
السبت 19 فبراير 2011   3محليات

السفير خالد الدويسان

السفير عادل العيار

خالد مشعل

السفير محمد فاضل خلف

د.محمد احلويلة

الشيخ أحمد العبداهلل ود. علي العمير ود. أسيل العوضي ومرزوق الغامن وخالد الطاحوس وعدنان املطوع والسفير ضرار الرزوقي خالل االجتماع

القنصل جنيب البدر عقب توقيع مذكرة التفاهم

الحويلة لتحديد نسب مكونات المواد المضافة 
على األغذية في الشركات المصنعة والمستوردة

تقدم النائب د.محــمد احلويــلـــة باقـــتراح برغــبة إللزام 
الشـــركات املصنعة واملســـتوردة لالغذية بوضـــع تفاصيل 
ونســـب مكونات املواد املضافة على كل انـــواع االغذية التي 

تقوم بانتاجها.
وجاء في نص االقتراح ان املصانع العاملية واحمللية لالغذية 
تقوم بإنتـــاج انواع مختلفة من املأكوالت واملشـــروبات وفق 
مواصفات محـــددة طبقا لتعليمـــات وزارات الصحة في تلك 

الدول.
وملا كان املســـتهلك العادي لهذه السلع يجـهل في كثير من 
االحيان معظــم مكونـــات تــلك االغــــذية واملـــواد التي حتتوي 
عليها فضال عن عدم املامه بتأثــيرها على صحته الذي يكون 
احيانا بالغ الضرر ومؤديــــا للكـــثير من االمراض العضوية او 
العضلية التي تصيب االنسان جراء تناوله مثل تلك االغذية.

يهدف للتعريف بمنطقة شبه الجزيرة العربية وغنى إرثها الحضاري

هنأ القيادة والشعب باألعياد

العيار: معرض الكنوز األثرية في إسبانيا 
يؤكد التاريخ المهم للمنطقة

مشعل يثّمن موقف األمير
الداعم للقضية الفلسطينية

خلف سّلم رسالة من األمير
لرئيس مجلس الرئاسة البوسنية

معهما ســـبل توثيق العالقات 
ـ االســـبانية بشـــكل  العربية 
عام ومع اقليم كتالونيا بشكل 

خاص.
يذكر ان مؤسســـة الكايشا 
االسبانية تستضيف املعرض 
أثرية  الذي يضـــم 320 قطعة 
تعـــرض للمـــرة االولى خارج 
الســـعودية وذلـــك فـــي اطار 
التعريف بالثقافات الكبرى في 
املاضي وتقدمي رؤى جديدة فيما 
يتعلق بخصائـــص ومقومات 

احلضارة االسالمية.
ويستمر املعرض الذي فتح 
ابوابه للجمهور في 13 نوفمبر 
املاضي حتى يوم االحد املقبل، اذ 
يهدف بشكل اساسي الى تسليط 
القائمة  الروابط  الضوء علـــى 
القـــدمي واحلديث  العاملني  بني 
وتقدمي الثقافة بوصفها وسيلة 
تفاهم بني الشـــعوب فضال عن 
التعريف بالعالم االسالمي عبر 

فنه العريق.

نشـــاطر فيها الشعب الكويتي 
الفرحة وهم يســـتحقون  هذه 
ذلك فالكويت لها مكانة خاصة 
عندنا نحن ابناء فلسطني وحركة 
»حماس« بشكل خاص كما ان 
لها موقعها املتميز في الساحة 

السياسية العربية«.
وقال ان التجربة التي عاشتها 
الكويت في عقودها املاضية كانت 
جتربة مثالية وأضافت للقضايا 
العربية وعلى رأســـها القضية 
الفلسطينية الكثير من العطاء 
والدعـــم واملواقف السياســـية 
املتميزة عبر كل حكام الكويت 

في تلك الفترة.
ووجه التحية بشكل خاص 
الســـمو األمير قائال:  لصاحب 
»نهنئ ســـموه مبناسبة مرور 
خمس سنوات على توليه مقاليد 
احلكم وال شك ان صاحب السمو 
الشـــيخ صباح األحمد  األمير 
استثمر خبرته الطويلة عندما 
كان وزيرا للخارجية وفي موقعه 
احلالي في خدمة الكويت وخدمة 

القضايا العربية«.

