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الخالد: أي تهديد داخل العراق
ينعكس سلباً على أمن شعوب ودول المنطقة

الحمد بحث سبل دعم دور »كونا«
إلبراز الوجه الحضاري للكويت على الساحة المصرية

الفريق  الداخلية  اكد وزي���ر 
الركن م.الشيخ جابر اخلالد حرص 
الكويت على مواصلة دورها البارز 
عربي���ا واقليميا ودوليا في دعم 
اس���تقرار املنطقة وذلك انطالقا 
من تأكيد القيادة السياسية العليا 

الدائم في انتمائها العربي.
واعرب الشيخ جابر اخلالد في 
تصريح ادلى به ل� »كونا« عقب 
عودته الى البالد بعد مشاركته في 
االجتماع السادس لوزراء داخلية 
دول جوار الع���راق الذي اختتم 
اعماله في مدينة ش���رم الشيخ 
املصرية ع���ن ارتياحه ملا حتقق 
من جناح ملموس في تدعيم ركائز 
االستراتيجية املشتركة للتعاون 

االمني بني الدول املشاركة.
واضاف ان التنسيق والتعاون 
بني الدول املشاركة اسهم في تدعيم 
تل���ك الركائز بوج���ه التحديات 
االقليمي���ة واملخاطر التي جتابه 
املنطقة، مؤكدا ان »امن الكويت ال 
يتحقق اال بتوفير االمن واالستقرار 

في العراق الشقيق«.
واشار الى ان االجتماع سادته 
اج���واء روح التعاون االخوي اذ 
شكل فرصة للتشاور وتبادل الرأي 

القاهرة � كونا:  ثمن احلمد امس 
الدور الذي تقوم به وكالة األنباء 
الكويتية )كونا( في تغطية كافة 
األنشطة الكويتية على املستوى 
العربي واالقليمي والدولي وبصفة 

خاصة في مصر.
جاء ذلك في تصريح ادلى به 
السفير احلمد ل�»كونا« عقب لقائه 
نائب املدير العام ل� »كونا« نبيل 
الياسني الذي حضره نائب رئيس 
التحرير للش����ؤون الدولية سعد 
العجمي ومدير الشؤون املالية في 

الوكالة عبداللطيف الدخيل.
وقال السفير د.احلمد ان تغطية 
االنشطة الكويتية في ارجاء مصر 
يصب ف����ي تعزيز العالقات التي 
الش����قيقة  الكويت مبصر  جتمع 
وتوثيقها معتبرا هذا الدور خير 

داعم لتلك العالقات املتميزة.
وبحث اللقاء س����بل دعم دور 
الوكال����ة في القاه����رة والتعاون 
والتنسيق املس����تمر معها بهدف 
العم����ل على اب����راز دور الكويت 
احلضاري على الساحة املصرية 
خاصة فيما يتعلق باملشروعات 
الكويتية واالستثمارات في مختلف 

املجاالت التنموية في مصر.
من جانبه وجه الياسني الشكر 
التعاون  للس����فير د.احلمد على 
الوكالة  املثمر والبناء بني مكتب 

استقبل وكيل وزارة الداخلية 
الفري����ق أحمد الرجيب في مكتبه 
الداخلي����ة وكي����ل  مبق����ر وزارة 
الداخلية املس����اعد ومدير  وزارة 
اللواء  العامة للمرور  اإلدارة  عام 
محمود الدوس����ري وب����در املطر 
رئيس اجلمعية الكويتية للسالمة 
املرورية. وقد توجه الفريق الرجيب 
للواء الدوسري بالتحية والتقدير 
على املش����اركة في جناح املؤمتر 
العامل����ي »املرور بدول����ة الكويت 
وقضاياه املعاصرة«، الذي اختتم 
أعماله مؤخرا ف����ي البالد برعاية 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناص����ر احملمد وبحض����ور وزير 
الركن م.الشيخ  الفريق  الداخلية 

جابر اخلالد.
وأوضح الفري����ق الرجيب ان 
احتض����ان الكويت للمؤمتر يبرز 
األولوي����ة الت����ي توليه����ا الدولة 
للقضية املرورية ويؤكد حرصها 
على التوص����ل الى حلول جذرية 
له����ا. كما أعرب عن ش����كره لبدر 
املطر عل����ى ما بذلت����ه اجلمعية 
الكويتية للس����المة املرورية في 
االعداد للمؤمتر وتنظيمه. وأوضح 
اللواء الدوسري ان جناح املؤمتر 

