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 مستشار املرشد األعلى للجمهورية اإلسالمية اإليرانية علي أكبر واليتي وسفيرنا لدى إيران مجدي الظفيري 
ورئيس رابطة الصداقة الكويتية ـ اإليرانية باإلنابة محمد السنعوسي  جانب من لقاء وفد رابطة الصداقة الكويتية ـ اإليرانية مع مستشار املرشد األعلى للجمهورية اإلسالمية اإليرانية علي أكبر واليتي

أكد خالل لقائه وفد رابطة الصداقة الكويتية ـ اإليرانية أن سياسة الكويت جتاه األحداث في املنطقة إيجابية

واليتي: مصلحة الكويت وإيران تكمن في توثيق العالقات فيما بينهما في شتى املجاالت
للعمل الش���عبي املرتقب بني 
الش���عبني الصديقني، مؤكدا 
أهمية مد اجلس���ور الثقافية 
واإلعالمي���ة والش���عبية بني 
البلدين إلرساء أرضية تفاهم 

مشتركة.
وأوضح ان الوفد الشعبي 
حرص على حتدي���د لقاءات 
مع كبار املسؤولني اإليرانيني 
سواء في احلكومة او البرملان 
اه���داف وبرنامج  لتوضيح 
عمل هذه الرابطة الش���عبية 
لهم واطالعهم على مشروعها 
الشعبي لفتح آفاق جديدة في 

العالقة بني البلدين.
وأعرب الراشد عن سعادته 
بإجناز هذه الزيارة الشعبية 
للجمهورية اإلسالمية اإليرانية 
وتأس���يس رابط���ة الصداقة 
الكويتية � اإليرانية من اجلانب 
الكويتي ونظيرتها من اجلانب 
الزيارات  ان  اإليراني، مؤكدا 
لن تنقطع بني اجلانبني خالل 

الفترة القادمة.
مجدي  السفير  ان  يذكر 
مأدبة عشاء  اق��ام  الظفيري 
ع��ل��ى ش���رف وف���د راب��ط��ة 
الصداقة الكويتية � اإليرانية 
ونظيرتها اإليرانية بحضور 
عدد من السياسيني واإلعالميني 
اإلي���ران���ي���ني وال��ب��ع��ث��ات 

الديبلوماسية في إيران.

الشعب اإليراني الصديق لم 
يأت اال بعد االطمئنان الكامل 
ال���ى انها س���تلقى قبوال من 
الى  اجلانب اإليراني، مشيرا 
ان عالقات الشعوب بعضها مع 
بعض تعد من أقوى الروابط 

بني الدول.
وأضاف السنعوس���ي ان 
من اهم أه���داف هذه الرابطة 
العالقة  الش���عبية تعزي���ز 
الش���عب اإليراني ورفع  مع 
التعاون الشعبي  مس���توى 
في شتى املجاالت اإلنسانية 
القيادة  ايدتها  »وهي خطوة 
واحلكومة الكويتية«، موضحا 
ان اجتماع���ات الرابط���ة مع 
نظيرتها اإليرانية مس���تمرة 
طوال اليومني املاضيني لوضع 

آلية عمل الفترة املقبلة.
بدوره، قال األمني العام لرابط 
الصداقة الكويتية � اإليرانية 
عدنان الراش���د: ان املستشار 
األعل���ى لقائ���د اجلمهورية 
اإليرانية اإلسالمية علي اكبر 
واليتي يعد من الشخصيات 
املؤثرة في السياسة اخلارجية 
القيادة  إليران وتربطه م���ع 
السياس���ية في دولة الكويت 

عالقات طيبة.
الراشد ان زيارة  وأضاف 
الوفد الشعبي الكويتي احلالية 
إليران وضعت خريطة طريق 

من جانبه، قال سفيرنا لدى 
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية 
ال���ذي حضر اللق���اء مجدي 
الظفيري انه سعيد بتشكيل 
رابطة الصداق���ة الكويتية � 
اإليرانية ونظيرتها من اجلانب 
اإليراني »وهي تعد حلما في 
الس���ابق ومت حتقيقه بفضل 
الرجال والنساء املخلصني من 

أعضاء الرابطتني«.
وأض���اف ان هذه الرابطة 
الش���عبية حتظ���ى بتأيي���د 
السياسية  القيادة  ودعم من 
في الكويت مبختلف األشكال 
وتس���عى ال���ى إجناحها من 
العوائق  خالل تذليل جميع 
التي تعترض طريق حتقيقها 
اهدافها الشعبية املنشودة في 

املستقبل القريب.
وأوضح ان���ه ملس تأييدا 
من املسؤولني اإليرانيني ملثل 
هذا احلراك الش���عبي في مد 
جسور التواصل مع الشعب 
الكثير  الذي يحمل  الكويتي 
من الود واالحترام للش���عب 

االيراني.
م���ن جهته، ق���ال رئيس 
رابط���ة الصداق���ة الكويتية 
� اإليراني���ة باالناب���ة محمد 
السنعوسي: ان تشكيل هذه 
الرابطة الشعبية التي تهدف 
الى مد جس���ور التواصل مع 

اإلنسانية.
وأشار واليتي الى وجود 
بعض القضاي���ا العالقة بني 
الكويت وإيران »وهي بسيطة 
وستحل في األيام القادمة اذا 
مت التركيز عليها«، مبينا ان 
إيران ترحب بأي خطوة في 
طريق حل القضايا واملشاكل 

العالقة مع دول اجلوار.

