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رئيس الوزراء هّنأ ولي العهد هّنأ رئيس اإلكوادور بالعيد الوطنياألمير هّنأ رئيس اإلكوادور بالعيد الوطني
رئيس اإلكوادور بالعيد الوطني

بعث صاحب الســمو 
األمير الشيخ نواف األحمد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
غييرمــو الســو رئيــس 
اإلكــوادور  جمهوريـــــة 
الصديقــة، عبــر فيهــا 
سموه عن خالص تهانيه 
مبناســبة العيد الوطني 
لبالده، متمنيا سموه له 
موفور الصحة والعافية 
وجلمهوريــة اإلكــوادور 
وشــعبها الصديــق كل 

التقدم واالزدهار.

بعث سمو ولي العهد 
الشــيخ مشــعل األحمد 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
غييرمــو الســو رئيــس 
اإلكــوادور  جمهوريـــــة 
الصديقة، ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة 
الوطنــي لبالده،  العيــد 
راجيــا له وافــر الصحة 

والعافية.
بعث رئيس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ أحمد 
النــواف ببرقية تهنئــة إلى الرئيس غييرمو الســو 
رئيس جمهورية اإلكوادور الصديقة مبناسبة العيد 

الوطني لبالده. سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمدصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد

سمو الشيخ أحمد النواف

وزير اخلارجية بحث مع مسؤولة أميركية 
سبل تطوير التعاون املشترك

التقى وزير اخلارجية الشــيخ د.أحمد 
ناصر احملمد في ديوان عام وزارة اخلارجية 
مع الســفيرة ميشيل سيســون، مساعدة 
وزير خارجية الواليات املتحدة االميركية 
لشؤون املنظمات الدولية، وذلك مبناسبة 
الزيارة الرســمية التي تقــوم بها والوفد 
املرافــق الى الكويت، حيــث تناول اللقاء 

العالقــات الثنائيــة الوثيقــة التي تربط 
البلدين الصديقني، وسبل تطوير التعاون 
املشــترك لتعزيز منظومة األمن الغذائي 
الدولي ودعم املنظومــة الصحية والدفع 
باجلهود الدولية في هذا اإلطار، كما مت خالل 
اللقاء مناقشة املستجدات على الساحتني 

اإلقليمية والدولية.

ناقشا املستجدات اإلقليمية والدولية

الشيخ د.أحمد ناصر احملمد خالل استقباله السفيرة ميشيل سيسون

وزير التربية يستقبل املواطنني في مكتبه 
مببنى الوزارة األحد املقبل

احملاور املتعلقة بخطة االســتعداد وسبل 
إجنازها.

ومتت متابعة نســب اإلجنــاز لألعمال 
املوكلة للجنة، لبيان ما مت تنفيذه، باإلضافة 
الى متابعــة احتياجات املــدارس العاملة 
واجلديدة وتسلمها قبل بداية العام الدراسي.

أعلنــت وزارة التربية 
عــــن استقـبـــال وزيــــر 
التربيــة ووزيــر التعليم 
العالــي والبحــث العلمي 
د.علي املضف، للمواطنني 
واملواطنــات في مكتبه في 
مبنى الوزارة جنوب السرة 
يوم األحد املقبل ١٤ اجلاري 
من الساعة ٨ إلى ١٠ صباحا. 
ودعت الوزارة الراغبني في 
تسجيل موعد للدخول إلى 
موقع الوزارة، مشيرة إلى 
أنه سيتم تأكيد املوعد عن 

طريق إرسال رسالة نصية على الهاتف.
من جانب آخر، اجتمع الوكيل املساعد 
للتعليم العام أسامة السلطان مع أعضاء 
اللجنة املشــّكلة ملتابعة االســتعداد للعام 

الدراسي اجلديد.
وخالل االجتماع، متت مناقشة عدد من 

د.علي املضف العنزي لـ «األنباء»: نطالب بأن يكون النصب التذكاري 
للشهداء من املعالم الثقافية والسياحية

