
اخلميسالمحلية
٢٥ ديسمبر ٢٠١٠

55
 االربعاء المحلية  المحلية  المحلية  المحلية 

  ٢٤ نوفمبر ٢٠١٠ 

 3 

 فرج ناصر  وكونا
  أعلن رئيــــس االدارة العامة 
للطيران املدني فواز الفرح امس 
ان اجمالي عدد املســــافرين في 
مطار الكويت الدولي بلغ خالل 
عطلــــة عيد األضحــــى املبارك 

٢٥٨٫١٧٩ راكبا.
الفرح في تصريح    وأوضح 
صحافي ان عدد املغادرين منهم 
خالل هذه العطلة بلغ ١٣٤٫٤٥٤ 
راكبا في حني بلغ عدد القادمني 

١٣٫٧٢٥ راكبا.
  وأكد حــــرص االدارة العامة 
للطيران املدنــــي بالتعاون مع 

اجلهات العاملة في مطار الكويت 
الدولي على تقدمي كل اخلدمات 
لتسهيل سفر هؤالء الركاب الى 
وجهاتهم املختلفة وعودتهم الى 
البالد بأمان وسالمة وراحة على 
الرغم من العدد الكبير للمسافرين 

في قاعة مبنى الركاب.
  وأفاد بأن االدارة قدمت ايضا 
كل اخلدمات الالزمة لشــــركات 
الطيران لتأمني اقالع ووصول 
طائراتها في املواعيد املقررة لها 
لنقل الــــركاب، موضحا ان عدد 
الرحالت اجلوية خالل هذه الفترة 

بلغ ٢٥٣٦ رحلة.

العامة  االدارة  ان    وأضــــاف 
املدني وبالتعاون مع  للطيران 
اجلهات املعنية في مطار الكويت 
الدولي وفــــي مقدمتهــــا األمن 
واجلوازات واجلمارك واملرور 
ومقدمي اخلدمات األرضية وفرت 
تسهيالت خاصة لعودة حجاج 
بيت اهللا احلرام في مطار الكويت 
الدولي من خالل اعطاء طائرات 
احلج القادمة األولوية في الوقوف 
الركاب املتصلة  على جســــور 
ببوابات القدوم وتسريع اجراءات 
وصول احلجــــاج وتخصيص 
مسارات خاصة خلروجهم من 

صالــــة القادمني وتنظيم أماكن 
تواجد مســــتقبليهم في مبنى 

الركاب حرصا على راحتهم.
  وقال ان أكثر وجهات السفر 
لهــــذا املوســــم كانــــت بيروت 
والقاهرة ومشهد ودمشق ولندن 

وفرانكفورت ودبي وبانكوك.
  وحــــول ســــالمة الطيــــران 
املدني في نقــــل الركاب قال ان 
عدد الرحالت اجلوية بلغ ٢٥٣٦ 
رحلة وهذا الرقم يدل على سالمة 
رحالتنا وطائراتنا حيث ال توجد 
حوادث تذكر وهذا اجناز كبير 

يحسب إلدارة الطيران املدني. 

 البدر بحث القضايا المشتركة مع مدير عام إدارة الخارجية في هوشي منه
 كواالملبـــور ـ كونـــا: التقى قنصل 
عام الكويت في مدينة هوشي منه في 
جمهورية ڤيتنام االشـــتراكية جنيب 
البدر مدير عام ادارة وزارة اخلارجية في 

مدينة هوشي منه تران كوان دنغ.
  وذكر البدر في بيان لـ «كونا» امس 
انه مت اثناء اللقاء بحث عدد من املسائل 

والقضايا ذات االهتمام املشترك.
  وأشاد البدر بعمق ومتانة العالقات 
املميـــزة التـــي ترتبط بهـــا الكويت 
وجمهوريـــة ڤيتنام االشـــتراكية في 
شـــتى املجاالت ورغبة وحرص قيادة 
كال البلديـــن على توطيد هذه العالقة 

التاريخية. 

 رئيس الوزراء استقبل أعضاء الفرع الكويتي 
لمنظمة «برلمانيون عرب ضد الفساد»

 زيباري: العراق سيتعاون مع األمم المتحدة
  إلنهاء ملف المفقودين والممتلكات الكويتية

 المالكي: مستعدون لحل المشاكل العالقة مع الكويت 

 استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح سفير مملكة 
البحرين لدى الكويت السفير الشيخ خليفة بن 
حمد آل خليفة الذي قام بتسليم الشيخ د.محمد 
الصباح رسالة خطية من وزير خارجية البحرين 
الشيخ خالد بن احمد آل خليفة تتعلق بالتطورات 
السياسية على الســـاحتني االقليمية والدولية 
والقضايا محل االهتمام املشـــترك. كما استقبل 
الشيخ د.محمد الصباح السفير السوري بسام 
عبداملجيد وتســـلم منه رسالة خطية من وزير 
اخلارجية السوري وليد املعلم تتعلق بالتطورات 
السياسية على الســـاحتني االقليمية والدولية 

والقضايا محل االهتمام املشترك.
  حضر اللقاءين مدير ادارة مكتب نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية السفير الشيخ 

د.أحمد ناصر احملمد الصباح.

