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خالل االحتفال بالذكرى الـ 4342 لتأسيس كوريا والـ 62 للقوات المسلحة

الرومي: عالقات الكويت وسيئول جيدة وهناك توجه لفتح سفارات في بوتان وميانمار

بشرى الزين
أشاد مدير إدارة آسيا في وزارة اخلارجية السفير محمد املجرن 
الرومي بالعالقات اجليدة التي تربط بني الكويت وكوريا اجلنوبية 
وبالتعاون الذي يشمل املجاالت السياس���ية واالقتصادية والفنية 

بني البلدين.
وأشار الرومي في تصريح للصحافيني لدى حضوره حفل استقبال 
اقامه سفير كوريا اجلنوبية وونغ هان مساء اول من امس في فندق 

كراون بالزا الى ان الكويت تعد من الدول العربية االولى التي أقامت 
عالقات ديبلوماسية مع كوريا اجلنوبية، الفتا الى انها تعتبر شريكا 
جتاريا، حيث تس���تورد كوريا النفط الكويتي اضافة الى ش���ركات 

كورية تشارك في مشاريع انشائية في الكويت.
ولفت الرومي الى ان هناك توجها كويتيا لفتح سفارات في بوتان 
وميامنار، مذكرا بأن مؤمتر »املائدة املس���تديرة« س���يعقد االسبوع 
املقبل في الو لبحث الوضع االقتصادي في دول آس���يا، مشيرا الى 

انه س���يمثل نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح في هذا املؤمتر.

من جهته، قال سفير كوريا اجلنوبية وونغ هان: نحتفل مبناسبتني 
هم���ا العيد الوطني لتأس���يس كوريا والذي يع���ود الى 4342 عاما 
إضافة الى االحتفال بيوم القوات املس���لحة ال� 62 الذي تأسس في 

العام 1948.
ووصف هان العالقات الكوري���ة اجلنوبية � الكويتية باجليدة، 

مشيرا الى ان العالقات الديبلوماسية بني البلدين تأسست في العام 
1979 وتطورت لتش���مل املجاالت االقتصادية والثقافية، مشيرا الى 
وجود الشركات الكورية اجلنوبية في الكويت وعملها الذي يحظى 
باحت���رام وتقدير اجلهات الكويتية نظ���را اللتزامها بتعهداتها فيما 

يتصل باالسعار وإجناز املشاريع في وقتها احملدد.
حضر احلفل عدد من الس���فراء واعضاء الس���لك الديبلوماسي 

املعتمدين في الكويت.

هان: الشركات الكورية الجنوبية تحظى بتقدير واحترام الكويت اللتزامها بتعهداتها  وإنجاز المشاريع في وقتها  المحدد

)قاسم باشا( الشيخ علي اجلابر متوسطا سفراء األردن وعمان والبحرين والسعودية  

السفير ناصر العنزي خالل لقائه رئيس جمعية الصداقة االندونيسية ـ الكويتية

السفير صالح الوسيمي

الشيخ علي اخلالد

عبدالعزيز اجلاراهلل يلقي كلمة الكويت في األمم املتحدة

سفيرا مصر والعراق مشاركني في احلفل السفير محمد املجرن الرومي والشيخ علي اجلابر يشاركان السفير الكوري اجلنوبي وحرمه قطع كعكة االحتفال

أكد أهمية االستثمارات الزراعية الخارجية في توفير األمن الغذائي

دعا الدول المانحة إلى االلتزام بوعودها

العنزي وجه دعوة لرئيس جمعية
الصداقة اإلندونيسية ـ الكويتية لزيارة البالد علي الخالد: مشاركة الكويت في »الفاو« 

تعكس اهتمامها باألمن الغذائي محليًا وعالميًا

الجاراهلل: القضاء على الفقر يتطلب جهودًا متضافرة من المجتمع الدولي

روم����ا � كونا: أكد مدي����ر اإلدارة االقتصادية في وزارة 
اخلارجية السفير الشيخ علي اخلالد دور الكويت الريادي 
في التصدي لقضايا الفقر واجلوع في إطار التعاون االقليمي 
والدولي مشددا على أهمية االستثمارات الزراعية اخلارجية 

