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أكد نائب املدير العام لشؤون قطاع التخطيط 
والتصميم في املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
م.فهد السعيد أن مشروع التعداد العام للسكان 
واملباني واملنشآت للكويت للعام 2011، أحد أهم 
املرتكزات التنموية، كونه متطلب حضاري يساهم 
وبصورة فاعلة في رسم مستقبل أفضل للبالد، 
مشيرا الى ان املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
تنظر بعني االهتمام إلى عملية التعداد وحتليل 
نتائجه للوصول الى تقدمي خدمة مميزة للمواطنني 
واملقيمني املس����تفيدين من املدن االسكانية التي 

ستقيمها املؤسسة خالل املرحلة املقبلة.
وقال الس����عيد في تصريح صحافي إنه »من 
املعلوم أن أعداد الس����كان وتصنيفاتهم السنية 

الري����اض � كونا: يعد يوم ال� 25 من مايو من 
كل عام محطة هامة تتجدد فيها لدى الش����عوب 
اخلليجية ذكرى ميالد مجلس التعاون اخلليجي 
كتكتل سياس����ي واقتصادي لم يقتصر تأثيره 
على رفد العالم بالنفط والغاز وامنا مبوازاة ذلك 
اطالقه مبادرات جريئة ملعاجلة القضايا االقليمية 
والدولية. ويصادف غدا األربعاء حلول الذكرى 
ال�30 لتأس����يس مجلس التعاون في العام 1981 
الذي شكل بنجاح وحدته وصموده في مواجهة 
التحديات عالمة فارقة في تاريخ العمل العربي 
املش����ترك بتقدميه منوذجا لتجربة التزال تعد 

األبرز على صعيد الوطن العربي.
ففي 25 ماي����و 1981 تواثق قادة دول مجلس 
الس����ت )الس����عودية والكويت وقطر  التعاون 
والبحرين واالمارات وس����لطنة عمان( في قمة 
عقدت في ابوظبي على حتقيق التنسيق والتكامل 
والترابط بني دولهم في جميع امليادين وصوال الى 
وحدتها. ولم يكن قرار تأسيس مجلس التعاون 
وليد اللحظة بل جتسيد مؤسسي لواقع تاريخي 
واجتماعي وثقافي مييز ش����عوب دول املجلس 
ويكسبها خصوصية تنفرد بها في جوانب كثيرة 
منها عمق الروابط الدينية والثقافية والتمازج 
األسري بني مواطنيها فضال عن أنظمة متشابهة 
وهي عوامل راس����خة وثابتة عززت انش����اء هذا 
الكي����ان الذي جمعها حتت مظلت����ه وانطلق بها 
بصورة مؤسسية الى آفاق التكامل االقتصادي 
والسياس����ي والوحدة التي ش����ارفت على بلوغ 
متامها. كما أن انش����اء مجل����س التعاون لم يكن 
مقتصرا على التنس����يق والتعاون والتكامل بني 
الدول األعضاء وامنا حمل في صدارة أهدافه خدمة 
قضايا األمة العربية فظلت القضية الفلسطينية 
والتزال حاضرة في صلب مداوالت املجلس على 
مستوى القمم اخلليجية واالجتماعات واللقاءات 
الوزارية. فعلى الصعي����د االقتصادي جنح هذا 
الكيان االقليمي في حتقيق العديد من االجنازات من 
خالل توحيد األنظمة املالية والتجارية واجلمارك 
واملواصالت كما شملت األنظمة الشؤون التعليمية 
والثقافية واالجتماعي����ة والصحية واالعالمية 
والسياحية والتشريعية واالدارية ودفع عجلة 
التق����دم العلمي والتقني في مج����االت الصناعة 

