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بان كي مون:
على العراق اإلسراع 

في غلق العديد
من امللفات للخروج 

من البند السابع

صاحب السمو التقى ولي العهد ورئيس الوزراء ورئيس اجلمعية العامة لألمم املتحدة وعزى الرئيس الفلبيني بضحايا اإلعصار

اجلانبان ناقشا التطورات اإلقليمية والدولية

األمير كلف املبارك برئاسة وتشكيل احلكومة اجلديدة واطلع على جدول 
أعمال القمة اخلليجية الـ 33 املقرر عقدها بالبحرين الشهر اجلاري

األمير بحث مع بان كي مون تطوير التعاون بني الكويت واألمم املتحدة

الصحة والعافية وللبلد الصديق 
دوام التقدم واالزدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد ببرقية تهنئة الى امللك 
بوميب����ول ادولياديج ملك مملكة 
تايلند الصديقة عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا له موفور 
الصحة والعافية، كما بعث سمو 
الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس 

الوزراء ببرقية مماثلة.
وبعث صاحب الس����مو االمير 
الشيخ صباح االحمد ببرقية تهنئة 
الى الرئيس بوروت باهور رئيس 
جمهورية سولفينيا الصديقة عبر 
فيها س����موه عن خالص تهانيه 
مبناس����بة فوزه ف����ي االنتخابات 
الرئاس����ية، متمنيا سموه له كل 
التوفيق والسداد وموفور الصحة 
والعافي����ة وللعالقات الطيبة بني 
البلدين الصديقني املزيد من التطور 

والنماء.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ 
نواف احلمد ببرقي����ة تهنئة الى 
ب����وروت باهور رئيس  الرئيس 
جمهورية سولفينيا الصديقة عبر 
فيها عن خالص تهانيه مبناسبة 
فوزه في االنتخابات الرئاس����ية، 
متمنيا له كل التوفيق والس����داد 

وموفور الصحة والعافية.
كما بعث س����مو الشيخ جابر 
املب����ارك رئيس مجل����س الوزراء 

ببرقية تهنئة مماثلة.

الى اس����تئناف  والفلس����طينيني 
املفاوضات على الفور والتوصل 
الى حل وتس����وية دائمة جلميع 

القضايا العالقة.
وفي سؤال عما اذا كانت اللجنة 
الرباعية الدولية والتي تعتبر االمم 
املتح����دة عضو فيه����ا الى جانب 
االحتاد االوروبي والواليات املتحدة 
وروسيا تقوم بعملها بشكل وثيق 
وقادرة على الوفاء بالتزاماتها، اكد 
بان »انها لعبت دورا مهما للغاية 
ما يجعل اسهاماتها عظيمة وسوف 
تواصل العمل من أجل املساهمة 

في عملية السالم«.
وعن االحداث في سورية اعرب 
بان عن قلقه الشديد حيال االزمة 
هناك داعيا جمي����ع االطراف الى 

الوقف الفوري ألعمال العنف.
وق����ال ان املبع����وث األممي � 
العربي املش����ترك الى س����ورية � 
األخضر االبراهيمي سيبحث قريبا 
مع وزي����رة اخلارجية األميركية 
هيالري كلينتون مس����ألة تفاقم 
الوضع األمني واس����تمرار االزمة 

السورية.

الرئيس بينين����و اوكينو الثالث 
رئيس جمهورية الفلبني الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص تعازيه 
وصادق مواساته بضحايا االعصار 
الذي ضرب جنوب الفلبني راجيا 
س����موه للمصابني سرعة الشفاء 
والعافية كما بعث س����مو الشيخ 
جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء 

ببرقية تعزية مماثلة.
كما بعث صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد ببرقية تهنئة 
الى امللك بوميبول ادولياديج ملك 
مملكة تايلند الصديقة عبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة 
العيد الوطني لبالده، متمنيا موفور 