الدعم  الى  يرجع بالدرجة األولى 
املتواصل واملساندة املستمرة من 
جانب وزير الداخلية ومن وكيل 
وزارة الداخلية. وأثنى بدر املطر 
على جهود جميع منتسبي وزارة 
الداخلي����ة التي كان لها أبلغ األثر 
في جناح أنشطة املؤمتر املروري 
العاملي. وفي نهاية اللقاء قدم بدر 
املطر درعا تذكارية بهذه املناسبة 

للفريق الرجيب باس����م اجلمعية 
الكويتية للس����المة املرورية، كما 
س����لم الى الفريق الرجيب وساما 
رفيعا مقدما اليه من وزير داخلية 
أوكرانيا. وكان نائب وزير داخلية 
الكس����ندر شافيتشنكو  أوكرانيا 
قد سلمه لبدر املطر خالل انعقاد 
املؤمتر املروري العاملي ليقوم بدوره 

بتسليمه للفريق احمد الرجيب.

مغادرته شرم الشيخ بعد ترؤسه 
وفد الكوي���ت في االجتماع الذي 
اختتم أمس ان املجتمعني اتفقوا 
على خط���وات محددة ومتكاملة 
بشأن ما ورد على جدول االعمال 
م���ن قضايا أمنية ته���م املنطقة 

بكاملها.
وأضاف ان االجتماع بحث دعم 
اجلهود املشتركة في مجال تبادل 
املعلومات واخلب���رات وتكثيف 
التعاون جت���اه مكافحة  تعزيز 
االرهاب واملخ���درات واجلرمية 

املنظمة بكل صورها.
وأعرب عن تقديره جلمهورية 
مصر العربية الش���قيقة رئيسا 
وحكومة وشعبا على استضافتها 
لهذا االجتماع فيما وجه الش���كر 
الى وزير الداخلية املصري اللواء 
حبيب العادلي على حسن ادارته 
لالجتماع مبا هيأ املناخ االيجابي 
للتش���اور وبحث وجهات النظر 
للخروج بتوصيات وقرارات تصب 
في اجتاه دع���م التعاون االمني 
املش���ترك بني دول جوار العراق 
وما تس���عى اليه هذه الدول من 
العراق  حتقيق االستقرار داخل 

الشقيق.

واإلدارة املقدم عماد أمان واملسؤول 
اإلعالمي بالسفارة السكرتير الثاني 
علي حمادة وامللحقتان الثقافيتان 
د.خيرية رمضان ود.أنوار القبندي 
والرائد خالد احلسون ممثال عن 

املكتب األمني.
واض����اف حم����ادة ان اللجنة 
وافقت على ضم كل من املستشار 
باملندوبي����ة لدى جامع����ة الدول 
العربية أحمد البكر وعضو االحتاد 
بالقاهرة  الكويت  الوطني لطلبة 

فيصل العنزي لعضويتها.
إلى ذلك أكد سفيرنا لدى القاهرة 
د.رشيد احلمد امس حرص الكويت 
على املش����اركة في كافة األنشطة 
العربية واالس����المية خاصة ما 
يتعلق منها باجلانب االقتصادي 
العالقات بني  مما يدعم أواص����ر 
دولة الكويت وشقيقاتها العربية 

واالسالمية.
واعتبر الس����فير د.احلمد في 
تصريح ل� »كون����ا« على هامش 
الثاني عش����ر  التجاري  املعرض 
لدول منظمة املؤمتر االس����المي 
املقام هنا حاليا، أن املشاركة في 
هذه املعارض تعد فرصة حقيقية 
لفتح اسواق خارجية للمنتجات 
الكويتية مشيرا الى مشاركة نحو 
20 ش����ركة كويتي����ة متخصصة 

تعرض منتجاتها املختلفة.

مع وزراء الداخلية في السعودية 
ومصر وسورية واالردن والبحرين 
وتركي���ا وايران وبحث س���بل 
التعاون االمني  امكانات  تعميق 
املشترك في مواجهة اي مستجدات 

باملنطقة.

