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عزام الصباح: ممثلو الكويت بالخارج »جنود مجهولون« 
يعملون بإخالص لرفعة اسم بالدهم

التقى ممثلي الملحقيات بسفارتنا في البحرين

السفير الشيخ عزام الصباح خالل لقائه ممثلي امللحقيات بسفارتنا في البحرين

محمد الصباح غادر أبوظبي بعد مشاركته 
في منتدى صير بني ياس

نائبة رئيس االتحاد السويسري
تبدأ أول زيارة رسمية لها للكويت اليوم

أبوظبيـ  كونا: غادر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشـــيخ د.محمد الصباح العاصمة ابوظبي عقب مشاركته في الدورة 

األولى من منتدى صير بني ياس حول السالم واالمن العاملي.
وكان الوزير د.الشيخ محمد الصباح وصل أمس األول للمشاركة في 
املنتدى الذي افتتحه امس وزير خارجية دولة االمارات العربية املتحدة 
الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان. ويشارك في املنتدى أكثر من 20 وزير 
خارجية من مختلف دول العالم وعدد من الشخصيات القيادية العاملية. 
ويهـــدف املنتدى الى ايجاد مناخ خاص للنقاشـــات الهادفة بني صناع 
السياســـة والرأي ورواد مجال االعمال حول التحديات احملورية التي 
تواجه قضايا السلم واالمن في منطقة الشرق االوسط. ويقام املنتدى 
الذي تنظمه دولة االمارات بالتعاون مع اكادميية الســـالم الدولية في 
جزيرة صير بني ياس حتت شـــعار »منطقة الشرق االوسط.. الطاقة 
واالمن«. وكان في وداع الشـــيخ د.محمد الصباح املستشار في وزارة 
اخلارجية االماراتية محمد السويدي وسفيرنا في ابوظبي صالح البعيجان 
واملستشار في السفارة عبدالناصر بوخضور وامللحق العسكري العميد 
حمد البدر واملقدم حامد السيف والسكرتير الثاني في السفارة عبداهلل 

العبيدي وامللحق في السفارة أحمد الظفيري.

برنـ  كونا: تبدأ نائبة رئيس االحتاد السويسري 
والرئيســــة القادمــــة ابتداء من ينايــــر 2011 وزيرة 
اخلارجية ميشــــلني كاملي-ري اليوم زيارة رسمية 
الى الكويــــت على رأس وفد رفيع تلبية لدعوة من 
سمو الشــــيخ ناصر احملمد األحمد الصباح رئيس 

مجلس الوزراء.
وقال ســــفيرنا لدى االحتاد السويسري في برن 
د.سهيل خليل شحيبر لوكالة األنباء الكويتية )كونا( 
»ان نائبة رئيس االحتاد السويسري والرئيسة القادمة 
وزيرة اخلارجية كاملي-ري من أبرز الشــــخصيات 
السياسية السويسرية حيث كانت رئيسة حلكومة 
كانتون جنيڤ عام 2002 قبــــل انتخابها للمجلس 
الفيدرالي السويســــري وهي تقود الديبلوماســــية 
السويســــرية منذ تســــلمها حقيبة اخلارجية عام 

.»2003
وأكد األداء املتميز لوزيرة اخلارجية خالل عملها 
في املجلس الفيدرالي السويســــري فــــي القضايا 
الدولية وحقوق االنســــان والتنمية املستدامة في 

الدول النامية.
وأضاف »أن كاملي-ري يرافقها وفد رسمي رفيع 
يضم مدير ادارة مكتب وزيرة اخلارجية الســــفير 
بنديكت فيكسلر وسفير سويسرا لدى الكويت ميشيل 
غوتري ومدير ادارة شمال افريقيا والشرق األوسط 
السفير مارسيل شــــتوتس ورئيس ادارة العالقات 
االقتصادية الثنائية السفيرة مونيكا روب بورزي 

ومبعوث سويسرا اخلاص للشرق األوسط السفير 
جون دانيال روخ واملتحدث الرســــمي باسم وزارة 

اخلارجية الرس كتوخل«.
وأوضح أن املســــؤولة السويســــرية »ستقوم 
باالجتماع الى كبار املسؤولني في الدولة وبحث سبل 
تعزيز التعاون الثنائي القائم بني البلدين واالطالع 
على اخلطة التنموية الطموحة التي جتســــد رؤية 
سمو امير البالد جلعل الكويت تتبوأ مركزها املالي 

واالقتصادي الالئق في املنطقة والعالم«.
وبني السفير شحيبر أنه بتوجيهات من صاحب 
الســــمو األمير الشيخ صباح األحمد مت افتتاح اول 
ســــفارة كويتية في العاصمة السويسرية برن عام 
2006 وأوضح أن العالقات الثنائية بني البلدين تعود 
الــــى اكثر من 40 عاما اذ كانت سويســــرا من أوائل 
الدول التي اعترفت بالكويت مباشرة بعد االستقالل 
وأقامت معها عالقات ديبلوماسية متميزة وافتتحت 

