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العفاسي: مجلس الوزراء يتجه ملنح 
جمعيات النفع العام مقرات مشتركة

اكد وزير الشؤون االجتماعية والعمل الفريق 
د.محمد العفاسي ان جائزة األم املثالية برئاسة 
الشيخة فريحة االحمد تقدم خدمة اجتماعية 
كبيرة في لم شمل االسرة الكويتية وترسيخ 
مب���ادئ الدين االس���امي احلنيف في توثيق 
اواصر الترابط االس���ري وتقدير دور األم في 
املجتمع واالسرة في ابراز حقيقة دور األم في 
االيثار وغرس ح���ب الوطن وحتقيق النجاح 
لابناء من خال حسن التربية والنشأة التي 

اكد عليها ديننا احلنيف.
جاء ذلك خال اس���تقبال الوزير للشيخة 
فريحة االحمد رئيسة جائزة األم املثالية والتي 
اش���ادت من جانبها بدور وزارة الشؤون في 
الرعاية واخلدمات التي تقدمها لفئات عديدة 
في املجتمع من معاقني ورعاية اسرية وتنمية 
املجتمع وحدائق االطفال ومشروع »من كسب 
ي���دي« والتي تفوق اي خدم���ات تقدمها اكبر 

الدول املتقدمة في العالم.
كما اش���ادت بدور الوزير في دعم انشطة 
اجلائ���زة واهتمامه ودعمه لها وناقش���ت مع 
الوزير سبل زيادة التعاون بني اجلائزة والوزارة 

وجمعيات النفع من خال طرح فكرة الشراكة 
والدعم املخص���ص للجمعيات كما طلبت من 
الوزير مخاطبة البلدية لتوفير أراض القامة 
مقرات لهذه اجلمعيات، كما اشارت الى اقتراح 
باستغال صاالت تنمية املجتمع القامة ندوات 
او محاضرات وورش عم���ل جلمعيات النفع 

العام.
ومن جانبه اوضح الوزير أن وزارة البلدية 
تعاني من ش���ح في االراضي املخصصة ملثل 
هذه املطالبات كما ذكر أن مجلس الوزراء لديه 
توجه ملنح جمعيات النفع العام مقرات وقاعات 
مشتركة كأحد احللول املطروحة لتشارك هذه 
اجلمعيات في نظام ال�� B.O.T، مشيرا الى ان 
تقيي���م اداء واجنازات جمعي���ات النفع العام 
سيكون هو املعيار في اعادة النظر في سياسة 
الدع���م املمنوحة من قبل الدول���ة، مفيدا بأنه 
ال يجوز ان تتس���اوى جمعي���ات النفع العام 
الفاعلة في املجتمع مع مثياتها التي ال تؤدي 
الدور املنوط بها وحتقيق االهداف التي اشهرت 
من اجلها، وحضر اللق���اء اعضاء جائزة األم 

املثالية.

د.محمد العفاسي خال استقباله الشيخة فريحة االحمد واعضاء جائزة األم املثالية

أكد أن جلائزة األم املثالية دوراً كبيراً في لّم شمل األسرة

الش���يخ ناصر احملمد األحمد 
والوفد املرافق له الى البرازيل 
في يوليو املاضي والتي تعد 
الزيارة الرسمية األولى التي 
يق���وم بها رئيس حكومة في 

الكويت الى البرازيل.
كما أبدى الطرفان حرصهما 
التي  على متابعة االتفاقيات 
مت التوقي���ع عليها خال تلك 
الزيارة في املجاالت االقتصادية 
والبيئية والتعاون في املجاالت 
التقنية والرياضية واخلدمات 

اجلوية.
الوزير  أبدى نائ���ب  وقد 
البرازيلي استعداده ومسؤولي 
اخلارجية البرازيلية للتواصل 
املشترك مع السفارة الكويتية 
لتق���دمي جميع أن���واع الدعم 
واملساعدة في سبيل حتقيق 
كل ما يخدم تعزيز العاقات 

الوثيقة بني البلدين.