في القاهرة والس����فارة واملكاتب 
التابعة لها في تسهيل مهام عمل 
املكتب وتوفير كل االمكانات املتاحة 

الجناح هذا الدور.
وأكد ان هذا التعاون يصب في 
صالح ابراز الدور الذي تقوم به 

الكويت في محيطها العربي.
من جانب آخر واصلت اللجنة 
املشكلة من قبل سفارتنا بالقاهرة 
ملتابعة تطورات ڤيروس إنفلونزا 
اخلنازير اجتماعاتها اليوم برئاسة 

السفير د.رشيد احلمد.
وأوضح املس����ؤول اإلعالمي 

وكان في استقبال الشيخ جابر 
اخلالد لدى وصوله وكيل وزارة 
الداخلي���ة الفريق احمد الرجيب 
وكبار القيادات االمنية، وكان وزير 
الداخلية الفريق الركن م.الشيخ 
جابر اخلالد اكد أن أي تهديد أمني 

الثاني علي  بالسفارة السكرتير 
حمادة في تصريح ل� »كونا« انه 
مت خ����الل االجتماع اس����تعراض 
االجراءات املتخذة في سبيل توعية 
كافة الكويتيني املتواجدين بالقاهرة 
ملواجهة أي تطورات قد تؤدى الى 
حدوث اي إصابات بالڤيروس بني 

الكويتيني.
وبني حمادة ان السفير د.احلمد 
أثنى خالل االجتماع على جهود 
اللجنة وحث رئيسها وأعضاءها 
على مواصلة هذه اجلهود بهدف 
توفير كل ما من شأنه حماية الرعايا 

داخل العراق ينعكس سلبا على 
أمن دول وشعوب املنطقة، معتبرا 
االجتماع السادس لوزراء داخلية 

دول جوار العراق كان مثمرا.
وق���ال الوزير الش���يخ جابر 
اخلالد في تصريح ل� »كونا« قبيل 

والطلبة الكويتيني املتواجدين في 
مصر من هذا املرض.

وأضاف ان وف����دا من اللجنة 
قام بزيارة مقر س����كن الطالبات 
الكويتي����ات بالقاه����رة للوقوف 
الوقائية املتخذة  على االجراءات 
واالطمئنان على االس����تعدادات 

ملواجهة أي إصابة قد حتدث.
حضر اجتم����اع اليوم رئيس 
اللجن����ة ورئيس املكتب الصحي 
بالقاه����رة د.منص����ور صرخوه 
وأعضاء اللجنة من بينهم مساعد 
امللحق العسكري لشؤون العالج 

وزير الداخلية عاد إلى البالد بعد مشاركته في اجتماعات وزراء داخلية جوار العراق

أشاد بدور الوكالة لتخطيط جميع األنشطة الكويتية

الشيخ جابر اخلالد لدى عودته إلى البالد أمس

د. رشيد احلمد خالل لقائه وفد وكالة كونا

الرجيب: الكويت حريصة على إيجاد
حلول جذرية للقضية المرورية

التقى الدوسري والمطر بمناسبة نجاح المؤتمر العالمي للمرور

بدر املطر يقدم وساما رفيعا إلى الفريق الرجيب

بيروت � كونا: قال مدير حترير 
صحيفة »النهار« اللبنانية غسان 
حجار ان الصحافة الكويتية رائدة 
في دول املنطقة من حيث مساحة 
احلرية وزادت في الفترة األخيرة 

بعد ازدياد عدد الصحف.
ل���� »كونا«  واضاف حجار 
أمس انه كلما زاد عدد مؤسسات 
االعالم في الدولة زاد الرأي اآلخر 
والتنوع مما يزيد بدوره التنافس 
االعالمي الذي ينعكس بالفائدة 

على القارئ.
ازدياد عدد  ان  الى  وأش���ار 

الصحف في الكويت يفسح املجال 
للشباب للتعبير اكثر عن آرائهم 
وكذلك توفير فرص عمل ويزيد 

من التفاعل بني الناس.
وأوضح حج���ار ان هامش 
الكويت  ف���ي  احلرية املوجود 
ولبنان يع���ود للصحف ومن 
الضروري االس���تفادة من هذه 
احلرية ف���ي تطوي���ر العملية 