مثل تلك االعمال التي تخلد 
ذكرى االحتالل، مؤكدا على 
دور وزارة االعالم من خالل 
إنتاج افالم ومسلسالت تضم 
نخبة من النجوم الكويتيني 

والعرب.
وطالب بتسمية الشوارع 
وامليادين واجلادات بأسماء 
الشــهداء تخليــد لذكراهــم 
املشرفة ونشهد اليوم نزيفا 
في تسميتها بأسماء أشخاص 
من كل فئــات املجتمع، ومع 
احترامنا لتلك األسماء، لكن 
ال ميكن تسويتهم مبا قدمه 
الشهيد من تضحيات لتحرير 

الوطن.

قيمة التضحية فداء للوطن 
في نفوس الطلبة، ونطالب 
بتخليد فترة االحتالل العراقي 
الغاشــم وكذلــك التحريــر 
والبطوالت التي قدمها ابناء 
الكويــت من خــالل االعمال 
الفنية واالدبية والوثائقية، 
الفتا إلى ان املكتبة الكويتية 
تكاد تخلو من اعمال تخص 
فتــرة االحتــالل والتحرير، 
مشددا على أهمية هذا األمر 
ليكون شاهدا على ما حدث 
للكويت وما قدمه الشهداء من 
تضحيات فداء للوطن، مطالبا 
ان يتبنــى املجلس الوطني 
للثقافــة والفنــون واآلداب 

التذكاري باالضافة  النصب 
الى ادراج قصص الشــهداء 
ضمن املناهج الدراسية لغرس 

اخلصوص، الفتا الى ان جميع 
الدول التــي خاضت معارك 
وحروبــا وقدمت شــهداء ال 
تخلو من النصب التذكاري 
للشهداء او للجندي املجهول 
تكرميا لهم، مناشدا احلكومة 
بان يكون موقع النصب مميزا 
ومعلما من معالــم الكويت 
الثقافية والسياحية ومزارا 
للضيــوف مــن الســياح او 
السياســيني وغيرهــم، آمال 
ان يتم انشاؤه بشكل يليق 
بتضحيات شهدائنا االبرار.

وعلى صعيد متصل، ذكر 
ان اجلمعية منذ انشائها تبنت 
٤ مطالب رئيسية منها انشاء 

آالء خليفة

ثمــن رئيــس مجلــس 
إدارة جمعية أهالي الشهداء 
واملفقوديــن  واألســـــرى 
الكويتية فايز العنزي قرار 
مجلس الوزراء األخير بشأن 
إنشاء نصب تذكاري يتضمن 

أسماء شهداء الكويت.
وقال العنزي في تصريح 
خاص لـ «األنباء» إن ذلك كان 
من املطالب الرئيســية التي 
قدمتها اجلمعيــة مرارا الى 
املجلس البلدي والبلدية وقدم 
أول مرة في ٢٠٠٧ وحضرت 
اجلمعية عدة اجتماعات بهذا 

أكد ضرورة إدراج قصص الشهداء ضمن املناهج الدراسية

فايز العنزي

الكويت: إخالء الشرق األوسط من األسلحة النووية 
لتحقيق األمن واألمان واالستقرار في املنطقة

نيويــورك - كونا: أكدت 
الكويت أن هدف إخالء منطقة 
الشرق األوسط من األسلحة 
النوويــة وإخضــاع جميــع 
املنشــآت والبرامج النووية 
لنظــام الضمانات الشــاملة 
التابع للوكالة الدولية للطاقة 
الذريــة هو هــدف ال تنازل 
عنه لتحقيــق األمن واألمان 

واالستقرار في املنطقة.
وأكــد عضو وفد الكويت 
املشــارك في أعمــال اللجنة 
الثانيــة للمؤمتــر العاشــر 
الســتعراض معاهــدة عدم 
االنتشار النووي السكرتير 
الثاني إبراهيم الدعي في كلمة 
الكويت في املؤمتر التمسك 
مبخرجات مؤمترات املراجعة 
لألعوام ١٩٩٥ و٢٠٠٠ و٢٠١٠ 
خاصة فيما يتعلق بإنشــاء 
الشــرق األوســط  منطقــة 

