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ورؤس����اء ووزراء سابقني من 
57 دول����ة بالتعاون مع »مركز 
السالم حلوار احلضارات  فهد 
ودعم احلريات«. واضاف السفير 
حيات ان زيارة الرئيس فوكس 
للكويت تعتبر الثانية من نوعها 
لرئيس مكسيكي عقب الزيارة 
التاريخية التي قام بها الرئيس 
السابق لويس اتشيفيريا عام 
1975. وم����ن املنتظر ان يزور 
الب����اد في املس����تقبل القريب 
الرئي����س املكس����يكي احلالي 
فيليبي كالديرون بعد االنتهاء 
من االج����راءات البروتوكولية 
عبر القنوات الديبلوماسية بني 

البلدين الصديقني.

� الصينية تخطو خطوات كبيرة 
ولهذا الس����بب ارتأت اجلامعة 
العربية اهمية عقد هذا املنتدى 
العاقات بني  حلصر مح����اور 
العربي والصني وبحث  العالم 
اوجه التعاون وما ميكن دعمه 
السياس����ية  من خال احملاور 
واالقتصادية، واملح الى ترحيب 
اجلانب الصيني باملنتدى ولديه 
تطلعات كبيرة خاصة ان العالم 
العربي سوق واعد، وكذلك نحن 
ل����دى الصني  لدين����ا تطلعات 
خاص����ة انها من الدول الكبرى 
وانها عضو مبجلس االمن وان 
التعاون املشترك يخلق ارضية 

في كثير من التفهمات.
القاهرة ـ هناء السيد   ٭

مكسيكو سيتي � كونا: أعلن 
الواليات املتحدة  سفيرنا لدى 
املكسيكية سميح جوهر حيات 
السابق  الرئيس املكسيكي  ان 
فينست فوكس وحرمه والوفد 
الى  املرافق سيقومون بزيارة 
الكويت األح����د 22 اجلاري في 
للقاء  زيارة تس����تمر يوم����ني 
كب����ار املس����ؤولني ف����ي الباد 
واملش����اركة في مؤمتر »حوار 
احلضارات« بدعوة من »نادي 
مدريد للحوار والفكر«. ويعتبر 
»نادي مدريد للحوار والفكر« 
منظم����ة غير ربحية تس����عى 
لنش����ر الدميوقراطية وتشمل 
أكثر من 81 رئيس دولة سابق 

الدائم لدى  اكد مندوبن���ا 
جامعة الدول العربية السفير 
الكويت  ان  الغني���م  جم���ال 
 � العربي  املنتدى  تشارك في 
الصيني املقرر عقده بالدوحة 
غدا االحد على مستوى كبار 

املسؤولني.
املنتدى  ان  الغنيم  واضاف 
يهدف الى بحث آفاق العاقات 
بني العالم العربي والصني وما 
ميكن ان يتم التعاون من خاله 
س����واء في املجال السياسي او 
الثقاف����ي او االقتصادي ويأتي 
االجتماع متهيدا لاجتماع العربي 
– الصيني على املستوى الوزاري 
املقرر عقده في تونس عام 2012، 
واكد الغنيم ان العاقات العربية 

السفير سميح جوهر حيات

جمال الغنيم

الرئيس املكسيكي السابق يصل البالد غداً

الكويت تشارك في املنتدى
العربي ـ الصيني بالدوحة غدًا

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس بول بيا رئيس 
جمهورية الكاميرون الصديقة عبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لباده، 

متمنيا له موفور الصحة ودوام العافية.
كما بعث س���مو ولي العهد الش���يخ نواف 
األحمد وس���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 

ناصر احملمد ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

يش����ارك وفد من هيئة القضاء العسكري في 
املؤمتر الرابع لديوان احملاكمات العسكرية حتت 
عنوان »القضاء العسكري بني اإلجراء والتطبيق.. 
قانون النزاعات املسلحة بني الضرورات العسكرية 

واملقتضيات اإلنسانية«.
ويأت����ي انعقاد املؤمتر ضم����ن إطار التعاون 

القائم بني دول مجلس التع����اون لدول اخلليج 
العربية وسيعقد في الفترة من 22 الى 25 اجلاري 
في املنطقة الش����مالية الغربية باململكة العربية 
السعودية )تبوك(. ويترأس الوفد رئيس هيئة 
القضاء العسكري العميد الركن حقوقي عبدالوهاب 

الساحي والرائد د.حقوقي العنزي.