سفارة لها في الكويت عام 1975«.
وأضاف أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد كان أول ديبلوماسي كويتي يتم تعيينه 
قنصال عامــــا في جنيڤ عــــام 1966 ومندوبا دائما 

للمكتب األوروبي لألمم املتحدة في جنيڤ.
وركز السفير شحيبر على »املوقف السويسري 
املؤيد للكويت اثناء العدوان العراقي الغاشــــم عام 
1990 ومطالبة سويسرا بضرورة تطبيق القوانني 

واملواثيق الدولية وانهاء العدوان«.

الشيخ د.محمد الصباح

»الكهرباء« تبدأ تجربة الربط اإللكتروني في السكن الخاص

الكويت تشكك في نية إسرائيل مواصلة مفاوضات السالم

دارين العلي
بــــدأت وزارة الكهربــــاء واملاء 
تطبيق جتربة الربط اإللكتروني 
مــــع بلدية الكويــــت فيما يتعلق 
مبعامالت السكن اخلاص متهيدا 
لتعميمها على مختلف القطاعات 
االستثمارية والتجارية. وقال مدير 
التابعة لقطاع  التمديــــدات  إدارة 
شبكات التوزيع في وزارة الكهرباء 
واملاء عمــــاد العبيــــد ان الوزارة 
وبلدية الكويــــت وقعتا في وقت 
سابق مذكرة تفاهم بخصوص هذه 
العملية التي تعتمد في األساس على 
املكاتب االستشارية ومدى  وعي 
تقبلها لهذا األمر. ونفى وجود أي 
التيار  تأخير في عمليات إيصال 
الكهربائــــي للجهات الطالبة لهذه 
اخلدمة، شارحا ان اإلدارة تقوم على 
التيار بعد دراسة  الفور بإيصال 
املخططات امليكانيكية والكهربائية 

املفاوضات«.
ورحب احلجرف من جهة أخرى مبا تبذله الواليات املتحدة 
من جهود حلل األزمة، داعيا احلكومة االسرائيلية الى ايقاف 

عمليات االستيطان وعدم عرقلة املفاوضات املباشرة.
وأعرب عن استنكار الكويت الستمرار اسرائيل في بناء 
اجلدار العازل وفرض احلصار غير القانوني والالانساني 
علـــى قطاع غزة والعتدائها على قافلة احلرية في املياه 
الدولية في مايو املاضي ما أسفر عن مقتل تسعة ناشطني 

أتراك.
وذكر احلجرف »بأن املستوطنات االسرائيلية في األرض 
الفلسطينية مبا فيها القدس الشرقية وفي اجلوالن السوري 
احملتل غير قانونية وتشــــكل عقبة أمام السالم والتنمية 
االقتصاديــــة واالجتماعية« وأنها متثل انتهــــاكا للقانون 
الدولي واخالال بتعهدات ســــلطة االحتــــالل في املؤمترات 
واالتفاقيات الثنائية التي أبرمتها مع السلطة الفلسطينية 
عالوة على خارطة الطريق التي اعتمدها مجلس األمن في 

قراره 1515.
وجدد دعم الكويت الكامل وموقفها الثابت لنضال الشعب 
الفلسطيني لنيل كامل حقوقه السياسية املشروعة باقامة 

دولته املستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف.

الالانسانية املتمثلة في االستخدام املفرط آللتها العسكرية 
ضد الشعب الفلسطيني األعزل وفي التدمير املتعمد الواسع 
النطاق للمنازل وللبنى التحتية وفي احلد من حرية تنقل 
املواطنني والتوســــع في اقامة املســــتوطنات غير مكترثة 
بقرارات الشــــرعية الدولية ما يثير الشكوك إزاء مواصلة 

األمم املتحدة ـ كونا: شــــككت الكويت في نية اسرائيل 
مواصلة املفاوضات املباشرة بني االسرائيليني والفلسطينيني 
ودعت املجتمع الدولي وبشــــكل خــــاص مجلس األمن الى 
االضطالع مبســــؤوليته في ايجاد حــــل للصراع العربي ـ 
اإلسرائيلي الذي يعد »أخطر تهديد لألمن والسلم في منطقة 

الشرق األوسط«.
جاء ذلك في كلمة لبعثة الكويت الدائمة لدى األمم املتحدة 
ألقاها الســــكرتير الثالث فالح احلجرف أمام جلنة املسائل 
السياسية اخلاصة وانهاء االســــتعمار، التابعة للجمعية 
العامة، في دورتها اخلامسة والستني أثناء مناقشتها تقرير 
اللجنة اخلاصة املعنية بالتحقيق في املمارسات االسرائيلية 
التي متس حقوق اإلنسان للشعب الفلسطيني وغيره من 

