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 محافظ العاصمة يستقبل

  رواد ديوانه كل أربعاء
 أعلن محافظ العاصمة 
انه  الجابر  الشـــيخ علي 
سيســـتقبل رواد ديوانه 
صبـــاح كل يـــوم أربعاء 
كالمعتاد اعتبارا من بعد 

غد. 

 مسابقة مبارك الحمد للتميز الصحافي تقيم حفل اختتام دورتها الثالثة غدًا
 تقيم األمانة العامة ملسابقة الشيخ مبارك احلمد الصباح للتميز الصحافي غدا الثالثاء حفل اختتام 
دورتها الثالثة برعاية النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك وذلك في 
مقر وكالة األنباء الكويتية (كونا).وقال األمني العام للمسابقة أمين العلي في تصريح صحافي امس انه 
سيتم في هذا احلفل تقدمي هدية تذكارية لراعي املسابقة واحلفل الشيخ جابر املبارك اضافة الى توزيع 
اجلوائز على الفائزين في أقسامها األربعة (أفضل تقرير صحافي وأفضل حتقيق صحافي وأفضل لقاء 
صحافي وأفضل صورة) كما ســــيتم تكرمي اللجنة التحكيمية والرعاة اإلعالنيني وعدد من املشــــاركني 

واملساهمني في املسابقة 

 عقب توقيعه اتفاقية لتأسيس مكتب دعم لمهمة األمم المتحدة في أفغانستان

 الجاراهللا: تقرير الخارجية األميركية األخير مجحف ومبالغ فيه

  بيان عاكوم
  اكد وكيــــل وزارة اخلارجية 
خالد اجلاراهللا ان التقرير االخير 
الصــــادر عــــن وزارة اخلارجية 
االميركية مبالغ فيه ومجحف بحق 
الكويت.واضاف اجلاراهللا عقب 
توقيع اتفاقية لتأســــيس مكتب 
للدعم التقني واالداري ملهمة االمم 
املتحدة في افغانستان (يونامي) 
مع مساعد امني عام االمم املتحدة 
لقوات حفظ الســــالم اتول كاري 
انه متت مراجعة موضوع حقوق 
االنسان في ابريل املاضي من قبل 
مكتب حقوق االنسان التابع لالمم 
املتحدة في جنيڤ، مشيرا الى ان 
هذه املراجعة اعطت الكويت شهادة 
وضــــوح ملوقفها في هــــذا املجال 
وسالمة االجراءات الكويتية التي 
تدعو الى الفخر.واكد اجلاراهللا ان 
اجلانب الكويتي استمع من اكثر من 
وفد تأكيده على ان املوقف الكويتي 
موقف واضــــح وناصع البياض 
وال تشــــوبه شائبة متس حقوق 
االنســــان، مبينا ان لدى الكويت 
وثيقة دولية وشــــهادة من االمم 
املتحدة من خالل مجلس حقوق 
االنسان في جنيڤ والذي اكد على 

سالمة املوقف الكويتي.
  اما عن اتهام السفارة االميركية 
بنقل ملفات حقوق االنســــان الى 
االدارة االميركية، فقال اجلاراهللا: 
هذا الكالم غير صحيح وكل سفارة 
مسؤوليتها ان تنقل ما يدور في 
البلد الذي متثله، وبالتالي ما تنقله 
السفارة االميركية هو ما يدور على 
ارض الواقع وهذا دورها الطبيعي، 
وبالتالي ليس لدينا احتجاج او اي 
موقف حيال السفارة االميركية.

  قلق من الكوارث الطبيعية

  وبخصوص بدء العمل مبحطة 

بوشهر، قال: حتدثنا مع املسؤولني 
االيرانيني بهذا الشأن، خاصة القلق 
من محطة بوشهر، فهم يؤكدون 
ان التكنولوجيا املســــتخدمة هي 
تكنولوجيا على مستوى عال، لكن 
دائما القلق موجود، فقد ال نكون 
قلقني من مستوى التكنولوجيا، لكن 
يبقى القلق فيما يتعلق بالعوامل 
الطبيعية التي ال متلك ال ايران وال 
نحن التحكم فيها، الفتا الى ان هذا 
هو الواقع والهاجس االساسي فيما 

يتعلق بهذا املوضوع.
  اما بخصوص دور االمم املتحدة 
في مشاكل الكويت حول القضايا 
العالقة مع العراق، فأكد اجلاراهللا 
على الدور احليوي لالمم املتحدة، 
واصفا اياه باملهم، وقال: نحن ال 
نخرج وال نستطيع ان ننكر هذا 
الدور، واعتقد ان هذه القضايا يجب 
ان حتسم حتت مظلة االمم املتحدة 
العراقيني  وسنواصل معها ومع 

