
الجمعة 11 مارس 2011   3محليات

العالقات  يعق���د مجل���س 
العربية والدولية اجتماعا في 
اليوم في  العاشرة من صباح 
بي���روت لت���دارس التطورات 

العربية الراهنة.
وقال رئيس املجلس محمد 
الصقر ان االجتماع الس���ادس 
للهيئة التأسيسية ينعقد هذه 
املرة في بي���روت ويبحث في 
االحداث املتسارعة التي تشهدها 
معظم الدول العربية وما ميكن 
ان حتمل���ه هذه التطورات من 
انعكاسات ودور قوى املجتمع 
املدني واصحاب الفكر واخلبرة 

في التعامل مع املطالب الشعبية احلقة في االصالح 
وتطوير مجتمعاتها. ويحضر االجتماع اضافة 

الى الصقر كل من األمني العام 
للجامعة العربية عمرو موسى 
ورئيس الوزراء اللبناني السابق 
فؤاد السنيورة ورئيس مجلس 
االعيان االردني طاهر املصري 
ورئيس الوزراء العراقي السابق 
إياد عالوي ووزير اخلارجية 
املغربي السابق محمد بن عيسى 
والرئيس التنفيذي لبنك الكويت 
الوطني ابراهيم دبدوب ورئيس 
اجلامعة االفتراضية في سورية 
د.رياض الداودي ومستش���ار 
غرفة جتارة وصناعة الكويت 
ماجد جمال الدين وعضو هيئة 
التدريس في كلية العلوم السياسية في جامعة 

الكويت د.غامن النجار.

رئيس الوزراء استقبل رئيس وأعضاء »الغرفة«

استقبل س����مو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد امس 
رئيس غرفة جتارة وصناعة الكويت 
علي الغامن يرافقه كل من النائب 

االول لرئيس مجلس ادارة الغرفة 
خالد الصقر والنائب الثاني لرئيس 
الغرفة عبدالوهاب  ادارة  مجلس 
الوزان، حيث اهدوا س����موه عمال 

تذكاريا مبناس����بة الذكرى ال� 50 
لالستقالل والذكرى ال� 20 للتحرير 
والذكرى ال� 5 لتولي صاحب السمو 

االمير مقاليد احلكم.

بوينس اي���رس � كونا: أقام 
س���فيرنا لدى األرجنتني سعود 
الرومي حفل غداء في مقر السكن 
على شرف احتاد احملاربني الذين 

شاركوا في حترير الكويت.
ل���دى  وذك���رت س���فارتنا 
األرجنتني في بيان لها امس ان 
احلفل حض���ره رئيس االحتاد 
رامون بازان والس���كرتير العام 
ماريو لويس وعدد من اعضاء 

االحتاد وأعضاء السفارة.
وقدم بازان تهانيه � نيابة عن 
اعضاء االحتاد الذي يضم 473 
عضوا � للكويت أميرا وحكومة 
وشعبا مبناسبة مرور 20 عاما 
عل���ى التحري���ر و50 عاما على 
االس���تقالل و5 أعوام على تقلد 
الس���مو األمير الشيخ  صاحب 

صباح األحمد مقاليد احلكم.
البي���ان ان رئيس  وأوضح 
االحتاد أك���د رغبة األعضاء في 
تعزي���ز التواصل مع الش���عب 
الكويتي وزي���ارة الكويت متى 
الكويتية ذلك  ما رأت احلكومة 
مناس���با وعبر ع���ن احترامهم 
حلقوق اإلنسان والشعوب في 
تقرير مصيرها حسب تعبيره.

وم���ن جانبه، أكد الس���فير 
الرومي لرئيس االحتاد ترحيب 
الكويت بهم في بلدهم الثاني وان 
الشعب الكويتي لم ولن ينسى 
أصدقاءه الذي���ن وقفوا بجانبه 

في محنته.
وقد وجه اعضاء االحتاد دعوة 
الى السفير الرومي لزيارة مقر 
االحتاد ف���ي مدينة باهيا بالنكا 
التي تقع على بعد 600 كلم جنوب 
العاصمة بوينس ايرس، حيث 
ترسو الباخرتان اللتان شاركتا 
في حترير الكويت وذلك في شهر 