الدميوقراطية في البالد.
وبني ان كل الصحف اجلديدة 
التي ظهرت مؤخرا تقوم بكسر 
ف���ي محاولة  حواج���ز معينة 

لتثبي���ت نفس���ها ولتج���د لها 
مكانا ب���ني الصحف وتزيد من 
عملية التفاعل بني الناس وهي 
ف���ي املجتمعات  حالة ايجابية 

الدميوقراطية.
واعتب���ر ان اغ���الق بعض 
املؤسسات الصحافية بعد االزمة 
احلالية االخيرة هي حالة صحية 
ايضا وميكنها العودة الى الساحة 
بعد عمل إعادة هيكلة وغربلة 
ان املؤسسات  للوظائف مؤكدا 
اإلعالمية الكبيرة تقوم بتقييم 

نفسها من وقت الى آخر.

حجار: الصحافة الكويتية رائدة
في المنطقة في مساحة الحرية

الزعبي: العبداهلل وعد بدراسة
مطالب نقابة العاملين بـ »نفط الكويت«

أعرب امني سر نقابة نفط الكويت عبداهلل الزعبي 
عن بالغ سروره وسعادته بعد مقابلة وزير النفط 

لوفد من نقابة نفط الكويت.
ورافق الزعبي في الزيارة وفد تكون من رئيس 
النقابة احمد احلمادي وسكرتير عام مساعد االحتاد 
العام فالح العازمي، وامني س����ر مساعد نقابة نفط 
الكوي����ت فيصل الكندري وقاموا مبناقش����ة الوزير 
مبطالب وهموم العامل����ني في القطاع النفطي عامة 
وشركة نفط الكويت خاصة، حيث دار النقاش حول 

شمول جميع العاملني على الدرجة 16 ورفعهم للدرجة 
17 واملطالبة برفع درجات رؤساء الفرق الى الدرجة 
19 واملطالبة بفرقية بدل االثاث باالضافة الى املطالبة 
بإعادة دراس����ة بدل طبيعة العمل جلميع الوظائف، 
فضال عن املطالبة بإعادة النظر في تذاكر لندن بدال 
من احلالية كما طالبوه بشمول اسر املتقاعدين مبيزة 
العالج في اخلارج. وابدى الزعبي سعادته الغامرة 
من موقف الوزير االيجابي مع العمال ووعده بدراسة 

جميع االمور التي تهم العاملني.

اجتماع اللجنة العليا المشتركة
يبن الكويت والبحرين 15 نوفمبر

املنامة � كونا: أكد وكيل وزارة اخلارجية للشؤون اإلقليمية 
ومجل���س التعاون البحريني حم���د العامر امس حرص بالده 
 والكوي���ت عل���ى مواصلة تطوي���ر العالقات بينهم���ا واتخاذ

خطوات عملية لتفعيلها وتوفير آلي���ات جديدة للتعاون بني 
البلدين.

جاء ذلك في تصريح للعامر عقب االجتماع التنسيقي للتحضير 
الجتماعات الدورة اخلامسة للجنة العليا املشتركة بني مملكة 
البحرين والكويت التي س���تعقد يومي ال� 15 وال� 16 من شهر 

نوفمبر املقبل بالكويت برئاسة وزيري خارجية البلدين.
وقال العامر لوكالة االنباء البحرينية »ان البلدين الشقيقني 
يسعيان دائما لتفعيل مش���اريع اللجنة العليا املشتركة عبر 
توقي���ع االتفاقيات مبختلف أنواعها والتي تهدف مبجملها الى 

صالح الشعبني الشقيقني«.
وأض���اف أن االجتماع يهدف الى اعط���اء دفعة جديدة لهذه 
العالقات التي حترص القيادة احلكيمة على تطويرها وتنويعها 

لتصل الى أعلى املستويات.
وأوضح أن االجتماع التنسيقي ضم ممثلي مختلف الوزارات 
والهيئات املعنية مبجاالت التعاون مع الكويت ومت خالله تبادل 
وجهات النظر حول نقاط ج���دول األعمال للتحضير الجتماع 