كل اجلهود النهــــاء هذه القضايا 
التي لم حتسم حتى اآلن كصيانة 
العالقات احلدودية ومصير بقية 
اســــرانا واملمتلكات وغيرها من 
االمور اخلاضعــــة لقرارات االمم 
املتحدة التي يجــــب ان تنفذ في 
اطارها وحتت مظلتها. شركاء مع 

األمم املتحدة
   وبخصوص توقيع االتفاقية 
قال اجلاراهللا ان ما مت توقيعه مع 
مســــاعد األمني العام هو اتفاقية 
بني الكويت واألمم املتحدة لتمكني 
األمم املتحدة من انشاء مكتب فني 
وإداري إلدارة عمليات األمم املتحدة 
في أفغانستان، مشيرا الى ان هناك 
مكتبا بالكويت أنشــــئ منذ فترة 
طويلة وهو مكتب األمم املتحدة 
املتعلق بنشاطها في العراق وما 
يســــمى بـ «ينامي» وهذا املكتب 
ســــيتخص بكل التسهيالت التي 
ميكن ان تقدم لبعثة األمم املتحدة 

في أفغانستان، معبرا عن فخره 
بأن تختار األمم املتحدة الكويت 
لتكون مقرا لهذا املكتب وبأن تتمكن 
الكويت من تقدمي املساعدة والدعم 
لبعثة األمم املتحدة لتحقيق السالم 

في أفغانستان.
  وأضاف اجلاراهللا: نحن نشعر 
بأننا شركاء مع األمم املتحدة في هذه 
املهمة وشركاء أيضا مع اصدقائنا 
في دول العالم لتحقيق هذه املهمة 
االنسانية للشعب األفغاني، مشيدا 
باجلهود املستمرة التي تبذل في 
أفغانستان خصوصا من قبل األمم 
املتحدة، الفتا الى ان الكويت عندما 
تقدم هذه اخلدمات والتسهيالت 
لــــألمم املتحدة امنــــا تنطلق من 
قناعة بأهمية األمم املتحدة ودورها 
لتحقيق السالم وحفظ األمن في 
العالم، متطرقا لدور األمم املتحدة 
في حترير الكويــــت وقت الغزو 
واالحتالل الصدامي الغاشم، مشيرا 

الى انها حتررت حتت راية األمم 
املتحدة.وقال اجلاراهللا: هذا يشعرنا 
بأننــــا مدينون لهذه املؤسســــة 
الدولية ونشــــعر بأننا مطالبون 
بان نقدم كل دعم ومســــاندة لها، 
مؤكدا على ان الكويت ستواصل 
دعمها وتسهيالتها لألمم املتحدة، 
الفتا الى انه من خالل هذا املكتب 
الكويت دورها وحرصها  جتسد 
على مساندة األمم املتحدة سواء 
في مهماتهــــا داخل العراق أو في 

أفغانستان.
  ومن جهته، قال مســــاعد أمني 
املتحــــدة لقوات حفظ  عام األمم 
الســــالم اتول كاري عقب توقيع 
االتفاقية ان الكويت شــــريك مهم 
لألمم املتحدة في حفظ الســــالم، 
شاكرا الســــلطات الكويتية على 
دعمهم الدائم لــــألمم املتحدة في 
العــــراق، معبرا عن  مهمتهم في 
امتنانه للسلطات املختصة وعلى 
رأسهم سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد.
  وقــــال كاري: ان الكتب الذي 
أعلن عنه رسميا اليوم سيسمح لـ 
«يونامي» بدعم اداري وما يقتضيه 
من حتديــــث البيانات ملهمتنا في 
بيئة آمنة وســــاملة، الفتا الى ان 
هناك نحو ٣٤ من املوظفني العامليني 
من كابول اضافة الى موظفني من 
الكويت سيباشــــرون عملهم في 

مكتب األمم املتحدة اجلديد.
  وعّبــــر كاري عــــن امتنانــــه 
للحكومة الكويتية ملوافقتها على 
افتتاح مركز «يونامي» وتفهمها 
لألســــباب التي تقف وراء طلب 
األمم املتحدة خصوصا بعد تزايد 
مستوى التهديد األمني ضد فريق 
األمم املتحدة في أفغانستان، الفتا 
الى ان املكتب سيكون املقر الرئيسي 

لألمم املتحدة في الكويت. 

