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 نوف العماري أول كويتية تمسك علم الكويت في منظمة التوستماسترز

 أقامت منظمة التوستماسترز الدولية أكبر منظمة تطوعية تعليمية في العالم واملتخصصة 
بفنون التواصل واملهارات القيادية حدثها السنوي الذي استمر اربعة ايام بوالية كاليفورنيا 
وبحضور ٩٢ دولة حول العالم، حيث مثلت الكويت عضو التوستماسترز الكويت نوف العماري 
بحضورها للمؤمتر ارتدائها للثوب الكويتي القدمي يوم االفتتاح وهي ترفع علم الكويت بني 
عشرات اعالم الدول األخرى في مسيرة االفتتاح باليوم األول ومتثيلها للكويت كأول عضو 
توستماسترز تشارك في هذا احلدث ومن خالل تصريح خاص قدمته ملنظمة التوستماسترز 
والذي منحته املنظمة تقديرا خاصا بوضعه على موقعها اإللكتروني بصفحتها الرئيسية

 Top Speakers Wow حتت عنوان http://www.toastmasters.org/members/convention.aspx
The Crowd (أفضـــل املتحدثني يذهل اجلمهور) ذكرت فيه أن هذا احلدث مثل لي جتربة 
عمالقة، لقد تعلمت الكثير وأرغب في احلضور الســـنة القادمة فمن الرائع مشاهدة هذا 
التنوع باجلنســـيات والثقافات ينصهر في حلظة ألن تواجدنا هنالك هو لنفس الغرض 
وهـــو التعلم لتكون أفضل ما ميكـــن ان تكونه. وخالل لقائها برئيـــس املنظمة جاري 
شـــامديت صرح لها بأنه ســـعيد بأن يشـــاهد أحدا من الكويت ويأمل أن يرى املزيد من 

اعضاء الكويت بالسنة القادمة. 

 سـفيرنا فـي األرجنتيـن يؤكد أهميـة التعاون المشـترك في مجـال تطوير 
الصناعات الوطنية وإقامة دورات تأهيلية للكويتيين في الصناعات الثقيلة والمتطورة

 السفير سعود الرومي مع وزيرة الصناعة األرجنتينية ديبورا جيورجي

ضمن الوفد المرافق لرئيســـة 
االرجنتين أثناء زيارتها المرتقبة 

الى الكويت.
  لكن السفير الرومي شدد من 
جهته على «حرص نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الخارجية 
على أن يقـــوم وزير خارجية 
االرجنتين بزيارة رسمية الى 
الرئيســـة  الكويت بعد زيارة 
ليكون هناك متسع من الوقت 
لتبادل وجهات النظر حول كثير 
التي تهم  الدولية  القضايا  من 

البلدين الصديقين».
  واضاف البيـــان ان الوزير 
االرجنتيني «أكد ترحيبه بهذه 
الرغبة وأنه سيضع ذلك ضمن 
العام  الرسمية  برامج زياراته 

المقبل».
  وتطرق السفير الرومي خالل 
االجتماع الى العالقات الثنائية 
بين الكويت واألرجنتين مشيرا 
الـــى «أهمية تبـــادل الزيارات 
الرسمية بين كبار المسؤولين 
في تعزيز هذه العالقات اذ تؤكد 
رغبتهـــم واهتمامهم بتحقيق 

األهداف المشتركة».
  ولفت السفير الكويتي في هذا 
السياق الى زيارة سمو الشيخ 
ناصـــر المحمد رئيس مجلس 
الوزراء الى األرجنتين في يوليو 
الماضي والتي «كانت انعكاسا 
حقيقيـــا الهتمـــام الحكومـــة 
الكويتية في ظل قيادة صاحب 
الســـمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وحثهـــا على التواصل 
مع الدول الصديقة بالرغم من 

البعد الجغرافي».
الوزير  ان  البيـــان    وذكـــر 
االرجنتيني شـــدد في المقابل 
التواصل بالرغم  «على أهمية 
من هذا البعد مشـــيدا بزيارة 
سمو رئيس مجلس الوزراء الى 
جمهورية األرجنتين التي تركت 
آثارا ايجابية في عالقات البلدين 
الصديقين التي ستشهد بدورها 
المستقبل  تطورا ملحوظا في 

القريب». 

التي يمكن أن تكون لها نظائر 
فـــي األرجنتيـــن والقطاعات 
الصناعية التـــي لديها اهتمام 

بنقل التكنولوجيا».
  واشارت الوزيرة جيورجي 
الى أن هنـــاك «توجها عالميا 
لتطوير االقتصاد واالستثمار 
بتبادل المعلومات والتكنولوجيا 
بعيدا عـــن المعايير التقليدية 

إلنعاش األسواق الداخلية».
  وفـــي المقابل أكد الســـفير 
الرومي «أن الكويت ترحب بزيارة 
الرئيسة فرنانديز والسيما أن 
البلدين يأمالن في أن يتم توقيع 
عدد من االتفاقيات أثناء الزيارة 
لتعزيز عالقاتهما الثنائية في 

المجاالت االقتصادية والسياسية 
والعلمية واالجتماعية».