  وعلى صعيد آخر اســـتقبل الشيخ د.محمد 
الصباح ســـفير جنوب افريقيا اشرف يوسف 
سليمان وذلك مبناسبة انتهاء فترة عمله كسفير 
معتمد لبالده لدى دولة الكويت حيث أثنى الشيخ 
د.محمد الصباح على عمل الســـفير في خدمة 
وتطوير العالقات بني البلدين متمنيا له التوفيق 

والنجاح في حياته املهنية والعملية.
  حضـــر اللقاء مدير ادارة مكتب نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية السفير الشيخ 

د.أحمد ناصر احملمد الصباح.
  كما استقبل الشيخ محمد في وقت الحق سفير 
سلوفاكيا ايفان النشارش وسفير أملانيا فرانك 

ماركوس كال على حدة.
  حضر اللقاءين مدير إدارة مكتب نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية السفير الشيخ 

د.أحمد ناصر احملمد الصباح. 

 بغـــداد ـ كونـــا: شـــدد وزير 
العراقي هوشـــيار  اخلارجيـــة 
زيباري على حـــرص احلكومة 
على التعاون مـــع األمم املتحدة 
النهاء ملف املفقودين الكويتيني 
واملمتلـــكات الكويتية وفق بيان 

لوزارة اخلارجية.
  جاء ذلك خالل لقاء زيباري في 
مكتبه منســـق االمني العام لالمم 
املتحدة املعني بشؤون املفقودين 
واملمتلـــكات الكويتيـــة غينادي 
القضايا  تاراســـوف حيث بحثا 
العالقة مع الكويت وجهود احلكومة 
العراقيـــة في البحـــث عن رفات 
الكويتية.  املفقودين واملمتلكات 
واعرب زيباري لتاراسوف طبقا 
ملا اعلنه بيان للخارجية العراقية 
«عن رغبة حكومة العراق اجلادة 
في انهاء هـــذا امللف» مؤكدا انها 
«جاهزة للتعاون ومساعدة املنسق 

في حتقيق اهداف مهمته».
  بدوره، أبـــدى رئيس الوزراء 
العراقي املنتهيـــة واليته نوري 
املالكـــي اســـتعداده حلل جميع 

املشـــاكل العالقـــة مـــع الكويت 
وخصوصا قضية املفقودين. وقال 
املالكي خالل استقباله األمني العام 
لألمم املتحدة في العراق آد ميلكرت 
واملقرر اخلاص ملسألة املفقودين 
الكويتيني غينادي تاراسوف ان 
«العراق على استعداد تام لبذل 
كل مـــا يطلب منه في هذا املجال 
والتحـــري عن اي معلومة ميكن 
ان تؤدي الـــى العثور على رفاة 

املفقوديـــن». واعتبر ان «البحث 
عنهم واجـــب انســـاني وديني 
بغض النظر عـــن كونه التزاما» 
مع الكويت. وأكد خالل اللقاء الذي 
حضرته وزيرة حقوق االنسان 
وجدان ميخائيل ان «العراق ملتزم 
بحل جميع امللفات العالقة وجتاوز 
الغاشـــم  العراقي  آثار االحتالل 
من قبل النظام البائد وبأســـرع 

وقت». 

 استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد في قصر السيف امس اعضاء الفرع الكويتي 
ملنظمة «برملانيون عرب ضد الفساد» وهم: صالح 
الفضالة ود.اسماعيل الشطي ود.ناصر الصانع واحمد 
الدعيج وخميس عقاب. حضر املقابلة املستشار بديوان 

سمو رئيس مجلس الوزراء فيصل احلجي.
  الى ذلك اعرب ســـفيرنا لدى اململكـــة العربية 
الســـعودية الشـــيخ حمد اجلابر العلي عن شكره 
لســـمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
على اشـــادة مجلس الوزراء بأعضاء السفارة على 
اجلهود املبذولة من نقل حجاج الكويت خالل موسم 