عقدت الهيئة العامة لشؤون 
الس���مكية  الزراع���ة والثروة 
اجتماعا تنسيقيا ترأسه نائب 
املدي���ر العام لش���ؤون الثروة 
النباتية م.فيصل الصديقي وضم 
ممثلي بلدية الكويت والداخلية 
والنف���ط والبيئة وممثلي عدد 
من اجلهات احلكومية االخرى 

ذات الصلة.
وصرح الصديقي بأنه متت 
مناقشة وبحث املتطلبات اخلدمية 

والفنية لتنفيذ واقامة عدد من 
احملميات الطبيعية املقترحة على 
مس���احة هذه املواقع ودور كل 
جهة كل حس���ب اختصاصاتها 
في توفير هذه املتطلبات وكذلك 
االجراءات املتبعة الستام املواقع 
املقترحة القامة هذه احملميات 
عليها من اجلهات الرسمية في 
الدولة التي تتبع لها هذه املواقع 
في اقرب وقت وذلك بتمويل من 
جلنة االمم املتحدة للتعويضات، 

مشيرا الى ان 99% من هذه املواقع 
حتت سيطرة نفط الكويت وان 
تع���اون جميع هذه اجلهات مع 
الهيئة سيس���هم بقدر كبير في 
س���رعة استام املواقع ومن ثم 
تخصيصها لهذا املشروع الكبير 
اع���ادة تأهيل  الى  الذي يهدف 
البيئة البرية الكويتية واستعادة 
تخضيره���ا بجانب اس���تعادة 
البيئ���ة البحرية حليويتها من 
خال تخصيص محمية مبارك 

الكبير البحرية في جزيرة بوبيان 
وذلك بعد الدمار الذي حلق بها 
من جراء الغزو العراقي البغيض 
والتسرب النفطي الذي اثر سلبا 
على الثروة السمكية واالحياء 
البحرية بشكل عام. واضاف انه 
سيجري املزيد من التنسيق مع 
وزارة الداخلية لتحديد املسارات 
اخلاصة بالدخول واخلروج لهذه 
املواقع وكذلك التنسيق مع وزارة 
االشغال العامة لتوصيل اخلدمات 

واملرافق الازمة لها باالضافة الى 
التنسيق التام مع البلدية لسرعة 
استام هذه املواقع، مشيرا في 
الوقت ذاته الى ان ذلك يأتي في 
ضوء موافق���ة مجلس الوزراء 
عل���ى اعتماد املناط���ق التي مت 
حتديدها القامة هذه احملميات 
عليه���ا وفي اط���ار جلنة االمم 
التعويضات  املتحدة لص���رف 
الازمة لتأهي���ل البيئة البرية 

والبحرية للكويت.

� كون����ا: بح����ث  كواالملب����ور 
القنصل العام في مدينة هوش����ي 
منه بجمهورية ڤيتنام االشتراكية 
جنيب البدر سبل تعزيز التعاون 
في مجال التعليم مع رئيس جامعة 
العلوم االجتماعية واإلنسانية في 
مدينة هوش����ي منه البروفيسور 

هونغ فان فيت.
وقال البدر في تصريح ل� »كونا« 
أمس ان اللقاء بحث تعميق جسور 
التواصل الثقافي بش����كل يجسد 
الغايات املشتركة للبلدين الصديقني 
وما يتطلبه ذلك من تنشيط التبادل 
االكادميي والطابي متمنيا ان تشهد 
الفترة املقبلة خطوات عملية في 

