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محليات

لقاء صاحب السمو 
وأوباما فرصة ممتازة 

الستكمال املباحثات 
بشأن القضايا 

اإلقليمية والعالقات 
الثنائية بني الكويت 

والواليات املتحدة

األمير هنأ رئيس أملانيا بالعيد الوطني
بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس يواخيم غاوك رئيس جمهورية 
أملانيا االحتادية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده متمنيا له موفور 
الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم واالزدهار. وبعث سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس يواخيم غاوك رئيس جمهورية أملانيا االحتادية الصديقة ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة العيد الوطني لبالده متمنيا له موفور الصحة والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

أعرب عن سعادته ملا حتمله الكويت من مكانة خليجياً وعربياً ودولياً شهدها خالل لقاءاته

اخلالد: وقفة جادة للنظر في االحتقان الطائفي 
وتوحيد الصفوف ملكافحة اإلرهاب وجتفيف مصادر متويله

الشريف. 
كما ترأس الش����يخ صباح 
اخلالد وفد الكويت املش����ارك 
في االجتماع التنسيقي لوزراء 
خارجية دول منظمة التعاون 

اإلسالمي. 
وعقد ه����ذا االجتماع على 
هامش املش����اركة ف����ي اعمال 
العامة  ال�70 للجمعية  الدورة 
ف����ي نيويورك  لألمم املتحدة 
حيث مت بحث عدد من القضايا 
واملواضي����ع مح����ل االهتمام 
املشترك السيما توحيد جهود 
ال����دول األعضاء ف����ي منظمة 
التعاون اإلسالمي خلدمة قضايا 
األمة اإلس����المية وعلى رأسها 
القضية الفلسطينية ومواضيع 
اخرى مدرجة على جدول اعمال 

اجلمعية العامة. 
وأكد الشيخ صباح اخلالد 
في كلمة له خ����الل االجتماع 
أهمية أن تكون هناك وقفة جادة 
للنظر ف����ي االحتقان الطائفي 
الذي بات يعصف بكيان األمة 
اإلس����المية وضرورة توحيد 
صفوف دول املنظمة في سبيل 
مكافح����ة االره����اب وجتفيف 
مصادر متويله مس����تعرضا 
الكويت جت����اه قضايا  جهود 

املنطقة. 
وقد ضم وفد الكويت مساعد 
وزير اخلارجية لشؤون مكتب 
النائ����ب األول لرئيس مجلس 
ال����وزراء ووزي����ر اخلارجية 
السفير الشيخ د.أحمد ناصر 
احملمد ومساعد وزير اخلارجية 
لشؤون املنظمات السفير جاسم 
املباركي ومندوبنا الدائم لدى 
األمم املتحدة السفير منصور 
العتيبي وعددا من مس����ؤولي 

وزارة اخلارجية.

ال�70 للجمعي����ة العامة لألمم 
املتحدة في نيويورك.

كما ترأس الش����يخ صباح 
اخلالد وفد الكويت املش����ارك 
في االجتماع الوزاري الطارئ 
التعاون االس����المي  ملنظم����ة 
ملناقشة االنتهاكات االسرائيلية 
في القدس الذي دعت له اململكة 

العربية السعودية. 
الش����يخ صباح  واستنكر 
اخلال����د ف����ي كلمة ل����ه خالل 
االجتماع انتهاكات واستفزازات 
ق����وات االحتالل اإلس����رائيلي 
واملستوطنني املتعصبني ضد 
املصلني في املس����جد األقصى 
وباحاته الس����يما حرق اجزاء 
من املسجد ومهاجمة املصلني 
واعتقال املرابطني داخله ومنع 
الفلس����طينيني من ممارس����ة 

حقوقهم الدينية. 
واعتبر الشيخ صباح اخلالد 
هذه األعم����ال انتهاكا صارخا 
لالتفاقيات واملعاهدات الدولية 
وحلرية العبادة وحلرمة األماكن 

املقدسة. 
ف����ي  املش����اركون  ودان 
االجتماع املمارسات والسياسات 
اإلسرائيلية التي متارسها ضد 
الفلسطيني مؤكدين  الشعب 
ضرورة وق����ف االعت����داءات 
اإلسرائيلية اإلجرامية املمنهجة 
واملتكررة على املسجد األقصى 