اللجنة العليا املشتركة بني البلدين.
وحول النقاط املزمع مناقش���تها خالل اجتماع اللجنة قال 
العامر انها تشمل ميادين التعاون في عدة مجاالت وخصوصا 
التعاون في املجال السياسي والتجاري واالقتصادي والتعاون 
بني قطاعات التجارة واألعمال واالستثمار ودعم القطاع اخلاص 

في كال البلدين.
وأضاف ان االجتماع يكتس���ب أهميته من خالل ما يشهده 
العال���م من حتوالت وتغيرات اقليمية ودولية متالحقة جتعل 
املسؤولني في البلدين أكثر قناعة وادراكا ألهمية العمل املشترك 
معا لتحقيق مزيد من التعاون والتش���اور والتنسيق وتبادل 

الرأي حول القضايا ذات االهتمام املشترك.
وأك���د ان نتائج مثل هذه االجتماعات بالرغم من ان مجملها 
يصب في التعاون الثنائي اال أنها تعطي بعدا لتنسيق املواقف 
حول القضايا الدولية واالقليمية التي تؤثر على املنطقة العربية 

عامة ومنطقة اخلليج خصوصا.

»الهالل األحمر«: حريصون على توزيع المساعدات
دون النظر إلى الجنسية أو الديانة

مجلس األمن يبحث ملف الكويتيين
المفقودين في العراق 22 الجاري

إرسال فريق لمحافظة األنبار لحفر المواقع التي يشتبه في وجود مدافن بها

الحرس الوطني نفى ما تناقلته
وسائل إعالمية حول وقف أو تعليق دورة تابعة له

جانب من املساعدات

أكدت جمعية الهالل االحمر امس 
انها حريصة على توزيع املساعدات 
على االسر احملتاجة دون النظر الى 

اجلنسية او الديانة.
وق����ال نائب مدي����ر اجلمعية 
عبدالرحم����ن العون ل� »كونا« ان 
اجلمعي����ة انتهت من توزيع مؤن 
ومواد غذائية على األسر احملتاجة 
واملتعففة داخل الكويت، مش����يرا 
الى ان هذه األسر بلغت نحو 5000 

اسرة.
الذي يش����غل  العون  وأضاف 
ايضا منصب املش����رف على قسم 
املس����اعدات احمللية في اجلمعية 
ان توزيع املس����اعدات على االسر 
احملتاجة واملس����جلة في برنامج 
املس����اعدات احمللية التابع للجنة 
االجتماعي����ة باجلمعية اس����تمر 
اس����بوعا. وأوضح ان التوزيع مت 
بعد ان زار متطوعو ومتطوعات 
اجلمعية وبشكل متكرر هذه األسر 
للتأكد من استحقاقها للمساعدات أو 
من عدمه حسب مشروع مساعدة 

األسر احملتاجة داخل الكويت.
وأشار الى ان رئيس وأعضاء 

بغداد � أ.ش.أ: كشف مصدر مسؤول بوزارة حقوق 
االنس����ان ان مجلس االمن الدولي س����يناقش في 22 
اجلاري التقرير الذي اعدته االمم املتحدة بشأن ملف 
املفقودين الكويتيني في العراق، فيما يعتزم إرسال 
فريق متخصص إلى محافظة االنبار حلفر املواقع التي 
يشتبه في وجود مدافن تعود لرفات كويتيني فيها.

 وقال مدير قسم االس����رى واملفقودين بالوزارة 
د.كاظم العنزي، في تصري����ح له امس، ان وفدا من 
الوزارة التقى في الكويت مطلع الشهر اجلاري املنسق 
العام لالمم املتح����دة املعني مبتابعة ملف املفقودين 
الكويتيني والعراقيني اب����ان حرب اخلليج عام 1991 
وذلك على هامش اجتماعات اللجنة الفنية الفرعية 
املشتركة التي عقدت في الكويت.  واشار الى ان الوفد 
استعرض خالل اللقاء جهود الوزارة ضمن هذا امللف 
من بينها تخصيص مبالغ طائلة من ميزانية الوزارة 
الرسال فرق متخصصة الى عدد من احملافظات للبحث 
عن مدافن يشتبه في وجود رفات لكويتيني فيها على 