مع املستشار في الديوان األميري 
الذي عينه بان  عبداهلل املعتوق 
االس����بوع املاض����ي مبعوث����ا له 
للشؤون االنسانية بالكويت في 
»خطوة اضافية لتعزيز الشراكة 

مع حكومة دولة الكويت«.
البرملانية  وعن االنتخاب����ات 
االخيرة في الكويت قال بان »ان 
دولة الكويت هي البلد اخلليجي 
الوحيد الذي ميتلك تاريخا طويال 
يزيد على ال50 عاما من االنتخابات 
التشريعية كما انها تعترف بحق 
املرأة السياس����ي ف����ي التصويت 
والترشح منذ عام 2006« مبينا انه 
كان يأمل بأن تفوز املرأة الكويتية 
بعدد أكبر من املقاعد في مجلس 

االمة.
ووص���ف التصويت على منح 
فلسطني صفة دولة مراقبة غير عضو 
في االمم املتحدة االسبوع املاضي 
بأنه »تطور مهم وتاريخي« مؤكدا 
أن تطلعات الش���عب الفلسطيني 
نحو انش���اء دولته املستقلة »هي 

شرعية وطال انتظارها«.
ودعا بان القادة االسرائيليني 

هذا، وبعث صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد ببرقية تعزية 
الى الرئيس بينينو اوكينو الثالث 
رئيس جمهورية الفلبني الصديقة 
عبر فيها سموه عن خالص تعازيه 
وصادق مواساته بضحايا االعصار 
الذي ضرب جنوب الفلبني وادى 
الى سقوط العشرات من الضحايا 
واملصابني راجيا سموه للمصابني 
سرعة الشفاء والعافية وبأن يتمكن 
املس����ؤولون في البل����د الصديق 
من جت����اوز اث����ار ه����ذه الكارثة 

الطبيعية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحم����د ببرقية تعزية الى 

تلك املس����ألة هي احد املواضيع 
اناقشها مع  التي سوف  اخلاصة 

قيادة البلدين«.
وأكد ب����ان »لقد مت حل العديد 
من القضايا وتنفيذها ولكن هناك 
قضايا قليلة أخرى مازالت عالقة« 
مشيرا الى اهمية قيام القيادة في 
كال البلدين على حد سواء ببحث 
ومناقشة تلك املسائل ومحاولة 
حل جميع القضاي����ا العالقة مبا 
في ذلك ما يتعل����ق بقلق العراق 
حول تنفيذ قرارات مجلس االمن 

ذات الصلة.
ومن املقرر أن يصدر بان تقريرا 
الى مجلس االمن بشأن جولته في 
العاشر من ديسمبر على ان تتم 

مناقشته في 17 ديسمبر.
وأعرب بان كي مون عن »رضاه 
الكبير« بالعمل جنبا الى جنب مع 
احلكومة الكويتية والوفد الكويتي 
في نيويورك مؤك����دا أن الكويت 
»شريك قوي« لألمم املتحدة على 

جميع املستويات.
ومن املقرر أن يلتقي السكرتير 
العام ل����المم املتحدة في الكويت 

بزيارة رسمية للبالد ملدة يومني 
بدعوة من الش����يخ صباح اخلالد 
حيث سيعقد العديد من اللقاءات 
الرس����مية والتي س����يتم خاللها 
بحث املوضوع����ات التي تتصدر 
العامة لهيئة  اهتمامات اجلمعية 

االمم املتحدة.
هذا، وكان في استقبال الضيف 
وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلار 
اهلل ومدير ادارة مكتب نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ السفير د.احمد ناصر احملمد 
ومدير ادارة املراسم السفير ضاري 
العجران واملندوب الدائم لدى االمم 

املتحدة منصور العتيبي.

يخص مسألة تنظيم املالحة في 
خور عبداهلل كما اعلنت احلكومة 
العراقية هذا االسبوع عن اسماء 
الفري����ق الفني ملش����روع صيانة 
العالمات احلدودية بني البلدين.