حج هذا العام.
  وقال الشيخ حمد في تصريح لـ «كونا» امس ان 
اشادة مجلس الوزراء بأعضاء سفارتنا في الرياض 
والقنصلية العامة في جدة وابناء الكويت العاملني 
في اململكة العربية السعودية على اجلهود التي بذلت 
بشأن تسهيل وتيسير نقل احلجاج الكويتيني الذين 
ادوا مناسك احلج لهذا العام اعتبره وسام شرف على 

صدورنا خلدمة بلدنا الغالي.
  واضاف ان هذه االشادة تعد دافعا لنا ولزمالئنا 
لتقـــدمي املزيد من العطاء نقابلهـــا بعظيم االمتنان 

والعرفان ملجلس الوزراء.
  واشـــار الى ان هذه اجلهود كانت متابعة بشكل 
مباشـــر من نائب رئيس مجلس الـــوزراء ووزير 

اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح.
  واكد الشيخ حمد ان دعم الشيخ د.محمد الصباح 
املتواصل وتشجيعه البنائه واخوانه املتواجدين في 
مطار امللـــك عبدالعزيز الدولي في مدينة جدة كانا 
حافزا لهم في ســـرعة انهاء اجراءات ســـفر حجاج 

الكويت.
  وقال الشيخ حمد ان ما نقوم به واجب مفروض 
علينا جتاه وطننا احلبيب وجتاه صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد في ظل توجيهاتهم السامية لنا واملستمرة على 
الدوام، مضيفا «ومهما عملنا الجل الكويت وشعبها 

الكرمي فإننا نبقى مقصرين بحقهم». 

 سفيرنا بالرياض شكر سموه إلشادته بجهود السفارة والقنصلية في موسم الحج

 سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مستقبال صالح الفضالة

 سمو نائب األمير وولي  العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال عبدالعزيز العدساني 

 الشيخ د.محمد الصباح يتسلم رسالة وليد املعلم من السفير السوري

 هوشيار زيباري

 فواز الفرح 

 نوري املالكي 

 نائب األمير استقبل العدساني و٦ مختارين

 اســـتـقبل ســــمو نائب األمير وولي الـعـهد 
الشيخ نواف األحمد فـي ديـوانه بقـصر السـيــف 
صــباح امس رئيـس ديوان المحاسبة عبدالعزيز 
العدساني. كما استقبل ســـموه مختار منطقة 
اشبيلية عبداهللا عبدالمحسن ابوشيبة ومختار 

منطقة خيطان ضاوي جلوي العتيبي ومختار 
مدينة ســـعد العبداهللا مفرج عـــوض الخليفة 
ومختار منطقة النسيم عبدالعزيز محمد الجعيب 
ومختار منطقة القيروان صباح دخيل العنتري 

ومختار منطقة العيون ملوح الحربي. 

 الفرح: أكثر من ربع مليون مسافر في المطار خالل العيد
 عدد الرحالت بلغ ٢٥٣٦ رحلة 

 استقبل سفير جنوب أفريقيا

  محمد الصباح تسلم رسالتين من نظيريه البحريني والسوري 

 الرئيس السوري بشار األسد مستقبال محمد شرار مبعوث صاحب السمو األمير

  ومتنى في هذا الصدد املزيد 
القيادتني  بـــني  التواصل  من 
والشعبني الكويتي والسوري 
العالقات بعدها  العطاء هذه 
التاريخي والوطني والقومي 
واالنســـاني في كل املجاالت 
خاصة االقتصادية والتجارية 

والثقافية واالجتماعية.
  وقد أقـــام ســـفيرنا لدى 
سورية عزيز الديحاني مأدبة 
عشـــاء على شـــرف مبعوث 
صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد املستشـــار في 
الديوان االميري محمد شرار 

والوفد املرافق له.
  وحضر مأدبة العشاء ايضا 
االمني العـــام ملنظمة االقطار 
العربية املصـــدرة للبترول 
الذي  النقي  (اوابك) عبـــاس 
يشـــارك فـــي نـــدوة تقيمها 
االمانة العامـــة للمنظمة في 
دمشـــق حول االزمـــة املالية 
العاملية وانعكاســـاتها على 
قطاع النفط والغاز الطبيعي 
في الدول العربية اضافة الى 
امللحق العسكري الكويتي في 
دمشـــق املقدم عادل العنزي 
واعضاء السلك الديبلوماسي 

في السفارة الكويتية.