للتطورات التي تشهدها الباد 
وخاصة تلك املتعلقة باألزمة 
السياسية التي ألقت بظالها 
على املسرح السياسي احمللي 
في األشهر اخلمسة املاضية.

الكويت  وثّم���ن موق���ف 
البوسنة  املس���اند لتطلعات 
والهرسك في االنضمام لاحتاد 
األوروبي، مبينا ان مس���اندة 
الكويت للبوسنة والهرسك في 
هذا املجال تعكس وعي قيادة 
الكويت احلكيمة ألهمية األمن 
واالستقرار اللذين ستشهدهما 
الباد في حال وجودها حتت 

مظلة االحتاد األوروبي.
ومن جانب آخر، أكد عارف 
حوجيتش ل� »كونا« اهمية ما 
توصلت اليه األحزاب البرملانية 
الفيدرالية مؤخرا والذي متثل 
في تشكيل حكومة فيدرالية 
جديدة وهو األمر الذي اخرج 
الدستوري  الفراغ  الباد من 
الذي ش���هدته طوال الشهور 

املاضية.
وكشف ان موافقة البرملان 
الفيدرال���ي عل���ى تش���كيلة 
احلكومة الفيدرالية بعد مضي 
أكثر من خمس���ة أشهر على 
االنتخابات البرملانية ستساهم 
في تعجيل برنامج االصاحات 
التشريعية التي تسعى الباد 

الى حتقيقها.
وأوض���ح ان التوصل الى 
اتفاق سياسي لتشكيل حكومة 
فيدرالية قد جنب الباد الوقوع 

خالل مأدبة عشاء أقامها سفيرنا لدى سراييڤو على شرفه

عبدالصمد بحث مع نائب وزير اخلارجية
البرازيلي دعم العالقات الثنائية

مسؤول بوسني: نقّدر موقف الكويت 
الداعم لوحدة األراضي البوسنية

في مأزق كبير كاد يؤدي الى 
انهيار عمل السلطة التنفيذية 
التي بقيت في حالة شلل فترة 
طويلة باإلضافة الى انها جنبت 
الباد اخلوض في انتخابات 

جديدة.
يذك���ر ان الس���فير خلف 
أقام مأدبة عشاء على شرف 
مستش���ار مجلس الرئاس���ة 
البوسنية والسفير األميركي 
وعدد من الس���فراء األجانب 
اس���تمع من خالها لش���رح 
ع���ن التط���ورات الراهنة في 
الباد ومامح السياسة التي 
ستنتهجها احلكومة اجلديدة 

في املرحلة املقبلة.

� كون���ا: بحث  برازيلي���ا 
سفيرنا لدى جمهورية البرازيل 
االحتادية الس���فير يوس���ف 
عبدالصمد م���ع نائب وزير 
البرازيلي خوي  اخلارجي���ة 
نوغيرا مبقر وزارة العاقات 
اخلارجية البرازيلية العاقات 
الثنائية بني الكويت والبرازيل 

في شتى املجاالت.
وذك���رت س���فارتنا لدى 
البرازيل في بي���ان لها أمس 
ان اجلانب���ني أك���دا ضرورة 
االس���تمرار والتواص���ل في 
العمل على متابعة كل ما يخدم 
الطيبة  العاقات  تعزيز هذه 
البلدين. واس���تعرض  ب���ني 
السفير عبدالصمد ونائب وزير 
النتائج  البرازيلي  اخلارجية 
الزيارة  التي متخضت ع���ن 
الرسمية والتاريخية التي قام 
بها سمو رئيس مجلس الوزراء 

