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لتأييد وبقوة دور األمني العام 
العادة انتخابه.

ومت تكليف رئيس املجموعة 
اآلس����يوية الس����فير العتيبي 
بتوجيه رس����ائل ال����ى كل من 
رئيس اجلمعية العامة ورئيس 
مجلس األمن ورؤساء املجموعات 
االقليمية األخرى البالغهم بقرار 
املجموعة اآلسيوية دعم ترشيح 

األمني العام.
وأشار السفير العتيبي الى 
أن األعضاء عبروا خالل االجتماع 
عن تقديرهم واحترامهم ملا قام به 
األمني العام خالل األربع سنوات 
ونصف املاضية ومتنوا له كل 

التوفيق في الوالية الثانية.
وقالوا انهم لن يكتفوا فقط 
بدعمه لوالي����ة ثانية بل أكدوا 
أيضا دعمهم لقيادته وللعمل 
اجلليل الذي قام به واعتمادهم 
جل����دول األعم����ال التي ينوي 

تأسيس���ه االولى من خالل 
تقدمي مساعدة مالية وصلت 

الى 50 مليون دوالر.
الذي تؤديه  واشاد بالدور 
السفارة الكويتية من اجل الرقي 
الثنائية  العالقات  مبس����توى 
الس����فير خلف  الس����يما دور 
الذي مثل الكويت في عام 1995 
عندما قدمت مساعدات سخية 
ساهمت في متتني دعائم اجليش 

البوسني احلديث.
واعرب عن شكره للكويت 
قيادة وشعبا على كل املواقف 
التي اتخذتها جتاه البوس����نة 

والهرسك.

العتيبي: املجموعة اآلسيوية
تدعم ترشيح بان كي مون لوالية ثانية

وزير الدفاع البوسني: الكويت قّدمت 50 مليون 
دوالر لدعم اجليش في مراحل تأسيسه

القيام بها في السنوات اخلمس 
املقبلة.

األمم املتحدة � كونا: ترأس 
مندوبنا الدائم لدى األمم املتحدة 
السفير منصور العتيبي امس 
اجتماعا للمجموعة اآلسيوية 
عبر خاللها األمني العام لألمم 
املتحدة بان كي مون عن نيته 
وعزمه اعادة ترش����يح نفسه 
لوالية ثانية على رأس املنظمة 
الدولية. وفي تصريح ل� »كونا« 
عق����ب االجتماع قال الس����فير 
العتيبي ان األمني العام تطرق 
في مداخلته الى األمور التي قام 
بها خالل االربع سنوات ونصف 
املاضية وما يعتزم عمله خالل 
السنوات اخلمس املقبلة لتعزيز 
دور االمم املتحدة في مواجهة 
القضايا والتحديات التي تواجه 

املجتمع الدولي.
واضاف ان عددا كبيرا من 
الدول األعض����اء في املجموعة 
اآلسيوية حتدث خالل االجتماع 

س���راييڤو � كونا: أعرب 
وزير الدفاع البوسني سلمو 
تسيتوكيتش امس عن تقديره 
ملوقف الكويت جتاه الدولة 
البوسنية واجليش البوسني 
بصفة خاصة وللدور الذي 
أدته في دعم اجليش البوسني 

منذ بداية تأسيسه.
واضاف تس���يتوكيتش 
خ���الل لقائه س���فيرنا لدى 
البوس���نة والهرسك محمد 
فاضل خلف في مقر وزارة 
الدفاع البوس���نية أنه يقدر 
الكويت في مس���اعدة  دور 
اجليش البوسني في مراحل 

السفير منصور العتيبي

السفير محمد فاضل خلف

اجلار اهلل تسلّم رسالة للمحمد من سايران قادر
استقبل وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل 
امس س���فير منغوليا الصديقة سايران قادر. 
وذكر بي���ان للخارجية هنا أن الس���فير قادر 

سّلم اجلاراهلل رسالة موجهة الى سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد من نظيره 

املنغولي.

اس����تقبل س����مو نائب األمير 
وولي العهد الشيخ نواف األحمد 
وأسرة آل الصباح الكرام في ديوان 
األس����رة بقصر بيان صباح امس 
ممثل صاحب السمو الشيخ حمد 
بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر 
الشقيقة الشيخ عبداهلل بن حمد 
آل ثان����ي، حيث قدم العزاء بوفاة 
املغفور له بإذن اهلل تعالى الشيخ 
راشد احلمود، رحمه اهلل وأسكنه 

فسيح جناته.
من جانب آخر، أعرب مدير عام 
املوانئ الشيخ د.صباح  مؤسسة 
التعازي  العلي عن خالص  جابر 

من املسؤولية عن تردي الوضع 
في الكويت مشخصا العلة بقدرة 
املاهر »لعدم متس����كهما  الطبيب 

بالنصوص الدستورية«.
كما تذكر الشيخ د.العلي مقولة 
الفقيد رحمه اهلل بأننا »محسودون 
عليها« فالكويت بأهلها وحكامها 
ي����د واحدة، وذلك ح����ول العالقة 
الوطيدة بني األسرة احلاكمة وأهل 

الكويت.
وأضاف الشيخ د.العلي »وفي 
ه����ذا املصاب الذي آملن����ا فراقه ال 
يس����عنا اال ان ندعو له بالرحمة 
واملغفرة وان يسكنه فسيح جناته 
وألهله الصبر والسلوان، آمال ان 
يصبر أهله ومحبوه على فراقه. 

