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السفير يعقوب السند يقدم أوراق اعتماده الكيم شتاينر

املستشار خالد الفليج خالل لقائه حاكم عام نيوزيلندا أناند ساتياناند املستشار محمد أبواحلسن خالل لقائه رئيس هندوراس بورفيريو لوبو سوسا

السفير منصور العتيبي متوسطا الديبلوماسيني املكرمني في احلفل

سّلمها مبعوثو األمير لرؤساء وحكام الدول

دعوات لهندوراس وأستراليا ونيوزيلندا وسلوڤاكيا لحضور االحتفاالت الوطنية

العتيبي كّرم الديبلوماسيين المشاركين في أعمال الدورة 
الـ 65 للجمعية العامة: كانوا »خير عون« ألعضاء الوفد الدائم باألمم المتحدة

االمم املتحـــدة ـ كونا: اكد مندوبنا الدائم لدى االمم 
املتحدة السفير منصور عياد العتيبي ان الديبلوماسيني 
الكويتيني املشاركني في أعمال الدورة الـ 65 للجمعية 
العامة كانوا »خير عون« العضاء الوفد الدائم للبعثة 

خالل الدورة التي دامت ثالثة أشهر.
وقال السفير العتيبي في تصريح لـ »كونا« عقب 
حفل التكرمي الذي اقامه لهؤالء الديبلوماســـيني امس 
االول ان الوفد حقق في هذه الدورة االهداف التي وضعها 

كبار املسؤولني في وزارة اخلارجية.
وذكـــر ان من أبرز هـــذه االهداف اعـــداد وتدريب 
الديبلوماســـيني وتأهيلهم وفق برامج مدروسة وذلك 
قبل أو بعد إحلاقهم للعمل في بعثات الكويت في اخلارج 
وايفادهم في ذلك االطـــار للعمل أثناء دورة اجلمعية 

العامة لالمم املتحدة في نيويورك.
وأعرب السفير العتيبي عن سعادته باالداء املتميز 
للمشاركني الكويتيني في أعمال دورة اجلمعية العامة 
قائال إنهم كانوا بالفعل »خير عون« للوفد الدائم طوال 
مدة الدورة التي جتاوزت ثالثة اشهر من خالل حضورهم 
ومشاركتهم في االجتماعات الرسمية وغير الرسمية 

التي جتاوز عددها 300 اجتماع.
وألقى املشـــاركون في أعمال الدورة كلمات باسم 
الكويت في اجلمعية العامة وجلانها املختلفة كما قاموا 
باعداد تقارير مفصله عن أعمال اللجان اضافة للدراسات 
التي أعدوها حول العديد من القضايا االقليمية كامللف 
النووي االيراني واألوضاع في كل من أفغانستان والعراق 
ولبنان والصومال والسودان والتحديات التي تواجه 

املجتمع الدولي ككل مثل ظاهرة تغير املناخ واملسائل 
االمنائية واألزمة املالية واالقتصادية العاملية.

وأثنى الســـفير العتيبي على »التزام أعضاء الوفد 
وجديتهم وحرصهم« على متثيل  الكويت أحسن متثيل 
ومتنـــى لهم كل التوفيق والنجاح فيما سيســـند لهم 
مســـتقبال من مهام في عملهم. يشـــار الـــى أن العادة 
درجت على أن توفد وزارة اخلارجية سنويا ما بني 10 
و12 ديبلوماســـيا للمشاركة في أعمال دورة اجلمعية 
العامـــة للعمل مع زمالئهم في الوفد الدائم في تغطية 

االجتماعات وأنشطة األمم املتحدة بصفة عامة.
من جانبه، أعرب مستشار سفارتنا لدى روما غازي 
الفضلي باسم زمالئه املشاركني في تصريح لـ »كونا« 
عقب احلفل عن شكره لوزارة اخلارجية التي أتاحت 

لهم هذه الفرصة للمشاركة في أعمال الدورة اخلامسة 
والستني للجمعية العامة والتي سمحت لهم باالطالع 
كديبلوماسيني على جميع القضايا الدولية التي أثيرت 

في مناقشات اجلمعية العامة ومختلف جلانها.
ووصف الفضلي هذه الفرصة بأنها »ثرية جدا« ألنها 
تشمل مختلف القضايا العاملية من تغير املناخ الى التنوع 

