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الكويت تتسلم من العراق الدفعة الثالثة من ممتلكاتها وأرشيفها
تســلمت وزارة اخلارجية 
من وزارة اخلارجية العراقية 
الدفعة الثالثة مــن املمتلكات 
واألرشــيف الكويتي الذي مت 
االســتيالء عليــه إبــان فترة 
االحتالل العراقي للكويت عام 

.١٩٩٠
وحضر مراسم التسليم التي 
متت في معهد «سعود الناصر 
الصباح الديبلوماسي الكويتي» 
مساعد وزير اخلارجية لشؤون 
املنظمات الدولية السفير ناصر 
الهني، ووكيل وزارة اخلارجية 
العراقية للشــؤون القانونية 
الســفير د.قحطــان اجلنابي، 
وممثــل األمــني العــام لــألمم 
املتحــدة واملنســق املقيم لدى 
الكويت د.طارق الشيخ، ووكيل 
وزارة اإلعالم املساعد لشؤون 
السياســية  األخبار والبرامج 

سعود اخلالدي.
وقــال الســفير الهــني في 
تصريــح للصحافيــني خالل 
هــذه  ان  التســليم  مراســم 
«اخلطــوة اإليجابيــة» تأتــي 
ضمــن التزام العــراق بتنفيذ 
قرارات مجلس األمن ذات الصلة 
بتحريــر الكويــت ومنها قرار 

رقم ٢١٠٧.
وأكد الهني أن هذه اخلطوة 
تدفع إلى املزيد من اخلطوات في 
سبيل تعزيز العالقات األخوية 
التي تربط بني البلدين الشقيقني 
معربــا عــن ترحيــب الكويت 
باجلهود التي تبذلها احلكومة 
العراقية الستكمال تسليم كافة 
املمتلكات واألرشيف الكويتي.
وأوضح أن الدفعة الثالثة 
تضم ممتلكات وأرشيف وبعض 
األجهزة اخلاصة بوزارة اإلعالم 
واملجلــس الوطنــي للثقافــة 
والفنــون واآلداب وجامعــة 

الكويت.
وردا على ســؤال لـ«كونا» 
عن عثور السلطات الكويتية 
علــى رفات جنــدي عراقي في 
جزيرة بوبيان كان منذ االحتالل 
العراقي للكويت عام ١٩٩٠ ومت 
التعرف عليه مؤخرا في البالد، 
قال الســفير الهــني إن اإلدارة 
العامة لألدلة اجلنائية بوزارة 
الداخليــة اتخــذت اإلجراءات 
الالزمة بهذا اخلصوص وسيتم 
تسليم رفات اجلندي العراقي 
إلى الوفد العراقي الذي يزور 
البالد حاليا برئاســة السفير 
اجلنابي قبل مغادرتهم الكويت 

يوم الثالثاء املقبل.

اجلنابــي في تصريــح مماثل 
حرص حكومة وشعب العراق 
على تطوير العالقات الثنائية 

مع الكويت الشقيقة.
واعتبر اجلنابي أن اخلطوة 
التــي متــت بتســليم الدفعة 
الثالثة من املمتلكات واألرشيف 
الكويتي من اخلطوات اجلادة 
في تقريب العالقات بني البلدين 

الشقيقني.
وجدد التأكيد على «حرص 
العــراق لتذليــل كل الصعاب 

اجلهود الكويتية العراقية التي 
تعمل من اجل حتقيق السالم 
وإنهاء كل امللفات العالقة بني 

البلدين.
وأكد الشيخ أن هذه اجلهود 
تعمــل علــى توطيــد أواصر 
التعــاون والتنمية للشــعبني 
الشقيقني ولعودة كل األمور إلى 
نصابها احلقيقي بني البلدين.

وقال «نثمــن هذه اجلهود 
التــي تبذلها حكومة  الكبيرة 
العــراق ونثمن أيضــا الروح 
الطيبة من الكويت واالستقبال 
احلميم للبعثة العراقية» مؤكدا 
أن هذا العمــل اإليجابي يعزز 
جهود التعاون بني البلدين في 
كل املجاالت. بدوره، قال وكيل 
وزارة اإلعالم املساعد لشؤون 
السياســية  األخبار والبرامج 
ســعود اخلالدي، في تصريح 
مماثل، إن الدفعــة الثالثة من 
املمتلــكات واألرشــيف الــذي 
تســلمته وزارة اخلارجية من 
نظيرتها العراقية يحتوي على 
أجهزة وأشــرطة ســينمائية 

تخص تلفزيون الكويت.
وأعرب اخلالدي عن خالص 
شكره حلكومة العراق لتسليمها 
املمتلكات واألرشيف الكويتي، 
متمنيــا املزيــد مــن التعاون 
املقبلة لتســليم  الفترة  خالل 

كل املمتلكات.