في توفير األمن الغذائي.
وقال الشيخ علي اجلابر ممثل الكويت في اجتماع جلنة 
األمن الغذائي العاملي في ال� »فاو« ل� »كونا« وذلك على هامش 
أعمال الدورة ال� 36 للجنة األمن الغذائي العاملي في منظمة 
األغذية والزراعة )فاو( ان حرص الكويت على املشاركة في 
اجتماعات أعلى هيئة مشتركة بني احلكومات لشؤون األمن 
الغذائي »ينبع من اهتمامها العميق بهذه القضية التي متثل 
أحد التحديات العاملية الكبرى بأبعادها اإلنسانية وأثرها 

على التنمية واالستقرار والسلم«.
ونوه في هذا الصدد بجهود احلكومة بقيادة سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد وسياستها بعيدة النظر 
من أجل تأمني أمن الكويت الغذائي في احلاضر واملستقبل 
بالتركيز على االستثمار الزراعي داخليا وفي بعض الدول 
التي زارها سموه مثل ڤيتنام والوس وكذلك في السودان 

بإمكانياته الكبيرة والهامة بالنسبة للمنطقة العربية.
وأوضح أن مبادرة صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بإنشاء صندوق احلياة الكرمية لدعم توفير السلع 
الغذائية العاجلة للمحتاجني واملس����اهمة في برامج زيادة 
اإلنتاج الزراعي مع تبرعه مببلغ 100 مليون دوالر بعدما 
قدمت الكويت 300 مليون دوالر لدعم تأس����يس صندوق 
مكافحة الفقر جاءت ترجمة ملموس����ة لسياس����ة الكويت 

وفكرها الواعي بهذه القضايا.
ولفت ممثل الكويت في االجتماع الدولي الى االرتباط 
الوثيق بني األمن الغذائي واألمن املائي السيما بالنسبة لدولة 
الكويت التي عملت حكومتها على توفير املياه للمواطنني 
وأغراض الزراعة والتنمية، مشيرا الى أن موضوع تأمني 
املياه وتكنولوجيات معاجلتها هو أحد البنود الرئيسية 
التي يناقشها اجتماع اللجنة الدولية كما يشكل أحد بنود 

االستثمارات الزراعية.

األمم املتحدة � كونا: دعت الكويت الدول املانحة الى 
الوفاء بتعهداتها املالية والتقنية من اجل القضاء على الفقر 
في العالم وحث���ت الدول النامية على القيام باصالحات 

اجتماعية وسياسية شفافة تيسر حتقيق تلك الغاية.
جاء ذلك في كلمة لوفد الكويت الدائم لدى االمم املتحدة 
القاها الس���كرتير االول عبدالعزيز اجلاراهلل امس امام 
اجلمعية العامة في دورتها اخلامس���ة والس���تني خالل 
مناقشتها لبند »القضاء على الفقر وقضايا امنائية اخرى: 
تنفيذ عقد االمم املتحدة الثاني للقضاء على الفقر )2008 

.»)2017 �
وقال اجل���اراهلل ان القضاء على الفقر يتطلب »عمال 
دؤوبا وشاقا وجهودا مكثفة ومتضافرة والتزاما صادقا 
وجادا وان »الوقت حان لكي ينجز املجتمع الدولي قدرا 
ملموسا من التقدم في مجال الوفاء بتعهداته«، وشدد على 
ان »تنفيذ الدول اللتزاماتها اصبح اهم ما نتطلع اليه في 
هذه الفترة«.ودعا في هذا الصدد الدول املانحة الى تنفيذ 
الوعود التي قطعتها على نفس���ها في مجال املساعدات 
املالية والتقنية والوفاء مبا تعهدت به من تخصيص نسبة 
0.7% من ناجتها القومي االجمالي للمس���اعدة االمنائية 
الدولية مذكرا مبؤمتر القمة الذي عقد منذ ثالثة اسابيع 
الس���تعراض االهداف االمنائية الثمانية لاللفية وبتعهد 
القادة املشاركني في القمة ببذل اصدق اجلهود ومبضاعفة 
العطاء لتحقيق تلك االهداف قبل حلول عام 2015 خاصة 
منها الهدف االول املتمثل في التخفيض الى النصف من 

