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رئيس وزراء البحرين األمير خليفة بن سلمان آل خليفة مرحبا بالشيخ د.محمد الصباح رئيس وزراء البحرين األمير خليفة بن سلمان آل خليفة مستقبال الشيخ د.محمد الصباح ومحمد الصقر

رئيس وزراء البحرين: نقّدر مشاركة الكويت في حوار المنامة
ّ مختلف القضايا وندعم أي جهد يدفع بالحوار والمفاوضات في حل

أكد رئي���س وزراء البحرين 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
قوة ومتانة العالقات البحرينية 
� الكويتي���ة، الفتا الى أن مملكة 
البحرين حترص على تس���خير 
روابط األخ���وة التي تربط بني 
البلدين في دعم أي مجال تعاون 

بحريني كويتي.
ورحب رئيس وزراء البحرين 
خالل اس���تقباله نائ���ب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح مبشاركة 
الكويت في حوار املنامة ملا للدولة 
الشقيقة من أهمية على الصعيدين 

االقليمي والدولي.
وأكد دعم مملكة البحرين ألي 
جهد يدفع باحلوار واملفاوضات 
ويغلبها على أي خيار آخر في حل 
مختلف القضايا، وما استضافتها 
حلوار املنامة اال احدى مبادرات 
مملكة البحرين وجهودها لدعم 
احلوار كوسيلة فضلى في حل 
اخلالفات حسب ما جاء في بيان 

رسمي.
من جهته، نقل الشيخ د.محمد 

وكي���ل وزارة خارجية البحرين 
عب���داهلل عبداللطي���ف عبداهلل 
البحرين الشيخ  وسفيرنا لدى 
عزام الصباح وأركان الس���فارة 

الكويتية في البحرين.
يذكر أن 25 شخصية عاملية 
من بينهم عاه���ل مملكة األردن 
الثاني وولي عهد  امللك عبداهلل 
البحرين األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ووزيرة خارجية الواليات 
املتحدة األميركية هيالري كلينتون 
سيشاركون في أنشطة »منتدى 

املنامة« في دورته السابعة.
الى ذلك، وصل نائب رئيس 
األركان العام���ة للجيش الفريق 
الرك���ن الش���يخ خال���د اجلراح 
للمش���اركة في منت���دى »حوار 

املنامة« في دورته السابعة.
وكان في استقبال الشيخ خالد 
اجلراح على ارض املطار اللواء 
الركن احمد الرويعي من قوة دفاع 
البحرين وسفيرنا لدى البحرين 
الش���يخ عزام الصباح وامللحق 
العقيد  الس���فارة  العسكري في 

الركن علي سليمان العساكر.

األول للمشاركة في منتدى »حوار 
املنامة 2010«.

وكان في استقباله في املطار 

الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصب���اح قد وصل الى 
مطار البحرين الدولي مساء امس 

وآلي���ات دعم التع���اون الثنائي 
بينهما في املجاالت كافة.

وكان نائ���ب رئيس مجلس 

وجرى خالل اللقاء استعراض 
مسار العالقات األخوية التاريخية 
التي تربط بني البلدين الشقيقني 

ورئيس مجلس الوزراء ومتنيات 
سموهم ململكة البحرين املزيد من 

الرفعة والتقدم.

الصباح لرئيس الوزراء حتيات 
أخيه صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وسمو ولي العهد 

أشاد خالل لقائه محمد الصباح بالعالقات بين البلدين

أبوالحسن: نستذكر الدور الرائد للواليات المتحدة في تحرير الكويت
سّلم الرئيس أوباما دعوة لحضور االحتفاالت

باريس � كونا: قام مبعوث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد املستشار بالديوان 
األميري يوسف االبراهيم أمس بتسليم رسالة من سموه الى الرئيس نيكوالي ساركوزي 
رئيس اجلمهورية الفرنسية، وذلك خالل لقاء مبعوث سموه مع املستشار الديبلوماسي 
للرئيس الفرنسي جان دافيد ليفيت تتضمن دعوة حلضور احتفاالت الكويت مبرور 50 
عاما على االستقالل و20 عاما على التحرير وذكرى مرور خمس سنوات على تولي صاحب 

السمو األمير مقاليد احلكم.