الشريف. 
وصدر عن االجتماع قرار 
ينطلق م����ن املبادئ واألهداف 
ال����واردة في ميث����اق املنظمة 
ويؤك����د أن القدس الش����ريف 
ه����ي عاصمة دولة فلس����طني 
ويرفض أي محاولة لالنتقاص 
الفلس����طينية  الس����يادة  من 
والوجود الفلسطيني في القدس 

واملوارد للجماعات االرهابية.
اوباما مع  وع����ن مقابل����ة 
صاحب الس����مو األمي����ر قال 
انها  الش����يخ صباح اخلال����د 
كانت فرصة ممتازة للقائدين 
الس����تكمال املباحثات بش����أن 
القضايا اإلقليمية والعالقات 
الثنائية بني الكويت والواليات 

املتحدة. 
واضاف الشيخ صباح اخلالد 
أن صاحب السمو األمير التقى 
مع األمني العام لألمم املتحدة 
بان كي مون والذي بدوره اشاد 
بدور الكويت اإلنساني ومراعاة 
سموه لهذه القضية الصعبة. 
وعن املناقشات العامة في 
العامة  ال�70 للجمعية  الدورة 
قال ان كلمة الكويت التي ألقاها 
ممثل صاحب السمو األمير سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جاب����ر املبارك كان����ت متميزة 
وذات مضمون حيث اعلن من 
خاللها عن استعداد الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربية ملساعدة الدول النامية 
في ال�15 سنة املقبلة بقيمة 15 

مليار دوالر. 
وقال الشيخ صباح اخلالد 
»نحن في الكويت نحرص على 
حتقيق األه����داف الواردة في 
خطة التنمية املستدامة املعتمدة 
مؤخرا ومساعدة الدول النامية 

في حتقيق هذه األهداف«. 
هذا وش����ارك النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
في حفل االستقبال الذي أقامه 
األمني الع����ام ملنظمة التعاون 
اإلسالمي إياد أمني مدني مبناسبة 
يوم منظمة التعاون اإلسالمي 
وذلك على هامش أعمال الدورة 

صاحب السمو االمير الشيخ 
صب����اح األحمد وتزامن قمتني 
لهما اهمية قصوى ملا يعيشه 

العالم من قضايا محورية. 
ف����ي تصريحات في  وقال 
ختام مشاركته في االجتماعات 
الرئيسية واجلانبية واألنشطة 
املصاحبة للدورة ال�70 للجمعية 
العام����ة ل����ألمم املتح����دة في 

نيويورك. 
الدورة متيزت باعتماد  ان 
قادة الدول واحلكومات اهداف 
التنمية املستدامة ملا بعد 2015 
حيث اكد صاحب السمو االمير 
في كلم����ة امام قم����ة التنمية 
الكويت  املستدامة على رؤية 
واميانها بالعمل الدولي اجلماعي 
واهمية األه����داف وارتباطها 
الوثيق باألمن واحترام حقوق 

اإلنسان. 
وأكد في هذا الشأن حرص 
ال�17  الكويت عل����ى اعتم����اد 
هدفا وان تكون ضمن خطتها 
التنموية سواء كانت سنوية 

او طويلة األمد. 
وتتضمن األهداف مواضيع 
منها الفقر والصحة والتعليم 
والبيئة ومتكني املرأة واملساواة 
بني اجلنسيني وامور اخرى ذات 

اهمية عاملية. 
الش����يخ صباح  واستذكر 
اخلالد في تصريحه ان صاحب 
السمو األمير شارك على هامش 
اعمال الدورة ال�70 في قمة القادة 
ملواجهة ما يسمى تنظيم الدولة 
اإلسالمية )داعش( والتطرف 
العني����ف تلبية لدع����وة من 
الرئيس األميركي باراك اوباما 
الستكمال ما مت بحثه في البيت 
االبيض من مواضيع ذات صلة 
ملواجهة اإلرهاب وجتفيف املنابع 

صباح اخلالد انه بعد تنسيق 
املواق����ف مت اللق����اء م����ع عدد 
من الش����ركاء واحللفاء ومنها 
الواليات املتحدة واململكة املتحدة 
واالحتاد االوروبي باإلضافة الى 
لقاءات مع شركاء اقتصاديني 

ومنها الهند وكوريا.
وف����ي خض����م األزمات في 
املنطقة حرص الشيخ صباح 
اخلالد على لقاء مبعوثي االمني 
العام لألمم املتحدة في اليمن 
والعراق وليبيا وسورية حيث 
قال انه حثهم على العمل إليجاد 
حل سياسي، وجدد تأكيد دعم 
الكويت للمس����اعدة في احلل 