سبتمبر املقبل.
وأكد السفير الرومي ان احلفل 
كان عرفان���ا من الكويت ألبطال 
التحرير الذي���ن غادروا بالدهم 
ودفء أسرهم ليقفوا مع الشعب 
الكويتي في محنته وانه ايضا 
الى جتربتهم  فرصة لالستماع 
والتعرف على أبعاد الظلم الذي 
حلق بالكويت أثناء الغزو الغاشم 
وانه جسر للتواصل مع أصدقاء 

الشعب الكويتي.
وعقب انتهاء احلفل قدم السفير 
الرومي لضيوفه هدايا تذكارية 
حتمل شعار الكويت تعبيرا عن 

احترام الشعب الكويتي ألواصر 
الصداقة.

من جانب آخر، حضر سعود 
الروم���ي االحتف���ال الس���نوي 
الذي نظمته والية )مندوس���ا( 
األرجنتينية مبناسبة أعياد قطف 
العنب التي تعتبر من املناسبات 
الثقافية � االجتماعية التي تنظمها 

الوالية منذ عام 1936.
وذكر بيان صادر عن السفارة 
الرومي حضر  السفير  ان  امس 
االحتف���ال تلبي���ة لدعوة حاكم 
الوالية سيلسو جاك، موضحا 
ان االحتف���ال غالب���ا ما يتحول 
الى منتدى تكثر فيه املش���اهد 

السياسية.
الرومي  وأوضح ان السفير 
اجتمع مع حاك���م الوالية عقب 
انتهاء مراس���م االستقبال التي 
أقيمت على شرف املدعوين فيما 
أعرب احلاكم عن شكره لتلبية 
الدعوة واعتبر ذلك حضورا عربيا 
ميثل الس���فراء العرب الذين لم 

يحضروا احتفاالت هذا العام.
وأعرب حاكم الوالية مجددا عن 
رغبته في زيارة الكويت مع عدد 

من وزرائه ورجال األعمال.

محمد الصقر

صالح الفضالةالشيخ جابر املبارك

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد يتسلم درعا تذكارية من علي الغامن وخالد الصقر وعبدالوهاب الوزان

الفريق الشيخ أحمد اخلالد متوسطاً الضباط املرقني

السفير سعود الرومي خالل مشاركته في االحتفال

الشيخ د.محمد الصباح لدى مغادرته البالد متوجها إلى الرياض

مجلس العالقات العربية والدولية 
يجتمع في بيروت اليوم

الرومي أولم على شرف اتحاد المحاربين:
الكويت ال تنسى من دعمها وقت المحنة

»العدل«: الخميس لإلدارية والمالية والدخيل 
للخبرة والتحكيم والشرقاوي للتطوير اإلداري

محمد الصباح في الرياض للمشاركة 
في االجتماع الوزاري الخليجي

األمير هنأ رئيس موريشيوس بالعيد الوطني
بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس انيرود جوغناوث رئيس 
جمهورية موريشيوس الصديقة عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده 

متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ 

نواف األحمد ببرقي���ة تهنئة الى الرئيس انيرود 
جوغناوث رئيس جمهورية موريشيوس الصديقة 
ضمنها خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده 

متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس 

الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

الرياض � كونا: وصل نائب 
الوزراء ووزير  رئيس مجلس 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
الرياض أمس للمش���اركة  إلى 
في أعمال اجتماع الدورة ال� 118 
لوزراء خارجي���ة دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
والذي يأتي استكماال لالجتماع 
الوزاري نفس���ه الذي عقد في 

أبوظبى يوم االثنني املاضي.
وكان على رأس مس���تقبلي 
الشيخ د.محمد الصباح على ارض 
املطار وزير اخلارجية السعودي 
األمير س���عود الفيصل واألمني 
العام ملجلس التعاون اخلليجي 
عبدالرحمن العطية وس���فيرنا 
لدى اململكة العربية السعودية 
الشيخ حمد جابر العلي وعدد من 
املسؤولني في وزارة اخلارجية 
السعودية واألمانة العامة ملجلس 

التعاون.
وقد بحث وزراء اخلارجية 
خ���الل اجتماعهم الذي عقد في 
أبوظبي يومي االثنني والثالثاء 
العديد م���ن القضايا اخلليجية 
السياسية واالقتصادية والبيئية 

واإلنسانية كما اجروا مباحثات 
مع الدول واملجموعات االقتصادية 

الصديقة.
وكان الوزراء قد طالبوا في 
خت���ام اجتماعهم مجلس األمن 
باتخاذ إجراءات كفيلة بحماية 
املدنيني في ليبيا كما دعوا الى 
عقد اجتم���اع ملجلس اجلامعة 
العربية لبح���ث هذا املوضوع 
وبالفعل سيعقد االجتماع يوم 

السبت املقبل في القاهرة.

