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)ناصر عبد السيد(د.رشيد احلمد مع القائم باألعمال بسفارة البحرين طارق نصف واملستشار غسان احملرقي

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد يتسلم الكتاب من د.عبدالهادي العوضي

خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد

جانب من االحتفال في املدرسة

سفارتنا في ڤنزويال قدمت مساعدات  
للمتضررين من الفيضانات

المدارس استعدت لالحتفال باليوبيل 
الذهبي النضمام الكويت إلى »اليونيسكو«

»الخارجية«: يجوز للخليجيين تملك العقار 
بأبوظبي في المناطق االستثمارية فقط

قال���ت االدارة القنصلية في 
وزارة اخلارجية امس ان متلك 
العقارات في امارة ابوظبي يقتصر 
عل���ى مواطني دول���ة االمارات 
العربي���ة املتح���دة فيما يجوز 
ملواطن���ي دول مجلس التعاون 

اخلليج���ي التملك هن���اك على 
ان يكون العق���ار داخل املناطق 

االستثمارية.
واوضحت االدارة القنصلية في 
بيان لها »في شأن احكام امللكية 
العقاري���ة المارة ابوظبي حيث 

يقتصر التملك على املواطنني«.
واضاف البيان »يجوز ملواطني 
التعاون اخلليجي  دول مجلس 
واالش���خاص االعتباريني متلك 
العق���ارات على ان يكون العقار 

داخل املناطق االستثمارية«.

اس���تكملت شبكة املدارس 
املنضمة الى اللجنة الوطنية 
)يونيس���كو( أجن���دة عملها 
اخلاصة باالحتفال باليوبيل 
الى  الكويت  الذهبي النضمام 
منظمة األمم املتحدة للتربية 
والعلوم الثقافة )اليونيسكو( 
عبر انشطة بعناوين عدة بينها 
التضامن اإلنس���اني واحلوار 

الثقافي والتراث.
ودشنت ثانوية ابرق خيطان 
للبنات مبش���اركة مدرس���ة 
العارضية املتوسطة للبنات 
وروض���ة خيط���ان احتفالية 
خاص���ة لبرنامجها امس عن 
التضامن االنس���اني بني دول 
)اليونيسكو( كما نظمت ثانوية 
السالم بنني مبشاركة  صباح 
مدرسة عبدالعزيز املتوسطة 
بنني ومدرس���ة عبداحملس���ن 
البحر االبتدائية للبنني نشاطا 
مماثال بعنوان »احلوار الثقافي 

والتراث«.
وقالت مديرة مدرسة ابرق 
خيطان مها الراجحي في احلفل 
االول الذي اقيم برعاية األمني 
العام للجنة الوطنية الكويتية 
للتربية والعلوم والثقافة ان 

اليوم الدولي للتضامن اإلنساني 
العامة  الذي حددته اجلمعية 
لليونيسكو في 20 ديسمبر من 
كل عام يؤكد اهمية تعزيز ثقافة 
التضامن وروح املشاركة تدعيما 
للوحدة البشرية والتخفيف من 

حدة الفقر ومكافحته.
الراجح���ي ان  وأضاف���ت 
العامة لليونيسكو  اجلمعية 
شددت على ضرورة االحتفاء 
بالوحدة البشرية ضمن اطار 
التنوع واقامة ي���وم لتذكير 
العال���م بضرورة  حكوم���ات 
احترام التزاماتها في االتفاقيات 
الدولية ورفع مستوى الوعي 
العام بأهمية التضامن وتشجيع 
النق���اش وتعزي���ز التضامن 
لتحقيق األه���داف اإلمنائية 

لأللفية اجلديدة.
وأشارت الى أهمية القضاء 
على الفقر بهذه املناسبة العاملية 
لإلنسان داعية األمم واألفراد الى 
التواصل والعيش في ظل روح 
التضامن مع الفقراء واملرضى 
واملسنني ومن يتعرض لإلساءة 
والتمييز واملنتهكة حقوقهم 