وش����دد ب����ان على ض����رورة 
وض����ع خليفة للمنس����ق الدولي 
االعلى لشؤون األسرى الكويتيني 
واملمتل����كات الكويتي����ة غينادي 
تاراس����وف الذي س����يتخلى عن 
منصبه قبل نهاية الشهر من أجل 

تعزيز التقدم الذي أحرزه.
وقال ان هناك مناقشات جارية 
بهذا الشأن بني السكرتارية العامة 
لألمم املتحدة ومجلس األمن وكذلك 
بني كال البلدين حيث سيتم تعيني 
منسق دولي خلفا لتاراسوف وفقا 

لنتائج تلك املشاورات.
وردا على سؤال عما اذا كانت 
العراق والكويت ستبقى  قضايا 
حت����ت رعاية مجل����س األمن كما 
تصر الكويت ام سيتم التفاوض 
بشكل ثنائي بني البلدين كما يفضل 
العراق ذكر ب����ان »ان ذلك يعتمد 
على نتائج املشاورات وستكون 

صباح امس رئيس اجلمعية العامة 
لالمم املتحدة فوك جيرميك والوفد 
املراف����ق وذلك مبناس����بة زيارته 

للبالد.
وحض����ر املقابلة نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد ونائب وزير 
ش����ؤون الديوان االميري الشيخ 

علي اجلراح.
كما استقبل نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
صباح اخلالد ف����ي مطار الكويت 
الس����ابعة  الدورة  الدولي رئيس 
والس����تني للجمعية العامة لالمم 
املتحدة فوك يرمييتش الذي يقوم 

والعراق في حتسن مستمر السيما 
الزي����ارات رفيعة  في ظل تبادل 
املستوى والنتائج االيجابية للجنة 
الكويتية  العراقي����ة -  الوزارية 
املشتركة في ابريل املاضي، مشددا 
على انه يتعني القيام باملزيد من 
اجلهود للدفع بتلك العالقات الى 

االمام.
وكشف عن محادثاته االخيرة 
مع رئيس الوزراء العراقي نوري 
املالكي حيث مت تش����جيعه على 
بذل كل اجلهود املطلوبة لتحسني 
العراقية  الكويتي����ة -  العالقات 
والتوجه الى انهاء بقية االلتزامات 
التي يتعني على العراق تنفيذها 
وفقا لق����رارات مجلس األمن ذات 

الصلة.
الع����راق يريد  وأض����اف »ان 
اخلروج من احكام البند السابع من 
ميثاق االمم املتحدة ولكني اشجع 
بشدة رئيس الوزراء العراقي على 
االسراع بغلق العديد من امللفات 

املهمة في اسرع وقت ممكن«.
وكانت دولة الكويت وافقت على 
تس����وية كل القضايا العالقة وما 

عبداللطيف بن راشد الزياني والوفد 
املرافق حيث أطلع سموه على اهم 
القضايا املطروحة على جدول اعمال 
الدورة الثالثة والثالثني للمجلس 
التع����اون لدول  االعل����ى ملجلس 
اخلليج العربي����ة واملزمع عقدها 
الشهر اجلاري في مملكة البحرين 

الشقيقة بالعاصمة املنامة.
وحض����ر املقابلة نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ صباح اخلالد ونائب وزير 
ش����ؤون الديوان االميري الشيخ 

علي اجلراح.
واستقبل صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد بقصر بيان 

إلى ذلك أكد الس����كرتير العام 
ل����ألمم املتحدة بان ك����ي مون ان 
زيارته املقررة اليوم الى العراق 
والتي تأتي بعد زيارته الى الكويت 
تهدف الى تش����جيع العراق على 
تنفي����ذ التزامات����ه املتبقية جتاه 
الكوي����ت وفقا لق����رارات مجلس 
األمن واإلسراع بغلق كل امللفات 
العالق����ة حتى يتس����نى للبلدين 
الى  الثنائية  االنطالق بالعالقات 