من جانب آخر تلقى الشيخ 
د.محمد الصباح رسالة خطية 
من وزير خارجية اجلمهورية 
التركي���ة أحم���د داود أوغل���و 
الثنائية بني  تتصل بالعالقات 
البلدين الصديقني وبحث سبل 

تطويرها.
الش���يخ د.محمد  كما تلقى 
الصباح رسالة مماثلة من وزير 
خارجية جمهورية قرغيزستان 

رسالن كازاكباييف.

في قرار للحماد بتسمية اختصاصات وكالء العدل المساعدين

اصدر نائ����ب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون القانونية ووزير 
العدل ووزير االوقاف والشؤون 
االسالمية املستشار راشد احلماد 
قرارا وزاريا بتسمية اختصاصات 
وكالء وزارة العدل املساعدين الذين 
صدر بتعيينهم مرس����وم اميري 
االحد املاضي، وق����د نص القرار 
على تسمية فيصل اخلميس وكيال 
مساعدا للشؤون االدارية واملالية 
وخال����د الدخيل وكيال مس����اعدا 
لشؤون اخلبرة والتحكيم وعمر 
الشرقاوي وكيال مساعدا لشؤون 

التطوير االداري واالعالم.
وشغل اخلميس قبل تعيينه 
وكيال مساعدا مديرا الدارة الشؤون 

االدارية، كما شغل الدخيل مديرا 
املالي����ة وعمر  الش����ؤون  الدارة 
الش����رقاوي مديرا الدارة الرقابة 
االداري����ة واملالي����ة والهندس����ية 

والعقود.
من جانب آخ����ر، يصل البالد 
االحد املقبل وزير العدل بجمهورية 
البانيا بويار نيش����اني في زيارة 
ايام تلبية لدعوة  تستغرق عدة 
الوزراء  من نائب رئيس مجلس 
للشؤون القانونية ووزير العدل 
ووزير االوقاف والشؤون االسالمية 
املستشار راشد احلماد، ويرافق 
الوزي����ر االلباني وف����د قضائي 
وقانوني رفيع املس����توى يضم 
عضو احملكم����ة العليا في البانيا 

اليكساندر موكاي ومستشار وزير 
العدل ايليا يولداشي والسكرتير 
الع����دل فلوريان  ل����وزارة  العام 
العامة للخدمات  نوري واملديرة 
املس����اندة والتكام����ل االوروبي 
مانوييال مورثي، وسيعقد الوزير 
االلباني جلسة مباحثات مع الوزير 
احلماد وقيادات وزارة العدل، كما 
سيلتقي برئيس املجلس االعلى 
للقضاء املستشار يوسف الرشيد 
واعضاء املجلس وسيقوم بزيارة 
معهد الكويت للدراسات القضائية 
والقانونية وعدد من احملاكم وذلك 
وفقا لبرنامج الزيارة املعد من قبل 
الوزارة النشطة زيارة وزير العدل 

االلباني والوفد املرافق.

الكويت تعرب عن قلقها إزاء مضايقة 
المحجبات في بعض الدول

الحرس الوطني افتتح
 دورة التوجيه المعنوي

افتتح رئيس نادي ضباط احلرس الوطني املقدم عبدالكرمي 
العم���ران دورة التوجيه املعن���وي للضباط رقم 8 نيابة عن 
مدي���ر مديرية التوجيه املعنوي والتي تقام في نادي ضباط 

احلرس الوطني بالفنيطيس.
ورحب املقدم العمران مبنتس���بي الدورة من الضباط كما 
أعرب عن سعادته البالغة ملشاركة ضباط من اجليش الكويتي 
في هذه الدورة، ما يجس���د عمق التالحم ووحدة الصف. من 
جانبه، أكد رئيس ن���ادي الضباط املقدم عبدالكرمي العمران 
ضرورة االستفادة مما يطرح من احملاضرات العملية والنظرية 
على أيدي أس���اتذة متخصصني في مجال اإلعالم والعالقات 
العامة إلعدادهم في نهاية ال���دورة كضباط توجيه معنوي 
ومزاولة العمل املعنوي في وحداتهم التي ينتس���بون إليها، 
متمنيا التوفيق للجميع نحو كل ما من شأنه رفع اسم الكويت 

الغالية في جميع احملافل.

