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الفر�سـان لل�ستاليت
برمجة و�صيانة

فك ونقل وتركيب

الر�صيفر العجيب المتطور

50504374
مبنا�صبة اإجازة الربيع )ن�صف العام(

�ساليهات املهنا
�ساليهات عائلية لالإيجار

اإطالالت خالبة

يف منطقة ل�ؤل�ؤة اخلريان

3 غرف، 3 حمام، �صالة، فر�ش ملكي

حديقة عامة + حديقة اأطفال + �صالة األعاب.

ت/ 97121226 - 97121224

واإجازة العيد ال�طني
وصح���ة  صحت���ك  أج���ل  م���ن 
عائلتك خزانات الكوثر خالية 
) الس���امة   ( الف���وم  م���ادة  م���ن 

قارن مع اخلزانات األخرى

> م���ن البول���ي ايثل���ن النقي
م����ل��م  18 ط���ب���ق���ات   4  <
واح�������دة ق���ط���ع���ة  ق�����ال�����ب   <
والطحالب البكتيريا  ضد   <
والرفع التوصيل   خ����دمة   <

خـزانــات الكــ�ثـــر

حولي ت  / 22612600

مفاجأة 
خزان��ات الكوثر

صناعة سعودية

كفالة  تبديل7 سنوات

TUV
CERT
ISO 9002

معتمــــد 

عــامليــــــــًا

للبيع �صكوك
يف برج زمزم

من 3 اىل 10 رم�صان مبلغ 8000 د.ك

من 10 اىل 17 رم�صان مبلغ 8500 د.ك

من 17 اىل 20 رم�صان مبلغ 4500 د.ك

ت : 99945045

برم�صان/حرم

7948 9919 - 4900 2481&كـلني رايـت

نـقـ�م بتنظيـف وتعقـيـم دكــت التكيـيف املــركــزي مـن الـداخـل 

 CDوالق�صاء على جميع اأن�اع الفريو�صات مع ت�ثيق اخلدمة على

ما ال ت�صتطيع روؤيته قد يق�صي عليك  !  املعاينة جمانًا

عزام الصباح: موارد المنطقة
البد أن توجّه إلى التنمية

النون: منطقة التجارة الحرة العربية
البد أن تقوم وفق رؤية شاملة

أشاد بنتائج االجتماع الـ 38 لالتحادات العربية النوعية

التقى القائد العام لقوة دفاع البحرين

ب���ه ه���ذه العالقة م���ن جذور 
تاريخية ممتدة أرسى دعائمها 
القيادتان احلكيمتان للبلدين، 
كما مت استعراض املواضيع ذات 
االهتمام املشترك وأمن منطقة 

اخلليج.

ويحتاج ذلك الى التوس���ع في 
العرب  املواطنني  حترير حركة 

في وطنهم األكبر.
وأش���ار ال���ى ان االجتم���اع 
الوس���ائل  العديد من  اقت���رح 
منها: تش���جيع قي���ام معارض 
املنتجات العربية ونشر طباعة 
كاتلوجات التسويق في اجتماع 
رجال األعمال واملس���تثمرين، 
وتشجيع قيام معارض دورية 
ذات عائد بالتوازي مع امللتقيات 
واملؤمترات العربية واالتفاق على 
الترويج لعالمات ومناذج قومية 
ابعاد اقتصادية وجتارية  ذات 
للمس���تثمرين وتعظي���م دور 
متكامل لالستثمار مثل االستثمار 
في املستقبل بشراء سلع عربية 
وتسجيل مقترحات املستثمرين 
العرب في ش���بكة املعلومات، 
تط���رح املعلومات بالتكامل مع 
خريط���ة االس���تثمار مبجلس 
العربية  الوحدة االقتصادي���ة 
وتنفيذ قراره اخلاص بإنش���اء 
بوابة االستثمار للوطن العربي، 
وطرح مقترحات صغار املبتكرين 
العرب جلذب جهات  واملبدعني 
تتبنى مشروعاتهم وكذلك ابراز 
التوجه نحو مشروعات اخلدمات 
التي حتقق عائدا مرتفعا وتكاليف 
تشغيل محددة، واالستثمار في 
األوراق املالية ومحافظ االستثمار 
واالستثمار العقاري في األراضي 
اجلديدة واالستثمار في الزراعة 

والتصنيع الزراعي.
ومساندة صناعات التصدير 
في مج���االت تقليدية ومتميزة 
تبدأ بقط���ع الغيار والصناعات 

املغذية.