  وفي لقـــاء منفصل اجتمع 
السفير الرومي مع وزير خارجية 
األرجنتين هيكتور تيمرمان في 
مكتبه بالعاصمة بوينس ايرس 
بحضور مدير مكتبه لوسيانو 

تانتو كليمنت.
  وذكر بيان للسفارة ان السفير 
الرومي نقل لتيمرمان «تحيات 
نائب رئيـــس مجلس الوزراء 
ووزير الخارجية الشيخ د.محمد 
الصباح والدعوة التي وجهها له 

لزيارة دولة الكويت».
  وأوضح الوزير االرجنتيني 
للســـفير الكويتي أنه سيكون 

 اجتمـــع ســـفيرنا لـــدى 
األرجنتين سعود عبدالعزيز 
الرومـــي امس مع  شـــمالن 
وزيري الخارجية والصناعة 
االرجنتينيين لبحث مسائل 
تتعلـــق بزيـــارة رئيســـة 
االرجنتين الـــى الكويت في 
يناير المقبـــل ودعوة وزير 
الخارجية االرجنتيني لزيارة 

الكويت.
  وبحث السفير الكويتي مع 
وزيرة الصناعة األرجنتينية 
ديبورا جيورجي في مكتبها 
بالعاصمة بوينـــس ايرس 
العالقات  بحضـــور مديـــر 
الدولية خابييـــر رادو عددا 
من الموضوعات ذات االهتمام 
المشـــترك في اطار زيارتها 
للكويت قبيل زيارة الرئيسة 
كريســـتينا  االرجنتينيـــة 
فرنانديز فـــي يناير المقبل 

للترتيب والتنسيق.
  ونقلت السفارة الكويتية 
لـــدى االرجنتين فـــي بيان 
الماضية عن  الليلـــة قبـــل 
القول  الوزيرة االرجنتينية 
ان «هنـــاك ضـــرورة للعمل 
المشترك لتطوير العالقات 
االقتصادية والسياسية بين 
األرجنتيـــن والكويـــت وان 
رئيسة االرجنتين تولي ذلك 
اهتماما خاصا وتأمل أن تسفر 
الزيارة عن عدد من المكاسب 

والمصالح المشتركة».
  ومن جانبه أكد الســـفير 
الرومي خالل االجتماع «أهمية 
المشترك في مجال  التعاون 
الوطنية  تطوير الصناعات 
واقامة دورات تأهيلية باللغة 
االنجليزيـــة للكويتيين في 
مجـــال الصناعـــات الثقيلة 
والمتطورة فـــي جمهورية 

األرجنتين».
  وذكر البيان ان جيورجي 
أكدت من ناحيتها «أن هناك 
حاجة لهذا التعاون المشترك 
لمعرفة الصناعات الكويتية 

 جيورجي: رئيسة األرجنتين تولي تطوير العالقات 
مع الكويت اقتصاديًا وسياسيًا اهتمامًا خاصًا

 كريستينا فرنانديز تزور البالد في يناير وتتطلع لتحقيق مكاسب ومصالح مشتركة

 حسن أبواحلسن يلقي كلمة الكويت

 أبوالحسن: حماية النازحين العراقيين من مسؤوليات المجتمع الدولي
  والكويت قدمت مليون دوالر لمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين 

الكويت على أهمية   شـــددت 
اجلانب اإلنســـاني في مشـــكلة 
النازحني العراقيني وعلى أن توفير 
احلماية لهم وتلبية احتياجاتهم 
أمنهم هي «مســـؤولية  وضمان 
مشـــتركة بني الـــدول واملجتمع 

الدولي».
  جاء ذلك في كلمة لبعثة الكويت 
ألقاها  الدائمة لدى األمم املتحدة 
السكرتير الثالث حسن أبواحلسن 
أمام اللجنة االجتماعية واإلنسانية 
والثقافية التابعة للجمعية العامة 
في دورتها اخلامسة والستني أثناء 
مناقشـــتها تقرير مفوض األمم 
املتحدة السامي لشؤون الالجئني 
واملســـائل املتصلـــة بالالجئني 
والعائدين واملشردين واملسائل 