جنيڤ � كونا: أعربت الكوي���ت أمام الدورة ال� 16 ملجلس 
حقوق اإلنسان امس عن قلقها إزاء املضايقات التي تتعرض 
لها املرأة املس���لمة في بعض الدول نتيجة ارتدائها احلجاب، 
مش���يدة في الوقت ذاته مبا ذكره مقرر األمم املتحدة اخلاص 

املعني بحرية الدين واملعتقد حول هذا األمر.
وقالت الباحثة السياس���ية ب���إدارة املنظمات الدولية في 
اخلارجية رانيا املليفي ان الدستور الكويتي يكفل حق الفرد 
في ممارس���ة معتقداته وفقا للم���ادة 29 التي تنص على أن 
الناس سواسية في الكرامة االنسانية دون متييز بينهم بسبب 

اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدين.
وأشارت في كلمتها امام املجلس الى انشاء الكويت مركزا 
عامليا للوسطية اميانا منها بنشر التسامح الديني بني الشعوب 
الى جان���ب احترام معتقدات الديانات الس���ماوية والوقوف 
ضد اس���تخدام املعتقدات الدينية للتمييز بني أفراد املجتمع 
واحترام خصوصيات الش���عوب وبشكل خاص في املساواة 

والعيش املشترك.
وأوضحت في هذا الصدد أهمية دور األس���رة في تأصيل 
القيم الدينية واالخالقية الصافية ومبادئ العدالة املشتركة 
التي تنادي بها جميع األديان والتي من ش���أنها تعزيز مبدأ 
التس���امح الديني للقضاء على جميع أشكال التعصب ونبذ 

التطرف.
وركزت املليفي أمام املجلس على خطاب صاحب الس���مو 
األمير الشيخ صباح األحمد أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
خالل املبادرة اخلاصة بحوار األديان في نوفمبر 2009 عندما 
قال سموه »ان االديان السماوية في جوهرها ونهجها وتعاليمها 
تقدم احللول للمشاكل التي تواجه البشرية وليست بأي حال 
من األحوال سببا في تلك املشاكل وبالتالي فعلى رجال الدين 
املثقفني من كل الديانات مس���ؤوليات في إبراز تلك احلقائق 
واملساعدة على تصحيح املفاهيم اخلاطئة في أذهان املنتسبني 

لتلك العقائد«.

النائب األول: التعاون مع جهاز البدون وتقديم العون له 
ألداء مهمته وإنجازها على النحو المأمول

رئيس األركان قّلد عددًا من الضباط رتبهم الجديدة

الكويت االنسانية  ملكتسبات 
وتبرز الوجه احلضاري الذي 
عرفت به وتعكس بجالء صورة 
املجتمع الكويتي وقيمه وثوابته 
الراسخة وحرصه على البذل 
والعطاء والعمل اخليري بجميع 

مجاالته وميادينه.
وحث الشيخ جابر املبارك 
اجلهات املعنية وجميع االطراف 
على التعاون مع اجلهاز وتقدمي 
العون واملس���اعدة ل���ه ألداء 
مهمت���ه واجنازها على النحو 
املأمول لتتسنى معاجلة هذه 
املش���كلة على نح���و جذري 
شامل يراعي جميع االعتبارات 
االنسانية واالمنية والقانونية 
واالجتماعي���ة واالقتصادية 

وغيرها.