معدالت الفقر واجلوع في العالم.
واعترف اجلاراهلل بصعوب���ة حتقيق ذلك في ضوء 

وأشار الشيخ علي الذي التقى أمس األول مع مدير عام 
ال� »فاو« الدكتور جاك ضيوف في هذا الصدد أنه ناقش في 
اجتماع عقده مع اخلبير املسؤول في دائرة املياه واملختص 
في املنطقة العربية س����لمان ماهر سبل وكيفية االستفادة 
من خبرات ال� »فاو« في خطط ومشروعات الكويت لتنمية 
مواردها ومعاجلة مشاكلها املائية وتدريب الفنيني والكوادر 

الفنية الوطنية.
وذكر أنه ناقش أيضا في اجتماعه مع املسؤول في دائرة 
األسماك عبابوش احسن املسائل املتعلقة بحماية وتطوير 
القطاع السمكي في اطار سياسة دولة الكويت التي تبدي 
اهتماما خاصا بتنمية ثروتها السمكية التي متثل مصدرا 

رئيسيا وتقليديا ألمنها الغذائي.
وحول أهمية التعاون االقليمي الذي تركز عليه اجتماعات 
اللجنة احلالية اعتبر الشيخ علي اجلابر أن القمة العربية 
� االفريقي����ة األخيرة تصب في هذا االجتاه ومتثل انطالقة 
جديدة واعدة ستس����هم بش����كل ملموس في تعزيز األمن 

ما حتمله املؤش���رات من ارقام غير مش���جعة تشير الى 
جتاوز عدد الفقراء مليار ش���خص في عام 2009 نتيجة 
ملا يش���هده العالم من حتديات جديدة متمثلة في ارتفاع 
اسعار املواد الغذائية وتقلب اسعار الطاقة وتفاقم االزمة 
االقتصادية العاملية، مشددا على ان »كل هذه التحديات 
وغيرها تس���تدعي تضافر اجلهود واملس���اعي وتأصيل 
مفهوم الشراكة العاملية وتعزيز العمل اجلماعي بني الدول 
لبلوغ ما نصب���و اليه جميعا من التصدي بفعالية آلفة 

الغذائي والتنمية املتبادلة لدى الطرفني.
وأش����ار الى أن اس����تضافة الكويت التي اختيرت مقرا 
خليجيا للجنة األمن الغذائي للقمة العربية � األفريقية الثالثة 
في عام 2013 يعكس مدى االهتمام العميق والنشط الذي 
توليه الكويت وقيادتها احلكيمة لهذه القضية اجلوهرية 

ألمن ومستقبل البشرية.
وفيما اعتبر أن التعاون االقليمي السيما في السودان 
وأفريقيا عنصر حاسم لتنشيط االستثمارات الزراعية التي 
تتطلب مناخا مناسبا جلذب االستثمارات وإتاحة الفرص 
أم����ام القطاع اخلاص الحظ قيام العديد من الدول بتعديل 
تشريعاتها إلزالة العوائق أمام االستثمارات األجنبية التي 
تش����كل عامال أساس����يا لزيادة اإلنتاج الزراعي والغذائي 

والتنمية املجتمعية.
وعبر عن ارتياحه له����ذه اخلطوات املهمة نحو تنمية 
االستثمارات الزراعية اخلارجية والتي تنم عن تنامي الوعي 
العاملي وعن التقدم احملرز في اجلهود الوطنية واالقليمية 
والعاملية بعد األزمة الغذائية العاملية األخيرة قبل عامني، 
منبها الى أن حتقيق األمن الغذائي أحد األهداف التنموية 
الرئيسية لأللفية اجلديدة و»يحتاج الى عمل كبير وجدي« 

مع تضافر اجلهود واخلبرات.
وأضاف الشيخ علي اخلالد ان اجتماعات اللجنة املجددة 
لألمن الغذائي العاملي وهي أعلى هيئة مشتركة بني احلكومات 
اثر االصالحات املهمة تتجه في الطريق الصائب من أجل بلورة 
»حوكمة محسنة« لشؤون األمن الغذائي الدولية في جهود 
ضمان األمن الغذائي والتغذية الكافية للجميع باعتبارها 