آفاق أوسع.
وأعرب بان في تصريح ل� »كونا« 
عن حماس����ه لزيارة الكويت مرة 
اخرى ومن ثم التوجه الى العراق 
مؤكدا عزمه مناقشة هذه املسألة 

مع القيادة في كال البلدين.
ومن املقرر ان يجتمع بان مع 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
االحمد وسمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد وسمو الشيخ جابر 
الوزراء  املبارك رئيس مجل����س 
ونائ����ب رئيس مجل����س الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ صباح 

اخلالد.
وأكد بان ان العالقة بني الكويت 

أصدر صاحب الس����مو األمير 
الشيخ صباح االحمد امرا اميريا 
املبارك  الش����يخ جاب����ر  بتكليف 
برئاسة وتشكيل احلكومة وجاء 

في القرار:
بعد االطالع على الدستور وعلى 
امرنا الصادر بتاريخ 11 محرم 1434 
املوافق 3 ديس����مبر 2012 بقبول 
اس����تقالة رئيس مجلس الوزراء، 

امرنا باآلتي:
مادة اولى: يعني سمو الشيخ 
جابر مبارك احلمد الصباح رئيسا 
الوزراء ويكلف بترشيح  ملجلس 
الوزارة اجلديدة وعرض  اعضاء 
اس����مائهم علينا الصدار مرسوم 

بتعيينهم.
مادة ثانية: على رئيس الوزراء 
تنفيذ امرنا هذا وإبالغه الى مجلس 
االمة ويعمل به من تاريخ صدوره 

وينشر في اجلريدة الرسمية.
امير الكويت

صباح االحمد اجلابر الصباح
كما اس����تقبل صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد بقصر 
بيان صباح امس سمو ولي العهد 
الش����يخ نواف االحمد، واستقبل 
س����موه بقصر بيان صباح امس 
سمو الشيخ جابر املبارك رئيس 

مجلس الوزراء.
واستقبل صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد بقصر بيان 
صباح ام����س امني ع����ام مجلس 
العربية  ل����دول اخلليج  التعاون 

� كونا: استقبل  األمم املتحدة 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بدار س����لوى مساء أمس 
األم����ني العام ل����ألمم املتحدة بان 
كي مون وذلك مبناس����بة زيارته 

للبالد.
ومت خالل اللقاء بحث س����بل 
العالق����ات والتع����اون  تطوي����ر 
ب����ني الكويت واملنظم����ة الدولية 
ومؤسس����اتها املختلفة لتحقيق 
التنمية املستدامة على املستوى 
الدولي، كما مت بحث آخر املستجدات 
على الساحتني اإلقليمية والدولية. 
حضر املقابلة س����مو ولي العهد 
الش����يخ ن����واف األحمد وس����مو 
الش����يخ  الوزراء  رئيس مجلس 

جابر املبارك.
واس���تقبل األمني العام لألمم 
املتحدة بان كي مون عصر امس 
الديوان االميري  املستش���ار في 
العام اخلاص  ومبعوث األم���ني 
للشؤون االنسانية ورئيس الهيئة 
اخليري���ة االس���المية د.عبداهلل 
املعتوق، وذلك مبقر اقامته بقصر 

بيان.

صاحب السمو األمير خالل لقائه رئيس اجلمعية العامة لالمم املتحدةصاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد مستقبال عبداللطيف الزياني

بان كي مون مصافحا سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال األمني العام لألمم املتحدة سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مرحبا ببان كي مون

ق���ام اجليش ممث���ال بلواء 
امل���درع 15 واجليش  مب���ارك 
األميرك���ي بتنفيذ املش���روع 
النهائ���ي املش���ترك لتمري���ن 
»مب���ارك 5« مبنطقة األديرع، 
وتأتي هذه التمارين ضمن إطار 
الدفاعية األمنية  االتفاقي���ات 
املشتركة بني الكويت والواليات 
املتحدة األميركية، وذلك لرفع 
الكفاءة القتالية ومعرفة مدى 
اجلاهزية االستعدادية للقوات 
الكويتية واألميركية واستفادة 
كال اجلانب���ني من خالل تبادل 
اخلبرات العس���كرية من هذه 