هذا اإلطار.
التعاون  وبني أهمية تعزي����ز 
العلمي بني املؤسسات االكادميية 
والبحثية في الكويت وڤيتنام مبا 

عام 1955 وتشمل 18 كلية متخصصة 
في العلوم الطبية والتكنولوجية 
وعلوم الكمبيوتر واالقتصاد ومعهد 
املوارد الطبيعية والبيئية. وأشار 
في����ت الى ان اجلامعة تلعب دورا 
هاما في التعليم العالي في ڤيتنام 
وتتضمن أكث����ر من 500 محاضر 
وهناك أكثر من 20 ألف طالب في 
برام����ج تدريبية مختلفة منهم ما 
يزيد على 12 ألف طالب في املرحلة 
اجلامعية العادية و1300 طالب في 

الدراسات العليا.
وأع����رب عن تطلع����ه لتعزيز 
التعاون التعليمي وتبادل الزيارات 
مع جامعة الكويت واملؤسس����ات 
واملعاهد التعليمية بالكويت ومبا 
يس����هم بفتح مرك����ز متخصص 
للدراسات العربية في مدينة هوشي 

منه في القريب العاجل.

القنصل جنيب البدر خال لقائه البروفيسور هونغ فان فيت

»الزراعة«: إقامة محميات طبيعية بتمويل من التعويضات

البدر: إنشاء مركز للدراسات العربية بالتعاون مع جامعة »هوشي منه«

الكويت هنأت الكاميرون بالعيد الوطني

هيئة القضاء العسكري تشارك باملؤمتر الرابع 
لديوان احملاكمات العسكرية في السعودية

العوضي بحث مع رئيس غرفة التجارة
الكوبية سبل تعزيز العالقات الثنائية

هافانا � كونا: التقى سفيرنا لدى جمهورية 
كوبا الس���فير بدر العوض���ي برئيس الغرفة 
التجارية الكوبية الس���يدة ايس���تريا فالديز 
وبحث معه���ا جميع األفكار التي من ش���أنها 
تعزيز العاقات التجارية بني البلدين ورفعها 

ألعلى املستويات.
ونق���ل بيان صحافي صادر عن الس���فارة 
الكويتية لدى كوبا اليوم عن السفير العوضي 

قوله بعد انتهاء اللقاء انه أكد لرئيس الغرفة 
التجارية الكوبية دعم الكويت حكومة وشعبا 
جلميع اخلطوات واجلهود التي تبذلها احلكومة 
والشعب الكوبي لتحديث النموذج االقتصادي 
واالجتماعي وتعزيز العاقات االقتصادية السيما 
في املجالني التجاري واالس���تثماري وتنفيذا 
لتوجيه���ات القيادة السياس���ية لدى البلدين 

الشقيقني.

وزير خارجية البحرين أكد أن أي خطر تتعرض له أي دولة من دول التعاون سيؤثر على جيرانها

خالد بن أحمد: البحرين ترغب في توسيع القواعد العسكرية 
باخلليج.. وال أهداف أمنية وراء ضم األردن واملغرب

نواب عراقيون: أسباب اقتصادية وسياسية وراء عدم
دعوة العراق إلى االنضمام ملجلس التعاون اخلليجي

أرجع سياسيون عراقيون عدم 
دعوة دول مجلس التعاون اخلليجي 
إلى االنضم���ام للمجلس  العراق 
وموافقتهم عل���ى انضمام األردن 
واملغرب، الى أس���باب »سياسية 
واقتصادي���ة«. فيما أكد نواب في 
تصريح���ات لصحيف���ة الصباح 
العراقي���ة، ضرورة الس���عي الى 
حتس���ني وتوضيح الصورة بني 
العراق ودول املجلس، السيما ان 
العراق يعد من الدول احملورية في 
املنطقة. وق���ال النائب عامر ثامر 
عضو التحالف الوطني: »كان أولى 
بقادة دول مجلس التعاون اخلليجي 
ان يضعوا جملة من املس���ائل في 
احلس���بان، حيث انه باإلمكان ان 
تكون للعراق عاقات أوطد مع تلك 
الدول تبع���ا للروابط اجلغرافية 