والنوعية واحتياجاتهم احد أهم املرتكزات التي 
يتم تخطيط املدن واملناطق السكنية عليها، فأعداد 
املباني العامة مثل املدارس واملس����اجد ومراكز 
الضاحية واحلدائق ومراكز الش����باب والفتيات 
وأنواع الطرق وأعداد مواقف السيارات وطبيعة 
االستخدام للوحدة السكنية وشاغليها من املرتكزات 
الهامة جدا في عملية التخطيط«. وأشار السعيد 
إلى أن »املتغيرات التي حتدث للمناطق السكنية 
مبرور السنوات من القضايا التي حتظى بقدر كبير 
من األولوية، والتي يتوجب مراعاتها عند تخطيط 
املدن، إذ أن تخطيط املدن ال يكون ملدة قصيرة، 
بل يجب أن يراعي املتغيرات التي حتدث لقاطني 

املدن واحتياجاتهم لعشرات السنوات«.

والتعدين والزراعة والثروات املائية واحليوانية. 
ويأتي اطالق االحتاد اجلمركي اخلليجي واالحتاد 
النق����دي والعملة اخلليجية املوحدة والس����وق 
املشتركة في مقدمة االجنازات االقتصادية فضال 
عن الربط الكهربائي والسكك احلديدية كمجاالت 
حيوية لتعزيز الوح����دة بني دول املجلس التي 
خطت خطوات كبيرة بتس����هيل تنقل املواطنني 
بني الدول األعضاء بالبطاقة الشخصية وكذلك 

انسياب السلع والبضائع دون عوائق.
ويقدر عدد سكان دول مجلس التعاون اخلليجي 
التي متتد على مس����احة تتجاوز 2.673 مليون 
كيلومتر مربع بأكثر من 38 مليون نسمة حسب 
بيانات عام 2008 فيما يقدر الناجت القومي االجمالي 
لهذه الدول الست مبا يتجاوز 1.103.235 تريليون 

دوالر في العام 2007.
أما على الصعيد السياسي فقد أثمرت مسيرة 
مجلس التعاون على مدى ال�30 عاما العديد من 
االجنازات التي تقف شاهدا على أن هذا الكيان قد 
أضحى قوة اقليمية مؤثرة وسط التكتالت االقليمية 
والدولية القائمة حاليا واس���تطاع احلفاظ على 
أمن دول املجلس واستقرارها من خالل التصدي 
للتحديات واالخطار بش���كل جماعي. وقد أسهم 
التجانس بني دول املجلس في متكني مجلس التعاون 
من تبني مواقف موحدة جتاه القضايا السياسية 
وسياسات ترتكز على مبادئ حسن اجلوار وعدم 
التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة كل 
دولة على أراضيها ومواردها واعتماد مبدأ احلوار 
السلمي وسيلة لفض املنازعات. وفي مجال التعاون 
العسكري واالمني اسهم مجلس التعاون في بناء 
وتطوير القوى العسكرية الدفاعية بدول املجلس 
وتشكلت قوات درع اجلزيرة التي تضم وحدات 
عسكرية من دول املجلس الست جتسيدا عمليا 
ملب���دأ األمن اجلماعي وان أمن دول املجلس كل ال 
يتج���زأ وان أي اعتداء على أي دولة مس���ؤولية 
جماعية يقع عبؤها على جميع الدول األعضاء. 
وكان للكويت دور بارز في تأسيس مجلس التعاون 
من خالل مبادرة املغفور له س���مو األمير الراحل 
الش���يخ جابر األحمد طيب اهلل ثراه بطرح فكرة 
انشاء املجلس بجانب أخيه رئيس دولة االمارات 

الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

السعيد: تصميم املدن سيعتمد
على نتائج تعداد السكان واملنشآت 

مجلس التعاون يحتفل غدًا
مبسيرة 30 عامًا من اإلجنازات

لفت إلى أن سمو األمير أنهى اخلالفات املعقدة بني الدول فكيف باألمر الذي ميس شعبه؟

املضاحكة: دعوة األمير للنواب صفت النفوس وأثلجت الصدور 
وعلينا أن نرد حتية سموه بترسيخ الوحدة الوطنية