ان  واملصير املش���ترك« مؤكدا 
االس���تقرار ركي���زة أساس���ية 

للتنمية.
ومت خ���الل اللق���اء بح���ث 
العالق���ات االخوية القائمة بني 
البلدين الش���قيقني وما تتمتع 

االقتصادي في حكومات الدول 
العربية االقتراحات.

من جهته، ق���ال د.النون: ان 
عقد قمة اقتصادية عربية سنويا 
يركز جدول اعمالها على العمل 
االقتص���ادي العرب���ي وانعقاد 
الدورية مبا يتماشى مع  القمة 
الدول  انعقاد مجل���س جامعة 
العربية مرة كل س���تة اش���هر، 
لتوحي���د دورية الرئاس���ة بني 
القمة واملجالس الوزارية مع منح 
الشأن االقتصادي واالجتماعي 
السياس���ي  التوجيه  مزيدا من 
رفيع املس���توى وكذلك تشكيل 
جلن���ة ثالثية ملتابعة تس���يير 
العمل االقتص���ادي العربي بني 
انعقاد القمم، من الرئاسة السابقة 
واحلالية والقادمة واألمني العام 
التواصل بني  للجامعة، ليت���م 
الرئاس���تني وتتبنى كل منهما 
ج���دول أعم���ال معلن���ا يحمل 
توجهاتها بالتنس���يق مع باقي 

الدول العربية.
وقال د.النون ان االجتماع اكد 
على ان تأثي���ر منطقة التجارة 
احلرة العربية سيبقى محدودا 
ما لم يستكمل باقي عناصرها، 
والبد أن تشمل الرؤية الشاملة 
للعم���ل العرب���ي ف���ي مجاالت 
التعاون حتقيق تب���ادل بيني 
العناصر  الى  أوسع وتس���تند 

االيجابية التالية:
تبني سياسات مشجعة حلرية 
انتقال رأس املال العربي وحمايته، 
كما أوج���دت حركة اإلنس���ان 
في العالم العرب���ي طلبا كبيرا 
على خدمات النقل واملواصالت 
واالتصاالت واملصاريف والتأمني 

املنامة � كونا: أكد س���فيرنا 
ل���دى مملكة البحرين الش���يخ 
عزام الصباح ان املوقف املشرف 
البحرين في  والبطولي ململكة 
الكويت  نصرة ومؤازرة احلق 
اليزال ساريا في نبض الكويت 

والكويتيني.
وأضاف الشيخ عزام خالل 
لقائه أم���س بالقائد العام لقوة 
دفاع البحرين الفريق أول ركن 
الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة 
ومبناسبة اقتراب الذكرى ال� 20 
لتحرير الكويت ان موارد املنطقة 
يجب ان توجه للتنمية، مؤكدا 
ان أي سباق للتسلح سيدخل 

املنطقة في استنزاف مدمر.
من جانبه، قال القائد العام 
لقوة دفاع البحرين ان »موقف 
البحرين جتاه الكويت أتت من 
واج���ب االخوة وال���دم الواحد 

أسامة دياب
أشاد د.براك النون نائب رئيس 
العربي حلماية حقوق  االحتاد 
امللكية الفكرية ورئيس املكتب 
اإلقليمي في الكويت واملنس���ق 
الع���ام بني االحت���ادات العربية 
النوعية املتخصصة وفروعها 
بدول مجلس التعاون اخلليجي 
الوح���دة االقتصادية  ومجلس 
العربية � جامعة الدول العربية 
بنتائج وتوصي���ات االجتماع 
الدوري ال� 38 لالحتادات العربية 
النوعية املتخصصة حتت شعار 
من املبادئ واخلطط الى البرامج 
والتنفيذ الذي عقد مؤخرا في مقر 
جامعة الدول العربية بالقاهرة 
برعاية وحض���ور األمني العام 
للجامعة عمرو موسى ومشاركة 
نخبة من املختصني منهم رئيس 
وزراء مصر األسبق د.عبدالعزيز 
حجازي ووزيرة التعاون الدولي 
املمثل  أبوالنجا ونائب  د.فايزة 
الدائم للجمهورية االس���المية 
املوريتانية س���يدي محمد ولد 
الدائم  املمث���ل  بوبك���ر ونائب 
اليمنية عبدامللك  للجمهوري���ة 

منصور.
وتولى رئاسة املؤمتر السفير 
محم���د الربيع امني عام مجلس 
العربية  الوحدة االقتصادي���ة 