والقومية والفكرية«.
وأضاف ان »العراق بلد له جذور 
عريق���ة ويرتبط مع دول اخلليج 
اقليمي���ا وجغرافيا، لكن يبدو ان 
ه���ذه الدول ال تريد له ان ينهض، 

وتريد ان يبقى يعاني من اقتصاد 
متعثر وتس���تمر الفوضى« على 
حد قوله.  وأوضح ثامر ان »على 
احلكومة العراقية ان تس���توضح 
األمور، ملاذا ل���م يرحب بانضمام 
العراق ملجلس التعاون اخلليجي  
من خال الديبلوماسية واجلالية 
العراقية، وفتح قنوات حوار مع 
تلك الدول، إذ إن الدستور يؤكد على 
حسن اجلوار واحلفاظ على مصالح 
التدخل في شؤونها  الدول وعدم 
الداخلية«. وفي السياق نفسه، اكد 
النائب عبد اخلضر الطاهر عضو 
القائمة العراقي���ة ان التكامل بني 
العراق وبني دول اخلليج يجب ان 
يكون عالي املستوى سواء انضم 
العراق لهذا املجلس او لم ينضم 
الن العراق أساسا يرفض سياسة 
احملاور، كما ان العاقات العاملية بدأ 

يربطها االقتصاد واملصالح«.
واضاف الطاهر »نحن بحاجة 
الى تنقية االجواء كون العراق مرت 
عليه سنوات انفصال عن تلك الدول 

وأصبحت العاقات غير موثوق بها 
بسبب السياسات السابقة، ويجب 
ان نبني في العهد اجلديد اواصر 
جديدة ونحدد من خال سياس���ة 
البلد اخلارجية الدور الكبير للعراق 
باعتباره الدولة االكبر وميثل قلب 
الوطن العرب���ي النابض ما ميكن 
تلك البلدان من االعتماد عليه في 
اجلوانب االقتصادية والبشرية«.

واشار الطاهر الى ان »العراق 
ميثل عنصرا فعاال في املنطقة سواء 
رحبت به هذه الدول او لم ترحب 
بانضمامه للمجلس، وطلب العراق 
االنضمام له���ذا املجلس ليس من 
باب الضعف امنا حلاجة املنطقة 
الى التكامل االقتصادي والسياسي 
ومد اجلسور بني الدول العربية«، 
اضافة الى ان اخلطاب السياس���ي 
املوحد له اث���ره الكبير في عودة 

العراق الى مكانته السابقة.
العراقية  الديبلوماسية  ودعا 
ال���ى »تفعيل التع���اون من خال 
توحيد اخلطاب، وان تكون مصلحة 

العراق العليا هي احملور للتعامل 
والتعاون في املنطقة بغض النظر 
عن تقس���يمها على اسس قومية 

ومصلحية«.
ام���ا النائ���ب ع���ن التحال���ف 
الكردستاني شوان محمد طه فانه 
حمل »بعض املسؤولني العراقيني 
مسؤولية سوء العاقة بني العراق 
ودول اخلليج بتدخلهم في الشؤون 

الداخلية لهذه الدول.
وأك���د طه ض���رورة ان يتجه 
العراق في هذه املرحلة لتحس���ني 
عاقاته مع الدول العربية، قائا: 
»نحن في هذه الفترة نحتاج الى 
حتسني عاقاتنا مع الدول العربية 
وكان انعقاد القمة العربية سيساعد 
في حتسني تلك العاقات، اضافة 
الى اللجان التي مت تش���كيلها بني 
العراق والكويت من اجل تطوير 