السكان العرب في األراضي احملتلة.
وأعرب احلجرف عن األسف إزاء عدم التوصل لتسوية 
أزمة الشــــرق األوســــط التي ما زالت تراوح مكانها وإزاء 
معاناة الشعب الفلســــطيني املستمرة وحقوقه االنسانية 
املنتهكة وأرضه احملتلة فيمــــا يتم جتميد قرارات مجلس 
األمن الدولي بالرغم من اجلهود احلثيثة التي تبذل إلحياء 

عملية السالم في املنطقة.
وقال »ان احلكومة االســــرائيلية تواصل ممارســــاتها 

بشكل مرتب وجيد، ويستحسن 
في مثل هذه األمور تشكيل فريق 
تنسيق ومتابعة بني جهات احلكومة 
املختلفة، خصوصا عندما تكون 
هناك مشــــاريع ضخمــــة تتطلب 
سرعة في اإلجناز. وأشار الى سعي 
الوزارة ممثلة في قطاع شــــبكات 
البيوت  التوزيع إلنهاء مشــــاكل 
الشــــرقية القدمية، خصوصا في 
مناطق احلساوي وجليب الشيوخ 
والعباسية وخيطان، مشيرا الى ان 
هناك جلنة مت تشكيلها في وقت 
سابق تعمل بشكل حثيث إلنهاء 
هذه املشكلة بشكل نهائي وجذري. 
وشدد على ان اإلدارة ملتزمة بتنفيذ 
املتعلق  الشــــريعان  الوزير  قرار 
بحفــــظ قواعد الطاقــــة الذي قام 
بإصداره مطلع العام احلالي والذي 
كلف فيــــه اإلدارة بوضع وتنفيذ 
جميع اللوائــــح واإلجراءات التي 

والتأكد مــــن تطابقها مع رخص 
البلدية، فاإلدارة منوطة بإيصال 
التيار الكهربائي لشريحة السكن 
اخلاص والتجاري واالستثماري 

واملشاريع احلكومية.
ولفت العبيد الــــى انه أحيانا 
حتدث عمليات تأخير في إيصال 
التيار الكهربائي، ولكن هذا األمر 
ال يقع على عاتق اإلدارة احلريصة 
على إجناز مهامهــــا دون تأخير، 
مرجعا أسبابه على عملية التأخير 
التي يتسبب فيها أحيانا املشرفون 
املكلفون مبتابعــــة املخططات أو 
نتيجة نقص في األوراق الثبوتية 
املطلوب إحضارها إلجناز املعاملة، 
قائال ان هذه األسباب هي التي تؤدي 
في العادة الى تأخير إجناز معامالت 

إيصال التيار الكهربائي.
إدارة  وفيما يتعلق باستعداد 
التمديدات لتلبية الطفرة التنموية 

في مشــــاريع الدولة، قال: اإلدارة 
الكاملة لتلبية  لديها اجلهوزيــــة 
جميع مشاريع الدولة، ولكن نطلب 
من تلك اجلهات احلكومية ابالغنا 
قبل فترة كافية من املوعد احملدد 
وعدم استعجالنا حتى يخرج العمل 

تعتمد القواعــــد والنظم اخلاصة 
بتصميم أنظمة تكييف الهواء وفق 
الظروف البيئية في الكويت، مبينا 
ان هذا القرار سيلزم كال من املكتب 
االستشاري واملقاول املنفذ ألعمال 
التكييف واملالك املستفيد من هذه 
األعمال. وعن املشكلة  التي تواجه 
إدارة التمديــــدات املتعلقة بصغر 
املساحة املخصصة لإلدارة مقارنة 
باألعمال املنوطة بها، قال ان اإلدارة 
بحاجة الى مساحة إضافية حتى 
نتمكــــن من فتح أقســــام جديدة 
تساعدنا في إجناز أعمالنا بشكل 

سريع ومنظم.
وتابع ان اإلدارة في حاجة ايضا 
الى بعض املوظفني املتخصصني 
في تســــلم املعامــــالت وموظفني 
متخصصني في أعمال رسم األعمال 
املتعلقة باملعامالت التي توجد فيها 

أعمال إضافة بناء.