البيولوجي مرورا بقضايا األمن ونزع السالح.
وأثنى باملناســـبة على الســـفير العتيبي وأعضاء 
الوفد الدائم الذين »ســـهلوا مهمتنا الى أبعد احلدود 
وكانوا متعاونني جدا معنا األمر الذي شرفنا بتمثيل 
الكويت خير متثيل وكان هـــذا هو الهدف«. ويتكون 
الوفد املشارك باالضافة الى الفضلي من كل من عبداهلل 
التركي ســـكرتير أول ـ ادارة مكتـــب وزير اخلارجية 

وسعد عبدالعزيز املهيني سكرتير أولـ  سفارة الكويت 
لدى اليابان وأنس طالب معرفي سكرتير أولـ  سفارة 
الكويت في مانيال وخالد تومي العجمي سكرتير أول ـ 
ادارة املراسمـ  بوزارة اخلارجية ومشعل سالم احلبيل 
سكرتير ثالثـ  سفارة الكويت لدى املكسيك وسالم حمد 
اجليران سكرتير ثالث ـ سفارة الكويت لدى السويد 
وهادي مطلق السبيعي سكرتير ثالثـ  سفارة الكويت 
في اسالم آباد وســـعد نهار الهاجري سكرتير ثالث ـ 
ادارة مكتـــب الوكيل في وزارة اخلارجية وفالح هيف 
احلجرف سكرتير ثالثـ  ادارة املنظمات الدولية بوزارة 
اخلارجية وياسني محمد املاجد سكرتير ثالث ـ ادارة 
آسيا بوزارة اخلارجية ومحمد عادل احلشاش سكرتير 

ثالث ـ ادارة األميركتني بوزارة اخلارجية.

رئيس المنظمة الدولية للرعاية 
والسلم واإلغاثة يزور مكتبة البابطين

زار رئيس املنظمة الدولية للرعاية والسلم واالغاثة خالد اخلويلدي 
احلميدي، مكتبة البابطني املركزية للشعر العربي يرافقه املستشار 
االعالمي للمنظمة فتحي عيسى. وكان في استقباله رئيس مجلس 
ادارة املكتبة الشـــاعر عبدالعزيز ســـعود البابطني وجنله سعود 
عبدالعزيز البابطني، واملدير العام للمكتبة سعاد العتيقي. وجرى 
خالل اجلولة احلديث عن اهميـــة املكتبة من الناحيتني التوثيقية 
واملعرفية، ومت تقدمي شرح كاف عن االقسام والكتب واملخطوطات 
واحملتويات النادرة، والتي تؤدي وظائفها في املكتبة من خالل نظم 
تكنولوجية متطورة وتقنيات عالية تسهل عمل الباحثني والزائرين 
بشكل عام. وفي ختام الزيارة، دّون الضيف اعجابه باملكتبة من خالل 
ســـجل الزوار، معتبرا ان ما رآه يعد عمال متميزا. كما أشاد رئيس 
مجلس ادارة املكتبة عبدالعزيز ســـعود البابطني بالدور االنساني 
الذي يقوم به اخلويلدي عبر هذه املنظمة االنسانية التي يرأسها، 
معتبرا ان القيمة احلقيقية للفكر االنساني تتمثل في الدور االنساني 

الذي مينح البشرية استقرارها ومناءها.

قائد القوات البحرية العراقية
وصل إلى البالد

وصل الى البالد صباح امس قائد القوات البحرية العراقية اللواء 
الركن علي حسني الربيعي في زيارة رسمية للبالد تستغرق عدة ايام. 
وكان في استقباله آمر القوة البحرية اللواء الركن احمد املال والسفير 
العراقي محمد حسني بحر العلوم، وعدد من ضباط اجليش. كما وصل 
الى البالد نائب مدير عام الهيئة العامة للصناعة والعلوم التكنولوجية 
للدفاع الوطني في جمهورية الصني الشعبية هوا لج جيانغ في زيارة 

رسمية للبالد تتخللها زيارة قياديي وزارة الدفاع واجليش.