العاقات بني البلدين«.
كما اشار الى ان العراق يعاني 
من عدة مشكات مع دول اجلوار 
منها مشكلة املياه مع تركيا ومشكلة 

امليناء احملاذي للممر املائي العراقي 
في اخلليج العربي، لذلك فان تطوير 
عاقتنا مع الدول العربية يجب ان 

يكون بالدرجة االساس.
الس���ابق وائل  النائ���ب  ام���ا 
عبداللطيف فقال ان »العراق يعد 
ف���ي املنطقة وعصبا  دولة مهمة 
حيويا وتنطبق عليه كل الشروط 
واملواصفات لانضمام للمجلس«، 
وأرجع »اجراء املجلس مشاورات 
مع اململكتني االردنية واملغربية هي 
قاعدة للوقوف بوجه ثورة الشعب 
العربي وما يجري على الساحة من 

متغيرات«.
واضاف عب���د اللطيف انه »ال 
توجد ثوابت مشتركة بني العراق 
وبني هذه الدول، حيث إن العراق 
دولة دميوقراطية ودستورية ولديه 
حكومة منتخبة وطريقته في احلكم 
تختل���ف عنهم، لذا عدم الترحيب 
بدعوته لانضمام ملجلس التعاون 
يتعلق باجلانب السياسي للحفاظ 

على السلطة«.

أملح وزير خارجية البحرين 
الشيخ خالد بن احمد آل خليفة 
الى رغبة باده في توس���يع 
القواعد العسكرية باخلليج، 
ونفى في الوقت نفسه ان يكون 
هدف ضم االردن واملغرب الى 
مجلس التعاون تعزيز امكانات 
العس���كري مبواجهة  التكتل 

تدخل ايراني محتمل.
وقال الشيخ خالد آل خليفة 
في لقاء مع قناة »بي.بي.اس« 
االميركية امس: اننا نتطلع الى 
التعاون  توسيع قوة مجلس 

لكن وزير خارجية البحرين 
نفى ان يكون هدف ضم املغرب 
واالردن امنيا، وقال لصحيفة 
البحرينية اول من  »الوطن« 
امس ان الهدف من ضم االردن 
وقوف املجلس مع االردن الذي 
تربطه بفلسطني احملتلة حدود، 
خاصة في غياب عملية سام 

على حد قوله.
اما بخص���وص املغرب فا 
جند اي غضاض���ة ان تكون 
هناك شراكة بني دول اخلليج 

واملغرب.

نقاش مستقبا.
التع���اون  وكان مجل���س 
انه  اعل���ن  ق���د  اخلل��يج���ي 
س���ي��فتح مفاوض���ات لضم 
املغ���رب واالردن الي���ه، ف���ي 
خط��وة قال س���فير البحرين 
بباريس ناصر الب��لوشي انها 
لتعزيز نفوذ التكتل السياسي 
والعسكري مبواجهة »تهديدات 
اجليران«، في اش���ارة اليران 
الت���ي اتهمتها املنام���ة مرارا 
باستغال االضطرابات للتدخل 

بشؤونها.

اخلليجي، بحيث تكون هناك 
قواعد متع���ددة في كل مكان 
من مجلس التعاون اخلليجي، 
والس���بب ان اي خطر من اي 
دولة س���يؤثر قطع���ا ودون 
ش���ك على جيرانه، وذكر ان 
 اململكة العربية السعودية مثا
ال تبع���د اال 28 كل���م ع���ن 

البحرين.
البحريني  الوزير  واضاف 
ان مسألة مغادرة او بقاء قوات 
درع اجلزيرة في باده او اعادة 
هيكلتها هي ما سيكون محل  الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة

ان����ه بحث مع  البدر  وأوضح 
املس����ؤول الڤيتنامي إنشاء مركز 
متخص����ص للدراس����ات العربية 
اعتبارا من ش����هر سبتمبر القادم 
وان����ه رحب به����ذه اخلطوة التي 
ستعزز التعريف باملنطقة العربية 
وحضاراتها مؤكدا ضرورة مواصلة 
التنسيق لوضع منهجيات العمل 

املناسبة بهذا الشأن.
وأكد القنصل العام ان التعاون 
الثقافي بني الكويت وڤيتنام سوف 
يسهم في تعزيز العاقات الثنائية 
وتقدمي الصورة احلقيقية للحضارة 
والثقافة العربية مبجاالتها املختلفة 
السيما ان القنصلية العامة للكويت 
تعد الوحيدة املتواجدة من بني دول 
الشرق االوسط. من جانبه أوضح 
رئيس جامعة العلوم االجتماعية 
واإلنسانية ان اجلامعة تأسست في 

تس���تنكر وزارة الكهرباء واملاء أسلوب 
إثارة الهلع بني املواطنني بأن مياه الش���رب 
غير صاحلة وتؤكد للجميع أن مياه الشبكة 
العامة للوزارة واملمتدة من محطات إنتاج 
وتوزيع املياه وحتى عداد املستهلك سليمة 

وصاحلة للشرب وتدعو الوزارة املستهلكني 
الكرام الى التأكد من نظافة خزانات وفاتر 
املياه لضمان عدم تغيير نوعيتها وستعقد 
اليوم مؤمت���را صحافيا لتوضيح  الوزارة 

ونشر احلقائق.

»الكهرباء« استنكرت إثارة الهلع بني 
املواطنني: املياه سليمة وصاحلة للشرب

املطيري: فوز الكويت اعتراف بسجلها املشرف ودورها الفعال في مجال حقوق اإلنسان

انتخاب الكويت عضواً في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة بـ 166 صوتاً
»مثمرة«. كما أعرب س���فير األردن 
لدى األمم املتح���دة األمير زيد رعد 
بن احلس���ني في تصريح ل� »كونا« 
عن ترحيب باده بانضمام الكويت 
ملجلس حقوق اإلنس���ان، مؤكدا ان 
صوت األردن لم يذهب اال للكويت.

من جانبه كشف سفير العراق لدى 
األمم املتحدة في حديثه مع »كونا« 
عن س���عادة باده بدع���م الكويت، 
مضيفا »نتمنى حظا طيبا للكويت 
في املجلس ونتطلع للتعاون معها في 
جميع مؤسسات األمم املتحدة ومن 
بينها مجلس األمن خاصة في القضايا 
اإلنسانية وغيرها من القضايا العالقة 

بني الدولتني«.

ألوروبا الشرقية و8 مقاعد ألميركا 
الاتينية والكاريبي و7 مقاعد ألوروبا 

الغربية ودول أخرى.

ترحيب دولي

إل���ى ذل���ك، أع���رب ع���دد من 
الشخصيات في األمم املتحدة امس 
عن ترحيبهم بانضمام الكويت ملجلس 
حقوق اإلنسان وذلك ألول مرة في 

الفترة من 2011 الى 2014.
وهنأ رئيس اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة جوزيف ديس امس االعضاء 
اجلدد في مجلس حقوق اإلنس���ان 
ومن بينهم الكويت، معربا عن أمله 
بأن تك���ون عضويتهم في املجلس 

العامة لألمم املتحدة ليحل محل جلنة 
األمم املتحدة حلقوق االنسان.