لبناء عالم افضل للجميع.
من جانبه قال الطالب أحمد 

احلوطي ف���ي كلمة نيابة عن 
مديرة مدرسة عبدالعزيز حسني 
املدارس  ان تأسيس مشروع 
املنتسبة لليونيسكو مت عام 
1953 بع���د موافق���ة املؤمتر 
الع���ام لليونيس���كو وقررت 
القرار دعم  اثر ه���ذا  املنظمة 
ميثاق اليونيسكو بغية بناء 

السالم.
واضاف ان منظمة اليونيسكو 
تهدف الى اضف���اء بعد دولي 
واطار عاملي على التربية في 
جميع مراحلها والسعي الحترام 
ثقافات الشعوب حول العالم 
وموروثاتهم وقيمهم وتنمية 
الفرد للمساهمة في  استعداد 
حل مشكالت مجتمعه احمللي 

ووطنه والعالم.
وقال انن���ا اطفال الكويت 
نحتفل مب���رور 50 عاما على 
انضمام بالدنا لليونيس���كو 
بهدف تعزيز التواصل وتبادل 
املعلوم���ات واخلب���رات بني 
املدارس املنتسبة لشبكتها وقد 
اتخذنا شعارا منذ انضمامنا 
يترجم هذه املبادئ حيث اننا 
نعيش في عالم واحد ونتعلم 

من أجل عالم واحد.

سفارتنا في لندن: حجز فندق بالقرب
من مطار هيثرو لنقل المواطنين العالقين

رئيس الوزراء تسلّم كتاباً من العوضي

لندن � كونا: اكدت سفارتنا في اململكة املتحدة 
انفراج ازمة العالقني الكويتيني الذين تقطعت بهم 
الس���بل نظرا لظروف اغالق مطار هيثرو خالل 

عطلة نهاية االسبوع »بشكل كبير«.
وذكرت الس���فارة في بيان خصت به »كونا« 
انه وبناء على تعليمات وتوجيهات صادرة عن 
وزارة اخلارجية بضرورة متابعة احوال املواطنني 
العالقني وتقدمي كل س���بل املساعدة الالزمة لهم 
حتى عودة آخر مواطن الى البالد ساملا فقد قامت 
السفارة بحجز فندق قريب من مطار هيثرو لنقل 

املواطنني الراغبني الى هناك.
وقال البي���ان ان الس���فارة قامت بتش���كيل 
فريق عمل من الديبلوماس���يني لتلقي اتصاالت 
املواطنني واستقبالهم في مقر السفارة والرد على 
استفساراتهم سواء املتعلقة بتوفير السكن او اي 

استفسارات اخرى.
واوضح ان عدد املواطنني الذين تقدموا بطلب 

الى السفارة لنقلهم الى الفندق بلغ حتى صباح 
امس اربعة مواطنني.

واكد البيان ان عددا كبيرا من املواطنني الذين 
الغيت رحالت عودتهم الى الكويت بسبب اغالق 
املطار وسوء االحوال اجلوية قد غادروا الى البالد 
خ���الل اليومني املاضيني على رحالت مؤسس���ة 
اخلطوط اجلوية الكويتية ورحالت الش���ركات 

اخلليجية او االجنبية.
وبني ان العدد املتبقي من املواطنني سيغادرون 
على رحالت مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية 
وش���ركات الطيران االخرى في غضون اليومني 

املقبلني.
املتواجدين  الكويتيني  املواطنني  البيان  ودعا 
في اململكة املتحدة سواء الذين اضطرتهم ظروف 
اغالق املطار خالل عطلة نهاية االسبوع او الذين 
يواجهون اي مشاكل اخرى الى االتصال بالسفارة 

لتقدمي املساعدة الالزمة لهم.