اخلالية من تلك األسلحة.
وأضاف الدعي ان التزام 
الــدول غيــر احلائــزة على 
األسلحة النووية األطراف في 
املعاهدة مبسؤولياتها فيما 
يتعلق بعدم االنتشــار خير 
دليل علــى إميان هذه الدول 
مبخاطر األســلحة النووية، 
مشيرا الى أهمية االستمرار 

بهذا االلتزام.
وشــدد علــى ضــرورة 
وأهمية حتقيق عاملية املعاهدة 
ودعوة كل الدول غير املنضمة 

في الشــرق األوسط ليكون 
بداية مسار تفاوضي إلنشاء 

تلك املنطقة.
وأعرب الدعي عن األسف 
من غياب اإلرادة السياسية 
واجلديــة مــن قبــل بعــض 
األطراف املكلفة بعقد املؤمتر 
مما أدى إلى إفشال عقد املؤمتر 
في موعده وتأجيله إلى أجل 
غير مسمى، مشيرا الى منع 
مؤمتــر عــام ٢٠١٥ ملراجعة 
املعاهــدة مــن التوصل إلى 
وثيقة ختامية بسبب رفض 
املقترحــات  الــدول  بعــض 
املنطقــة  املتصلــة بإنشــاء 
اخلالية من االسلحة النووية 
وأســلحة الدمار الشامل في 

الشرق األوسط.

بإنشــاء املنطقة اخلالية من 
األســلحة النووية وأسلحة 
الدمار الشامل األخرى شهدت 
جناحــا فــي إطــالق مســار 
تنفيذي إلنشاء املنطقة عبر 
تبني إعالن سياســي وعدة 
قرارات تعكس التوافق الذي 
شــهدته الدورتني بني الدول 

املعنية املشاركة فيهما.
وأشار الدعي الى اعتزام 
املشاركني آنذاك على استكمال 
هذا املسار حتى يحقق هدفه 
املنشــود املتمثل في إنشــاء 
املنطقة اخلالية وفقا لوالية 
قرار الشــرق األوســط لعام 
١٩٩٥ وذلك على أساس مبدأ 
التوافق واإلرادة احلرة للدول 
املعنيــة فيه. وذكر أنه متت 
النهائيني  إحالة التقريريــن 
للدورتــني األولــى والثانية 
لرئيس املؤمتر أمال بأن يسهم 
ذلك اسهاما مجديا في تنفيذ 
القــرارات واملقــررات املتفق 
عليها الصادرة عن املؤمترات 
السابقة الستعراض املعاهدة 
بشأن إنشاء «املنطقة اخلالية 
من األسلحة النووية وأسلحة 

الدمار الشامل األخرى».
وأضاف أن الكويت ترحب 
بالنجاح الذي توصلت إليه 
دورتا مؤمتر إنشاء «املنطقة 
اخلالية» واإلعالن السياسي 
الذي اعتمدته الدول املشاركة 

فيه بتوافق اآلراء.

وأكــد ضــرورة انضمام 
الــى معاهــدة  «إســرائيل» 
عدم االنتشــار، السيما أنها 
الطرف الوحيــد في املنطقة 
غير املنضــم والعائق الذي 
مينع إنشــاء منطقــة خالية 
من هذه األسلحة، معتبرا ان 
استتباب األمن واالستقرار في 
أي منطقة ال يأتي عن طريق 
امتالك األســلحة النووية أو 
أي ســالح من أسلحة الدمار 

الشامل األخرى.
وأضاف ان الكويت تشدد 
على أن قرار ١٩٩٥ حول الشرق 
األوسط الذي مت على أساسه 
الالنهائــي للمعاهدة  التمديد 
يبقى ســاري املفعــول حتى 
تتحقق غاياته، وأغراضه وأن 
مسؤولية تنفيذ القرار تقع على 
عاتق جميع الدول األطراف في 
املعاهدة خاصة الدول احلائزة 