إلعادة العالقات إلى طبيعتها 
واالنطالق إلى عالقات جديدة 
متميــزة نطمــح مــن خاللهــا 
إلى تفعيل التعــاون في كافة 
املجاالت السياسية واالقتصادية 
واالســتثمارية  والتجاريــة 
والثقافية السيما أن الشعبني 

تربطهما عالقات كثيرة».
من جهته، ثمن ممثل األمني 
العام لألمم املتحدة واملنســق 
املقيــم لدى الكويــت د.طارق 
الشــيخ فــي تصريــح مماثل 

السفير ناصر الهني والسفير د.قحطان اجلنابي ود.طارق الشيخ وسعود اخلالدي خالل عملية معاينة األرشيف قبل مراسم التوقيع على تسلمه

مسؤول من العالقات العامة بوزارة اإلعالم يتفقد أشرطة األرشيف التلفزيوني

وأكد حــرص الكويت على 
بذل كل ما من شأنه إنهاء هذا 
امللف اإلنساني بالتعرف على 
مصيــر األســرى واملفقودين، 
مؤكدا في هذا الصدد استمرار 
اجلهــود احلثيثة التــي تبذل 
في سبيل التعرف على مصير 
األسرى واملفقودين الكويتيني 

في العراق.
من جانبه، أكد وكيل وزارة 
اخلارجية العراقية للشــؤون 
القانونيــة الســفير د.قحطان 

الظفيري بحث مع اجلنابي العالقات 
الثنائية والتطورات اإلقليمية والدولية

اجتمــع نائب وزيــر اخلارجية مجدي 
الظفيري مع وكيل وزارة اخلارجية للشؤون 
القانونيــة في جمهورية العراق الســفير 
قحطان اجلنابي الذي يقوم بزيارة للبالد 

والوفد املرافق له.
ومت خالل اللقاء بحث اجلهود التي تبذل 
في ســبيل الوفاء باالستحقاقات الدولية، 
مشيدين في هذا الصدد بالتعاون البناء بني 
اجلهات املعنية في البلدين، مؤكدين على 

أهمية االستمرار في بذل اجلهود وتعزيز 
التعاون بني البلدين الشقيقني، كما مت خالل 
اللقاء بحث عدد من أوجه العالقات الثنائية 
إضافة إلى تطورات األوضاع على الساحتني 
اإلقليمية والدولية. وحضر اللقاء مساعد 
وزير اخلارجية لشؤون مكتب نائب الوزير 
السفير أيهم العمر ومساعد وزير اخلارجية 
لشؤون املنظمات الدولية الوزير املفوض 

ناصر الهني.

نائب وزير اخلارجية مجدي الظفيري خالل اجتماعه مع وكيل وزارة اخلارجية للشؤون القانونية العراقي
السفير قحطان اجلنابي

الكويت تدين إطالق ميليشيا احلوثي طائرة 
مفخخة باجتاه مدينة «خميس مشيط»

أعربــت وزارة اخلارجيــة عــن إدانة 
واستنكار الكويت وبأشد العبارات إلطالق 
ميليشيا احلوثي طائرة مسيرة مفخخة 
باجتاه املناطق املدنية واملدنيني في مدينة 
خميس مشيط باململكة العربية السعودية 

الشقيقة.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، 
أن استمرار هذه الهجمات اإلرهابية وزيادة 
وتيرتها يؤكد احلاجة امللحة لتحرك دولي 
حاســم لردعها ووضع حد لهــا نظرا ملا 
تشــكله من تهديد ألمــن اململكة العربية 
الســعودية الشقيقة واســتقرار املنطقة 

وتقويض اجلهود الدولية الرامية إلى إنهاء 
الصراع الدائر في اليمن وفق املرجعيات 
الثــالث املتفق عليهــا مبا يحفــظ للبلد 
الشــقيق أمنه واســتقراره ويحقن دماء 
شعبه، السيما في إطار املبادرة التي أعلنت 
عنها اململكة العربية السعودية الشقيقة 
 إلنهاء الصراع فــي اليمن والتي حظيت 