السلمي.
كما أكد النائب االول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
»ثقل ومتيز« مشاركة الكويت 
في اعم����ال اجلمعي����ة العامة 
لألمم املتحدة ابتداء مبشاركة 

الش����يخ صباح  وحت����دث 
الكويت  اخلالد عن مش����اركة 
وهي الرئيس الدوري احلالي 
ال����وزاري ملنظمة  للمجل����س 
التعاون اإلسالمي في جلسة 
مجلس األم����ن التي خصصت 
ملناقش����ة بند »صيانة السلم 
واألم����ن الدولي����ني: تس����وية 
النزاعات في الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا والتصدي خلطر 

اإلرهاب في املنطقة«.
واضاف ان الكويت ترأست 
االجتم����اع ال����وزاري الطارئ 
التعاون اإلس����المي  ملنظم����ة 
ملناقشة االنتهاكات اإلسرائيلية 
في القدس الذي دعت له اململكة 
العربية السعودية باإلضافة الى 
اجللسة التشاورية التنسيقية 

املعتادة لوزراء اخلارجية.
وممثال للكويت في مجلس 
التعاون اخلليجي قال الشيخ 

نيوي����ورك � كون����ا: أعرب 
النائ����ب األول لرئيس مجلس 
ال����وزراء ووزي����ر اخلارجية 
الش����يخ صب����اح اخلالد عن 
س����عادته ملا حتمل����ه الكويت 
من مكانة خليجي����ة وعربية 
ودولية ش����هدها في حصيلة 
اللقاءات واالجتماعات املختلفة 
األهمية باإلضافة الى النشاطات 
املصاحبة للجمعية العامة لألمم 

املتحدة في دورتها ال�70.
وقال الشيخ صباح اخلالد 
ل� »كونا« وتلفزيون الكويت: 
ان الكويت حترص كل موسم 
على ان تش����ارك في عدة قمم 
واجتماعات لتس����تفيد وتفيد 
بخبرته����ا الطويل����ة على مر 

السنني.
وأش���ار إل���ى ان زيارته 
احلالية للوالي���ات املتحدة 
وخصوص���ا مش���اركته في 
اجلمعية العامة كان لها اثر 
كبير حيث مثل الكويت في 
عدة لقاءات ثنائية مع وزراء 
خارجية م���ن قارات افريقيا 
وآسيا واوروبا وايضا أميركا 
الالتينية والتوقيع على عدة 

اتفاقيات سياسية.
وعزز الشيخ صباح اخلالد 
دور الكوي����ت اإلنس����اني في 
مشاركته للرئاسة في االجتماع 
رفيع املس����توى م����ع املنظمة 
الدولية للصليب األحمر حول 
املبادئ اإلنس����انية التي يجب 

ان تكرس في العالم.
وعن رفع العلم الفلسطيني 
في مق����ر األمم املتحدة وصفه 
الش����يخ صباح اخلالد باليوم 
التاريخي، معبرا عن سعادته 
الغامرة حلضوره لهذا احلدث 

املهم.

الشيخ صباح اخلالد مستقبال املمثل اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة في ليبيا

اس���تعادة أجواء انتصارات 
أكتوبر. 

كما يشهد االحتفال تدشني 
أوبري���ت غنائي بعنوان »يا 
مصر جايلك« للشاعر الكويتي 
د.عيس���ى العميري وأحلان 
املوسيقار صالح الشرنوبي 
ويش���ارك في الغناء الفنان 
الكويتي عبداهلل الرويش���د 
والفنان أحمد سعد والفنانة 
ديان���ا ك���رزون والفنان���ة 

شذى.