س���راييڤو � كونا: أعرب 
كبير املستشارين في مجلس 
الرئاسة البوسنية نركز عارف 
حوجيتش أمس عن ش���كره 
وتقدي���ره للدعم السياس���ي 
الذي تقدمه الكويت للبوسنة 
والهرس���ك، مش���يدا مبوقف 
الكويت الداعم لوحدة األراضي 

البوسنية.
وأكد عارف حوجيتش في 
تصريح ل� »كونا« ان البوسنة 
والهرسك تثّمن موقف الكويت 
جتاهها وال���ذي متثل بتأكيد 
سفير الكويت لدى سراييڤو 
محم���د خلف عل���ى حرص 
الكويت على س���يادة الدولة 
التفرقة  البوسنية بعيدا عن 

واالنقسام.
وكشف عارف حوجيتش 
انه أجرى بعض املش���اورات 
مع كل من السفيرين الكويتي 
واألميركي وعدد من السفراء 
األجانب خال مأدبة عش���اء 
الكويتي على  اقامها السفير 
شرفه وشرف بعض السفراء 
األجانب في س���راييڤو أمس 
األول، مبينا انه اطلع احلضور 
التي  الراهنة  التطورات  على 
تشهدها الس���احة السياسية 

في البوسنة والهرسك.
وأشار عارف حوجيتش الى 
ان السفير خلف عبر له عن 
الكويت باملستجدات  اهتمام 
البوس���نة  الت���ي تش���هدها 
والهرسك من خال مراقبتها 

السفير يوسف عبدالصمد

السفير محمد فاضل خلف

احتفل����ت قي����ادة التعلي����م 
الوطني  العسكري في احلرس 
بتخريج دورة رماية املس����دس 
العس����كري للضباط رقم )10( 
والتي عقدت في ميدان الشهداء 
مبعسكر الصمود بحضور قائد 
التعليم العسكري العميد الركن 

م.هاشم عبدالرزاق الرفاعي.
وش����ارك في الدورة عدد من 
ضباط احلرس الوطني ووزارة 

ڤيين���ا � كون���ا: وصل ممثل 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وزير النفط ووزير االعام 
الشيخ أحمد العبداهلل الى العاصمة 
النمساوية ڤيينا الفتتاح املعرض 
العاملي )املتنقل( الرابع من نوعه 
لدار اآلثار االسامية بعنوان »الفن 

في احلضارة االسامية«.
وكان في طليعة مس���تقبلي 
العبداهلل والوفد  الش���يخ أحمد 
املرافق له س���فيرنا لدى النمسا 
محم���د س���عد الص���ال وأركان 
الس���فارة في ڤيينا ومسؤولون 
عن دار االثار االس���امية اضافة 
الى مدير قس���م البروتوكول في 
اخلارجية النمساوية. ومن املقرر 
أن يفتتح ممثل صاحب الس���مو 
األمير والرئيس النمساوي هاينز 
فيشر معرض الفن في احلضارة 
االس���امية الذي يقام في قاعات 

متحف تاريخ الفن في وسط ڤيينا 
مبشاركة املشرفة العامة على دار 
اآلثار االس���امية الشيخة حصة 

الصباح مساء غد االثنني.
ويأتي اختيار النمسا الستضافة 

احل���دث الثقافي امله���م في اطار 
ح���رص الكويت والنمس���ا على 
الدفع بعاقات الصداقة والتعاون 
املتميزة بني البلدين، السيما بعد 
الزيارة التي قام بها رئيس النمسا 
هاينز فيشر على رأس وفد رفيع 
املس���توى الى الكويت في يناير 

عام 2009.
الثقاف���ي  ويعتب���ر احل���دث 
فرصة جديدة الطاع دول العالم 
على ما يزخ���ر به العالم العربي 
واالسامي بشكل عام والكويت 
بشكل خاص من موروث ثقافي 
ومخزون حضاري وفكري يقوم 
على التسامح والتعاون والتآخي 