واملنسق العام للمؤمتر.
وقد ألقى االمني العام للجامعة 
العربية عمرو موسى كلمة رحب 
فيها باحلضور وأشار الى اهمية 
هذا االجتماع موضحا ان اجلامعة 
العربية تخلق اطارا واسعا من 
العمل االقتصادي واالجتماعي 
وتوثيق الصلة مع ممثلي القطاع 
اخلاص واملجتمع املدني حيث مت 
توسيع عضوية جلنة التنسيق 
العلي���ا للعم���ل العربي لتضم 
كل املنظمات العربية وتش���مل 
االحتادات ايضا وأضاف ان هذا 
العصر لم يعد عصر احلكومات 
فقط، والسياسات الرسمية بل 
إليها انش���طة كثيرة  تض���اف 
ميثلها القطاع اخلاص واملجتمع 

املدني.
املناقشات واملداوالت  وبعد 
حول الدراسات وأوراق العمل رفع 
املجتمعون ذلك إلى االمني العام 
للجامعة عمرو موسى واالمني 
العام ملجلس الوحدة االقتصادية 
العربي���ة محمد الربي���ع وإلى 
الوزراء املس���ؤولني عن القطاع 

الشيخ عزام الصباح خالل لقائه مع الفريق أول ركن الشيخ خليفة بن أحمد

د.براك النون مع عمرو موسى على هامش االجتماع

توقيع 3 اتفاقيات لتعزيز التعاون االقتصادي
والفني والديبلوماسي بين الكويت وأذربيجان

على هامش اجتماع الدورة األولى للجنة المشتركة بين البلدين

)هاني الشمري( الشيخ د.أحمد ناصر احملمد والسفير خالد اجلاراهلل  الشيخ د.محمد الصباح واملار مامد ياروف يوقعان االتفاقيات املشتركة

مشاريع صندوق التنمية في لبنان تعزز العالقات بين البلدين
بيروت � كونا: بدت مشاريع الكويت 
عب����ر الصن����دوق الكويت����ي للتنمي����ة 
االقتصادية العربية في لبنان وبتوجيهات 
من صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
االحمد كشعاع امل في االفق يكسو حياة 
املواطن����ني اللبناني����ني فيمدهم باخلير 
والعطاء ودفء احملبة في اميان كويتي 

متجدد بالتنمية االنسانية.
ومما ال شك فيه ان العالقات التاريخية 
التي تربط القيادتني السياسية الكويتية 
واللبنانية والشعبني اللبناني والكويتي 
على م����ر العقود س����هلت عملية تنفيذ 
املشاريع املمولة من الكويت في لبنان 

بحيث ان هذه املش����اريع اصبحت محل 
الكويتيني واللبنانيني  اعتزاز وافتخار 

معا.
وقال ممثل الصندوق الكويتي املقيم 
في لبنان م.ن����واف الدبوس في حديث 
لوكالة االنب����اء الكويتي����ة )كونا( انه 
بتوجيهات من صاحب الس����مو األمير 
للمساندة والوقوف مع الشعب اللبناني 
بعد العدوان االسرائيلي على لبنان في 
عام 2006 قدمت الكويت منحة ملساعدة 

لبنان مببلغ 300 مليون دوالر.
واضاف الدبوس انه مت تقسيم تلك 
املنحة الى قسمني: 115 مليون دوالر دفعت 

كتعويضات للمتضررين من احلرب فيما 
خصصت 185 مليون دوالر لدعم مشاريع 
البنية التحتية في مختلف املناطق السيما 
في اجلنوب والضاحية اجلنوبية ملدينة 

بيروت والبقاع.
واكد ان الهدف من تلك املشاريع هو 
دعم التنمية االقتصادية واالجتماعية في 
مختلف املناطق اللبنانية التي هي بحاجة 
فعلية الى تلك املشاريع في الكهرباء واملياه 
والطرقات وفي اخلدمات االجتماعية كدور 
رعاية االيتام وانشاء الصروح الطبية 

من مستشفيات ومستوصفات.
وذكر الدب����وس ان منح����ة الكويت 

اش����تملت على 55 مش����روعا نفذ منها 
28 اما باقي املش����اريع فهي قيد التنفيذ 
وس����ينتهي العمل بها في غضون فترة 

سنتني او ثالث.
واعلن انه جال على عدد من املشاريع 
املمولة من الكويت من بينها مستشفى 
النبطية احلكومي الذي اسس في العام 
1996 وكان اهال����ي تل����ك املنطقة بامس 

احلاجة اليه.
واشار الى انه بعد العدوان االسرائيلي 
االخي����ر على لبنان مت تخصيص مبالغ 
اخرى لدعم عدد من االقسام لهذا املستشفى 

ليلبي حاجات املواطنني في اجلنوب.