  رسالة إلى نظيف

   إلى ذلـــك أكد ســـفيرنا 
بالقاهرة د.رشيد احلمد على 
ـ  الكويتية  العالقـــات  متيز 
املصرية واصفا اياها بالعالقات 
االخوية جاء ذلك في تصريح 
لـ «األنباء» مبناسبة  خاص 
املرتقبـــة ملبعوث  الزيـــارة 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد مثمنا دور سموه 
والرئيس حسني مبارك في 
تعزيز وتفعيل العمل العربي 

املشترك.
  وتأتي زيارة مبعوث سمو 
األمير املستشار في الديوان 
االميري محمـــد ضيف اهللا 
شرار والوفد املرافق له لنقل 
رســـالة من صاحب السمو 
األمير تتضمن دعوة الرئيس 
حســـني مبـــارك حلضور 
احتفاالت الكويت مبرور ٥٠ 
عاما على االستقالل و٢٠ عاما 
على التحرير. ومن املقرر ان 
يتسلم الرسالة رئيس الوزراء 
املصري د.أحمد نظيف نظرا 
لوجـــود الرئيـــس املصري 
حسني مبارك في زيارة لعدد 

من الدول اخلليجية. 

الديوان    ونقل املستشار في 
االميري عن الرئيس االسد تأكيده 
ان العالقات املتميزة بني سورية 
التصورات  والكويت تفوق كل 
وان الشعبني الكويتي والسوري 
هما شعب واحد يهمه التضامن 
العربي ووحـــدة االمة وااللتقاء 
في الكثير من النقاط االيجابية 
التي جتمع وتوحد الصف العربي 

ولم الشمل.

  الخالفات العربية ـ العربية

  وقال الرئيس الســـوري ان 
اخلالفـــات العربية - العربية 
يجب ان تزول وان «يكون لنا 
دور ايجابي في ازالتها وتوحيد 
الصف العربي «مشـــيدا بدور 
صاحب الســـمو االمير في هذا 
املجال نظرا ملا يتمتع به سموه 
من حكمة وخبرة وقدرة اضافة 
الى االحترام الكبير من قبل زعماء 

الدول العربية واالجنبية.
  وكان مبعوث صاحب السمو 
الشـــيخ صباح االحمد  االمير 
املستشار في الديوان االميري 
الى دمشق  محمد شرار وصل 
امس االول في زيارة تســـتمر 
يومني ينقل خاللها رسالة من 
ســـموه الى الرئيس السوري 

بشار االسد.
  وكان في اســـتقبال مبعوث 
صاحب سمو االمير فور وصوله 
ســـفيرنا لدى ســـورية عزيز 
الديحانـــي ومدير ادارة الوطن 
العربي فـــي وزارة اخلارجية 
الســـورية غازي ديـــب اضافة 
الى علي بصل من ادارة املراسم 

والتشريفات.
  وردا على سؤال حول فحوى 

الرسالة قال شرار في تصريح 
ان «محور الرسالة التي شرفني 
صاحب السمو االمير بحملها الى 
الرئيس الســـوري بشار االسد 
تتضمن دعوة حلضور الرئيس 
السوري احتفاالت الكويت مبرور 
٥٠ عاما على االســـتقالل و٢٠ 
عاما علـــى التحرير». وأضاف 
ان الكويت ستحتفل يومي ٢٥ 
و٢٦ فبراير املقبل مبرور ٥٠ عاما 
على االســـتقالل و٢٠ عاما على 
التحرير واصفا موقف سورية 
«قيادة وشـــعبا» بأنه «موقف 
متميز وايجابي وهو محل تقدير 
بالغ عند الشعب الكويتي وعند 
احلكومة الكويتية وكذلك عند 
صاحب الســـمو األمير وسمو 
العهد». وأوضح ان «هذه  ولي 
االحتفاالت نريد ان يشاركنا فيها 
من كان يشـــاركنا في همومنا، 
والشعب الكويتي االن يفرح وهللا 
احلمد بهذه االحتفاالت ونريد ان 
يشاركنا في فرحتنا اخواننا في 

سورية قيادة وشعبا».
  وفي هذا االطار اكد املستشار 
فـــي الديوان االميـــري حرص 
الســـمو االميـــر على  صاحب 
توجيـــه الدعوة الـــى الرئيس 
السوري بشـــار االسد وكذلك 
للشعب السوري تقديرا وعرفانا 
مبواقف ســـورية املبدئية التي 
كانت تناصر املبادىء االساسية 
التي تقوم عليها العدالة في كل 

زمان ومكان.
العالقات    ووصـــف شـــرار 
الكويتيةـ  السورية بأنها عالقات 
«متميـــزة وعميقـــة» الفتا الى 
الكثير من الروابط التي تقوي 

وتدعم هذه العالقات.