املنبر الدولي احلكومي األوسع للعمل املشترك.
واعتبر أن انعقاد اللجنة الدولية في ثوبها اجلديد هذا 
العام كحجر زاوية للحوكمة العاملية لشؤون األمن الغذائي 
والزراعة مبشاركة املنظمات غير احلكومية وهيئات املجتمع 
املدن����ي ووكاالت األمم املتحدة األخ����رى ومندوبي القطاع 
اخلاص وممثلي املنظمات املدنية، يؤهلها للعمل مبزيد من 
الفعالية والش����مولية في مواجهة التحديات الدولية التي 

تتهدد األمن الغذائي العاملي.

الفقر والقضاء عليها«.
ودعا الديبلوماس���ي الكويتي في الوقت نفسه الدول 
النامية الى تطبيق نظم مالية ونقدية وجتارية تتس���م 
بالشفافية والوضوح وباالنسجام مع متطلبات السوق 
العاملية وبالتوافق مع النظ���ام املالي الدولي كما دعاها 
الى تعزيز قدراتها في مجال سياس���ات االقتصاد الكلي 
واس���تراتيجياتها االمنائية الوطنية والقيام باصالحات 
اجتماعية وسياس���ية تيس���ر حتقيق االهداف االمنائية 

لاللفية والوصول الى التنمية املنشودة.
وعن اسهام الكويت في حتقيق تلك االهداف العاملية، قال 
ان الكويت »لم تدخر جهدا في مواصلة تقدمي مساعداتها 
للدول النامية والدول االقل منوا عن طريق مؤسس���اتها 
الرس���مية وغير الرسمية« حيث حرصت منذ استقاللها 
في عام 1961 على مساعدة املجتمع الدولي للتخفيف من 

املعاناة االنسانية في مختلف بقاع العالم.
وذكر ان صندوق التنمية الكويتي يواصل منذ خمسة 
عقود تقدمي مساعدات ومنح غطت حتى اآلن اكثر من 100 
دولة في جميع انحاء العالم ومن خالل قروض ميسرة 
جتاوزت قيمتها 14.5 مليار دوالر اي ما يعادل 1.31% من 
الناجت القومي االجمالي وهو ما يعادل ضعف النس���بة 

املقررة دوليا.
واضاف ان الكويت اميانا منها بالدور احليوي والفعال 
الجهزة االمم املتحدة ملتزمة بتقدمي مس���اهمات سنوية 
طوعية الى عدد من املنظمات الدولية واالقليمية ووكاالت 
االمم املتح���دة املتخصصة العاملة في مجال االنش���طة 

االمنائية واملساعدات االنسانية.

كواالملب����ور � كونا: قام رئيس 
جمعي����ة الصداقة االندونيس����ية 
النواب  - الكويتية ف����ي مجلس 
النائب تيكو عروان  االندونيسي 
وأعضاء اللجنة بزيارة س����فيرنا 
لدى جمهورية اندونيسيا ناصر 
العنزي وأعضاء الس����فارة.وقال 
الس����فير العن����زي ف����ي تصريح 
ل����� »كون����ا« ان اجلانبني ناقش����ا 
موضوعات تخص التعاون املشترك 
البلدين في مختلف املجاالت  بني 
على املستويني الرسمي والشعبي.
وأكد العن����زي أهمية هذه الزيارة 
ف����ي تطوير العالقات املش����تركة 
بني البلدين، مشيدا بهذه الزيارة 

وهذه املبادرة الطيبة من أعضاء 
البرملان االندونيس����ي واعتبرها 
خطوة مكملة خلطوات سابقة قام 
بها الطرفان تشجيعا ملثل هذا النوع 
من اللقاءات الثنائية.وذكر انه وجه 
للجانب االندونيسي دعوة لزيارة 
بلدهم الثاني الكويت الس����تكمال 
هذه اللق����اءات وتطوير العالقات 
الثنائية مبا يحقق املنفعة الكاملة 

للبلدين والشعبني الصديقني.
من جهته أكد النائب االندونيسي 
ع����روان أن ه����ذا اللق����اء األخوي 
يستهدف ارساء وتطوير العالقات 
الثنائية واملتميزة بني البلدين في 

املجاالت كافة.