في خدمة الشعبني الصديقني من 
خالل تطوير اجلانب االقتصادي 
في العالقات الثنائية، مشيرا إلى 
ان البوسنة والهرسك تتطلع ملنح 
اجلانب الكويتي فرصا حقيقية 

لالستثمار.
من جهته كشف السفير خلف 
لـ »كونا« أمس ان الرسالة تركت 
أثـــرا كبيرا لدى رئيس مجلس 
الرئاسة البوسنية الذي أعرب 
عن فخره واعتزازه باهتمام قيادة 
الكويت بتنمية العالقات املثمرة 

بني البلدين.
وأكـــد الســـفير خلـــف ان 
رادمانوفيتـــش اشـــاد بحكمة 
صاحب السمو األمير، مبينا ان 
رادمانوفيتش أكد حاجة بالده 
لدعم ومساندة الكويت في احملافل 
الدولية باإلضافة الى حاجتها الى 
العريقة  االستفادة من اخلبرة 
التي متتلكها قيادة الكويت في 

السياسة الدولية.

التعريـــف بالبعـــد احلضاري 
للمملكـــة العربية الســـعودية 
العريق فضال  والفن االسالمي 
عن التقريب بني الثقافات والقيم 
الى  االنسانية. واشار سفيرنا 
لقائه والسفراء العرب مع رئيس 
حكومة اقليم كتالونيا املنتخب 
حديثا أرتور ماس وعمدة مدينة 
برشلونة جوردي هيريو وبحثوا 

العربية واإلسالمية.
وقال مشعل ان »أهل فلسطني 
في الضفة وغزة يذكرون األيادي 
البيضاء للكويت وملؤسساتها 
اخليريـــة وملواقـــف احلكومة 
الكويتيـــة فـــي دعم الشـــعب 
الفلســـطيني مبختلف أشكال 

الدعم«.
وأضاف »نتقدم للكويت أميرا 
وحكومة وشعبا وبرملانا بالتهنئة 
في هذه املناسبات العزيزة التي 

للعالقات الكويتية ـ البوسنية 
البوســـنة والهرسك  ان  مؤكدا 
تدرك الثقل الدولي الذي تتمتع 
به الكويت في املجتمع الدولي 
وهـــو األمر الذي يجعلها تدرك 

جدية العالقات بني البلدين.
وأكد رادمانوفيتش ان لدى 
الفرص  الكثير مـــن  البلديـــن 
الثمينة التي ميكن اســـتغاللها 

مدريد ـ كونا: اشاد سفيرنا 
لـــدى اســـبانيا عـــادل العيار 
مبعرض »طرق شبه اجلزيرة 
الكنـــوز األثرية في  العربية.. 
اململكـــة العربية الســـعودية« 
الذي تستضيفه مدينة برشلونة 
االسبانية للتعريف مبنطقة شبه 
اجلزيرة العربية وعراقة تاريخها 

وغنى ارثها احلضاري.
وقـــال الســـفير العيـــار لـ 
»كونا«، عقب زيارته الرسمية 
مع مجموعة من السفراء العرب 
الى برشـــلونة لزيارة املعرض 
تلبية لدعوة سفير خادم احلرمني 
الشـــريفني لدى اسبانيا األمير 
سعود بن نايف بن عبدالعزيز، 
ان »املعرض يؤكد التاريخ املهم 
العربية  ملنطقة شبه اجلزيرة 
واحلضـــارات العربية الزاهرة 
التي استقرت في املنطقة عبر 