على أسلحة نووية.
وقال «بالرغــم من حالة 
تنفيــذ  لعــدم  االســتياء 
التــي  الدوليــة  االلتزامــات 
أقرها مؤمتــر ١٩٩٥ ومؤمتر 
٢٠١٠ ملراجعــة املعاهدة فإن 
الكويت واتساقا مع املوقف 
العربي تؤكد أهمية االلتزام 
بتنفيذ قرار ١٩٩٥ حول الشرق 
األوسط وآليته املعتمدة في 
٢٠١٠ التي لم تر النور حتى 
اليوم». وذكر ان الدورة األولى 
والثانيــة للمؤمتــر املعنــي 

خالل أعمال اللجنة الثانية للمؤمتر العاشر الستعراض معاهدة عدم االنتشار النووي

السكرتير الثاني إبراهيم الدعي يلقي كلمة الكويت

إلى املعاهدة إلــى االنضمام 
بأسرع وقت ممكن لتحقيق 
عامليتها، مبينــا ان الكويت 
ســاهمت فــي اجلهــود التي 
دفعــت بهــا الــدول العربية 
لتنفيذ قرار عام ١٩٩٥ وإنشاء 
منطقة خالية من األســلحة 
النووية وغيرها من أسلحة 
الدمار الشــامل في الشــرق 

األوسط.
وأفاد بأن مؤمتر املراجعة 
لعام ٢٠١٠ اقر بالتوافق خطة 
عمــل لتنفيذ القــرار املعني 
بإنشاء املنطقة وكلف املؤمتر 
األمــني العام لــألمم املتحدة 
والدول الثالث الراعية للقرار 
بعقد مؤمتر إلنشاء املنطقة 
اخلالية من األسلحة النووية 

ضـرورة انضمـام «إسـرائيل» إلـى معاهـدة عـدم االنتشـار السـيما أنها الطـرف الوحيـد فـي املنطقة غيـر املنضم

«املواصالت»: انطالق استكمال أعمال املرحلة األولى 
الستبدال أجهزة الفايبر بدءًا بـ «البدع»

عبداهللا راكان

أعلنــت وزارة املواصالت 
انطالق املرحلة األولى الستبدال 
النظــام القــدمي بنظام حديث 
ومتطور ألجهزة الفايبر صباح 
يوم األحد املقبل بدءا مبباني 
منطقة البــدع التي مت توقف 
العمل بها منذ عام ٢٠١٠، وبعدها 
يليها باقي املناطق املتفق عليها 
وهي (ســلوى - الرميثية - 
الســاملية - راس الساملية - 
مدينــة الكويــت - الفنطاس 
الزراعــي). وأوضــح الناطق 
الرســمي لــوزارة املواصالت 
م.مشــعل الزيــد أن الــوزارة 

عن استكمال باقي التركيبات 
والتشغيل فيه ألسباب فنية 
منذ عام ٢٠١٠، وعليه سيقوم 

الدولــة لشــؤون االتصــاالت 
وتكنولوجيا املعلومات د.رنا 
الــوزارة  الفــارس ولوكيلــة 
م.خلــود الشــهاب بدعمهمــا 
املباشـــــر وتوجيهاتهمـــــا 
ومتابعتهمــا اليومية لتتمكن 
الوزارة من الوصول لالتفاق 
مع الشركة الستبدال األجهزة 
القدمية باحلديثــة املتطورة، 
مشــيرا إلــى أن مــن أهــداف 
الوزارة تطوير شبكة خطوط 
الهواتــف األرضية وحتويلها 
من الشبكة النحاسية القدمية 
إلى شــبكة األلياف الضوئية 
عالية السرعة، لالرتقاء بجودة 

خدمات الهاتف واإلنترنت.