مع جميع شعوب العالم.
ويض���م مع���رض الف���ن في 
احلضارة االسامية الذي حترص 
حكوم���ة الكويت على رعايته ما 
يزيد على 350 قطعة من املشغوالت 

والتحف واملخطوطات واالعمال 
الفنية الرائعة بينها مجموعة نادرة 
متثل بثرائها املتنوع ألف عام من 
ثقافة احلضارة االسامية الفنية 
باتساعها اجلغرافي من اسبانيا 

الى الصني.
وأشاد النائب العربي في برملان 
ڤيينا احمللي وأحد مستش���اري 
النمس���اوي للش���ؤون  الرئيس 
العربية واالسامية عمر الراوي 
ف���ي تصري���ح لوكال���ة االنباء 
الكويتية )كون���ا( بهذه املبادرة 
املهمة التي من ش���أنها أن تبرز 
للعالم الغرب���ي اجلانب الثقافي 
املشرق من مخزوننا احلضاري 
والفكري والرد عل���ى االتهامات 
العربية  املغرض���ة للحض���ارة 
واالسامية الصادرة خاصة من 
التي  اليمينية املتطرفة  األحزاب 

تعادي االسام واملسلمني«.

الدفاع مما يجسد التعاون وتبادل 
اخلبرات والتدريب بني املؤسسات 

العسكرية.
وق����دم آمر ميدان الش����هداء 
الركن  الدورة املقدم  ومش����رف 
س����عود عقاب اجلنف����اوي في 
كلمة له بحف����ل التخرج اهم ما 
الدورة من فعاليات  اش����تملته 
وبرامج مس����اعدة على تطوير 
ف����ي مهارات  ق����درات الضباط 

الرماي����ة وكيفي����ة اس����تخدام 
املسدس واألسلحة اخلاصة بقدرة 

واحترافية.
وقام قائد التعليم العسكري 
بتوزيع الشهادات واجلوائز على 
اخلريجني، مشيدا باملستوى الذي 
مت الوصول اليه من مهارات رماية 
دقيقة لألهداف من مسافات عدة 

وفي مختلف الظروف.
ودعا اخلريجني الى االستمرار 

في بذل املزيد من اجلهد للوصول 
الى اعل����ى درج����ات اجلاهزية 
القتالي����ة وفق����ا لتوجيه����ات 
القيادة العليا باحلرس الوطني 
ومتاشيا مع األهداف التشغيلية 
للخطة االستراتيجية اخلاصة 
باحلرس الوطني والتي تهدف الى 
االرتقاء مبنظومته وتعزيز اطر 
التنسيق والتعاون مع املؤسسات 

العسكرية واألمنية في الباد.

املقدم الركن سعود اجلنفاوي متوسطا اخلريجني

خالل مؤمتر صحافي مبناسبة مرور 40 عامًا على العالقات بني الكويت والصني

السفير الصيني: مطالب الكويت إلنهاء ملفاتها العالقة
مع العراق شرعية.. وعلى بغداد االلتزام بالقرارات األممية

ممثل األمير يفتتح »الفن في احلضارة اإلسالمية« في ڤيينا غدًا

أكد السفير الصيني لدى الباد 
هوانغ جيمني ان العاقات الثنائية 
بني ب����اده والكوي����ت ترجع إلى 

خمسينيات القرن املاضي.
كام جيمني ج����اء في مؤمتر 
صحاف����ي  عق����ده صب����اح امس 
مبناسبة مرور 40 عاما على إقامة 
العاقات الديبلوماسية بني الصني 

والكويت.
واس����تعرض جيم����ني تاريخ 
العاق����ات الكويتي����ة � الصينية 
منذ اس����تقال  الكويت عام 1961 
حيث بعث رئيس مجلس الوزراء 
الصيني آنذاك شوان الي ببرقيات 
التهاني نيابة عن احلكومة الصينية 
للحكومة الكويتي����ة، إضافة الى 
الزيارة التي قام بها األمير الراحل 
الشيخ جابر األحمد � رحمه اهلل � 
إلى الصني عام 1965 على رأس وفد 
عندما كان وزيرا للمالية والصناعة 