بتأييد دولي واسع.
وأكدت الوزارة وقوف الكويت التام إلى 
جانب اململكة العربية السعودية الشقيقة 
وتأييدها فــي كل ما تتخذه من إجراءات 
للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

السفيرة األميركية: يجب على روسيا 
وإيران القيام بدورهما إلنهاء األزمة السورية

أسامة دياب

قالت الســفيرة األميركية لدى البالد ألينا 
رومانوســكي إن   الصراع في  سورية استمر 
ملــدة تقارب احلربني العامليتــني، موضحة أن 
بالدها مع  الكويت قادتا مساعي الدعم اإلنساني 

منذ عام ٢٠١١.
ولفتت رومانوســكي في تغريدة لها على 
تويتر إلى أنه يجب على روســيا وإيران اآلن 
القيام بدورهما إلنهاء األزمة السورية من أجل 
الشعب الســوري ومن أجل استقرار املنطقة 

برمتها.

الواليات املتحدة والكويت قادتا مساعي الدعم اإلنساني منذ عام ٢٠١١

السفيرة األميركية الينا رومانوسكي

محافظ العاصمة: إزالة ١١٢ مخالفة بناء في «شرق» و«بنيد القار»

طالب اجلهات املعنية بتحمل مسؤولياتها بشأن العمالة الهامشية والسائبة

الشيخ طالل اخلالد خالل اجلولة التفقدية

أكد محافظ العاصمة الشيخ طالل اخلالد أن «احملافظة مستمرة 
بــكل حزم في حملة إزالة مخالفات البناء في مختلف مناطقها، 
الفتا إلى أن إجمالي عدد اإلزاالت في منطقتي شرق وبنيد القار 
بلغ ١١٢ إزالة، باإلضافة إلى توجيه ١٢٨ إنذارا مبخالفات بناء وذلك 
منذ بداية احلملة في الثالث من سبتمبر عام ٢٠٢٠ (٣-٩-٢٠٢٠) 
وحتى اآلن»، موضحا أنه «من أصل ٨٣ إنذارا مبخالفات بناء في 
عقارات اســتثمارية في منطقة بنيد القار متت إزالة ٧١ مخالفة 
ومــن أصل ٤٥ إنذارا مبخالفات في منطقة شــرق متت إزالة ٤١ 
مخالفــة». جاء ذلك في تصريح صحافي للمحافظ اخلالد، على 
هامش جولته امليدانية على منطقتي شرق وبنيد القار، ملتابعة 
مســتجدات حملــة إزالة مخالفات البناء فــي احملافظة. وطالب 
اخلالد «بضرورة حتمل اجلهات املعنية مسؤولياتها فيما يتعلق 
بالعمالة الهامشية والسائبة وما تسببه من مشاكل»، الفتا إلى 
أن «هذه الشــرائح أضرت بشــكل مباشر على األوضاع األمنية 
والصحية والبيئية وشكلت بيئة غير مالئمة للعيش اآلدمي ال 
تتناســب مع املجتمع أو العامل نفسه والبد من مواجهتها على 

وجه السرعة». 

«الصم»: إنشاء مركز متكامل خلدمة أصحاب اإلعاقات السمعية
أكد عضو املجلس األعلى بالهيئة العامة لشؤون 
ذوي اإلعاقة ورئيس مجلس إدارة النادي الكويتي 
الرياضي للصم حمد املري أن وكيل وزارة الداخلية 
الفريق عصام النهام وعد بضرورة إنشاء وتشييد 
مبنى متكامل ليكون مركزا خلدمة املواطن يخص 
فقط فئة الصم وضعاف السمع وأصحاب اإلعاقات 
السمعية بالكويت في مقر النادي مبنطقة غرناطة، 
مشــيرا إلى أن الفريق أكد أنه بصدد معاينة املكان 
الذي ســيتم تخصيصه إلقامة وتشييد هذا املركز 
املتكامل خلدمــة فئة الصم خصوصــا وفئة ذوي 