الزمانان يقيم احتفاالت ملصر 
مبناسبة انتصارات أكتوبر

العبداجلادر مستشارًا للثقافة املهنية 
باملركز البريطاني لالعتماد األكادميي

قنصليتنا في لوس أجنيليس: جميع 
الكويتيني بعيدون عن حادث أوريغون

واشنطن � كونا: أكدت القنصلية الكويتية في 
مدينة لوس أجنيليس األميركية سالمة جميع 
الرعاي����ا والطلبة الكويتي����ني عقب اطالق النار 
في والية أوريغون الذي خلف عش����رات القتلى 

واجلرحى. 
وقالت القنصلية في اتصال مع »كونا« 
انها تواصلت مع الرعايا والطلبة الكويتيني 
في الوالية، مش���يرة الى انهم جميعا بخير 
وبعيدون عن موقع احلادث بكلية »أومبكوا« 

جنوب أوريغون. 
وأعلنت قوات األمن اليوم اس���م القاتل 
وه���و كريس ميرك���ر )26 عاما( الذي فتح 
الن���ار بالكلي���ة وخلف بالتحدي���د 9 قتلى 
 وأكثر م���ن 20 جريحا بعضه���م في حالة 
خط���رة فيم���ا لم تعل���ن الش���رطة دوافع 

اجلرمية. 
يذكر ان ميركر قتل بعد احلادث خالل مالحقته 

من قبل قوات األمن.

القاهرة ـ هناء السيد 

مبناسبة أعياد أكتوبر تقيم 
سفارتنا بالقاهرة مساء اإلثنني 
املقبل حفل اس���تقبال حتت 
رعاية السفير سالم الزمانان 
يحضره لفيف من الشخصيات 

العامة واإلعالميني. 
ومن املقرر أن يلقي السفير 
كلمة خالل احلف���ل تتناول 
البلدين  التعاون بني  مالمح 
وأهمية التضامن العربي في 

تقديرا جله���وده املبذولة 
ودوره ف���ي تدريب وتأهيل 
الكفاءات الوطنية، قدم املركز 
البريطاني اإلقليمي لالعتماد 
األكادميي والتطوير اإلداري 
ش���هادة انتس���اب وبطاق���ة 
العضوية الشرفية للدكتور 
عب���داهلل العبداجلادر، وذلك 
لالنضمام اليهم مستشارا لنشر 
الثقافة املهنية وتدريب وتأهيل 
الك���وادر الوطني���ة، وتقدمي 
االستشارات في مجال التطوير 
البش���رية،  اإلداري واملوارد 
التعليم في دول  ومخرجات 

السفير سالم الزمانان

د. عبداهلل العبداجلادر أثناء تسلمه الشهادة وبطاقة العضوية

العام����ة  كّرم����ت اإلدارة 
العاملني  للتنفيذ املوظف����ني 
بإدارة تنفيذ العاصمة تقديرا 
لدورهم وجهودهم املبذولة 
في تس����يير العمل وحتقيق 
املع����دالت املثلى ف����ي إجناز 
معامالت املتقاضني وجمهور 

املراجعني عامة.
أنور  وك����ّرم املستش����ار 
العنزي رئيس اإلدارة العامة 
للتنفيذ مبكتبه مجموعة من 
املتميزين، حيث  املوظف����ني 
أشاد بأدائهم ومتيزهم، وقد 
أثنى على املكرمني وشكرهم 
على حتملهم مسؤولية العمل 
الذي انعكس إيجابا على حسن 
األداء، مشيدا بهذه الفعاليات 
ملا لها من دور مهم في تعزيز 
قيمة وإتقان العمل الذي يعد 
ركيزة أساسية للنجاح، إضافة 
إلى أن ذلك التكرمي س����يدفع 

املستشار أنور العنزي مكرما احملتفى بهن 

العنزي كرّم موظفي »تنفيذ العاصمة« تقديراً جلهودهم

مليون مستفيد من مشروع األضاحي في »الرحمة العاملية«
تلبية احتياجات آالف األسر 
في تلك الدول، مشيرا إلى أن 
عدد املستفيدين من مشروع 
األضاحي هذا العام، والذي نفذ 
في أكثر من 40 دولة، شملت 
أفريقيا وآسيا وأوروبا والدول 
العربي����ة، بلغ حوالي مليون 
ش����خص، وبتكلفة 659352 
دين����ارا كويتي����ا، حيث بلغ 
إجمالي عدد األضاحي 14 ألف 
أضحي����ة، منها 11871 أضحية 
من الغنم تقريبا، فيما بلغ عدد 

البقر 1380 تقريبا.
وبني املطوع أن »الرحمة 
العاملي���ة« خصصت نس���بة 
كبيرة م���ن األضاحي للدول 
التي تش���هد أحداثا وظروفا 
استثنائية، حيث استهدفت 
هذا العام تقدمي 3650 أضحية 
من الضأن جليبوتي، والتي مت 
توزيع جزء منها على الالجئني 
ف���ي جيبوتي، كما  اليمنيني 
استهدفت تقدمي 1529 أضحية 
من الضأن في سورية، و604 
أضحيات م���ن الضأن، و152 
من البقر في تنزانيا، و1980 
أضحية من الضأن و50 أضحية 
من البقر في الصومال، وكان 
نصيب اليم���ن 1185 أضحية 

من الضأن، ولبنغالديش 296 
أضحية من البقر.