تمهيداً لتعميمها على مختلف القطاعات االستثمارية والتجارية

أكدت أنها تواصل ممارساتها غير اإلنسانية مع الشعب الفلسطيني

م.عماد العبيد

فالح احلجرف يلقي كلمة الكويت

بحضور وزراء خارجية أكثر من 30 دولة آسيوية

مشاركة كويتية في منتدى
حوار التعاون اآلسيوي في طهران غداً

الالزمة للتعاون اإلقليمي وتبديل 
اختالف اللغات والثقافات واألديان 
في آســــيا الى مصدر قوة وتنوع 
يتمخض عن حضور فاعل ومتميز 
للمنتدى فــــي املجاالت اإلقليمية 

والدولية.
وأشار الى ان املنتدى باحتضانه 
31 دولة ميثل أكبر كيان وجتمع 
إقليمي يضــــم أكبر مجموعة من 
دول آسيا اي ثلثي الدول اآلسيوية 
و16% من الدول األعضاء في منظمة 
األمم املتحدة التي يتجاوز حجم 
صادراتها اخلارجية 9 تريليونات 
ويفوق إنتاجهــــا القومي عن 22 
تريليونــــا ويقطنهــــا أكثر من 4 
مليارات إنسان يتمتعون بكفاءات 
عاليــــة مؤهلة لتبديل آســــيا من 
قارة الى كتلة مؤثرة على صعيد 
املعادالت السياسية في املنطقة 

والعالم بأسره.

املساهمة في االنشطة املشتركة مما 
يسهم في تطوير مسارات العمل 

املشتركة«.

عالقات متينة بني الدول اآلسيوية، 
السيما ان االجتماع العاشر سيقام 

في رحاب الكويت.
وأشار القائم باألعمال اإليراني 
الى ان تكثيف اجلهود وتكريس 
الوحدة ســــيوفر األرضية  روح 

تعزيز العالقات الثنائية الراسخة 
بني البلدين والشعبني الشقيقني.

وأضاف »انهم ال يألون جهدا في 

املعلومـــات واخلبـــرات العلمية 
والتكنولوجيـــة وتوطيد ثقافة 
الســـالم واحلوار، ويأتي اجتماع 
طهران لتقييم ما مت االتفاق عليه في 
االجتماعات السابقة حيث ستتولى 
ايران رئاسة منتدى احلوار اآلسيوي 
)Asia Cooperation Dialogue( طوال 
الســـنة املقبلة وتسعى لتحقيق 
الشـــعار الذي يرفعه خالل هذه 
الدورة وهو »نحو احتاد ووحدة 
آســـيا: النهوض بالرفاه والسالم 

والعدالة«.
وأضاف شــــهابي: ان مشاركة 
الوفد الوزاري للكويت برئاســــة 
الشــــيخ د.محمــــد الصباح نائب 
الــــوزراء ووزير  رئيس مجلس 
اخلارجية يدل على اهتمام الكويت 
بتنفيذ التزاماتها الدولية في دعم 
التنميــــة االقتصادية في  برامج 
الدول النامية وحرصها على إرساء 

لـ »كونا« عن الفخر بأداء ممثلي 
الكويتيـــة في مملكة  امللحقيات 
البحرين ودورهـــم احليوي في 

تســــتضيف طهران االجتماع 
لــــدول حوار  التاســــع  الوزاري 
التعاون اآلسيوي )ACD( بحضور 
وزراء خارجية أكثر من 30 دولة 
آســــيوية غدا وملدة يومني، وقال 
القائم بأعمال سفارة اجلمهورية 
اإلســــالمية اإليرانية في الكويت 
د.سيد محمد شهابي، ان االجتماع 
يطمح لتعزيز الروابط التجارية 
واالقتصادية بني دول آسيا واالرتقاء 
بها مــــن خالل تنمية املشــــاريع 
وتوسيع مشــــاركات االستثمار 
وتطوير التعاون املصرفي انطالقا 
من اإلمكانيات الهائلة التي تتمتع 

بها القارة اآلسيوية.
 وأكد شـــهابي ان االجتماعات

الـ 8 السابقة خطت خطوات جبارة 
في مجال تذليل العقبات واملعوقات 
التـــي تعتري طريـــق التقدم في 
مجال التعاون االقتصادي وتبادل 

املنامـــة ـ كونا: أكد ســـفيرنا 
لدى مملكة البحرين الشيخ عزام 
الصباح »ان اهل الكويت جبلوا على 
العمل كقلب رجل واحد من اجل 
رفعة كويتنا الغالية وهذا يترجم 
اداءهم املخلص في املجاالت كافة 
وانهم يعملون بكل تفان ومحبة من 

اجل خدمة الكويت الغالية«.
وذكر في لقاء جمعه مع ممثلي 
امللحقيات بســـفارتنا لدى مملكة 
البحرين لالطمئنان على ســـير 
العمل ان ممثلي الكويت في اخلارج 
هم »جنـــود مجهولون« يعملون 
باخالص من اجل رفعة اسم بالدهم 
وخدمة مواطنيها في شتى انحاء 
العالم ويحرصـــون على متثيل 
الكويت التي تستحق منا الكثير 

افضل متثيل.
واعرب الشيخ عزام في تصريح 

د.سيد محمد شهابي