اإلعاقة على وجه العموم وهذا ألول مرة.
وأكد املري خالل لقائه والرئيس الفخري للنادي 
فهد أبوشــيبة ونائب رئيــس مجلس اإلدارة خالد 
زمــان، وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام 
فــي مكتبه، على اســتعداده لتقــدمي كل اخلدمات 
وتنفيذ جميع املطالب التي تعود بالنفع والفائدة 
على جميع منتسبي النادي من الصم بفرعيه رجال 
وفتيات، كما طلب بعض من الوقت ملعاينة املكان 
املرشــح، وفي حال املوافقة فسوف يتم رفع األمر 
لوزير الداخلية للموافقة على البدء فورا في إنشاء 

الفريق عصام النهام يتلقى هدية تذكارية من حمد املري وفهد أبوشيبةهذا املشروع احليوي واملهم جدا للصم.

تضم بعض األجهزة اخلاصة بوزارة اإلعالم واملجلس الوطني للثقافة وجامعة الكويت

 «SENSITALIANI» :السفير اإليطالي
مبادرة ثقافية تضم العديد من الفعاليات

أسامة دياب

أعلن السفير اإليطالي لدى 
الكويت، كارلو بالدوتشي عن 
املبادرة الثقافية واألكادميية 
«SENSITALIANI»، بهــدف 
الترويــج لقطــاع التصميم 

اإليطالي.
وتأتي املبــادرة بتنظيم 
من قبل الســفارة اإليطالية 
في الكويــت وبالتعاون مع 
POLI.) «معهد «بولي ديزاين
design) والذي مت تأسيسه 

عن طريــق اجلامعة املرموقــة بوليتكنيكو 
.«Politecnico Milano University» ميالنو

وقال ان املبادرة عبارة عن ١٠ أشــهر من 
الفعاليات املتنوعة في مجال التصميم، منها 
٣ أشهر مخصصة حملاضرات افتراضية لـ٥٠ 
مشاركا من الكويت (منهم ٤٠ طالبا من مختلف 
اجلامعات احمللية و١٠ مهندسني من شركات 
خاصــة)، و٨ ندوات مســائية مفتوحة لكل 
احلضور، وختاما جولة ميدانيه ملدة ٦ أيام 
في إيطاليا لطالب التصميم واملتخصصني في 
الصناعة بالكويت الذين يرغبون في معرفة 

وتعميق التصميم والثقافة اإليطالية.
وأضاف السفير انه من مارس إلى ديسمبر 
٢٠٢١، ستقوم SENSITALIANI، باإلدارة العلمية 
للبروفيســورة آنا باربــرا، بالترويج لثالث 

حلظات رئيسية من األنشطة، 
تســتهدف املهتمني بالثقافة 
اإليطالية من طالب التصميم 
واملتخصصــني فــي القطاع 
بالكويــت، بحيث سيشــهد 
اجلــزء األول مــن البرنامج 
دورتــني مــن احملاضــرات 
واملؤمترات عبــر اإلنترنت 
التصميــم  حــول جوانــب 
واالهتمامات املشتركة لكال 
البلدين، تليها رحلة دراسية 

إلى إيطاليا للمشاركني.
واضاف انه سيتم افتتاح 
هذا احلدث رسميا من خالل ندوة افتراضية 
عبر منصة «زووم» يوم األربعاء ٣١ اجلاري 
الساعة ١٢:٠٠ بتوقيت الكويت، وسيختتم في 
نهاية العام بحفل توزيع الشهادات للطالب 
وعرض األعمال النهائية جنبا إلى جنب مع 
املواد واملقابالت والصور ومقاطع الفيديو التي 

مت تصويرها خالل جميع مراحل املشروع.
وأكد السفير اإليطالي أن املبادرة قد لقيت 
اهتماما كبيرا بالكويت، حيث ميثل التصميم 
اإليطالي جزءا مهما جدا من التفاعل بني البلدين 
ومن املتوقع زيادة توسيع احلوار اإليطاليـ  
الكويتي وفرص التعاون. معربا عن تقديره 
لالهتمام الشديد باملبادرة من قبل كلية العمارة 
بجامعة الكويت وجامعة الشــرق األوســط 

األميركية AUM في الكويت.

كارلو بالدوتشي

اجلنابي: العراق حريص على تذليل كل الصعاب إلعادة العالقات إلى طبيعتها لتفعيل التعاونالهني: الكويت حريصة على بذل كل ما من شأنه إنهاء ملف األسرى واملفقودين في البلدين