اإلنسانية.
  وذكر أبواحلســـن أن الكويت 
قدمت تبرعا طوعيا قدره مليون 
دوالر ملفوضيـــة األمم املتحـــدة 
لشـــؤون الالجئـــني كـــي تنفقه 
داخل العراق على املشـــردين أو 
من اضطرتهم الظروف واألوضاع 
األمنية الـــى النزوح الى مناطق 
أخرى داخل العراق. وأعرب عن 
شكره جلهود املفوضية للخدمات 
واملساهمات املميزة التي تقدمها 
لالجئـــني العراقيني فـــي «الدول 
العربيـــة الشـــقيقة احلاضنـــة 
لألشقاء العراقيني وبخاصة سورية 

واألردن».
  وأضاف «إميانا بأهمية مسألة 
الالجئـــني ودعم جهود مفوضية 
شؤون الالجئني لتحسني أوضاعهم 
املعاناة اإلنســـانية عن  ورفـــع 
املشردين في الداخل وعن الفئات 
املســـتضعفة األخرى في شتى 
أنحاء العالم تدعم الكويت أعمال 
املفوضية باســـتمرار من خالل 

تقدميها تبرعات طوعية».
  وأكد مضاعفة قيمة املساهمة 
الكويت  التي تقدمها  الســـنوية 
للمفوضية بواقع خمس مرات في 
العام احلالي اذ ارتفعت قيمتها من 
٢٠٠ ألف دوالر الى مليون دوالر 
اضافة الى استضافة الكويت مكتبا 
تابعا للمفوضية يعمل بنشـــاط 
على توفير املستلزمات االنسانية 
لالجئني. وشدد على أن الكويت 
لن تدخر جهدا في دعم ومساندة 
قضية الالجئني في شـــتى أنحاء 
العالـــم بخاصـــة أن «لنا اخوة 
فلسطينيني يعيشون كالجئني».

  وقال «إميانا من حكومة وشعب 
الفلســـطينية  الكويت بالقضية 
ومعاناة الشـــعب الفلســـطيني 
الفلسطينيني  الالجئني  ومجتمع 
تواصل الكويت تقدمي املساعدات 
واملعونات اإلنســـانية لالجئني 
الفلسطينيني» الذين أصبح عددهم 
اآلن يقارب أربعة ماليني وسبعمائة 

ألف شخص.
  وأضاف أبواحلسن ان الكويت 
ساهمت أيضا في متويل الكثير من 

مشاريع البنية التحتية عن طريق 
املؤسسات الدولية الى جانب تقدمي 
مساهمة سنوية طوعية قيمتها 
مليون ونصف مليون دوالر الى 
وكالة غوث وتشـــغيل الالجئني 
الفلسطينيني (اونروا) لتغطية 
احتياجاتهم من املساعدات الغوثية 
واإلنســـانية. وجدد التأكيد على 
دعم الكويت السياسي واملعنوي 
واملادي للشعب الفلسطيني إميانا 
منها بعدالة القضية الفلسطينية 
التي تنتظر حال من خالل تنفيذ 

قرارات الشرعية الدولية.
  وأعرب أبواحلســـن عن قلق 
الكويت الشديد جتاه املمارسات 
االسرائيلية التي تعوق ما تقوم به 
وكاالت األمم املتحدة في األراضي 
الفلســـطينية احملتلة من جهود 
وأعمـــال إنســـانية وإزاء ارتفاع 
عدد املشـــردين في أفريقيا الذي 
بلغ ١١٫٦ مليون شـــخص بسبب 
النزاعات املستمرة مشيرا الى أن 
ذلك الرقم يشكل أكثر من ٤٠٪ من 
عدد املشردين داخل بلدانهم في 

مختلف انحاء العالم. 

 الكويت تأسف لقرار إسرائيل عدم تمديد تجميد االستيطان
السلطات وشركات املياه االسرائيلية بسحب املياه من 
األراضي الفلسطينية احملتلة المداد املدن االسرائيلية 
بها ثم تبيع الفائض الى الشعب الفلسطيني الفتا 
الى أن البنك الدولي ذكر أن الفـــــرد الفلسطيني 
يحصل على ربع ما يحصل عليه االســـرائيلي من 

مياه.
  وقال العومـــي ان قوات االحتـــالل عمدت الى 
مصادرة األراضي بشكل يعوق التواصل اجلغرافي 
لألراضي الفلسطينية الالزم لقيام حركة اقتصادية 
متكاملة ومستقلة بني املدن الفلسطينية وعطلت 
جميع مخططات ومشاريع التنمية ونسفت البنى 
التحتية منتهكة بذلـــك جميع املواثيق واألعراف 
الدولية التي حتدد العالقة بني ســـلطات االحتالل 

والشعوب احملتلة.
  ومتارس القوات االســـرائيلية سياسة تشريد 
السكان وتدمير املمتلكات ومصادرتها فقد هدمت 
في الضفة الغربية وخالل عام واحد ٢٢٠ من املباني 
اململوكة للشعب الفلسطيني مبا في ذلك ٩٢ مبنى 
سكنيا ما أسفر عن تشريد ما يزيد على ٤٠٠ شخص 
أما في القدس الشرقية وخالل الفترة ذاتها فهدمت 
قوات االحتالل نحو ٨٠ مبنى فلسطينيا ما أسفر عن 
تشريد ٢٦٠ شخصا اضافة الى طرد أسر فلسطينية 