العصور«.
واوضح ان املعرض تضمن 
كنوزا فنية نادرة من شـــأنها 

دمشـــق ـ كونا: ثّمن رئيس 
املكتب السياسي حلركة »حماس« 
أمـــس موقف  خالـــد مشـــعل 
صاحب الســـمو األمير الشيخ 
صباح األحمد الداعم للشـــعب 
الفلسطيني وحقوقه املشروعة 
وحتقيق املصاحلة الفلسطينية 

ـ الفلسطينية.
وقال مشـــعل فـــي تصريح 
لـ »كونا« مبناســـبة احتفاالت 
الكويـــت بالذكرى اخلمســـني 
لالستقالل والذكرى العشرين 
للتحريـــر وذكرى مرور خمس 
سنوات على تولي صاحب السمو 
األمير مقاليد احلكم ان لصاحب 
الســـمو األمير جهودا متميزة 
ومحاوالت مخلصة لرأب الصدع 

الفلسطيني وانهاء االنقسام.
وأعـــرب عن تقديره ملواقف 
صاحـــب الســـمو األمير جتاه 
القضية الفلسطينية ودعم صمود 
الفلســـطيني، متمنيا  الشعب 
للكويـــت ان تنعم دائما باألمن 
واألمان واالستقرار واالزدهار 
وان تظل عنصرا فاعال في األسرة 

سراييڤوـ  كونا: سلم سفيرنا 
في البوســـنة والهرسك محمد 
فاضل خلف أمس رئيس مجلس 
البوســـنية نيبويشا  الرئاسة 
رادمانوفيتش رسالة من صاحب 
الســـمو األمير الشـــيخ صباح 
األحمد تناولت العالقات الثنائية 
البلدين وسبل استثمارها  بني 
مبا يخدم مصالح كال الشعبني 

الصديقني.
وأعرب رادمانوفيتش بعيد 
لقائه الســـفير خلـــف في مقر 
البوســـنية أمس عن  الرئاسة 
شكره وتقديره ملساعي الكويت 
خللق بعد استراتيجي للعالقات 
البلدين األمر الذي يعكس  بني 
حرص الكويت على بناء أسس 
صحيحة للعالقات الثنائية بني 

البوسنة والهرسك والكويت.
وأضـــاف رادمانوفيتش ان 
البوسنة والهرسك على  قيادة 
الكبيرة  دراية تامـــة باألهمية 

الكويت وّقعت مذكرة تفاهم لتمويل
برنامج يتصدى لالتجار بالبشر في ڤيتنام

البدر بجهود املنظمة  واشاد 
لدعـــم ضحايا جرائـــم االجتار 
بالبشر وتقدمي الدعم لهم واعادة 
تأهيلهم واندماجهم في املجتمع 
الفتا الى انها تعد شريكا مهما في 
مساعدة الضحايا في شتى انحاء 
العالم وان ذلك يعد تخطيا لدور 
املنظمة التقليدي في مســـاعدة 
أداء دور اوسع  املهاجرين على 
واشـــمل في التنمية االنسانية 

بوجه عام.
وقال ان استراتيجية الكويت 
في مجال مكافحة االجتار بالبشر 
ترتكز على اربعة محاور رئيسية 
تتعلـــق بتطوير التشـــريعات 

والقوانني ومواءمتها مع االتفاقيات 
الدولية.

واضاف ان استراتيجية الكويت 
ترتكز ايضا على توفير ضمانات 
احلمايـــة الوقائيـــة واجلزائية 
لتمكني الســـلطات املختصة من 
فرض العقوبات املناســـبة ألية 
انتهاكات وتوسيع دائرة التعاون 
الثنائي والدولي ملكافحة جرائم 
االجتار بالبشر بفاعلية واخيرا 
القـــدرات وتدريب اجلهاز  بناء 
القضائي والشرطة ومؤسسات 

املجتمع املدني وغيرها.
وأشـــار البدر الى أن وزارة 
العدل في الكويت اعدت مشروعا 

بقانون ملكافحة االجتار بالبشر 
وسيتم اعتماده قريبا من مجلس 
االمة متهيـــدا التخاذ االجراءات 
الدســـتورية موضحـــا ان هذا 
العديد من  املشـــروع يضمـــن 
املســـائل ذات العالقة بتعريف 
جرمية االجتار بالبشر وتعريف 
اجلرمية الوطنية وتقرير عقوبات 