الزعبي: التعصب يخل بالوحدة الوطنية ومبادئها

وصف رئيس مركز اجتاهات 
للدراسات والبحوث )اجتاهات( 
خال���د املضاحكة تدخل صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
لتطويق تداعيات عراك النواب 
حتت قبة عبداهلل السالم باخلطوة 
التي أثلجت  السامية واملباركة 
الكويت وأعادت  أبن���اء  صدور 

األمور لنصابها الصحيح.
وقال املضاحكة في تصريح 
صحافي ان حكمة س���مو األمير 
وحصافته ليست بغريبة علينا 
فسموه صاحب املبادرات العمالقة 
في إنه���اء اخلالفات املعقدة بني 
الدول فكيف مبش���كلة قد متس 
شعبه وتسيء ملبادئ التسامح 
والدميوقراطية التي جبل عليها 

أهل الكويت منذ القدم؟!

شدد أس���تاذ علم االجتماع 
الكوي���ت د.علي  في جامع���ة 
الزعبي على ضرورة س���يادة 
ثقافة مجتمعي���ة ترتكز على 
قيم املساواة والعدالة وتكافؤ 
الفرص واحترام اآلخر، مؤكدا 
ان سيادة مثل هذه الثقافة يعد 
حال فاعال للكثير من الصراعات 
الطائفية او القبلية التي تعيشها 

املجتمعات العربية.
وقال د.الزعب���ي ل� »كونا« 
امس ان قب���ول اآلخر وإيجاد 
مناطق مشتركة للتفاعل معه 
تعد أفضل بكثير من التناحر 

واالختالف بني الطرفني.
ان���ه لتحقيق هذا  وأضاف 

مظاهر االحتقان الطائفي، مشيرا 
إلى أن احلكومة ومجلس األمة 
جتاه���ال التوجيهات الس���امية 
لصاحب السمو في النطق السامي 
الفتتاح الفصل التشريعي احلالي 
في مطلع يونيو 2009 بضرورة 
صيانة الوحدة الوطنية وتطبيق 
القانون مبسطرة واحدة ومعاجلة 
مثالب اخلط���اب اإلعالمي وهذا 
الثالوث هو املتهم الرئيسي في 

تغذية عوامل الفتنة.
ورأى املضاحك���ة أن الوضع 
اخلطير الذي تش���هده الساحة 
احمللية يفرض على جميع مكونات 
املجتمع ورموزه التحرك سريعا 
حفاظا على وحدة شعب الكويت 
الفتنة  والتصدي لكل من يثير 

بقوة القانون.

عامل عن اآلخر.
وفي خت���ام حديث���ه، قال 
د.الزعبي ان احلفاظ على الوحدة 
الوطنية مس���ؤولية مشتركة 
الكويتي  الش���عب  يتحمله���ا 
مبختلف أطيافه كواجب وطني 
حتتمه روح املواطنة الصاحلة، 
مستذكرا قول صاحب السمو 
األمير، حني قال »فنحن في هذا 
الوطن إخوة متحابون ال مكان 
فيه للتعصب لطائفة أو قبيلة 
أو لفئة ما على حساب الوطن 
ال���والء بيننا هلل ث���م للوطن 
الذي نعيش على أرضه نحميه 
بوحدتنا الوطنية ونبني أسواره 

بتعاضد أبنائه«.