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناص���ر احملمد ام��س االمي��ن الع��ام الس���ابق 
للمجل���س االعلى للتخطي�����ط د.عبداله��ادي 

العوض�����ي، حيث اهدى س���موه كتاب »دولة 
الكويت 58 عاما من التشريع التخطيطي 1952 

.)2010 �

بسبب سوء األحوال الجوية

عطلة الكريسماس
في السفارة األميركية األحد

مجلس األمن رّحب بموافقة الكويت 
على استضافة مكتب »يوناما«

الس���فارة االميركية  اعلنت 
عن اغالق ابوابها يوم االحد 26 
اجلاري وذلك مبناس���بة عطلة 
الكريسماس في الواليات املتحدة 
االميركية على ان تعاود العمل 
املوافق 27 اجلاري  يوم االثنني 

علما بأن ساعات الدوام الرسمية 
بالس���فارة هي م���ن األحد الى 
اخلميس من الساعة 8 صباحا الى 
الساعة 4.30 مساء، رقم الهاتف 
في السفارة هو 1011 �� 2259 ورقم 

الفاكس هو 0282 � 2538.

األمم املتح���دة � كونا: رحب اعض���اء مجلس االمن امس مبوافقة 
الكويت على استضافة مكتب دعم بعثة األمم املتحدة للمساعدة في 

افغانستان )يوناما( حتى تؤدي عملها بعيدا عن العنف.
ورحب مندوبو لبنان والبوس���نة والهرسك والبرازيل بتوقيع 
اتف���اق بني االمم املتحدة والكويت في 28 من الش���هر املاضي القامة 
مكتب دعم بعثة »يوناما« في الكويت حتى حتافظ البعثة على اداء 

اعمالها الفنية واالدارية احليوية في بيئة آمنة.
وعلى صعيد متصل استمع مجلس االمن الى تقييم من املبعوث 
اخلاص لالمم املتحدة الى افغانس���تان س���تيفان دميستورا بشأن 
الوضع في الدولة التي مزقتها احل���روب يتضمن االنتخابات التي 

جرت اخيرا.
وقال دميس���تورا للمجلس ان تقييم االمم املتحدة هو ان الوضع 
االمني في افغانستان قد يزداد س���وءا خالل االشهر املقبلة قبل ان 

يتحسن.
واشار دميستورا الى ان حركة طالبان تدرك بالفعل انه ال ميكنها 
االنتصار في احلرب على ضوء الهجمات العسكرية املكثفة التي تشنها 

القوات االفغانية وقوات حلف شمال االطلسي )ناتو(.
من جانبها، قالت نائبة سفيرة الواليات املتحدة لدى االمم املتحدة 
روزماري ديكارلو في بيان صحافي عقب االجتماع ان مجلس االمن 
يجدد التأكيد عل���ى ان االنتخابات التي جرت في ظل اوضاع امنية 
صعبة حتت س���يطرة افغانية كاملة متثل نقطة مهمة في العملية 

السياسية احليوية في افغانستان.
واضافت ديكارلو ان املجلس يرحب بااللتزام املستمر من جانب األمم 
املتحدة وبعثة »يوناما« ازاء دعم الشعب واحلكومة في افغانستان 
في سعيهما لتحقيق الس���لم واألمن واالستقرار ويؤكد على الدور 
الريادي التي تقوم به »يوناما« في تنسيق اجلهود املدنية الدولية 

في البالد.

الحمد: العالقات بين الكويت والبحرين متميزة

القاهرة ـ هناء السيد
أكد س���فيرنا بالقاهرة د.رشيد احلمد متيز 
العالقات بني الكويت ومملكة البحرين، مشيدا 
بحجم العالقات التي تربط بني صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد وشقيقه امللك حمد 

بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.
وأشاد احلمد بالتطورات التي تشهدها اململكة 
في جميع املجاالت وكذلك التغيرات االيجابية 
التي ش���هدتها البحرين والتي لم تقتصر على 
النواحي االقتصادي���ة والصحية والتعليمية 

بل اش���تملت على تعزيز دور املرأة في احلياة 
السياسية.