االجتماع ب���ني اجلانبني، مثل 
اجلانب األميركي من خالله قائد 
القوات األميركية في اخلليج 
والش���رق األوس���ط اجلنرال 
بروك���س والوف���د املرافق له، 
واجلان���ب الكويت���ي آمر لواء 
مبارك املدرع 15 العقيد الركن 
الس���ويدي وعدد من  باس���ل 
البرية، ملناقشة  القوة  ضباط 
ومعرفة أهم الدروس املستفادة 
التمرين للوصول  من مراحل 
للمستوى املنشود في التمارين 

القادمة.

التمارين العملية.
 اشتمل التمرين على إيجاز 
مفص���ل عن مراحل���ه وكيفية 
التعامل مع املعضالت املدرجة 
ضمن السيناريو املعد من قبل 
اجلي���ش الكويت���ي واجليش 
األميركي، بعده���ا مت تطبيق 
بيان عمل���ي بالذخيرة احلية 
م���ن مختلف انواع األس���لحة 
البرية واجلوية والتي متيزت 
بها وحدات اجليش الكويتي من 
خالل املستوى العالي من األداء 

والدقة في إصابة األهداف.
وف���ي خت���ام التمري���ن مت 

جانب من املشاركني في التمرين

اجليش اختتم » مبارك 5« بالتعاون 
مع القوات األميركية لرفع الكفاءة القتالية

البحوه: ترجمة »حقائق للحياة« إلى 167 لغة 
وأعدت منه نسخة تناسب األولويات الصحية

أكدت مدير إدارة تعزيز الصحة د.عبير البحوه 
أهمية اللقاء مبديري املدارس واملوجهني الفنني 
البدنية واالجتماعيني بوزارة  للعلوم والتربية 
التربية، نظرا لدورهم الكبير في تنفيذ مبادرة 
مجلس التعاون حول كتاب ومس����ابقة حقائق 
للحياة، وبينت أن الكتاب متت ترجمته إلى نحو 
167 لغة ولهجة، كما مت إعداد نسخة وطنية تتناسب 
مع األولويات الصحية في الكويت، الفتة إلى أن هذه 
اخلطوات متت بتعليمات وإشراف من وكيل وزارة 
الصحة املساعد للتخطيط واجلودة رئيس اللجنة 
املشتركة بني وزارتي الصحة والتربية لتطبيق 

مبادرة كتاب حقائق للحياة د.وليد الفالح.
وقدمت البحوه الش����كر للجنة املسابقة على 
جهودها في هذا املجال، كما قدمت الشكر للجنة 
احلالية في كلمة لها خالل اللقاء التعريفي املوسع 
الذي أقيم صباح أمس مبركز الطب اإلس����المي 

لشرح آلية تطبيق مسابقة حقائق للحياة بحضور 
مدير إدارة التقومي وضبط جودة التعليم سميحة 
الش����ريدة، واملوجهة الفنية األول للعلوم نوال 
كركوه، ومدير إدارة الرعاي����ة الصحية األولية 
د.رحاب الوطيان ومدير إدارة الصحة املدرسية 
د.ابتس����ام الهويدي، باإلضافة إلى املس����ؤولني 
في وزارة التربي����ة ومديري املدارس واملوجهني 
واملعلمني واألطباء املعنيني الذين ش����اركوا في 

املسابقة باألعوام السابقة.
وأوضحت أن املسابقة تهدف إلى تثقيف وتوعية 
األبناء في املدارس احلكومية بالصف التاس����ع 
لتجنب السلوكيات اخلاطئة وتشجيعهم على قراءة 
املواضيع واكتساب املعارف واملهارات وتعزيز 
القيم الصحية عندهم، ودعوة اآلخرين لتبنيها 

إضافة إلى التوعية لألسرة واملجتمع.
حنان عبدالمعبود  ٭