الفريــق الفني من مهندســي 
الوزارة والشركة بزيارة جميع 
مباني منطقة البدع الستبدال 
النظام القدمي بالنظام احلديث 
واملتطور لتلبيــة احتياجات 
جميع قاطنــي منطقة البدع. 
وناشــد الزيد أصحاب املنازل 
واملباني املوجــود في منطقة 
البدع بالتعاون مع مهندســي 
الوزارة والشــركة الســتبدال 
القدميــة  الفايبــر  أجهــزة 
باحلديثة ليتمكن املشتركون 
من احلصول على سرعات عالية 
لإلنترنت عن طريق االشتراك 
من خــالل شــركات مــزودي 
اخلدمة. وتقدم بالشكر لوزيرة 

م.مشعل الزيد

ستقوم األحد املقبل وبالتعاون 
مع شركة «نوكيا سوليوشينز 
انــد نيتوركــس الكويتيــة» 
باستبدال نظام الفايبر القدمي 
باجلديد للمرحلة األولى ملنطقة 
(البــدع) وبعدهــا يليها باقي 
املناطــق املتفق عليهــا، يأتي 
ذلك بناء علــى العقد الذي مت 
توقيعه من قبل وكيل الوزارة 
م. خلود الشهاب مع الشركة في 
شــهر مايو املاضي ملدة عامني 
الستكمال أعمال مناطق املرحلة 
األولــى من عقــد الفايبر دون 
حتمل الوزارة ألي نفقات مالية 
طوال فترة العقد. وأشار إلى أن 
النظام القدمي للفايبر مت التوقف 

السلطان بحث االستعداد للعام الدراسي اجلديد

اسامة السلطان

«اجلهاز املركزي» لـ «جامعة الكويت»: 
نسقوا معنا في أي شأن يتعلق بـ «البدون»

وذلــك العتمــاد بطاقــات 
املراجعــة الصــادرة مــن 
املركــزي، وكذلك  اجلهاز 
بطاقات الضمان الصحي 
املمنوحــة حلامليهــا من 
فئة املقيمني بصورة غير 
قانونية، وذلك لتســهيل 
املــراد إجنازها  املعاملــة 
مــع ضــرورة التأكــد من 
توافر بطاقة صاحلة لدى 
مراجعي اجلامعــة، وفي 
حال كانت البطاقة منتهية 
يجب على حاملها مراجعة 
اجلهاز املركزي لتجديدها. ولفت إلى أنه 
في حــال رغبة اجلامعة فــي التعاقد مع 
أي فئة من املقيمني بصورة غير قانونية 
للعمل لديها أو جتديد التعاقد بالنســبة 
للعاملني احلاليني يجب مخاطبة اجلهاز 
املركزي ألخذ املوافقات بشأنهم مع ضرورة 

وجود بطاقة مراجعة سارية.

ثامر السليم

دعــا اجلهــاز املركزي 
ملعاجلة أوضــاع املقيمني 
بصــورة غيــر قانونيــة 
إلــى  الكويــت  جامعــة 
التنســيق املسبق في أي 
شأن يتعلق بفئة «البدون».
العام  األمــني  وطالــب 
باإلنابــة د.محمــد زينــل 
جميع رؤساء مراكز العمل 
فــي اجلامعــة بضــرورة 
التعــاون فــي هــذا األمر، 

مضيفــا أن ذلك يأتي بناء على كتاب من 
اجلهــاز، تضمن أنــه «ال يجوز ألي جهة 
االنفراد باتخاذ أي إجراءات تتعلق بالتعامل 
مع أوضاع املقيمني بصورة غير قانونية 
دون التنسيق مع اجلهاز باعتباره اجلهة 
املرجعية الرسمية الوحيدة للتعامل مع 
هذه الفئة، وعلى جميع اجلهات احلكومية 

وغيرهــا التعــاون مــع 
اجلهاز إلجنــاز أعماله، 
وموافاته مبا يطلبه من 
معلومــات ومســتندات 
ووثائــق، والتقيــد مبا 
يصــدر عن اجلهــاز من 

قرارات وتعاميم».
وأشار إلى أن اجلهاز 
املركزي طلــب ضرورة 
اتخــاذ اإلجــراء الــالزم 
وفقــا للنظــم واللوائح 
املتبعــة لــدى اجلامعة، 

د.محمد زينل