وقدم احلمد التهنئة للقائم باالعمال بسفارة 
مملكة البحرين بالقاهرة طارق نصف واملستشار 
غسان احملرقي وذلك خالل احتفال اقامته السفارة 
حضره االمني العام للجامعة العربية عمرو موسى 
ورئيس مجلس الشعب املصري د.فتحي سرور 
وسفير اململكة العربية السعودية بالقاهرة هشام 
ناظر وسفير لبنان د.خالد زيادة وعدد من سفراء 

الدول العربية واألجنبية والفنانني.

شارك في االحتفال بالعيد الوطني البحريني بالقاهرة

األمير اطمأن على صحة خادم الحرمين: نأمل عودتكم
إلى المملكة مشافى معافى لمواصلة مسيرة الخير والنماء

أجرى صاحب السمو االمير الشيخ صباح 
االحمد مساء امس اتصاال هاتفيا مع اخيه خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
ف���ي الواليات املتحدة االميركية، اعرب خالله 
عن خالص تهانيه مبناسبة مغادرته املستشفى 
واطمأن على صحته، متمنيا له موفور الصحة 
والعافية والعودة الى وطنه وشعبه مشافى 
معافى باذن اهلل تعالى ملواصلة قيادة مسيرة 
اخلير والنماء في اململكة العربية السعودية 
الشقيقة. وقد شكر خادم احلرمني الشريفني 
اخاه صاحب السمو االمير على هذه املبادرة 
الكرمية وهذا التواصل االخوي الذي يجس���د 
عمق العالقات بني البلدين والشعبني الشقيقني، 
راجيا لس���موه موفور الصحة والعافية. كما 
اجرى س���مو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
اتصاال هاتفيا مماثال بأخي���ه خادم احلرمني 

الشريفني.

»الزراعة« تطلق حملة المليون شتلة بالمدارس
عل����ى عملية التدري����س بجانب 
االستعانة بها في توضيح املناهج 
اخلاصة بالعلوم الزراعية للطالب 
عمليا الى جانب بث روح العمل 
واالنتماء لالرض وحب الطبيعة 

واحملافظة عليها.
العالقات  ادارة  واشار مدير 
العام���ة الى ان هن���اك مرحلة 
ثانية من احلملة خاصة بتوزيع 
الشتالت الزراعية على اجلهات 
واملؤسسات احلكومية املختلفة 
سيتم االعداد لها واالعالن عنها 
في وقت الحق، مضيفا ان الهيئة 
تسعى جاهدة بكل مامتلك من 
امكانيات لنشر اخلضرة في ارجاء 
البالد وتش���جيع املواطنني من 
جميع الفئات واالعمار على حب 
الزراعة والتخضير لتزداد البالد 

نضارة وجماال وحتضرا.

وقال: ان الهدف من هذه احلملة هو 
جتميل وتشجير املدارس من خالل 
زراعة هذه الشتالت في حدائقها 
والس����احات احمليطة بها لتهيئة 
اجلو املناسب للطالب والقائمني 

محمد راتب
اعل����ن مدي����ر ادارة العالقات 
العامة لش����ؤون  بالهيئة  العامة 
الس����مكية  الزراع����ة والث����روة 
ش����اكر محمود عوض ان الهيئة 
التربية  وبالتنس����يق مع وزارة 
والتعليم ستقوم بداية من العام 
اجلديد 2011 باطالق حملة موسعة 
لتوزيع مليون شتلة من االزهار 
املتنوعة واشجار وشجيرات الزينة 
على املدارس احلكومية في جميع 

مناطق الكويت.
واضاف عوض انه سيتم االعالن 
الحقا عن اآللية املناسبة لعملية 
التوزيع من حيث اعداد الشتالت 
التي س����يتم توزيعها  وانواعها 
على كل مدرس����ة كما سيتم عمل 
التوعية الالزمة عن كيفية الزراعة 
وخدمة هذه الشتالت بعد زراعتها، 