ويعد املجلس س���لطة أعلى في 
نظام األمم املتح���دة نظرا لتبعيته 
العامة وليس  املباش���رة للجمعية 

للمجلس االقتصادي واالجتماعي.
ويتكون املجلس من 47 عضوا 
منتخبا من قبل اجلمعية العامة التي 
تنتخب 15 عضوا جديدا كل س���نة 
باألغلبية املطلقة وملدة ثاث سنوات 
بداية من يونيو ويحق ألي دولة أن 
تترشح للعضوية مرتني متتاليتني 
فقط. ويت���م حتديد العضوية تبعا 
للتوزيع اجلغرافي، حيث 13 مقعدا 
ألفريقيا و13 مقعدا آلسيا و6 مقاعد 

 ال���ذي كان مقررا لترش���ح الكويت
للمجلس. وكان سفير سورية لدى 
األمم املتح���دة بش���ار اجلعفري قد 
فسر للمجموعة تأجيل ترشح باده 
الى سنة 2013 بقيام دمشق مؤخرا 
»باعادة النظر في توقيت ترشيحها 
ملجلس حقوق االنسان وذلك في ضوء 
اعادة ترتيب أولويات ترشيحاتها 
في منظومة األمم املتحدة ومجموعة 
التي بدأت  االجراءات االصاحي���ة 
احلكومة السورية تنفيذها مؤخرا 

في كل القطاعات«.
وتأسس مجلس حقوق االنسان 
الذي يوجد مقره في جنيڤ بسويسرا 
سنة 2006 عما بقرار من اجلمعية 

الدولي. وأعرب املطيري عن  األمن 
شكر وتقدير الكويت لألعضاء الذين 
صوتوا لها ولثقتهم ودعمهم معبرا 
عن امله ف���ي التوفيق للكويت في 
تلك املهمة لارتقاء بحقوق االنسان. 
وق���ال ان حصول الكويت على ذلك 
املنصب يعكس تطلعها الى أن تكون 
دولة فاعلة في املنظمة الدولية في 
مختلف املجاالت. يذكر ان املجموعة 
اآلس���يوية اعتمدت في األس���بوع 
الكويت لعضوية  املاضي ترش���ح 
مجلس األمم املتحدة حلقوق االنسان 
باالجم���اع بعد أن قررت س���ورية 
تأجيل ترش���حها لعضوية املجلس 
الى عام 2013، وهو املوعد األصلي 

والكنغو عن املجموع���ة االفريقية 
وتشيلي وكوس���تاريكا وبيرو عن 
أميركا الاتيني���ة والكاريبي. وقال 
القائم باألعمال باالنابة في بعثتنا 
الدائمة لدى األمم املتحدة املستشار 
محمد املطيري في تصريح ل� »كونا« 
الكويت  التصوي���ت، ان فوز  عقب 
بعضوية مجلس حقوق االنس���ان 
»اعتراف بسجلها املشرف وبدورها 
الفعال في مجال حقوق االنسان«. 
وأضاف ان ذلك يعكس مكانة الكويت 
املرموقة وتفاعلها في مجال العمل 
الدولي، خاص���ة أن مجلس حقوق 
االنس���ان يعد ثاني أه���م جهاز في 
منظمة األمم املتح���دة بعد مجلس 

� كون���ا: انتخبت  األمم املتحدة 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة امس 
الكويت ألول مرة عضوا في مجلس 
حقوق االنسان للفترة من 2011 الى 
2014 وذلك ب� 166 صوتا الى جانب 
انتخاب 14 عض���وا آخرين ميثلون 

مختلف املجموعات االقليمية.
كما انتخبت اجلمعية � اضافة الى 
الكويت � كا من الهند واندونيسيا 
والفلب���ني ممثل���ني ع���ن املجموعة 
اآلسيوية في املجلس، فيما انتخبت 
النمسا وايطاليا عن مجموعة أوروبا 
ودول أخرى واجلمهورية التشيكية 
وروماني���ا ع���ن أوروبا الش���رقية 
وبنن وبوتس���وانا وبوركينا فاسو 

املستشار محمد املطيري

يخدم برامجهما املشتركة ويعزز 
الوعي الثقافي ويسهم في تبادل 

الثقافات واحلوار بني األمم.