التقى يوم أمس االول  االحمد 
مع الوزي���ر مامد ياروف الذي 
قدم لسموه رسالة من رئيس 
الهام  اذربيج���ان  جمهوري���ة 
الس���مو  الى صاحب  عالييف 
االمير الش���يخ صباح االحمد، 
كما التقى سمو الشيخ ناصر 

احملمد )أمس(.
من جهته قال وزير اخلارجية 
االذربيجاني املار مامد ياروف انه 
مت في اجتماع اللجنة الكويتية 
- االذربيجاني���ة املش���تركة 
مناقشة العديد من القضايا التي 
تهم البلدين الصديقني واصفا 
العالقات التي تربط بينهما بانها 

»تتسم بالدينامية«.
واضاف الوزير مامد ياروف 
الكوي���ت واذربيجان  ان  »مبا 
دولتان غنيت���ان بالنفط فقد 
اسس���نا لتع���اون وثيق في 
مجال الطاقة« معربا عن امله 
بان تكون هن���اك افاق ارحب 
للتعاون املشترك بني البلدين 
ف���ي كل املجاالت الس���يما في 
مجال مش���اريع االنش���اءات 
والبنى التحتية »فنحن نتابع 
خطة التنمية للكويت ونعرض 
املس���اهمة بخبراتنا في مجال 
مش���اريع االنش���اءات والبنى 

التحتية«.
واكد ان من ضمن املواضيع 
التي بحث���ت في هذا االجتماع 
عملي���ة التس���ويق الثقاف���ي 
والسياحي الذربيجان كاشفا 
عن عزم اذربيجان اقامة انشطة 
ثقافية وسياحية تبني مدى ثراء 

الثقافة والفن االذربيجاني.
وردا على سؤال حول النتائج 
املرجوة من اللجنة الكويتية - 
االذربيجانية املشتركة اعرب 
امل���ه بان  ي���اروف عن  مامد 
الثنائية  العالقات  يتم تعزيز 
والتعاون املشترك بني البلدين 
ف���ي جميع املجاالت ليش���مل 
مجال االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات والرعاية الصحية.

برئاسة مش���تركة كويتية - 
فرنسية.

وقال ان جمهورية اذربيجان 
للكوي���ت  صديق���ة  دول���ة 
واصف���ا العالقات الكويتية - 
االذربيجاني���ة بانها »متميزة 
ويس���ودها التع���اون والدعم 
الثنائي ملواقف كل من الدولتني 

في احملافل الدولية«.
وذك���ر ان اذربيجان وقفت 
الكوي���ت في احملافل  ودعمت 
الدولية وس���اندتها من خالل 
ال���ذي كان ومازال  التع���اون 
البلدين في االمم  مستمرا بني 
املتحدة وف���ي منظمة املؤمتر 
االسالمي وفي احملافل الدولية 
االخرى »ونحن ندعم عضوية 

اذربيج���ان ف���ي مجلس االمن 
الى 2015  الدولي لع���ام 2013 
اذربيجان  وكذلك فقد وعدتنا 
بانها ستدعم الكويت للحصول 
على عضوية املجلس االقتصادي 
واالجتماعي في االمم املتحدة 
وكذلك ف���ي مجل���س حقوق 

االنسان في جنيڤ«.
وكش���ف الش���يخ د.محمد 
الصب���اح ان ال���دورة الثانية 
الجتماع اللجن���ة الكويتية - 
االذربيجانية ستعقد في باكو 

عام 2013.
وحول فحوى لقاءات الوزير 
االذربيجاني بالقيادة السياسية 
قال الشيخ د.محمد الصباح ان 
سمو ولي العهد الشيخ نواف 

قال الشيخ د.محمد الصباح »انا 
قرأت ف���ي الصحافة ان رغبة 
الوزيرة كلينت���ون في زيارة 
املنطقة ه���ي حلث الدول التي 
زارتها لفتح سفارات في العراق 

ولدعم العراق«.
واض���اف »على كل حال انا 
س���أكون موجودا في الدوحة 
حلض���ور منتدى املس���تقبل 
الذي تستضيفه قطر والوزيرة 
كلينتون ستكون موجودة في 
هذا املنتدى وسيعقد في الدوحة 
اجتماع لوزراء خارجية دول 
التعاون اخلليجي مع  مجلس 
وزي���رة اخلارجية األميركية« 
معلنا ان الكويت ستستضيف 
منتدى املس���تقبل العام املقبل 