قاسية.
واعتبر »ان دعم حكومة الكويت 
ومتويلها ملثل هذا البرنامج ملدة 
عام امنا يجســـد احلرص على 
الدولي ملكافحة  التعاون  اهمية 
افة االجتـــار بالبشـــر« معربا 
عن تطلعـــه للعمل جماعيا مبا 

يحقق االهداف املشتركة ملواجهة 
التحديات املعقدة املتصلة مبسائل 

الهجرة.
من جهتها اعربت رئيسة مكتب 
منظمة الهجرة العاملية في مدينة 
»هوشـــي منه« ترانغ نوين عن 
شكرها وتقديرها ملبادرة حكومة 
الكويت ومساهمتها السخية في 
دعم برنامج املنظمة في اقليم »ان 
ياجن« جنـــوب ڤيتنام في مجال 
الوقاية واحلمايـــة من االجتار 
بالبشر مثمنة دور الكويت في 
تقدمي العون للضحايا السيما في 
بناء القدرات والتدريب والتثقيف 

في هذا االطار.

الدويسان سّلم شيك التبرع إلى رئيس مجلس أمناء المركز

الكويت تتبرع بـ 300 ألف دوالر للمركز اإلسالمي في لندن
الصديق. وثّمن السفير الدويسان 
الدور الكبير الذي يقوم به مدير 
املركز د.أحمد الذبيان في تعزيز فهم 
الصورة احلقيقية للدين االسالمي 

احلنيف في اململكة املتحدة.
من جانبه، قال رئيس مجلس 
امنــــاء املركز الثقافي االســــالمي 
ســــفير قطر خالد املنصوري عن 
خالص الشكر والتقدير لصاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
وحلكومة وشعب الكويت على هذه 

املكرمة التي يعتز بها املركز.
وأكد السفير املنصوري ان هذا 
التبرع سيساعد في تعزيز الفهم 
املركز  الذي يضطلع به  واحلوار 
من اجل توفير الشراكة والعالقات 
الطيبة بني اجلاليات االســــالمية 
في هذا البلد العريق مشيدا بتفهم 
املسؤولني البريطانيني للدور الذي 

يقوم به املركز.

نفتخر به جميعــــا حيث يعكس 
رسالة االسالم احلقيقية.

وأشار السفير الدويسان الى ان 
هناك اكثر من 2.5 مليون مسلم في 
بريطانيا يستفيدون من النشاطات 
التي يقدمها املركز باعتباره املركز 
األساسي لهؤالء املسلمني. وأعرب 
السفير الدويسان وهو نائب رئيس 
مجلس امنــــاء املركز عن خالص 
شكره وتقديره لدولة قطر الشقيقة 
واألشقاء في دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية وعلى رأسهم 
العربية  اململكة  الكبرى  الشقيقة 
الالمحدود  الدعم  السعودية على 
الذي يقدم لهذا الصرح االسالمي 
الكبير. وأعرب عــــن أمله في ان 
تقوم الدول العربية واالســــالمية 
األخرى بتقدمي املساعدة للمركز 
ليســــتمر في رســــالته في خدمة 
االسالم واملســــلمني في هذا البلد 

فروعه، مؤكــــدا ان هذا الدور كان 
مبعث ارتياح احلكومة والشعب 
الكويت  ان  البريطانــــي. وذكــــر 
وأشقاءها مبجلس التعاون لدول 
العربيــــة يقومون بدور  اخلليج 
الذي  املركز  أساسي لتعزيز دور 

بهذه املناسبة ان هذا التبرع يعتبر 
مساهمة بسيطة من جانب الكويت 
واقرارا واعترافــــا بالدور املتميز 
لهذا الصرح اإلسالمي الكبير في 