واض����اف أن جمعية الصداقة 
االندونيسية – الكويتية في مجلس 
النواب االندونيسي تؤيد السياسات 
التي تنتهجها احلكومة االندونيسية 
في اطار جذب املستثمرين األجانب 
وتوفير املوارد الطبيعية املطلوبة 
مثل الغاز والنفط.ومتنى أن يقوم 
بزيارة الكويت في القريب العاجل 
لاللتقاء بنظرائه وتعزيز التعاون 
مع البرملان الكويتي، مقدرا الترحيب 
وحفاوة االس����تقبال أثناء زيارته 
ملبنى السفارة.وأشاد عروان بدور 
السفير العنزي املميز في حتقيق 
أواص����ر التع����اون والصداقة بني 

البلدين في املجاالت كافة.

أمسيات حفالت الشواء في »راديسون بلو«

يس����تضيف فندق راديسون بلو، 
الكويت، ابت����داًء م����ن 13 أكتوبر، 
أمس����يات حفالت الشواء الشهيرة 
ج����دًا. انضم����وا إلينا ف����ي حديقة 
البس����تان مس����اء كل يوم أربعاء 
الش����هية من  للتمت����ع باألصناف 
املباشر مبطابخها  الطبخ  محطات 
املمتدة من آس����يا إل����ى أوربا ومن 
مطب����خ أمري����كا الش����مالية إل����ى 

مطب����خ أمريكا اجلنوبي����ة احلار، 
وبانتظاركم أيضًا تشكيلة واسعة 
من السلطات واحللويات واللحوم 
املش����وية على الفح����م واملأكوالت 
البحري����ة. يتطلع الش����يف دانيل 
مايور وفريق مطبخه الستضافتكم 
بصحب����ة العائل����ة واألصدقاء كل 
ي����وم أربع����اء، من الس����اعة 6:30 

مساًء حتى 11:00 مساًء. 

البعثات الديبلوماسية المصرية بالخارج 
توقفت عن تجديد رخص السالح

في ضوء التعديالت التي ادخلت 
على االج����راءات الت����ي تقوم بها 
البعثات الديبلوماسية والقنصلية 
باخلارج بش����أن جتديد تراخيص 
السالح وشهادات االخطار اخلاص 
بها، اعلنت وزارة الداخلية املصرية 
عن توقف البعثات الديبلوماسية 
والقنصلية باخل����ارج عن القيام 
بتجديد رخص السالح وشهادات 
االخطار، ودعت املواطنني الراغبني 
في جتديد تراخيص السالح اخلاص 
بهم او شهادات االخطار الى التقدم 
مباش����رة الى مصلحة االمن العام 
)ادارة التراخيص( بوزارة الداخلية 
التخاذ االجراءات الالزمة.من جهة 
اخ���رى، طال���ب القنص���ل العام 
جلمهورية مصر العربية السفير 
صالح الوسيمي املصريني العاملني 
بالكويت الذين يعتزمون السفر 
لقضاء اجازاتهم برا عبر االراضي 
السعودية بضرورة توخي اقصى 
درجات احلذر وعدم حتميل سياراتهم 
بأمتعة وركاب فوق طاقتها، وقال 
الوسيمي في بيان اصدره ان الفترة 
االخيرة شهدت وقوع العديد من 
احلوادث املرورية اجلسيمة التي 
راح ضحيتها مواطنون مصريون 
عاب���رون لالراضي الس���عودية 
خ���الل فترة االج���ازات الصيفية 
او خالل موسمي احلج والعمرة.

وطالب السفير الوسيمي املصريني 
العابري���ن لالراضي الس���عودية 
بااللت���زام بتعليم���ات امل���رور 
واللوح���ات االرش���ادية والتأمني 
الش���امل على السيارات وركابها.

واختتم الوسيمي بيانه بالتأكيد 
على ضرورة االتصال بالقنصلية 
املصرية العامة في الرياض عند 
الضرورة او احلاجة س���واء على 
اخلط املباشر: 00966567839427 
او االتصال بالقنصل طارق سراج 
على الرقم: 009660565186864 او 
القنصل اسامة شكري على الرقم: 

.00966506930958