والتجارة.
حيث اس����تقبل بحف����اوة من 
اجلان����ب الصين����ي والتقى معه 

الرئيس ليوتادتشي.
وبني جيم����ني ان هذه الزيارة 
ارست اسسا متينة القامة عاقات 
ديبلوماسية بني البلدين في وقت 
الح����ق وتعميق العاق����ات التي 
وصفها بالودية بني اجلانبني في 
ش����تى املج����االت. وتوطدت هذه 
العاقات عام 1971 بإقامة عاقات 
ديبلوماسية بني البلدين مما فتح 
عهدا جدي����دا للعاقات، الفتا الى 
ان الكويت كانت اول دولة عربية 
خليجية تقيم عاقات ديبلوماسية 
مع الصني. وأكد  جيمني ان خال 
التواصل الودي الطويل املدى ظل 
الفهم والدعم  البلدان يتب����ادالن 
فيما يتعل����ق باملصالح احليوية 
ببعضهما البعض والتعاون املثمر 

في الشؤون الدولية واإلقليمية.
وقال جيم����ني: وعند االحتال 
العراقي الكويت في اغسطس عام 
1990 أصدرت احلكومة الصينية 

وأعرب عن سعادة باده مبرور 
40 س����نة على إقام����ة العاقات 
الديبلوماسية بني الصني والكويت 
وبالنتائج املثمرة التي حتققت في 
العاقات الثنائية، وقال: اتفقنا مع 
اجلانب الكويتي على إقامة سلسلة 
املناسبة منها  من االنشطة بهذه 
اقامة االس����بوع الثقافي واصدار 
الظروف التذكارية وغيرها، مؤكدا 
تطلع باده الى آفاق مشرقة لزيادة 
تطوير هذه العاقات بني البلدين 
في املستقبل، وتس����تعد الصني 
للعمل مع الكويت الستثمار مناسبة 
مرور 40 سنة على إقامة العاقات 
الديبلوماسية بني البلدين ملواصلة 
تعميق الروابط الودية والتعاون 
العملي في مختلف املجاالت وذلك 
على أس����اس االحت����رام املتبادل 

واالستفادة املشتركة.
ونف����ى جيمني ان تكون االيام 
املقبل����ة حتمل زيارات رس����مية 
ملس����ؤولني من باده الى الكويت 
او مسؤولني كويتيني الى الصني، 
مشيرا الى ان نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لش����ؤون االسكان ووزير 
الدولة لشؤون التنمية الشيخ احمد 
الفهد قام بالعدي����د من الزيارات 

للصني في الفترة املاضية.
وعن موقف باده جتاه تشكيل 
جلنة ثنائية كويتية � عراقية حلل 
امللفات العالقة بينهما قال جيمني: 
نحن دائما ندعو العراق الى االلتزام 
بجميع القرارات االممية مش����يدا 
البلدين  الثنائية بني  باحلوارات 
من خال اللقاءات التي تعقد بني 

مسؤولي البلدين.
واكد ان اجلانبني قادران على 

تسوية امللفات العالقة بينهما.
وأض����اف: ان املوقف الصيني 
واضح جت����اه امللفات العالقة بني 
الكويت والعراق معتبرا ان املطالب 