»إنا هلل وإنا إليه راجعون«.

الواجبات االجتماعية في حاالت 
الزواج او العزاء ويستغل وجوده 
الدواوين لإلجاب����ة عن كل  ف����ي 
التس����اؤالت التي تطرح حول ما 
يجري في البلد من خالفات سواء 
داخل األسرة او خالفات املجلس 
مع احلكومة وكان يحرص على ان 
يكون منطلقه في الرد على اآلخرين 

منطلقا دستوريا وقانونيا.
وتذكر الش����يخ د.العلي مقالة 
الفقيد في جري����دة »الوطن« عام 
2009 حني الحت بوادر التأزمي بني 
الوطن«  السلطتني بعنوان »نداء 
والتي لم يس����تثن فيها إحداهما 

واملواس����اة من آل الصباح الكرام 
لوفاة الفقيد الغالي الشيخ راشد 
احلمود أمني سر األسرة احلاكمة 
الذي قضى عمره مدافعا عن دستور 

الكويت ومبادئها.
وأكد ان الكويت خسرت واحدا 
من رجاالتها املخلصني الذين لهم 
باع طويل في الدفاع عن الدستور 
واحلفاظ على وحدة الكويت رغم 
انه لم يعمل بالسياسة حيث نذر 

نفسه خلدمة بلده.
وق����ال العل����ي ان الفقيد كان 
يتميز بتواضع����ه ودماثة خلقه 
وكرمه وزياراته للدواوين وأدائه 

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال الشيخ عبداهلل بن حمد آل ثاني ممثل أمير قطر

صباح جابر العلي: الكويت خسرت واحداً من رجاالتها املخلصني

نائب األمير تلقى التعازي من ممثل أمير قطر بوفاة راشد احلمود

الزياني: الهيئة االستشارية لـ»التعاون« تعكس مستقبل العمل 
اخلليجي املشترك واحلرص على مصالح دول وشعوب املجلس

مسقط � كونا: عقدت الهيئة 
االستش���ارية للمجلس االعلى 
ملجلس التع���اون لدول اخلليج 
العربية ام���س اجتماعها ال� 14 
برئاسة راشد الهاجري من دولة 
االمارات العربية املتحدة. واشاد 
االم���ني العام ملجل���س التعاون 
اخلليج���ي عبداللطيف الزياني 
»مبساندة ودعم العاهل العماني 
الس���لطان قابوس بن س���عيد 
واخوانه قادة دول مجلس التعاون 

اخلليج���ي واهتمامهم باالرتقاء 
بأعم���ال املجلس نحو مزيد من 
التكامل«. وقال الزياني في كلمة 
له خالل افتتاح االجتماع الثاني 
للدورة ال� 14 للهيئة االستشارية 
للمجلس االعلى ملجلس التعاون 
ان استضافة سلطنة عمان العزيزة 
وشعبها الكرمي ملقر مكتب الهيئة 
االستشارية وانعقاد هذا االجتماع 
في مدينة مس���قط دليل واضح 
على ما تلقاه مس���يرة مجلس 

املواضيع من أهمها املصادقة على 
محضر االجتماع االول للدورة ال� 
14 ومناقشة عدة تقارير مرفوعة 
من اللجان من اهمها جلنة »دراسة 
ال���دول االعضاء  توحيد جهود 
التعري���ب واالهتمام  في مجال 
باللغ���ة العربية« باالضافة الى 
البديلة  الطاقة  جلنة »دراس���ة 
وتنمية مصادرها« وجلنة »دراسة 
االحتب���اس احل���راري والتغير 

املناخي«.

الى تلك  ومؤثرا في الوص���ول 
االجن���ازات بفضل ما قدمته من 
مرئيات زاخرة باالفكار اخلالقة 
الناجحة والتطلعات  واحللول 
الصائبة وعكست في الوقت ذاته 
اهتماما واضحا مبستقبل العمل 
اخلليجي املشترك واحلرص على 
مصالح دول وشعوب املجلس«. 
من جهته قال مصدر مسؤول في 
الهيئة االستشارية ل� »كونا« ان 
االجتماع اس���تعرض جملة من 

التعاون من دعم ومس���اندة من 
هذا البلد العزيز وقائده. واوضح 
ان انعقاد اجتماع الهيئة هذا يأتي 
متزامنا مع احتفال دول املجلس 
مبرور ثالثني عاما على تأسيس 
املجلس وكانت تلك السنون من 
عمر املجلس »حافلة باالجنازات 
املشرفة والنجاحات املباركة على 
مختلف االصع���دة واملجاالت«. 
ولف���ت الزياني ال���ى ان الهيئة 
االستشارية »لعبت دورا فاعال 

الشيخ د.صباح جابر العلي
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