البعض تغذية وإشعال نار الفتنة 
في نقل ما يحدث في بعض الدول 

إلى الداخل الكويتي.
وأكد املضاحكة أن التصريحات 
الصحافية والشعارات الطائفية 
لن تفيد في حل أو تخفيف حدة 
الطائف���ي وإذا هدأت  االحتقان 
التصريح���ات والتصريح���ات 
املضادة فترة فمن املؤكد عودة 
هذا االحتقان بشكل أخطر وأكثر 
حدة في أق���رب وقت ما لم يكن 
هن���اك حلول عملية تتعامل مع 
جذور املشكلة وتدرس بعناية 
أسباب تنامي مظاهر الفتنة منذ 

ثالث سنوات.
وش���دد املضاحك���ة عل���ى 
مسؤولية السلطتني إضافة إلى 
بعض وسائل اإلعالم في تفاقم 

االجتماعي���ة تس���اهم بدور ال 
يس���تهان به في تشكيل هوية 
الفرد، وذلك من خالل استغالل 
التنش���ئة  جميع مؤسس���ات 
االجتماعية بدءا من األس���رة 
وامت���دادا ال���ى دور العب���ادة 
واملؤسسات التعليمية وانتهاء 
بوس���ائل اإلع���الم وقنواتها 

املختلفة.
وأشار الى ان تكريس الوحدة 
الوطنية وترسيخ وجودها في 
بنية املجتمع ال تتأتى من عامل 
واح���د دون غيره من العوامل 
السابقة مع األخذ في االعتبار 
تباين تأثير كل عامل عن اآلخر 
واختالف الوزن النسبي ألهمية 

وأك���د املضاحك���ة أن حكيم 
الكويت طوق املش���كلة وصفى 
النف���وس بني الن���واب من أجل 
شعبها ومستقبلها وعلينا اليوم 
ككويتيني جميعا أن نرد حتية 
صاحب السمو األمير باملثل عبر 
استثمار دعوته األبوية السامية 
لنجعله���ا منص���ة ننطلق منها 
لترسيخ الوحدة الوطنية ونبذ 
الفتنة الطائفية بكافة أشكالها.

 وأش���ار املضاحك���ة إلى أن 
ارتدادات األح���داث في املنطقة 
العربية باتت تشكل خطرا داهما 
على وحدتنا بسبب االصطفاف 
الطائفي واملذهبي ملا يجرى خارج 
حدود الكويت ومحاولة البعض 
فرضه على املشهد احمللي بطريقة 
أو بأخرى، مستغربا محاوالت 

اله���دف يع���ول الكثي���ر على 
املؤسسات االجتماعية املختلفة 
إلذكائها روح الوطنية من خالل 
خلق س���ياق ومن���اخ ثقافي 
واجتماع���ي وديني داعم لهذه 

القيم واملبادئ.
وذكر ان املش���كلة ال تكمن 
في وج���ود الطائفة او القبيلة 
اذ انها متثل جزءا من النسيج 
االجتماعي، ولك���ن املش���كلة 
تكم���ن عندما تخ���ل الطائفة 
او القبيل���ة مبب���ادئ الوحدة 
االجتماعية بني أفراد املجتمع، 
ما يؤدي الى انقسام فئوي داخل 

املجتمع.
ولف���ت ال���ى ان التنش���ئة 

خالد املضاحكة

د.علي الزعبي

أشار إلى أن األطباء واملتخصصني أشادوا مبنتجاتها

العملية متت في الشهر الثامن من احلمل وفق ترتيبات خاصة

الفضالة: »جواجنزو« تطرح منتجات طبية جديدة
تساعد على تخثر الدم وإرساله للمختبر فور سحبه

»العدان« يشهد حالة والدة نادرة: 3 توائم
اثنان منهم ملتصقان بالصدر ولهما قلب واحد وكبد واحد

كش���ف رئيس قسم أمراض 
النس���اء والوالدة مبستش���فى 
العدان، د.جاسم احلجي عن اجراء 
عملية قيصرية بقس���م النساء 
العدان ألم  والوالدة مبستشفى 
حامل في الشهر الثامن، موضحا 
أنه متت والدة ثالثة توائم اثنان 
منهم ملتصق���ان التصاقا كامال 