 لسنا قلقين من مستوى التكنولوجيا المستخدمة في «بوشهر» إنما القلق من العوامل الطبيعية

 «تماهي» يرفض رفع الحصانة عن المسلم
  ويدعو النواب إلى الدفاع عن الدستور

 الشمالن: تعزيز جهود الكويت لالطالع
   على آخر التطورات العلمية والتقنية

 نظمت مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي ممثلة باملدرسة العربية للعلوم 
والتكنولوجيا حلقة نقاشية حول 
«اآلفاق اجلديدة في علوم وتكنولوجيا 
املواد» برعاية املدير العام للمؤسسة 
وعضو هيئة اإلشراف على املدرسة 
د.علي الشـــمالن.وقال الشمالن في 
كلمته اثناء افتتاح احللقة امس ان 
أهمية إقامـــة هذه احللقة تكمن في 
تعزيز اجلهود التي تبذلها الكويت 
في إيجاد السبل املالئمة لالطالع على 
آخر التطورات العلمية والتقنية التي 
تتناولها من خالل احملاور الرئيسية 

لبرنامجهـــا العلمي.وأضاف ان موضوع احللقة التي 
تستمر حتى الثاني من ديسمبر املقبل يستمد أهميته 
من كونه قضية مرتبطة بنمط النشـــاط اإلنســـاني 
في عصرنا احلديث واملعتمد على التقنيات اجلديدة 
واملتجددة لعلوم املواد وتطبيقاتها املختلفة في مختلف 
مناحي احلياة في العصر احلالي. وأكد إدراك املدرسة 

العربيـــة للعلـــوم والتكنولوجيا 
ألهمية التطورات اجلديدة في علوم 
وتكنولوجيا املـــواد ووضع احدث 
التطورات العلمية والتكنولوجية أمام 
العلماء العرب واملتخصصني في هذا 
املجال من خالل محاضرات وورش 
عمل مكثفة ومتقدمة في هذه احللقة 
التـــي يلقيها ويشـــارك فيها نخبة 
من العلمـــاء األكادمييني والباحثني 
واملتخصصني العامليني واحملليني.
وأشار الشمالن الى ان املدرسة هي 
مشروع علمي مشترك بني مؤسسات 
علمية في الكويـــت ونظيراتها في 
سورية وتأسست عام ١٩٧٨ بدعم من املؤسسة وجامعة 
الكويت ومعهد الكويت لألبحاث العلمية ومركز الدراسات 
والبحوث العلمية واملعهد العالي للعلوم التطبيقية 
والتكنولوجيا وهيئة الطاقة الذرية في سورية وانضم 
الى أسرة املدرسة املجلس الوطني للبحوث العلمية 

واجلامعة اللبنانية عام ٢٠٠١.

 أشاد تيار املسار األهلي (متاهي) 
برفض اللجنة التشريعية البرملانية 
رفع احلصانة عن النائب د.فيصل 
املســــلم، معتبرا ان هذه اخلطوة 
جــــاءت فــــي االجتــــاه الصحيح 
واملطلــــوب من قبل نــــواب األمة 
دفاعا عن الدميوقراطية واحلقوق 
الدســــتورية ألعضــــاء مجلــــس 

األمة.
  وثّمن رئيس التيار م.عبداملانع 
الصــــوان في تصريــــح صحافي 
الرافضني لطلب  النــــواب  موقف 
رفع احلصانة عن املســــلم، داعيا 
في الوقت نفســــه النــــواب الذين 

يؤيدون هذا الطلب الى اعادة النظر في قرارهم الذي 
سيكون سابقة يسجلها التاريخ لهم وأمام ناخبيهم 

الذين أعطوهم الثقة.
  ورفض الصوان مبررات طلب 
رفع احلصانة، معتبرا انها تشكل 
مصادرة حلق النائب الدستوري في 
عرض القضايا داخل قاعة عبداهللا 
الســــالم، وتفرغ معنى احلصانة 
البرملانيــــة من املقصد الذي أراده 

املشرع من ورائها.
  وأكد ان أعمال النائب داخل قاعة 
املجلس محصنة جتاه أي مالحقة او 
محاسبة باحلصانة البرملانية التي 
كفلها الدستور ملمثلي األمة، مشددا 
على ضرورة رفض هذا الطلب من 
قبل مجلس األمة، كي ال تأتي سابقة 
خرق الدستور من قبل املجلس نفسه، وهو املفترض 

ان يكون من أشد املدافعني عنه. 

 م.عبداملانع الصوان

 خالد اجلاراهللا خالل توقيعه االتفاقية مع اتول كاري

 د.علي الشمالن 
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