بالقوة أصبحت الجئة.
  واشار الى ان احلصار الذي تفرضه قوات االحتالل 
على قطاع غزة جتاوز عامه الرابع والتزال القيود 
مفروضة على دخول القطاع واخلروج منه ممثلة 
عقابا جماعيـــا يتعارض مع القانون االنســـاني 

الدولي.
  وذكر العومي أن اجلوالن السوري اليزال حتت 
االحتالل االسرائيلي منذ عام ١٩٦٧ وأن قرار مجلس 
األمن ٤٩٧ اعتبر قرار احلكومة االسرائيلية فرض 
قانونها وواليتها القضائية وادارتها على اجلوالن 
السوري احملتل الغيا وباطال وليس له أثر قانوني 

دولي. 

العسكرية االسرائيلية في مقتل املئات واصابة اآلالف 
منهم نســـبة كبيرة من األطفال والنساء واملسنني 
العزل نتيجة الغارات اجلوية االسرائيلية اضافة 
الى عمليات االعتقال واالحتجاز التعســـفي دون 
توجيـــه تهم أو اجراء محاكمات في ظروف تفتقر 

ألدنى درجات املعاملة االنسانية.
  وأوضح أن الكويت تراقب عن كثب ما تقوم به 
ســـلطة االحتالل االسرائيلي من ممارسات قمعية 
عشوائية ال انسانية في حق الشعب الفلسطيني 
وســـعيها لعـــزل االقتصاد الفلســـطيني بالكامل 
عن العالم اخلارجي وعزله داخليا على مســـتوى 
املـــدن والقرى واملخيمـــات املتالصقة مع بعضها 

البعض.
  وبني أن القوات احملتلة االسرائيلية تسيطر بشكل 
كامل على معظم مصادر املياه سواء السطحية أو 
اجلوفية منها في األراضي الفلسطينية حيث تقوم 

 أكدت الكويت مجددا التزامها مببادرة الســـالم 
العربيـــة الصـــادرة عن قمة بيـــروت لعام ٢٠٠٢ 
للتوصل الى ســـالم عادل وشامل واالنسحاب من 
جميع األراضي العربية احملتلة مبا فيها اجلوالن 
السوري احملتل وأعربت عن أسفها لقرار اسرائيل 

عدم متديد جتميد االستيطان.
  جاء ذلك في كلمة بعثة الكويت الدائمة لدى األمم 
املتحدة ألقاها السكرتير الثالث للوفد عبدالعزيز 
العومي أمام اللجنة االقتصادية التابعة للجمعية 
العامة في دورتها اخلامسة والستني أثناء مناقشتها 
بند «السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في األرض 
الفلســـطينية احملتلة مبا فيها القدس الشـــرقية 
وللسكان العرب في اجلوالن السوري احملتل على 

مواردهم الطبيعية».
  وقال العومي ان الكويت تأسف ازاء قرار اسرائيل 
عدم متديد جتميد االستيطان الذي «يشكل تهديدا 
للعملية الســـلمية» في الشرق األوسط فالنشاط 
االستيطاني في الضفة الغربية يعتبر انتهاكا للعديد 
من أحكام القانون االنساني مبا فيها املادة ٥٥ من 
قواعد الهاي واملادة ٤٩ من اتفاقية جنيڤ الرابعة 
التي تنـــص على أنه «ال يجوز لدولة االحتالل أن 
ترحل أو تنقل جزءا من سكانها املدنيني الى األراضي 

التي حتتلها».
  وقال ان النشاط االســـتيطاني املستمر يشكل 
انتهاكا صارخا لهذا احلكم اذ بلغت نسبة منو عدد 
املستوطنني االسرائيليني في الضفة الغربية ٩٫٤٪ 
على مدى عام ٢٠٠٩ ومعدل النمو هذا أكبر بكثير من 
متوسط معدل النمو السكاني املسجل في اسرائيل 
البالغ ٨٫١٪ سنويا وتعد جميع هذه املستوطنات 

غير شرعية مبقتضى القانون الدولي.
  وأعرب عما تشـــعر به الكويت من حزن وأسى 
ملا تتعرض له عملية التنمية بشكل عام والوضع 
االجتماعي بشكل خاص في األراضي الفلسطينية 
فمنذ عام ٢٠٠٩ حتى منتصف ٢٠١٠ تسببت العمليات 

 عبدالعزيز العومي يلقي كلمة الكويت أمام اللجنة االقتصادية