الع���دل وغيرها م���ن اجلهات 
ذات الصلة من اجل التنسيق 
معها حول جميع االج����راءات 
التفصيل���ية الكفيلة باستكمال 
تأمني تلك املزايا واخلدم����ات 
والتس���هيالت ألصحابها وفي 
العامل�����ون ف���ي  مقدمته���م 
املؤسسات العسكرية وابناء 
الكويتيات ومن اثبتوا اقامتهم 
في البالد من���ذ عام 1965 وما 
قبله حتى يتم استكمال جميع 

احلاالت.
واشاد الشيخ جابر املبارك 
باجلهود اجلادة التي يقوم بها 
اجله���از بالتعاون مع اجلهات 
احلكومية املعنية، مؤكدا ان هذه 
اخلطوة متثل نقلة حضارية 
واجن���ازا مميزا واضافة مهمة 

اتخاذه���ا مع كل م���ن وزارة 
التربي���ة  ووزارة  الصح���ة 
ووزارة  الداخلي���ة  ووزارة 
التج���ارة والصناعة ووزارة 

غير قانونية في اطار القوانني 
واالنظمة السارية.

ومت خالل اللقاء استعراض 
االج���راءات التنفيذية التي مت 

قام رئيس األركان العامة للجيش الفريق احمد اخلالد بتقليد كوكبة 
من الضباط املرقني رتبهم العسكرية من رتبة رائد الى رتبة مقدم تنفيذا 
للمرسوم األميري الصادر من صاحب السمو األمير القائد األعلى للقوات 

املسلحة الشيخ صباح األحمد.
وقال رئيس األركان في كلمة وجهها الى الضباط املرقني »يسعدني 
وزمالئي اعضاء مجلس الدفاع العسكري وقادة الوحدات ان نشارككم 
ه����ذه الفرحة وأنقل إليكم تهنئة ومباركة النائب األول لرئيس مجلس 

الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك«.
ومتنى الفريق اخلالد ان تكون هذه الترقية »دافعا للضباط املرقني 
لبذل املزيد من اجلهد والعطاء املتواصل والتقيد بحسن القيادة والتدريب 
واملتابعة ووضع كل قدراتهم خلدمة الوطن ودوام األمن واالس����تقرار 
حتت ظل صاحب الس����مو األمير القائد األعلى للقوات املسلحة وسمو 

ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء«.
حضر مراس����م التقليد نائب رئيس األركان العامة للجيش الفريق 
الركن خالد اجلراح وأعضاء مجلس الدفاع العس����كري وعدد من كبار 

ضباط اجليش.
من جانب آخ����ر، عقدت جلنة االحتفاالت العس����كرية صباح امس 
اجتماعها اخلتامي في مبنى هيئة العمليات واخلطط برئاسة األركان 
العامة للجيش برئاسة رئيس اللجنة اللواء الركن عبدالرحمن العثمان 
معاون رئيس األركان لهيئ����ة العمليات واخلطط وأعضاء اللجنة من 
مختلف وحدات اجليش ووزارات ومؤسسات وهيئات الدولة املشاركة 
في اإلعداد والتحضير للعرض العسكري )عرض الوفاء( الذي أقيم في 
منطقة كاظمة على طريق الصبية ملناقش����ة أهم املعاضل واإليجابيات 
والسلبيات لوضع احللول والتواصي املناسبة لها لتالفيها في املستقبل 
وبلورتها وصياغتها إلقرارها وإعدادها في تقريرها النهائي بعد اعتمادها 

من رئيس اللجنة العسكرية ورفعها الى اللجنة العليا لالحتفاالت.

التقى النائب االول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
املبارك رئيس  الش���يخ جابر 
ادارة اجلهاز املركزي  مجلس 
ملعاجل���ة اوض���اع املقيم���ني 
بصورة غي���ر قانونية امس 
مع الرئيس التنفي���ذي للجهاز 
الفضالة، حيث عرض  صالح 
التفاصي���ل واخلطوات  عليه 
الت���ي مت اتخاذه���ا م���ن قبل 
اجله���از بالتعاون مع اجلهات 
املخت����لفة ذات الصلة من اجل 
تفعيل ق���رار مجلس الوزراء 
ف���ي اجتم����اع���ه االخير في 
ش���أن تأمني املزايا واخلدمات 
ف���ي املجاالت  والتس���هيالت 
االنس���انية واالجتم����اعي���ة 
واملدني���ة للمقيم���ني بصورة 

أكد خالل لقائه الفضالة أن الجهاز خطوة تمثل نقلة حضارية وإنجازًا مميزًا

تمنى أن تكون الترقية دافعًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء


