة لهذه 
الشركة أو أي شركة أخرى، خصوصا ان البالد مقبلة على خطة تنمية 

تتطلب التنسيق بني وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة إلجناحها.

وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الخامسة 
يغادر اليوم إلى رومانيا وأوكرانيا

يغادر البالد مساء اليوم وفد 
البرملانية  مجموع����ة الصداق����ة 
اخلامسة برئاس����ة نائب رئيس 
مجل����س األمة عب����داهلل الرومي 
الى عاصم����ة جمهورية رومانيا 
الوف����د  )بوخارس����ت( ويض����م 
النواب  في عضويت����ه كال م����ن 
عادل الصرع����اوي وعبدالرحمن 
العنجري وصال����ح املال ومحمد 
املطير وناج����ي العبدالهادي في 
زيارة رسمية تستمر ثالثة أيام. 

ويتضمن برنامج زيارة الوفد عدة 
لقاءات مع كل من رئيس جمهورية 
رومانيا ترايان باسيسكو ورئيس 
ال����وزراء اميي����ل ب����وك ورئيس 
مجلس الشيوخ ميرتشا جيوانا 
ورئيس جلنة السياسة اخلارجية 
ملجلس الشيوخ سيناتور تيتوس 
وأعضاء اللجن����ة ونائب رئيس 
مجلس النواب سيناتور ادريان، 
البرملانية  رئيس جلنة الصداقة 
� الكويتية كوس����مني  الرومانية 

نيكوال وأعض����اء اللجنة ووزير 
االقتصاد والتجارة بوت اريتون، 
ورئيس غرفة التجارة والصناعة 
اوريليان غوغوليسكو. كما سيقوم 
الوفد بزيارة جمهورية اوكرانيا 
خالل الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر 
اجلاري في زيارة رسمية تستغرق 
ثالثة أي����ام، وتهدف هذه الزيارة 
الى تعزيز العالقات الثنائية بني 
البلدين الصديق����ني على جميع 

املستويات الرسمية والشعبية.

اجتماعهم التحضيري للقمة العربية 
االس����تثنائية عددا من التوصيات 
حول تطوير عمل اجلامعة العربية 
وموضوع عالق����ات الدول العربية 
بدول اجل����وار للقمة العربية التي 
ستعقد اليوم. وقال وزير اخلارجية 
العراقي هوشيار زيباري في تصريح 
للصحافيني عقب االجتماع ان الوزراء 
قرروا رفع 3 تقارير للقمة، يتعلق 
األول بتطوير العمل املشترك وعمل 
اجلامعة وهو تقرير قدمته اللجنة 
اخلماس����ية عن اجتماعها في شهر 
يونيو املاضي والذي طرحت فيه 
عددا م����ن املقترحات لتطوير عمل 

اجلامعة.
واضاف زيباري ان التقرير الثاني 
حول هذا املوضوع قدمته رئيس���ة 
القمة احلالية ليبيا اما التقرير الثالث 
فقد قدمه الوزراء خالل اجتماعهم.

وأشار الى ان الوزراء قرروا رفع 
تقرير ح���ول العالقات العربية مع 
دول اجلوار الى القادة العرب خالل 

قمتهم االستثنائية.

العالقات العربية � االفريقية قائال 
ان ذلك سيساعد العرب في مواجهة 
اس����رائيل خاصة خالل مفاوضات 
السالم املباشرة مشيرا الى ان للدول 

األفريقية بعدا استراتيجيا.
وقال ان للقارة األفريقية اهمية 
كبيرة خالل الفترة املقبلة خاصة ان 
هناك توجها من دول كبرى كالصني 
والواليات املتح����دة باإلضافة الى 
االحتاد االوروبي لزيادة االستثمار 
فيها في جميع املجاالت ألنها تعتبر 
قارة املستقبل. واضاف ان لدى القارة 
االفريقية م����وارد طبيعية كبيرة 
بإمكانها سد جميع احتياجات القارة 
»اذ ان السودان وحده قادر على سد 
حاجة ال����دول العربية من الغذاء« 
مش����ددا على اهمية التعاون وفتح 
مجاالت أوسع في التعاون العربي 
� األفريق����ي في املس����تقبل القريب 
وخاصة في مجال موارد املياه »ولذلك 
نرى فيها أبعادا اقتصادية وأمنية 
وسياسية وثقافية«. وكان وزراء 
العرب رفعوا في ختام  اخلارجية 

قدمت مس���اعدات مالية بنحو 2.5 
مليار دوالر لهذه الدول التي ترتبط 
معها بعالق����ات متجذرة وطويلة، 
مش����يرا الى ان الكويت رائدة في 
تقدمي مس����اعدات مباشرة للقضاء 
على الكثير من األمراض واألوبئة 
في غرب أفريقيا ومنها وباء عمى 
النهر. وأشار الى ان الكويت ساهمت 
في بداية الس����بعينيات من القرن 
املاضي مع منظمة الصحة العاملية 
في مكافحة األمراض بعدد من الدول 
األفريقية كالسنغال وساحل العاج 
وس����يراليون وزامبي����ا، مبينا ان 
عالقات الكويت مع الدول األفريقية 
ليست ملصالح سياسية او اقتصادية 
وامنا ألغراض إنسانية. وقال الشيخ 
د.محمد الصباح ان الكويت عندما 
قدمت دعوتها خالل اجتماعات وزراء 
اخلارجية العرب واألفارقة احلالية 
باستضافة القمة العربية � األفريقية 
الثالث����ة بعد 3 أعوام كان هناك رد 
فعل مباشر من الوزراء احلاضرين 
بالتأيي����د. وأكد على اهمية تعزيز 

امس اهمي���ة العالق���ات العربية � 
األفريقية ملا متثله القارة السمراء من 

بعد استراتيجي للدول العربية.
وقال الش���يخ د.محمد الصباح 
في تصري���ح للصحافيني ان القمة 
العربية � األفريقية تأتي بهدف تعزيز 
وتطوير التعاون بني الدول العربية 
واألفريقية التي ش���ابها الكثير من 
التعثر خالل الفترة املاضية. واضاف 
ان الكويت تفخر بأن لديها عالقات 
مع نحو 40 دولة افريقية منذ أوائل 
الستينيات من القرن املاضي حيث 

في تقدمي الكثير من املساعدات لرفع 
املآس���ي عن نحو 40 دولة افريقية 
موضح���ا ان الصن���دوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية قدم على مدى 
االعوام املاضية نحو 2.5 مليار دوالر 
لتلك الدول من اجل حتسني الوضع 
فيها. ولفت الى مساهمة الكويت في 
صن���دوق مكافحة الفقر بنحو 300 
مليون دوالر وكذلك صندوق احلياة 

الكرمية مببلغ 100 مليون دوالر.
وأكد نائب رئيس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 

ونائ���ب رئي���س مجلس ال���وزراء 
ووزير اخلارجية الش���يخ د.محمد 
الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون 
اإلسكان الشيخ أحمد الفهد ووزير 
املالي���ة مصطفى الش���مالي ومدير 
مكتب صاحب السمو األمير أحمد فهد 
الفهد واملستشار بالديوان األميري 
محمد أبواحلس���ن ورئيس املراسم 
والتشريفات األميرية الشيخ خالد 
العبداهلل ووكيل وزارة اخلارجية 
خالد اجلاراهلل وكبار املس���ؤولني 
بالديوان األميري ووزارة اخلارجية 
ووزارة املالية. من جانبه، قدم نائب 
ال���وزراء ووزير اخلارجية  رئيس 
الش���يخ د.محمد الصباح دعوة الى 
مؤمت���ر وزراء اخلارجي���ة العرب 
واالفارقة الستضافة الكويت القمة 
العربية االفريقية املقبلة بعد ثالثة 
اعوام. وقال الشيخ د.محمد الصباح 
في مداخلته خالل االجتماع الوزاري 
العربي االفريقي ان الكويت ساهمت 

الوطني الشيخ مشعل األحمد استقبل 
س���موه ممثل صاحب اجلاللة امللك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة 
البحرين الشقيقة رئيس وفد مملكة 
البحرين نائب رئيس مجلس الوزراء 
س���مو الش���يخ محمد بن مبارك آل 
خليفة والوف���د املرافق وذلك مبقر 
إقامة س���موه مبدينة سرت. حضر 
املقابلة أعضاء الوفد الرسمي املرافق 

لسموه.
وكان صاحب السمو األمير والوفد 
املرافق لسموه قد غادر البالد ظهر 
أمس وكان في وداع سموه على ارض 
املطار سمو نائب االمير وولي العهد 
الشيخ نواف األحمد وكبار الشيوخ 
وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد ورئيس مجلس األمة 
باإلنابة عبداهلل الرومي ونائب وزير 
شؤون الديوان األميري الشيخ علي 

اجلراح وكبار املسؤولني بالدولة.
هذا ويرافق س���موه وفد رسمي 
يض���م كال من نائب رئيس احلرس 
الوطن���ي الش���يخ مش���عل األحمد 

وصل صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد والوفد الرسمي املرافق 
العربية  الى اجلماهيرية  لس���موه 
الليبية الشعبية االشتراكية العظمى 
الشقيقة وذلك لترؤس وفد الكويت 
في مؤمتر القمة العربية االستثنائية 
والقمة العربي���ة األفريقية الثانية 
واملزمع عقدهما في مدينة س���رت 
اعتب���ارا من اليوم حتى 11 اجلاري. 
وقد كان في اس���تقبال سموه األخ 
القائد معمر القذافي قائد اجلماهيرية 
العربية الليبية الشعبية االشتراكية 
العظمى الش���قيقة وأم���ني اللجنة 
الش���عبية العامة ورئيس الوزراء 
أقيمت  د.البغدادي احملمودي. وقد 
مساء امس مراسم االستقبال الرسمية 
لصاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد والوفد الرسمي املرافق لسموه 
مبناسبة وصول سموه الى مدينة 

سرت الليبية. 
إلى ذلك، استقبل صاحب السمو 
األمير الش���يخ صباح األحمد مساء 
امس وبحضور نائب رئيس احلرس 

صاحب السمو استقبل ممثل عاهل البحرين في مقر إقامة سموه

األمير يصل إلى ليبيا للمشاركة في قمتي »سرت االستثنائية« و»العربية األفريقية«

الديوان األميري شكر المعزين
في وفاة عبدالعزيز سالم علي المالك

شكر الديوان االميري االخوة املواطنني الكرام الذين 
ش���اركوا بتقدمي العزاء في وفاة املغف���ور له بإذن اهلل 
تعالى الش���يخ عبدالعزيز سالم علي املالك الصباح. إنا 

هلل وإنا إليه راجعون.

صاحب السمو األمير قبيل مغادرته وفي وداعه سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مصافحا صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد قبيل مغادرة سموه

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد قبيل مغادرة سموه البالد جانب من لقاء صاحب السمو األمير وممثل عاهل البحرين نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مع العقيد معمر القذافي لدى استقباله لسموه