مبعوث األمير سلم الرئيس الفرنسي
دعوة لحضور االحتفاالت الوطنية

د.يوسف اإلبراهيم يسلم املستشار جان دافيد ليفيت دعوة الرئيس الفرنسي

.. وروس يتسلم الدعوة من املستشار محمد أبواحلسن دنيس روس متوسطا السفير الشيخ سالم العبداهلل واملستشار محمد أبواحلسن

واش����نطن � كونا: ق����ام مبعوث صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد، املستشار 
بالديوان االميري محمد ابواحلسن بتسليم 
رسالة سموه إلى رئيس الواليات املتحدة باراك 
أوباما خالل لقائه املساعد اخلاص للرئيس 

األميركي دنيس روس أمس األول.
وتتضمن الرسالة دعوة حلضور احتفاالت 
الكويت مبرور 50 عاما على االستقالل و20 
عاما على التحرير وذكرى مرور 5 سنوات على 

تولي صاحب السمو األمير مقاليد احلكم.
وقال املستشار ابواحلسن في تصريح ل� 
»كونا« وتلفزيون الكويت: »شرفني صاحب 
السمو األمير الش����يخ صباح األحمد بنقل 
رس����ائل الى رؤساء بعض الدول في أميركا 
الشمالية وأميركا اجلنوبية الذين ساهمت 
دولهم في التحالف الدولي مع الكويت ضد 

العدوان الصدامي وحترير الكويت«.
وأضاف ان أول رسالة هي للرئيس األميركي 
باراك أوباما التي مت تسليمها امس األول قائال: 

»لقد استذكرنا الدور الرائد للواليات املتحدة 
في قيادة هذا التحالف الدولي باالشتراك مع 
اململكة العربية السعودية الشقيقة والدول ال� 
34 التي ساهمت بقرار من األمم املتحدة في 
حترير الكويت ورسخت مفهوم عدم وجود 
اي مجال ألن يستمر العدوان وان األمن في 
املنطقة إمنا هو امن دولي ال يخص فقط دول 

املنطقة وإمنا يخص العالم بأسره«.
وأضاف »لذلك فإن االحتفال الذي سيجرى 
في الكويت يوم 26 فبراير مبناسبة 20 عاما 
على التحرير ارتأى صاحب السمو أن تقوم 
الكويت خالله بالتعبير عن امتنانها للدول 
التي س����اهمت في حترير الكويت وضحت 
بأبنائها ودافعت عن العدالة الدولية وميثاق 
األمم املتحدة، خصوصا ان حترير الكويت 
أتى بقرار م����ن مجلس األمن وبالتالي ففيه 
الدولية وفيه  الش����رعية  ترسيخ للمبادئ 
إعالء للمس����ؤولية اجلماعية في األمن وان 
اي تهدي����د لألمن في أي منطقة من املناطق 

يعتبر تهديدا لألمن العاملي«.
وأضاف انه وجد اجلانب األميركي »مقدرا 
جدا لصاحب السمو بتوجيه الرسالة للرئيس 
أوباما، وقد أبدوا استعدادهم ملشاركة عالية 
املستوى في االحتفال الذي سيقام، وأكدوا 
مرة اخرى اس����تمرار دعم الواليات املتحدة 
للكويت في احلفاظ على س����يادتها ووحدة 
ترابها وحدودها، كما رسمتها قرارات مجلس 

األمن ذات الصلة«.
وأوضح ابواحلسن انه كانت لديه فرصة 
مناسبة لنقل رسائل من صاحب السمو األمير 
الى الرئيس األميركي األسبق جورج بوش 
األب الذي سيغادر الى هيوسنت اليوم لتسليمه 
الرسالة وإلى جورج بوش االبن وإلى الرئيس 
االس����بق بيل كلينتون، والى نائب الرئيس 
ديك تشيني، واجلنرال كولن باول والى وزير 

اخلارجية األسبق جيمس بيكر.
وأشار املستشار ابواحلسن الى انه سيقوم 
بزيارة الى هندوراس لكي يقدم رسالة مماثلة 

قائال »ان هندوراس رغم بعدها اجلغرافي عن 
الكويت إال انها ساهمت بإرسال 500 جندي 
لكي تعطي إش����ارة للمجتمع الدولي بأن ما 
وقع في الكويت ليس تهديدا للكويت فقط 
إمنا هو تهديد لألمن واالستقرار في العالم 
كله«. وذكر انه سلم في األمم املتحدة رسالة 
الى الس����كرتير العام ب����ان كي مون »حيث 
اعتبرنا معا ان هذا اليوم انتصار ليس فقط 
للكويت والشرعية الدولية امنا انتصار ألول 
تطبيق عملي مليثاق األمم املتحدة فيما يتعلق 

بردع العدوان«.
وق����ال »نتمنى حضور هؤالء القادة الى 
الكويت يوم 26 فبراير ووقوفهم على مدى 
تقدير الشعب الكويتي والقيادة السياسية 
ف����ي الكويت مل����ا قامت به ه����ذه الدول وان 
هذه رسالة تش����ير الى ان األطماع وأطماع 
التوس����ع والعدوان لن تستقيم مع وجود 
إرادة دولية كهذه وشرعية دولية في األمم 

املتحدة كهذه«.