ضوء ما ورد من معلومات من اجلانب الكويتي.
واضاف العنزي ان الفريق االول من الوزارة توجه 
الى محافظة كربالء نهاية الشهر املاضي بعد حتديد 
املواقع التي س����يتم احلفر فيها من خالل االستعانة 
بخرائط تصوير ومطابقتها مع اخلرائط العسكرية 

املتوافرة لدى وزارة الدفاع، موضحا ان عملية احلفر 
استمرت ملدة اسبوعني بعمق وصل الى اربعة امتار 
حتت االرض. وقال مدير قس����م االسرى واملفقودين 
بالوزارة د.كاظ����م العنزي إن احلف����ر مت في مواقع 
صحراوية خطرة مت العثور فيها على قنابل عنقودية 
من مخلف����ات حرب عام 2003، اال انه لم يتم العثور 
على اي رفات بشرية او مدافن.  واشار الى انه سيتم 
خالل االيام القليلة املقبلة ارسال فريق فني متخصص 
الى محافظة االنبار للقي����ام بعمليات حفر، ومن ثم 
التوجه الى باقي احملافظات التي مت حتديد مواقع دفن 
فيها وهي بغداد وذي قار واملثنى على ضوء ما سيتم 
إعداده من خطط الحقة في هذا الشأن.  واكد ان هناك 
اجراءات اخرى اتخذتها الوزارة متثلت في نشر اسماء 
املفقودين الكويتيني وصورهم في الصحف العراقية 
جلمع اكبر قدر من املعلومات عنهم. وحذر د.العنزي 
من مغبة تسييس هذا امللف، رافضا جهود ومساعي 
تقدمها اي جهة سياسية ضمن هذا امللف الذي اكد انه 
يقع ضمن اختصاص اللجنة الفنية املشتركة حصرا 
والتي تعقد اجتماعاتها بش����كل دوري. ونبه إلى أن 
أي محاولة لتسييس ملف املفقودين تؤدي الى عدم 
حتقيق نتائج ايجابية ملا يشكله امللف من اهمية في 

اخراج العراق من البند السابع.

نفت مديرية التوجي���ه املعنوي باحلرس الوطني 
امس ما تناقلته وسائل اعالمية حول وقف او تعليق 
دورة الضباط الصف باحلرس لالشتباه باصابة بعض 
العسكريني بانفلونزا اخلنازير، مؤكدة ان اخلبر عار عن 
الصحة جملة وتفصيال. واوضحت املديرية في بيان 

صحافي لها ان الدورة املنعقدة حاليا باحلرس الوطني 
هي دورة اغرار )جنود( مستجدين وليست ضباط صف 
وال توجد بها او في اي دورة اخرى اي اصابة او اشتباه 
بانفلونزا اخلنازير. واكد حرص احلرس الوطني دائما 

على الشفافية في تعاطيه مع جميع االمور.

مجلس ادارة اجلمعية يولون اهمية 
كبرى لتوزيع املس����اعدات محليا 
على األس����ر املتعففة بالرغم من 
املس����اعدات الكبيرة التي تقدمها 
اجلمعية للمحتاجني خارج الكويت 

على مدار العام.
وأفاد بان توزيع املس����اعدات 
مقسم الى اربعة اقسام منها االسر 
التي تأخذ مس����اعدات عينية كل 
ش����هرين وأخرى كل ثالثة شهور 

اضاف����ة الى اس����ر اخ����رى تأخذ 
مساعدات كل اربعة شهور وأخيرا 

أسر كل ستة شهور.
وعن األسر الكويتية املتعففة 
قال الع����ون ان اجلمعية حريصة 
على ايصال املساعدات العينية لهم 
دون ان يصيبهم أي ضرر نفسي 
جراء ذلك كما تعمل اجلمعية على 
ايصال املؤن ايضا الى فئات كبار 

السن واملرضى واملعاقني.

الديوان األميري ينعى المغفور لها الشيخة أنيسة العبداهلل
نعى الديوان األميري مس���اء أمس املغفور لها 
الشيخة أنيس���ة العبداهلل األحمد الصباح أرملة 
املرحوم الش���يخ مبارك العبداهلل اجلابر الصباح 
عن عمر يناهز 73 عاما، وسيوارى جثمانها الثرى 
الس���اعة الرابعة من عصر اليوم اجلمعة. إنا هلل 

وإنا إليه راجعون.
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