تيغوكباال )هندوراس( ـ كونا: قام مبعوث صاحب الســـمو 
االمير الشـــيخ صباح االحمد املستشار بالديوان االميري محمد 
ابواحلســـن امس في تيغوكيباال عاصمة جمهورية هندوراس 
بتسليم رسالة من ســـموه الى الرئيس بورفيريو لوبو سوسا 
رئيس جمهورية هندوراس تتضمن دعوته حلضور االحتفاالت 
الوطنية الرسمية للكويت بالذكرى اخلمسني لالستقالل والذكرى 
العشرين لعيد التحرير وذكرى مرور خمس سنوات على تولي 
صاحب الســـمو االمير مقاليد احلكم والتي ستقام في 25 و26 

فبراير املقبل.
كما قام مبعوث صاحب الســـمو االمير الشيخ صباح االحمد 
املستشـــار بالديوان االميري خالد الفليـــج امس في العاصمة 
النيوزيلندية ولينغتون بتســـليم رسالة من سموه الى حاكم 

عام نيوزيلندا اناند ساتياناند.
جاء ذلك خالل لقاء مبعوث سموه مع رئيس وزراء نيوزيلندا 
جون فيليب كـــي تتضمن دعوته حلضور االحتفاالت الوطنية 
الرسمية للكويت بالذكرى اخلمسني لالستقالل والذكرى العشرين 
لعيد التحرير وذكرى مرور خمس ســـنوات على تولي صاحب 

الســـمو االمير مقاليد احلكم والتي ســـتقام في 25 و26 فبراير 
املقبل.

كما وصل مبعوث صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
املستشار بالديوان االميري خالد الفليج الى العاصمة االسترالية 
كانبيرا لتسليم رسالة من سموه الى حاكم عام استراليا كونتني 
بريس تتضمن دعوته حلضور االحتفاالت الوطنية الرســـمية 
للكويت بالذكرى اخلمسني لالستقالل والذكرى العشرين لعيد 
التحرير وذكرى مرور خمس سنوات على تولي صاحب السمو 

االمير مقاليد احلكم والتي ستقام في 25 و26 فبراير املقبل.
بدوره، قام مبعوث صاحب الســـمو االمير الشـــيخ صباح 
االحمد املستشـــار بالديوان االميري الشـــيخ فهد الســـعد في 
العاصمة السلوڤاكية برتســـالفا بتسليم رسالة من سموه الى 
ايفان جاسبروفيج رئيس جمهورية سلوڤاكيا تتضمن دعوته 
حلضور االحتفاالت الوطنية الرسمية للكويت بالذكرى اخلمسني 
لالستقالل والذكرى العشرين لعيد التحرير وذكرى مرور خمس 
سنوات على تولي صاحب الســـمو االمير مقاليد احلكم والتي 

ستقام في 25 و26 فبراير املقبل.

السند قّدم أوراق اعتماده مندوبًا دائمًا
لدى مكتب األمم المتحدة في نيروبي

الكويت ترحب بإنشاء جهاز األمم المتحدة 
للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

األمم املتحدة ـ كونا: أعربت الكويت عن 
ارتياحها إلنشاء جهاز األمم املتحدة للمساواة 
بني اجلنســـني ومتكني املرأة وتعهدت مبده 
بكل املســـاعدة املمكنة لدعم أنشـــطته من 
اجل النهوض مبســـتوى املـــرأة في جميع 

املجاالت.
جاء ذلك في كلمة لوفد الكويت الدائم لدى 
األمم املتحدة ألقاها الســـكرتير األول انس 
طالب معرفي الليلة املاضية أمام جلنة اإلدارة 
وامليزانية التابعة للجمعية العامة في دورتها 
اخلامسة والستني خالل مناقشتها للميزانية 
البرنامجية للمنظمة لفترة السنتني 2010 ـ 
2011 وملسألة إنشاء كيان األمم املتحدة املعني 

باملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة.
وقال معرفي ان الكويت »ترحب بإنشاء هذا 

الكيان وتتطلع قدما الى التعاون الكامل مع 
األمم املتحدة من اجل النهوض باملرأة ومتكينها 
من ممارسة دورها كشريك حقيقي في املجتمع 
استجابة ألحد اهم األهداف اإلمنائية لأللفية 
املتمثل في حتقيق املساواة بني اجلنسني«.

وأعرب عن ثقة الكويت في ان هذا اجلهاز 
سوف يوفر دعما أفضل للحكومات من اجل 
حتسني دور املرأة في املجتمع ومتكينها من 
الوفاء مبسؤولياتها كاملة، مؤكدا ان الكويت 
»لن تدخر جهدا في دعم أنشطة هذا اجلهاز 
والتعاون معه وفي االستفادة من التجارب 
الســـابقة في مجال تنمية شؤون املرأة في 

مختلف املجاالت«.
وهنأ معرفي باسم الكويت رئيسة اجلهاز 
اجلديد ميشال باتشيليه رئيسة شيلي سابقا 

معربا عن ثقته في ان ما تتمتع به من حكمة 
وخبرة سيكون لهما اكبر األثر في حتقيق 
نتائج ايجابية مـــن اجل النهوض باجلهاز 