سياليجيتش: العالم المليء باالضطرابات
والقالقل بحاجة إلى حكمة صاحب السمو

سراييڤو � كونا: اكد السياسي 
البوسني حارث سياليجيتش امس 
»حاجة العالم املليء باالضطرابات 
والقالقل« حاليا الى رجال حكماء 
مثل صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحم���د »التي تعد مثاال 
للحكمة والت���وازن وبعد النظر 

في السياسة الدولية«.
واعرب س���ياليجيتش، وهو 
زعيم اجلبهة الوطنية )التحالف 
من اجل البوسنة( لسفيرنا لدى 
البوسنة والهرسك محمد فاضل 
اخللف خالل اجتماعه معه، عن 
»تقدير البوسنيني قيادة وشعبا 
لس���موه ودوره الكبير في دعم 
االصدقاء واالشقاء في وقت احملن 
والش���دائد«. وحول استضافة 
الكويت ملؤمتر دعم الس���ودان، 
ق���ال س���ياليجيتش ان الكويت 
كانت والتزال س���باقة في تقدمي 
الدعم املخلص للدول احملتاجة، 
مشيرا الى اس���تعداد الشركات 
البوسنية لتنفيذ اي مشاريع في 
الس���ودان وفي الدول الصديقة 

االخرى بالتعاون والتنسيق مع 
الكويت.

واعرب سياليجتش عن تطلع 
البوسنة والهرسك الى التعاون مع 
الكويت في جميع املجاالت ملا فيه 
مصلحة وخير الطرفني معبرا عن 
االمل في القيام بدورة جديدة من 
االستثمارات الكويتية في البوسنة 
والهرسك واس���تغالل الشركات 
البوس���نية لتنفيذ مشاريع في 

أكد أن صاحب السمو مثال للحكمة والتوازن وبعد النظر

السفير محمد فاضل اخللف

الكوي���ت او لصالح الكويت في 
الدول االخرى.

واعتب���ر ان الكويت تعد من 
اوليات الدول الت���ي اعلنت في 
االمم املتحدة عن دعمها املباشر 
للدول النامية واسقاطها القروض 
عن ال���دول االقل منوا ما اثر في 
قيام ال���دول الغنية االخرى في 
العالم بخطوات مماثلة. واوضح 
الس���فير اخللف ل���� »كونا« ان 
السياسي البوسني سياليجيتش 
طلب منه نقل اس���مى واصدق 
التحيات لصاحب السمو االمير 
الش���يخ صباح االحمد ولسمو 
ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
ولس���مو رئيس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد. واعرب عن االمل في 
استمرار الكويت في نهجها احلكيم 
واملتوازن على الصعيدين االقليمي 
والدولي، مضيفا انه نقل اهتمام 
الكوي���ت وحرصها على تطوير 
وتعزيز افضل العالقات مع الدول 
الصديقة والشقيقة خلدمة قضايا 

السالم والتعاون الدوليني.

الدبوس: الصندوق الكويتي مستمر
في تنمية المشاريع في لبنان

بيروت ـ أحمد منصور
قام املمثل املقيم للصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية 
في لبنان اجلديد نواف الدبوس 
والسابق د.محمد صادقي بجولة 
ميدانية على املشاريع املمولة 
من الصن���دوق ف���ي منطقة 
الضاحية اجلنوبية في حضور 
رئيس احتاد بلديات الضاحية 
محمد اخلنسا ورؤساء بلديات 
املنطقة وعدد من املتعهدين. 
واكد الدبوس في كلمة القاها 
باملناسبة ان املشاريع االمنائية 
تبرز العالقات التاريخية بني 

الكويت واجلمهورية اللبنانية وهي تثبت اهمية العالقات التاريخية 
وعالق���ة التعاون بني البلدين، مش���يرا ال���ى ان الكويت مهتمة 

باملشاركة في اعمار لبنان.
وقال ان الصندوق الكويتي ومنذ العام 1966 متواجد في لبنان 