وأش���ار املط���وع إلى أن 
»الرحمة العاملية« عملت هذا 
العام على مساعدة احملتاجني 
من الالجئني في طهي أضاحيهم 
عبر مطابخ »الرحمة العاملية« 
في الدول املختلفة، كما حدث 
في جيبوتي، مؤكدا أن »الرحمة 
العاملية« استطاعت أن توزع 
األضاحي عل���ى الالجئني في 
اليمن بعد طهيها وذلك لعدم 
توافر اإلمكانيات الالزمة حلفظ 

الطعام أو تسويته.
وتوجه املطوع بالشكر 
إل���ى جمه���ور احملس���نني 
واملتبرعني الكرام على هباتهم 
التي اس���تفادت منها األسر 
املتعففة في مناس���بة عيد 
األضحى املبارك، داعيا املولى 
عز وجل أن يكتب لهم أجر 
ما قدموه، وأن يبارك لهم في 
أرزاقهم وأعمارهم، مشيدا في 
الوقت ذاته بالتجاوب الكبير 
من قبل املتبرعني والذي متثل 
في التبرع بس���خاء منقطع 
النظير حلملة األضاحي لهذا 
العام، مقارنة بالس���نوات 

املاضية.

أن تبرز هذه املعاني. أما من 
الناحية املادية فيعبر مشروع 
األضاح����ي عن معنى التكافل 
بني املسلمني، حيث إنه مينح 
الفرص����ة للمتبرعني باجلود 
بأضحياتهم على إخوانهم من 
فقراء املسلمني حيثما وجدوا، 
لهذا تعمل »الرحمة العاملية◦، 
من خالل مش����روع األضاحي 
على توفير كل اخلدمات والدعم 
واإلسناد التي جتعل مساعدات 
إلى  الك����رام تصل  املتبرعني 
املستفيدين املستحقني باجلودة 
العالية واألمانة املطلوبة.وأعلن 
املطوع أن »الرحمة العاملية« 
اس����تهدفت من هذا املشروع 

ليلى الشافعي

نف����ذت »الرحمة العاملية« 
التابع����ة جلمعي����ة اإلصالح 
االجتماعي مشروع األضاحي في 
أكثر من 40 دولة، واستفاد منه 
أكثر من مليون مستفيد، بتكلفة 
إجمالية بلغت 659352 دينارا 
كويتيا، وفي هذا الصدد أعلن 
العام املساعد لشؤون  األمني 
الدعم الفني والعالقات العامة 
واإلعالم عبدالرحمن املطوع 
أن »الرحمة العاملية« حرصت 
على تنفيذ مشروع األضاحي 
في املناط����ق األكثر احتياجا 
في مختلف دول عملها. وقال 
املطوع في تصريح صحافي: 
يعد مشروع األضاحي من أهم 
التكافلية  املشاريع املوسمية 
التي تنفذها »الرحمة العاملية« 
س����نويا، ويس����تمد أهميته 
من داللت����ه الرمزية واملادية 
الرمزية  الناحي����ة  معا، فمن 
يبرز املش����روع مناسبة عيد 
األضح����ى كمظهر من مظاهر 
وح����دة األم����ة، ل����ذا حترص 
»الرحم����ة العاملية« من خالل 
التربوية والثقافية  أنشطتها 
املصاحبة لهذه املناسبة على 

جانب من توزيع األضاحي 

الى املزيد من العمل الدؤوب، 
وسينعكس أثره مباشرة على 

مصلحة العمل.
وحضر التكرمي الى جانب 

املستش����ار العن����زي كل من 
املستشار عدنان اجلاسر نائب 
رئيس اإلدارة العامة للتنفيذ، 
واملستشار محمد ساملني رئيس 

العاصمة، واملستشار  تنفيذ 
د.محمد التميمي رئيس تنفيذ 
العاصمة، ومستورة العجمي 

مراقب تنفيذ العاصمة.

اخلليج والدول العربية، من 
خالل املركز ومركزه الرئيسي 

في بريطانيا.