في منطقة الصدر وأعلى منطقة 
البطن، وموضحا أن الطفلني لهما 
قلب واحد وكبد واحد ورأسان 
أط���راف علوية وكذلك  وأربعة 
أربعة سفلية. وقال د.احلجي في 
تصريح صحافي »لقد مت تشخيص 
احلالة عن طريق الفحص بجهاز 
أثناء  الرباعي األبعاد،  السونار 

الش���هر الرابع من احلمل، وكان 
هذا ضمن أنشطة ورشة عمل طب 
األجنة واألمومة، والتي أجريت 
مبستش���فى الع���دان، حيث مت 
بعدها إعداد الترتيبات اخلاصة 
برعاية احلمل واإلعداد للوالدة 
وكذلك ترتيبات العناية بالتوائم 
بعد الوالدة وذلك بالتنسيق مع 

رئيسة قسم األطفال باملستشفى 
د.نيران النقيب، مضيفا أن حاالت 
التوأم السيامي تعتبر من احلاالت 
النادرة وأن وجوده ضمن حالة 
ثالثة توائم من احلاالت النادرة 
جدا حيث مت نشر اثنتي عشرة 
حالة فقط خ���الل الثالثني عاما 

املاضية باملجالت العلمية.

مبينا انه رغم مرور أسبوعني 
على الوالدة إال أن حالة التوأمني 
امللتصقني مازالت مستقرة والطفل 
الثالث في حالة جيدة وأنه يتم 
إجراء الفحوصات الالزمة لبحث 
إمكاني���ة الفصل ب���ني التوأمني 

امللتصقني من عدمه.
حنان عبدالمعبود  ٭

أقامت ش���ركة »انتجريتد 
ميدكال س���رفيس« للخدمات 
الوكيل احلصري في  الطبية، 
الكويت لش���ركة »جواجنزو« 
لألدوات الطبية املطورة، املنتدى 
التعريفي األول والتوضيحي 
اخلاص مبنتج أنبوب اجللوكوز 
وأنابيب جتميع الدم الشعرية 
املفرغة اجلديد، وعقد املنتدى 
� داون  بفندق »هولي���داي ان 
تاون«، وحضره املدير التنفيذي 
لش���ركة »جواجنزو« لألدوات 
أني���ل ناير  الطبي���ة املطورة 
وممثلون م���ن وزارة الصحة 
والعديد من األطباء والفنيني 
من القطاع���ني العام واخلاص 
واملهتم���ني بالرعاية الصحية، 
التركيز بصورة  ومت خالل���ه 
أساس���ية على ش���رح جدوى 
التي  املنتج���ات ومميزاته���ا 
تتفوق في مستويات املنافسة 
مع املنافسني األساسيني، كما مت 
استعراض دراسة مقارنة خاصة 
ب� »الفعالية« ملنتجات الشركة 
في مواجه���ة املاركات األخرى 

املوجودة باألسواق.
من جانبه، أكد املدير العام 
لش���ركة »انتجريت���د ميدكال 
سرفيس« للخدمات الطبية خالد 
الفضالة أن شركة »جواجنزو« 
ل���ألدوات الطبية املطورة هي 
شركة صينية معترف بها عامليا 
في أميركا وأوروبا، مبينا أنها 
تتميز مبنتج واحد ولكنه ينقسم 
لعدة أقسام، مش���يرا الى أنه 
يختص باملختبرات، وأوضح أن 
املنتجات التي تطرحها الشركة 
متخصصة بتجميع الدم سواء 
سحب الدم أو األدوات املصاحبة 

للمنتج الرئيسي.
الفضال���ة »اليوم مت  وقال 

داخل »التي���وب« حني يحتاج 
املريض إلى أن يرجع أكثر من 
مرة لسحب الدم فمن املرة األولى 
الدم صاحلا لإلرس���ال  يكون 
الفحوصات  للمختبر وعم���ل 