اململكة املتحدة.
وأضاف »اننــــا نعتز ونفتخر 
بهذا املركز الذي يبرز وجه الدين 
االسالمي احلنيف احلقيقي خاصة 
بعد مرور حوادث مؤســــفة مثل 
أحداث احلادي عشر من سبتمبر 
االرهابية في أميركا وأحداث السابع 
من يوليو في لندن«، الفتا الى ان 
»هذين احلدثني لألســــف شــــوها 

صورة االسالم احلقيقي«.
وأشاد في هذا السياق بالدور 
الذي لعبه املركز بعد هذه األحداث 
حيث اضطلع خــــالل تلك الفترة 
العصيبة بدور مهم ساهم في شرح 
الدين االسالمي احلقيقي  تعاليم 
واالعتــــدال الذي يتمثل به في كل 

الكويت  ـ كونــــا: قدمت  لندن 
الليلة املاضية تبرعا للمركز الثقافي 
اإلســــالمي في لنــــدن بقيمة 300 
ألف دوالر لدعم نشاطات وأعمال 
املركز. وقّدم سفيرنا عميد السلك 
اململكة املتحدة  الديبلوماسي في 
خالد الدويســــان التبرع لرئيس 
مجلس امناء املركز ســــفير قطر 
لدى اململكة املتحدة خالد املنصوري 
وذلك في احتفال أقيم في مقر املركز 
في منطقة »ريجنت بارك« وسط 
العاصمة لندن. وحضر االحتفال 
ســــفراء دول مجلــــس التعــــاون 
العربية املعتمدين  لدول اخلليج 
في العاصمــــة البريطانية ومدير 
املركز الثقافي االســــالمي د.أحمد 
الذبيــــان والســــكرتير األول في 
الزمانان وبعض  سفارتنا سامي 
الشــــخصيات البارزة في املركز. 
وقال السفير الدويسان في كلمة له 

كواالملبورـ  كونا: شارك قنصل 
عام الكويت في مدينة هوشي منه 
في جمهورية ڤيتنام االشتراكية 
جنيب البدر فــــي حفل توقيع 
مذكرة تفاهم تساهم مبقتضاها 
الكويت في متويل برنامج تعده 
منظمة الهجرة العاملية للحد من 
االجتار بالبشــــر في اقليم »ان 

ياجن« جنوب ڤيتنام.
واوضــــح بيــــان اصدرتــــه 
القنصليــــة الكويتيــــة العامة 
امــــس ان القنصــــل العام ألقى 
كلمة باملناسبة أعرب فيها عن 
سعادته لتوقيع مذكرة التفاهم 
التي تسهم من خاللها الكويت 
وملدة عام واحد في متويل برنامج 
التصــــدي لالجتار  الى  يهدف 
بالبشر من خالل الوقاية واعادة 
االندماج فــــي اقليم »ان ياجن« 
عبر جهود منسقة بني املنظمة 
الشــــؤون االجتماعية  ووزارة 

الڤيتنامية.
ورأى البدر ان »هذه املذكرة 
تؤكد العالقات املمتازة بني الكويت 
وجمهورية ڤيتنام االشتراكية 
في شـــتى املجاالت اذ جتســـد 
هذه املســـاهمة حرص الكويت 
على تعزيز التعاون االنســـاني 

الدولي«.
وشـــدد على ان آفة االجتار 
بالبشر مخيفة ومقلقة لكافة دول 
العالم لكونها تتعارض مع مبادئ 
وقيم احترام حقوق االنســـان 
وتعزيـــز احلريات االساســـية 
مبينا ان االثار السلبية لالجتار 
تؤثر على الشـــأنني االقتصادي 
واالجتماعي سواء للدول املصدرة 

او املستقبلة للعمالة.