االسد اشـــاد خالل اللقاء الذي 
حضره ســـفيرنا في دمشـــق 
عزيز الديحاني بعمق العالقات 
ـ السورية «املتميزة  الكويتية 
«وان هـــذه الدعـــوة دليل على 
احملبـــة والتواصـــل ومتانـــة 
العالقات الوثيقـــة التي تربط 

بني البلدين.
اللقاء    ووصف شرار اجواء 
بانهـــا كانـــت «ايجابية» ألبعد 
العالقات  احلـــدود وتناولـــت 
الثنائيـــة املتميزة بني البلدين 
واالوضاع في املنطقة العربية.

  وقال انه نقل للرئيس السوري 
حتيات «صاحب السمو االمير 
وسمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد وســـمو رئيس مجلس 
الشـــيخ ناصر احملمد  الوزراء 

وحملني بدوره حتياته لهم».
  ونقـــل عن االســـد قوله ان 
احتفـــاالت الكويـــت بعيـــدي 
االســـتقالل والتحريـــر هـــي 
احتفاالت تهم ســـورية «قيادة 
وحكومة وشعبا» وهي معنية 
بهذه االحتفاالت مثلما الكويت 

معنية بها.
  واضاف ان «الكويت حتررت 
من النظام العراقي البائد وسورية 
وقفت املوقف املبدئي الذي متليه 
عليه عروبتها وعالقتها املتميزة 
باشقائها العرب «مؤكدا ان املوقف 
السوري هو موقف مبدئي مع 
احلق الكويتي وهو ما خلق نوعا 
من التضامن العربي في مواجهة 

أي اعتداء.
  وقال االسد «ان مواقفنا هي 
املواقف الصحيحة التي ثبت فيما 
بعد انها قائمة على املبدأ وعلى 

العدالة وعلى االنصاف».

 بيروت ـ كونا ـ دمشق ـ كونا ـ 
هدى العبود ـ القاهرة ـ هناء السيد

  وصل مبعوث صاحب السمو 
األمير الشــــيخ صبــــاح األحمد 
املستشــــار في الديوان االميري 
محمد شرار الى بيروت أمس في 
زيارة تستمر يومني ينقل خاللها 
رســــالة من سموه إلى الرئيس 
اللبناني ميشال سليمان اليوم 
االربعــــاء. وكان في اســــتقبال 
مبعوث صاحب الســــمو األمير 
على أرض مطار رفيق احلريري 
الدولي القائم باالعمال في سفارتنا 
السفارة  الناجم واركان  جاسم 
وممثلون عن وزارة اخلارجية 

اللبنانية.
  واوضح شــــرار في تصريح 
لـ «كونا» وتلفزيون الكويت ان 
«محور الرســــالة التي شرفني 
صاحب السمو األمير بحملها الى 
الرئيس اللبناني ميشال سليمان 
تتضمن دعوة حلضور الرئيس 
سليمان احتفاالت الكويت مبرور 
٥٠ عاما على االستقالل و٢٠ عاما 
التحرير». واشــــاد شرار  على 
الكويت  مبواقف لبنان جتــــاه 
مؤكدا عمق العالقات بني البلدين 
والشــــعبني الكويتي واللبناني 

الشقيقني.
  وردا على سؤال حول ما إذا 
كانت الدعــــوة موجهة إلى دول 
أخرى غير لبنان اشــــار شرار 
الى ان الدعوة «تشمل كل الدول 
الشــــقيقة التي ســــاندت احلق 
الوقت وكل  الكويتي في ذلــــك 
التي شــــاركت  الدول الصديقة 

في هذا اجلانب».

  أجواء إيجابية

  إلى ذلك اكد الرئيس السوري 
بشار االسد ان صاحب السمو 
األمير الشـــيخ صبـــاح االحمد 
يحظى مبكانة خاصة لدى سورية 
«قيادة وحكومة وشعبا» مثمنا 
دور سموه في تعزيز التضامن 
العربي  العمل  العربي وتفعيل 
املشترك. وقال مبعوث صاحب 
الســـمو االمير املستشـــار في 
الديوان االميري محمد شرار في 
املرافق له  اعقاب لقائه والوفد 
الرئيس السوري انه نقل رسالة 
من صاحب السمو االمير تتضمن 
دعوة حلضور احتفاالت الكويت 
مبرور ٥٠ عاما على االستقالل 

و٢٠ عاما على التحرير.
  واضاف شـــرار ان الرئيس 
االســـد اعرب عن شـــكره لهذه 
الدعوة واعدا بتلبيتها مبينا ان 
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