الالزمة للمريض.
وخ���الل املنت���دى حتدثت 
شيروجن موه من سيدني وهي 
تابعة للشركة املنظمة شركة 
»جواجن���زو« لألدوات الطبية 
املطورة، وعنوانها 102 ضاحية 
كايوان، مدينة العلوم، منطقة 
جواجنزو للتنمية التكنولوجية 
واالقتصادية، جواجنزو � الصني، 
موضحة تعتبر هذه هي املرة 
األولى من نوعها التي تقوم فيها 
شركة جواجنزو لألدوات الطبية 
املطورة بالتعاون مع ش���ركة 
»انتجريتد ميدكال سرفيس« 
الطبي���ة )الوكيل  للخدم���ات 
احمللي( خارج الصني في منطقة 

مجلس التعاون اخلليجي.
وأوضح���ت أن منتجاته���ا 
معتمدة من دول وسط أوروبا 
الطبية  العقاقير  ومن منظمة 
الفيدرالية ومن »تي. يو.في« 
وحاصل على شهادة »اآليزو«، 
كما ان الشركة مسجلة في جلنة 
دول التع���اون اخلليجي برقم 
تسجيل: 10/11/1431 لعام 2010 
وقد حصلت على عدة مناقصات 

باململكة العربية السعودية.
وقد قرر املدير العام لشركة 
»انتجريتد ميدكال سرفيس« 
الطبية خالد س���ند  للخدمات 
الفضالة جعل املنتدى مستمرا 
بصفة دوري���ة منتظمة خالل 
األعوام املقبلة في قطاع التعليم 
الصحي، موضحا أن هذا من اجل 

ممارسات صحية أفضل.
حنان عبد المعبود ٭ 

واجلدير بالذك���ر أننا قد قمنا 
الش���هر املاضي بدعوة أطباء 
لزيارة املنت���ج بالصني ملدة 5 
أيام رص���دوا عرضا ملنتجات 
الش���ركة وأبدوا إعجابهم بكل 

ما مت تقدميه.
وأضاف اننا نورد منتجاتنا 
القطاع اخلاص  ملستش���فيات 
ووزارة الصحة، واليوم نطلق 
أكث���ر تطورا  منتج���ات تعد 
التكنولوجيا  تستخدم أحدث 
التي لها عالقة بتخثر الدم داخل 
األجهزة، والصناعة التي تتميز 
بها الش���ركة ان الدم ال يفسد 

املنتج بالكويت حيث  تدشني 
نزل للعرض بالسوق الكويتي، 
بينما الشركة ليست بجديدة 
فلها 10 سنوات بالسوق الكويتي 
قدمت خاللها مختلف املنتجات 
التي لها عالقة باملس���تهلكات 
الطبية ونحن ممثلني لشركة 
»سوني« اليابانية وشركة »ميد 
الين« األميركية وهي من أكبر 
الشركات بالعالم في املنتجات 

الطبية.
والي���وم نقدمها بالس���وق 
الكويت���ي وكنا حريصني على 
أن يكون املنتج ذا جودة عالية 

)قاسم باشا( خالد الفضالة متوسطا عددا من احلضور خالل منتدى شركة »انتجريتد ميدكال« 

جميع الدول املشاركة والذين 
لم ينتق���دوا الكويت في هذا 
املجال بقدر مطالبتهم باملزيد 
من االصالح���ات الفتا الى ان 
الكويت ليس لديها اي مانع في 
التطوير فنحن دولة مؤسسات 
ونتطل���ع لتحقيق املزيد من 
احلري���ات ان ف���ي موضوع 
االجتار بالبشر او بخصوص 
ذوي االحتياج���ات اخلاصة 
وانش���اء هيئة له���م هذا الى 
جانب اشارته الى ان الكويت 
في صدد انشاء هيئة وطنية 
حلقوق االنسان والتي تأتي من 
ضمن التعهدات التي قطعتها 