لدعم املشاريع االساسية والبنيوية والتعليمية واالجتماعية.
وشدد على ان الصندوق والكويت سيستمران في تنمية املشاريع 
ومتابعة تنفيذها اضافة الى االس����تمرار في التعاون املشترك بني 
الشعبني الكويتي واللبناني. بدوره اكد الصادقي ان الكويت ومنذ 
حرب يوليو االسرائيلية على لبنان، وهي تعمد الى تنفيذ املشاريع 
التربوية واملس����اهمة في اعادة االعمار ش����اكرا كل املس����ؤولني في 
احلكومة اللبنانية على تس����هيل كل االمور التي تتطلب تنفيذ كل 
املشاريع. الى ذلك اشاد رئيس احتاد بلديات الضاحية محمد اخلنسا 
بدور الكويت الش����قيقة في اجلهود الكبيرة العادة االعمار واقامة 
املشاريع التنموية واملساعدة شاكرا الكويت اميرا وشعبا وحكومة 
الذين لهم كل التحية والتقدير من الشعب اللبناني. واعتبر اخلنسا 
ان االس����تثمار في عالم االنس����ان والتربية هو افضل االستثمارات 

لالخوان في الكويت.

المشعان: الكويت تخلصت من مخزون
األلغام المضادة لألفراد في وقت قياسي 

جنيڤ � كونا: أكدت الكويت 
أمام املؤمتر العاش���ر للدول 
اتفاقية حظر  ف���ي  األعضاء 
االلغام املض���ادة لألفراد انها 
تخلصت وفي زمن قياسي من 
كامل مخزون األلغام املضاد 
لألفراد منذ نهاية يونيو 2008 

دون االحتفاظ بأي منها.
وقال عضو وفد الكويت الدائم 
ل���دى األمم املتح���دة في جنيڤ 
املستشار زياد فيصل املشعان 
في كلمة ب���الده أمام املؤمتر ان 
الكوي���ت تول���ي أهمية قصوى 
لعملية ن���زع األلغام وتدميرها 
انطالقا من إميانها الراسخ بحماية 
اإلنسان والبيئة فقامت اجلهات 
املعنية في الدولة بعمليات تطهير 
ش���املة ألراضيها للتخلص من 

األلغام املزروعة.
وأوضح املشعان في اجللسة 
املخصصة ملناقشة الوضع العام 
لالتفاقية والتزام الدول األعضاء 
بتدمير مخزون األلغام املضادة 
لألفراد »أن القانون اجلديد املعتمد 
م���ن البرملان الكويت���ي لرعاية 
املعاقني يش���مل املتضررين من 
س���الح األلغام إدراكا من دولة 
الكويت ألهمي���ة تقدمي الرعاية 
الصحي���ة والنفس���ية لضحايا 

األلغام«.

من انتش���ار هذه اآلفة املدمرة«. 
وأكد مجددا حرص الكويت على 
االلت���زام ببن���ود اتفاقية حظر 
استعمال وإنتاج تخزين األلغام 
املضادة لألفراد وما ورد في )خطة 

كارتخينا( بهذا الشأن.
وتق���دم املش���عان بالش���كر 
لرئيسة املؤمتر السفيرة سوزان 
إيكي على جهودها احلثيثة في 
هذا الصدد مشيدا بجهود وحدة 
التنفي���ذ لدورها امللحوظ  دعم 
املتابع���ة والتوعية  في عملية 
بأهمية تطبيق بنود اتفاقية حظر 
استعمال وإنتاج تخزين األلغام 

املضادة لألفراد.

وأش���ار الى دور املؤسسات 
احلكومية في »توفير اخلدمات 
الصحي���ة الالزمة إلعادة تأهيل 
الضحايا ومتكينهم من االنخراط 

في املجتمع بصورة طبيعية«.
وأوض���ح أن تل���ك اخلدمات 
النفسية  الرعاية  »تشمل تقدمي 
وبرامج التدريب الوظيفي ومراكز 
لعمل األطراف االصطناعية« مركزا 
على اهتمام اجلهات احلكومية 
الدولة بإش���راك مؤسسات  في 
املجتمع املدني في أنشطة التوعية 
بخطورة سالح األلغام من خالل 
»إقامة املؤمترات والندوات التي 
تسلط الضوء على اآلثار املترتبة 

املستشار زياد املشعان خالل اجللسة

الكويت سباقة في تقديم الدعم للدول المحتاجة

د.محمد صادقي