وتيسير أدائه لرسالته على أكمل وجه.
وذكر ان إنشاء هذا الكيان اجلديد من قبل 
اجلمعية العامة في يوليو املاضي كان »فرصة 
تاريخية« للدول األعضاء لكي توسع نطاق 
دعمها ملختلف األنشطة املتعلقة باملساواة بني 
اجلنسني وان قرار اجلمعية جاء نتيجة جهود 
دولية أدت إلـــى دمج أربعة أجهزة مختلفة 
داخل املنظومة الدولية تعنى بشؤون تنمية 
املرأة واملساواة بني اجلنسني وانه سيصبح 
في مقدور اجلهاز اجلديد ممارســـة أعماله 
وصالحياته بشكل أقوى وأكثر فاعلية مما 

كانت تقوم به األجهزة السابقة.

نيروبي ـ كونا: قدم سفيرنا لدى جمهورية كينيا يعقوب السند 
أمس أوراق التفويض اخلاصة باعتماده مندوبا دائما الكويت لدى 
مكتب األمم املتحـــدة في نيروبي وبرنامجـــي األمم املتحدة للبيئة 

واملستوطنات البشرية.
وذكر بيان صحافي للسفارة ان السفير السند قدم اوراق التفويض 
الى وكيـــل األمني العام لألمم املتحدة املدير التنفيذي لبرنامج األمم 
املتحدة للبيئة اكيم شـــتاينر والى وكيل األمني العام لألمم املتحدة 
املدير التنفيذي لبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية جوان 

كلوس خالل احتفال اقيم مبقر مكتب األمم املتحدة في نيروبي.
وأثناء احلفل نقل الســـفير حتيات نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشـــيخ د.محمد الصباح الى وكيلي األمني العام 
مؤكدا حرص الكويت التـــام على تعزيز وتوثيق عالقاتها املتميزة 
مـــع جميع وكاالت وبرامج األمم املتحدة التي تعد »اجلهة احلاضنة 
للديبلوماسية متعددة األطراف والوسيلة األجنح في العالم للعمل 
اجلماعي في مكافحة التحديات التي تواجه البشرية«. من جهته أثنى 
وكيل األمني العام لألمم املتحدة املدير التنفيذي لبرنامج األمم املتحدة 
للبيئة شتاينر على املساهمات »السخية« التي تقدمها الكويت وعملها 
على مضاعفة مساهماتها الطوعية كإحدى اهم الدول الداعمة للجهود 

اإلنسانية ورغبتها الشديدة في إعانة احملتاجني واملنكوبني.

عزام الصباح: اجتماع اللجنة 
الكويتية ـ البحرينية 11 الجاري

املنامة ـ كونا: أعلن ســـفيرنا 
لدى مملكة البحرين الشيخ عزام 
الصباح ان اجتماع اللجنة العليا 
املشتركة الكويتيةـ  البحرينية في 
دورتها السادسة برئاسة وزيري 
خارجية الكويت ومملكة البحرين 
سيضيف لبنة جديدة في صرح 
العالقات املتميزة كما سيفتح آفاقا 
جديدة للتعاون اخلليجي ودفع 
عجلة التنمية الثنائية بني البلدين. 
واضاف في تصريح لـ»كونا« ان 
هذا االجتماع الذي ســـيعقد في 
احلادي عشـــر والثاني عشر من 
الشـــهر اجلاري يأتي اســـتكماال 
وحتديثا العمال اللجنة السابقة 
التي عقدت في الكويت في دورتها 
العام املاضي ومتابعة  اخلامسة 
قراراتها واجنازاتها التي تصب في 

صالح البلدين الشقيقني.
واكد السفير عزام الصباح ان 
نتائج اتفاقات واعمال اللجنة العليا 
البحرينية  ـ  الكويتية  املشتركة 
التي ستخرج بها ستشكل دعما 
التعـــاون والتكامل بني  ملســـار 

التعاون  آليات  البلدين وحتديد 
في مختلف املجاالت مشـــيرا الى 
ان اعمال وقرارات اللجنة تترجم 
الـــرؤى والتوجيهات الســـامية 
الســـمو األمير الشيخ  لصاحب 
صباح االحمد واخيه عاهل مملكة 
البحرين امللك حمد بن عيسى آل 
خليفة بالعمل على تطوير وتنمية 
العالقـــات املتميـــزة القائمة بني 

البلدين الشقيقني.

السفير الشيخ عزام الصباح