كراكاس � كونا: قدم س���فيرنا 
لدى جمهورية ڤنزويال البوليفارية 
أحمد رزوقي مساعدات انسانية 
للعائالت املتض���ررة من األمطار 
والفيضانات التي اجتاحت البالد 

مؤخرا.
وذكرت سفارتنا في ڤنزويال 
في بي���ان ان تقدمي املس���اعدات 
املادية واملعنوية للمتضررين من 
االمطار والفيضانات في ڤنزويال 
يأتي ضمن مبادرة للسفراء العرب 

املعتمدين لدى ڤنزويال.
من جانبه اع���رب نائب وزير 
اخلارجية الڤنزويلي تامر بوراس 
عن شكره باسم رئيس اجلمهورية 
هوغو ش���اڤيز ووزير اخلارجية 
نيكوالس مادورو موروس لهذه 
املبادرة االنسانية التي تعبر عن 
عمق العالقات بني الدول العربية 
وجمهورية ڤنزويال البوليفارية.

شاكر عوض

جانب من املساعدات املقدمة

األمير: تطبيق القانون بالعدالة 
والمساواة على الجميع

المطوع تشرف بلقاء سموه صباح أمس

حمل النائب عدنان املطوع 
حرص حضرة صاحب السمو 
االمير عل����ى تطبيق القوانني 
بالعدالة واملس����اواة والتأكيد 
على استمرار احلياة الدستورية 
ومجلس االمة واعتبر املطوع 
ان موق����ف احلكومة اليوم في 
مواجهة استجواب سمو رئيس 
مجلس الوزراء اقوى من االيام 
السابقة بدعم من حكماء الكويت 
لالستقرار وتأييد شيوخ القبائل 
للحكومة وسمو االمير داعيا 
لبداية جديدة بني الس����لطتني 

لتحقيق اجنازات تنموية.
كما اعتبر املطوع االلفاظ املشينة واساليب التهديد والترهيب 
واحلش����د لتغيير قناعات النواب والتهدي����د بالذهاب البعد من 
االستجواب س����ابقة خطيرة، مبينا انه يرى ان االستجواب هو 
ابعد ما يصرح به او يس����مح به قانونا، ثم تنتهي االمور داخل 
قبة عبداهلل الس����الم، مش����يرا الى ان اهل الكويت اصابهم امللل 
من هذه التصرفات واالجراءات واالصرار على اخلطأ واخلروج 
من مسلسل للدخول بآخر مما يضر بعالقات املجتمع والعالقة 
بني الس����لطتني والتنمية مذكرا النواب بوعودهم للناخبني بأن 
يكون هذا املجلس زاخرا بالتنمية واقرار القوانني وتغيير جميع 
االوضاع السيئة، متمنيا ان ينتهي املسلسل احلالي لندخل في 
بداية جديدة وحس����نة بني السلطتني لتحقيق اجنازات مرضية 

للوطن واملواطن.
ورأى املط����وع ان موقف احلكومة في مواجهة االس����تجواب 
القادم يقوى يوما بعد اآلخر خصوصا بعد ظهور شيوخ القبائل 
واعالن تأييدهم للحكومة ولسمو االمير وهذا دليل على ترابط 
املجتمع وامتداده احلضري والبدوي ومتاسكهم حتت ظل قيادة 
صاحب السمو االمير، وحكماء الكويت على دراية بأن االوضاع 
االقليمية تتطلب متاس����ك املجتمع واالس����تقرار السياسي وهم 
يدعمون ذلك، مؤكدا قناعته بأن جميع االحداث االخيرة التي حتمل 
توافقا بني الس����لطتني دستورية وقانونية بعد اخذ االستشارة 

من اخلبراء.
وكشف عن ان لقاءه بصاحب السمو االمير يوم اول من امس 
كان بصفة ش����خصية وقد حمل حرصا من سموه وتأكيدا على 
تطبيق القوانني وعدم اخلروج عن الدس����تور واستمرار احلياة 
الدستورية ومجلس االمة وحرصا على االوضاع العامة في البالد 

والعدالة واملساواة.

عدنان املطوع