اللجنة أشادت بالمحميات الطبيعية واجتماع مقبل في الكويت خالل األسابيع المقبلة

العبداهلل: اجتماع لجنة األمم المتحدة للتعويضات 
وضع خريطة طريق للتغلب على مشكالت البيئة

جنيڤـ  كونا: اعرب وزير النفط ووزير 
االعالم رئيس اللجنة املركزية العادة تأهيل 
البيئة الشــــيخ أحمد العبــــداهلل امس عن 
ارتياحه البالغ لنتائج اجتماعه برفقة وفد 
من مجلس األمة مع اعضاء جلنة األمم املتحدة 
للتعويضات مؤكدا »ان ما رأيناه اكثر من 

املتوقع«.
وقال الشــــيخ أحمد العبداهلل لـ »كونا« 
»ان االجتماع متيز بالشفافية التامة حيث 
استمعنا الى مقترحات حول كيفية التغلب 
على املشــــكالت ومواطن الضعف وكيفية 
تصحيح املســــار« مؤكدا ان »الســــلطتني 
التشريعية والتنفيذية أتتا اليوم للتأكيد على 
رسالة واحدة وهي ان الكويت مهتمة وجادة 

بتطبيق القرار 258 اخلاص بالبيئة«.
وأوضح ان االجتماع أســــفر عن وضع 

خريطة طريق ستتم متابعتها ووضع خطوات 
تنفيذها في األيام املقبلة مؤكدا »العزم على 
تطبيقهــــا بالتعاون مع األمم املتحدة حيث 
ميثل الوقت عامال اساسيا في هذه اجلزئية 

وال يحتمل التأخير أبدا«.
وأكد الشــــيخ أحمد العبداهلل »ان اكثر 
النقاط االيجابية التي اشادت بها اللجنة كانت 
تلك املتعلقة باحملميات الطبيعية التي اتخذ 
مجلس الوزراء قرارا بشأنها ومتثل حوالي 
12% من مساحة الكويت« مشيرا في الوقت 
ذاته الى »وجود مالحظات وأخطاء من قبل 

الكويت وسيتم تصحيحها«.
ولفت الى استمرار التواصل مع اللجنة 
من خالل اجتماع قادم سينعقد في الكويت 
خالل األسابيع املقبلة سيليه ايضا لقاء آخر 

في جنيڤ مستقبال.

من جهته اشار النائب د.علي العمير الى 
ان مشاركة جلنة شؤون البيئة مبجلس األمة 
امس كانت مهمة لسماع رأي املتخصصني 
املستقلني بهدف اســــتكمال مشوار اللجنة 
في متابعــــة امللف لوضــــع احلكومة امام 
مسؤولياتها. وأضاف العمير لـ »كونا« ان 
جلنة شؤون البيئة مبجلس األمة قد استمعت 
من اللجنة األممية الــــى ما لم تقم الكويت 
بتطبيقه حتى اآلن بشــــكل تام، مؤكدا في 
الوقت ذاته ادراكه حرص املسؤولني وحرص 
الوزير الشيخ احمد العبداهلل حيث تصب 
كل تلك اجلهود فــــي مصلحة الكويت لكن 
التنفيذ واجب في هذا املرحلة كي تتخلص 
الكويت من األثار السلبية على البيئة التي 

خلفها االحتالل العراقي.
وأوضح ان وفد مجلس األمة كجهة رقابية 

سيضع احلكومة أمام مسؤولياتها، مؤكدا 
على ان التأخير في التغلب على السلبيات 
التي حلقت بالبيئة جــــراء الغزو العراقي 

للكويت ليس في مصلحة الكويت.
واشار الى ان »فائدة هذا االجتماع ستعم 
على السلطتني التشريعية والتنفيذية حيث 
تعرفنا على مسؤولياتنا وبالتالي فسوف 
نضع كجهة رقابية السلطة التنفيذية أمام 
التزاماتها حتى تتم االســـتفادة من األموال 
في املشـــروعات املتخصصة املتعلقة مثال 
بالبحيرات النفطية واملياه اجلوفية«. وفي 
السياق ذاته رحب رئيس جلنة األمم املتحدة 
للتعويضات د.مجتبـــي كازازي لـ »كونا« 
بنتائج االجتماع معربا عن أمله في حدوث 
تقدم بامللفات التي مت تناولها في االجتماع على 

ان تتم متابعة امللفات الحقا في الكويت.