املجاالت.
وأضاف ان موضوع النووي 
»امر مهم بالنسبة إليران ويعد 
مشروعا استراتيجيا رغم كل 
الضغوطات التي متارسها دول 
الغرب علينا«، مشيرا الى ان 
ب���الده على اس���تعداد لنقل 
جتربة الطاقة النووية السلمية 
الى دول اجلوار واستخداماتها 

إيران  ان  وقال واليت���ي: 
حتترم س���يادة جميع الدول 
احمليطة بها من دون استثناء 
»وال تش���كل خطرا على احد 
وليس لها ع���دو في املنطقة 
س���وى الكيان الصهيوني«، 
مشددا على ان مصلحة الكويت 
ف���ي توثيق  واي���ران تكمن 
العالقات فيما بينها في شتى 

طهران � كونا: قال مستشار 
املرش���د األعلى للجمهورية 
اإلسالمية اإليرانية علي أكبر 
القائمة  العالق���ة  ان  واليتي 
بني الكوي���ت وإيران طويلة 
وممتدة جذورها في التاريخ 
وتنطلق من قواسم مشتركة 
ميكن االعتماد عليها في تقوية 

العالقات.
وأضاف واليتي في كلمته 
خالل لقائه وفد رابطة الصداقة 
الكويتية � اإليرانية الذي يزور 
األيام،  العاصمة طهران هذه 
الكويت جتاه  ان سياس���ات 
القضايا االقليمية واألحداث 
التي تعصف باملنطقة ايجابية 
اكثر من أي وقت مضى بفضل 
حكمة سياسة صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد.

وأضاف ان أبواب اجلمهورية 
اإلسالمية اإليرانية مفتوحة 
امام جميع ال���دول الصديقة 
وترحب بكل خطوة يخطوها 
األصدقاء من ش���أنها تعزيز 

العالقات مع دول االقليم.
ان  واليت���ي  وأوض���ح 
املسلمني جتمعهم الكثير من 
القواسم واملصالح املشتركة 
س���واء االجتماعي���ة منها او 
االقتصادية، اضافة الى املصالح 
االستراتيجية واألمنية ضد 

االخطار احمليطة بهم.

جانب من مأدبة العشاء التي أقامها سفيرنا لدى اجلمهورية اإليرانية مجدي الظفيري على شرف وفد رابطة الصداقة الكويتية ـ اإليرانية ونظيرتها اإليرانية

الكويت تتبرع بـ 117 ألف يورو لتشييد 
مركز ثقافي إسالمي في پولندا

التويجري بحث تعزيز العالقات مع كمبوديا

ڤيينا � كونا: س����لمت س����فارتنا لدى پولندا 
تبرعا ماليا قدره 117 الف يورو لتمويل تشييد 
مركز ثقافي اسالمي للمسلمني التتار في مدينة 
»كروشينياني« شمال شرقي پولندا.  وقال سفيرنا 
لدى پولندا عادل محم����د حيات في بيان تلقته 
»كونا« ان »هذا التبرع يأتي امتدادا العمال اخلير 
التي اعتادت عليها الكويت وقيادتها احلكيمة في 

تقدمي املساعدات للمسلمني واملشاريع االنسانية 
في جميع انحاء العالم«. من جانبه، ثمن رئيس 
التجمع الديني اإلسالمي ابراهيم تيلكوفسكي الدور 
الذي تؤديه الكويت حتت قيادة صاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح األحمد في دعم ومساندة 
املشاريع اخليرية واإلنسانية واملساهمة في نشر 

الثقافة اإلسالمية باملجتمعات األوروبية.

كواالملبور -كونا: بحث سفيرنا لدى مملكة 
كمبوديا ضرار التويجري مع نائب رئيس الوزراء 
ووزير اخلارجي����ة والتعاون الدولي الكمبودي 
هور نامهوجن سبل تعزيز العالقات الثنائية بني 
البلدين.  وقال الس����فير التويجري في تصريح 
ل�»كونا« انه ناقش مع نامهوجن أوجه التعاون 
الثنائي بني البلدين الصديقني، إضافة الى التنسيق 

حول القضايا ذات االهتمام املشترك. 