الكويتية شرعية.
بشرى الزين  ٭

الديبلوماسي بني البلدين وذكر ان 
باده استوردت من الكويت نحو 10 
مايني طن من النفط اخلام في العام 
الذي سجل رقما قياسيا  املاضي 
في التاريخ، واصبحت الكويت من 
الرئيسية املصدرة للنفط  الدول 
اخلام الى الص����ني، باالضافة الى 
توقي����ع االتفاقية الطويلة األجل 
للنفط اخلام بني املؤسسات النفطية 
للبلدين، ومت توقيع االتفاقية قبل 
ايام إلنشاء مشروع مصفاة ومجمع 
بتروكيماويات في جنوب الصني 
وذلك باالستثمار املشترك الصيني 
والكويتي وبتكلفة اجمالية نحو 
10 مليارات دوالر، وهو سيصبح 
اكبر مشروع من نوعه في الصني، 
ومن املتوقع ان يت����م اجناز هذا 
املش����روع في عام 2014، وتعمل 
حاليا اكثر من 20 شركة صينية 
في الكويت تشمل اعمالها خدمات 
البت����رول واملواصات  هندس����ة 
التحتي����ة واملقاوالت،  والبني����ة 
وتساهم مساهمة ايجابية في البناء 
االقتصادي للكويت، ولفت الى ان 
انشطة وجهود الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية تساهم 
منذ عام 1982 في تقوية العاقات 

الصينية � الكويتية.

ف����ورا بيانا أعلن في����ه معارضة 
االحتال الغاش����م للع����راق على 
الكويت، ودعم احلكومة الكويتية 
الش����رعية برئاسة االمير الراحل 
الش����يخ جابر االحمد، ومطالبة 
العراق بسحب جيشها من الكويت 
با ش����رط، واس����تعادة استقال 
الكويت وسيادتها وسامة اراضيها 
وحكومتها الشرعية. كما زار الكويت 
رئيس مجل����س الوزراء الصيني 
لي بانغ ف����ور حتريرها في عام 
1991. ثم ساهمت الصني في اعمال 
إطفاء حرائق اآلبار النفطية واعادة 
البناء االقتصادي في الكويت. وقام 
األمير الراحل الشيخ جابر األحمد 
بزيارة رسمية إلى الصني بدعوة 
من القيادة الصينية إبان االحتال 

العراقي للكويت.
الس����نوات  وتاب����ع وخ����ال 
ال� 40 املنصرمة، ش����هد التعاون 
بني الصني والكويت في مجاالت 
االقتص����اد والتج����ارة والطاقة 
واملواصات والبنية التحتية تطورا 
التبادالت  مستمرا، وازداد حجم 
الثنائية بشكل سريع.  التجارية 
ففي ع����ام 2010 بلغ 8.5 مليارات 
دوالر، بزيادة تعادل اكثر من 40 
ضعفا باملقارنة مع بداية التبادل 

السفير هوانغ جيمني

الشيخة حصة الصباحالشيخ أحمد العبداهلل

ال توجد شركات نفطية صينية تعمل في ليبيا
أكد جيمني في رده على سؤال حول موقف بالده 

من القرار األممي 1972 القاضي بفرض حظر جوي 
على ليبيا وحتفظ الصني على القرار بسبب دعوة 

القذافي للشركات الصينية لالستثمار في ليبيا 
في املجال النفطي ان هذا الكالم غير صحيح، وال 
يوجد لدينا شركات نفطية تعمل في ليبيا، مبررا 

موقف بالده لرفضها للتدخل العسكري هناك.
وقال بيان الصني كان واضحا ويؤكد ضرورة 

التزام مجلس األمن الدولي مبقاصد ومبادئ 
ميثاق األمم املتحدة وقواعد القانون الدولي ذات 

الصلة، واحترام سيادة ليبيا واستقاللها ووحدتها 
وسالمة اراضيها وانهاء االزمة احلالية في ليبيا 

عبر احلوار وغيره من الوسائل السلمية.
واضاف: الصني في بيانها رفضت استعمال القوة 
في العالقات الدولية وحتفظها حتفظا شديدا على 

بعض بنود القرار.

الرفاعي دعا اخلريجني لبذل املزيد للوصول إلى أعلى درجات اجلاهزية القتالية

احلرس الوطني احتفل بتخريج دورة رماية املسدس