الكويت امام املجلس.
وق����ال املغامس ف����ي ختام 
تصريحه ان املجلس يلعب دورا 
مهما على املس����توى السياسي 
واالنس����اني وما ي����دور اليوم 
من احداث ف����ي الوطن العربي 
وتأثيرها على حقوق االنسان 

كشف عن الشروع في إنشاء هيئة وطنية حلقوق اإلنسان

املغامس لـ »األنباء«: فوزنا بعضوية مجلس
حقوق اإلنسان دليل على سمعة الكويت الطيبة 

مصدر ديبلوماسي لبناني لـ »األنباء«: 
عملية تبادل لتجنب الضغوط العربية

حلت الكويت، محل سورية كمرشحة لعضوية 
مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، للفترة 
من 2011 الى نهاية 2013، بناء على رغبة احلكومة 

السورية.
وفي بيان توضيحي صادر عن البعثة السورية 
لدى مجلس حقوق اإلنسان في جنيڤ، ان هذه 
البعثة مازالت تتلقى كتب دعم للترشيح من دول 
أعضاء، »إال ان س����ورية تشهد إصالحات شاملة 
في مختلف امليادين، ولذلك وجدت من املناسب 
التنازل عن ترشيحها لعضو نشيط في املجموعة 

اآلسيوية، هي الكويت.
املمثل����ة للمجموعة  العراق،  وتولت بعث����ة 
اآلسيوية في املجلس ومقره جنيڤ تعميم القرار 

السوري على الدول العربية واآلسيوية.
وكان����ت الدول الغربي����ة، وبخاصة الواليات 
املتحدة وكندا وفرنس����ا والدول الفرانكوفونية، 

عارضت مسبقا انتخاب سورية ملجلس حقوق 
اإلنسان، على خلفية ما يحصل على أرضها.

وعلمت »األنباء« من مصادر ديبلوماس����ية 
لبنانية موثوقة، ان حلول الكويت محل سورية 
في الترش����يح لعضوية مجلس حقوق اإلنسان 
الذي جرى التصويت عليه في نيويورك يوم 20 
اجلاري اقترن مبشاورات عربية واسعة ومبشاركة 

حثيثة من مندوب مصر.
وفي املعلومات أيضا ان التفاهم مت على اساس 
ان حتل الكويت محل سورية في دورة املجلس 
خالل الفترة من 2011 الى نهاية 2013، على ان حتل 
سورية محل الكويت في الترشح لعضوية املجلس 
عن الفترة من نهاية 2013 حتى 2016. وقد توجه 
سفير الكويت في األمم املتحدة بالشكر لسورية 
على مبادرتها لطرح التبادل، وأكد متسك الكويت 

باملبادئ األساسية حلقوق اإلنسان.

الفتا الى ان الكويت س����تلعب 
دورا في هذا اخلصوص.

بيان عاكوم  ٭

رأى مدي���ر ادارة املتابعة 
والتنسيق في وزارة اخلارجية 
السفير خالد املغامس ان فوز 
ف���ي مجلس حقوق  الكويت 
االنسان التابع لألمم املتحدة ب� 
166 صوتا ميثل خطوة متقدمة 
لتحرك الكويت الفاعل ضمن 
منظومة املجتمع الدولي وقال 
»هذا شيء مشرف لنا ودليل 
عل���ى الس���معة الطيبة التي 
حتظى بها الكويت لدى دول 
العالم«. واضاف املغامس في 
تصريح ل� »األنباء« لقد حصلنا 
على 166 صوتا من اصل 198 
في وقت كان املطلوب للفوز 
97 صوتا وهذا دليل على مكانة 
الكويت الدولية خصوصا في 
مجال حقوق االنسان. متحدثا 
عن التقرير الذي قدمته الكويت 
ف���ي مايو من الع���ام املاضي 
امام مجلس حقوق االنس���ان 
السفير خالد املغامسوال���ذي حظي بإش���ادة من 