واض����اف أن االجتماع حض����ره من اجلانب 
الكمبودي كل من نائب وزير اخلارجية والتعاون 
الدولي الس����فير أوتش بوريت ومس����اعد نائب 
الوزير لشؤون االعالم واملتحدث الرسمي لوزارة 
اخلارجية الكمبودية كوي كونغ اضافة الى مساعد 
نائب الوزير لشؤون الشرق األوسط، في حني 
حضره من اجلانب الكويتي الس����كرتير الثالث 
في سفارتنا لدى مملكة كمبوديا عبداهلل املهنا.

»املواصالت«: إطالق تقرير قياس مجتمع 
املعلومات بالتزامن مع عواصم عاملية

أعلنت وزارة املواصالت عن اطالق التقرير 
السنوي »قياس مجتمع املعلومات« تزامنا 
مع اطالقه في عدد من العواصم حول العالم 
وذلك مبناسبة اختتام اعمال املنتدى املالي 
العربية  واالقتصادي لالتصاالت للمنطقة 
لتكون الكويت الدولة العربية الوحيدة التي 

اطلق منها التقرير. 
وقالت الوزارة في بيان صحافي امس ان 
التقرير السنوي الصادر عن االحتاد الدولي 
لالتصاالت يحظى باعتراف على نطاق واسع 
في العالم بوصفه يحتوي على أكثر بيانات 
العالم موثوقي����ة وحيادية فيما  وحتاليل 
يتعلق بحالة تطور تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت في العالم. 
واضافت ان التقرير اظهر ان املشتركني في 
قطاع االتصاالت اخللوية املتنقلة سيصلون 
الى سبعة مليارات مشترك بحلول نهاية العام 
احلالي وهو رقم يكاد يعادل مجموع سكان 
العالم وذلك في وقت يعيش نحو 450 مليون 
شخص في العالم في أماكن التزال بعيدة عن 

تغطية اخلدمة اخللوية املتنقلة. 
واشارت الوزارة الى ان التقرير اظهر ايضا 
انه مع انتهاء الع���ام احل���الي سيكون لدى 
نحو 44% من األس����ر في العال���م وس���يلة 

نف����اذ إلى اإلنترنت من املن�������زل مق���ارنة 
بنحو 40% في الع���ام املاض���ي وح���والي 
30% في عام 2010 في ح����ني ت���بلغ ه���ذه 
النس����بة في الدول املتقدمة 78% و31% في 

البلدان النامية. 
وذكرت ان االحت����اد الدولي لالتصاالت 
يتع����اون م����ع كل من جلن����ة األمم املتحدة 
اإلحصائي����ة واملكاتب اإلحصائية الوطنية 
للوقوف على سبل استخدام البيانات الكبيرة 
لتحسني عملية صنع السياسات االجتماعية 

واالقتصادية. 
واوضحت ان االحتاد الدولي يعتبر وكالة 
األمم املتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت اذ ينسق على مدى 
150 عام����ا اجله����ود العاملية لالس����تعمال 
املشترك لطيف الترددات الراديوية ويعمل 
على حتسني البنية التحتية لالتصاالت في 

العالم النامي. 
وذكرت »املواصالت« في بيانها أن انطالق 
التقرير من الكويت ميث����ل تتويجا للدور 
احليوي الذي تلعبه البالد في قطاع االتصاالت 
العاملي وأهمية عضويتها في االحتاد الدولي 
لالتصاالت فضال عن ابراز الدور الفاعل في 

هذا املجال.

»السكنية« تستدعي
أصحاب الطلبات

حتى ديسمبر 1990
دعت املؤس��س�����ة الع����ام����ة للرع���اية 
الس����كنية املواطن���ني أصح����اب الطل���بات 
اعت�����بارا من تاريخ  السكنية املس������جلة 
1990/12/31 وم����ا ق  ب������ل ملراج����عة إدارة 

خدمة املواطن وذلك لتحديث بياناتهم. 
وقالت املؤسسة في بيان صحافي امس 
انه على املواطنني املس���تدعني ان يحضروا 
معهم ش����هادة ملن يه���مه األم��ر من وزارة 
العدل »إدارة التسجيل العقاري« وشه��ادة 
رات����ب حديثة، باالض���افة الى حصر وراثة 
وس����جل عقاري لوالد صاحب العالقة حال 
وفاته وذلك لتحديث بيان����اتهم خالل الفترة 
من بداية ديس��������مبر وحتى نه����اية العام 
احلالي مبقرها الكائن بجنوب السرة منطقة 

الوزارات. 
وطالبت املواطنني بااللت����زام باملواعيد 
احملددة خالل س���اعات ال���دوام الرس����مي 
»وإال ستضطر إلى اتخاذ اإلجراءات بإلغاء 
طلبات الس����كن وش����طبها« من س����جالت 

املؤسسة.