بشرى الزين وكونا
عقد في بوم الهاشمي بفندق 
راديسون ساس الكويت مساء 
امس االول اجتماع الدورة االولى 
للجنة الكويتية - االذربيجانية 
املشتركة حيث ترأس اجلانب 
الكويتي نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح في حني ترأس 
اجلان���ب االذربيجان���ي وزير 

اخلارجية املار مامد ياروف.
حضر االجتم���اع ممثلون 
لعدد من اجله���ات احلكومية 
الكويتية اضاف���ة الى اعضاء 
املرافقني  الوفد االذربيجان���ي 

للوزير مامد ياروف.
وعقب االجتماع مت توقيع 
3 اتفاقي���ات ب���ني حكومت���ي 

البلدين.
وتتعلق االتفاقية االولى بني 
اجلانبني بالتعاون االقتصادي 
والفني فيما تتعلق االتفاقية 
الثانية باالعفاء من التأشيرات 
عن اجلوازات الديبلوماس���ية 
واخلاصة واخلدمة اما الثالثة 
فتتعلق مبحضر اجتماع الدورة 
الكويتية -  االول���ى للجن���ة 

االذربيجانية املشتركة.
ووقع االتفاقيات الثالث عن 
اجلانب الكويتي نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح في حني 
وقعها عن اجلانب االذربيجاني 
امل���ار مامد  وزي���ر اخلارجية 

ياروف.
الى ذلك عقد الشيخ د.محمد 
الصباح مؤمترا صحافيا مشتركا 
مع وزير اخلارجية االذربيجاني 
املار مامد عقب املباحثات تطرقا 
الى ما تناقلته املباحثات واهمية 

تعزيز العالقات املشتركة.
وردا على سؤال عن سبب 
عدم زي���ارة وزيرة اخلارجية 
األميركية هي���الري كلينتون 
الكويت ضمن جولتها لعدد من 
دول مجلس التعاون اخلليجي 

محمد الصباح: منتهكو المياه اإلقليمية ال يشكلون خطرًا 
على الكويت فقط بل على جميع دول المنطقة أيضًا

قال نائب رئيس مجل����س الوزراء ووزير 
اخلارجية الش����يخ د.محمد الصباح انه اجرى 
اول من امس اتصاال هاتفيا بوزير اخلارجية 
العراقي هوشيار زيباري بشأن احلادث االجرامي 
الذي اسفر عن استشهاد عسكري خفر السواحل 
الشهيد عبدالرحمن العنزي في املياه االقليمية 

الكويتية.
واضاف الشيخ د.محمد الصباح ان استشهاد 
العس����كري الكويتي نتج من طلق ناري جراء 
قيام مجموعة على منت زورق مس����لح »نعتقد 
انهم مهربون انتهكوا املياه االقليمية الكويتية 
وتصدت لهم قوات خفر الس����واحل الكويتية 

وطاردتهم واغرقت زورقهم«.
وذكر ان احلكومة العراقية ستصدر بيانا 
يدين هذا االنتهاك للمياه االقليمية الكويتية، 
مشددا على ان »هؤالء املهربني يشكلون خطرا 
ليس على الكويت فقط بل على الكويت وعلى 

العراق وعلى دول املنطقة«.
واكد ان حادثة انتهاك زورق مسلح للمياه 
االقليمية الكويتية »تف����رض علينا نحن في 
الكويت واحلكوم����ة العراقية تعزيز وتكثيف 
الدوريات البحرية والتنس����يق االمني ما بني 
الكويت والع����راق«. واضاف »نرى انه عندما 
تسنح الفرصة فإن االشرار ممكن ان يستغلوا 
بعض الثغرات االمنية في منطقة احلدود بني 
الكويت والعراق، لذلك انا ال استطيع ان اقول 
ما هي طبيعة هؤالء املهربني وما اذا كان هدفهم 
ارهابا او مخدرات، لكن اعرف ان نتيجة عملهم 

كان اجراميا ونتج عنه استشهاد كويتي«.
وقال ان جميع ابناء الكويت »كما عهدناهم 
دائما يضع����ون ارواحهم على كفهم دفاعا عن 
حرمة هذا البلد وحرمة اراضيه ومياهه«، داعيا 
الباري عز وجل ان يرحم ش����هيد الكويت وان 

يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.

بحث مع زيباري هاتفيا ضرورة تعزيز التنسيق األمني بين البلدين


