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أشار خالل االحتفال بالعيد الوطني الڤيتنامي إلى أنها تشمل إدارات القنصلية والوطن العربي وآسيا واألميركتني

ً اجلاراهلل: تسكني شواغر القياديني في »اخلارجية« قريباً جدا
ديبلوماس���ية مع بالده وهذا 
ما تق���دره هانوي«، موضحا 
أن »ڤيتنام والكويت قد عانتا 
من ويالت احلروب ونقدم دعم 
الكويت لنا ومس���اندتنا في 

مختلف املواقف«.
إلى  ث���او  وأش���ار هونغ 
النفطي املميز بني  »التعاون 
ڤيتنام والكويت وخصوصا 
أن لديهما مشروعا مشتركا في 
مجال تكرير البترول بتكلفة 
تفوق ال� 9 ملي���ارات دوالر، 
الكويت  يقدر حجم مساهمة 
فيه بالثلث من القيمة اإلجمالية 
أي ما يوازي ال���� 3 مليارات 
دوالر، باإلضافة إلى توسعة 
قادمة لهذا املشروع بتعاون 
مش���ترك أيضا م���ع الكويت 

إلنتاج مشتقات البترول«.
وع���ن اجلالية الڤيتنامية 
أش���ار إلى أنها تقدر ب� 500 
نسمة، معربا عن أمله في أن 
يزداد عدده���م بعد أن توقع 
اتفاقية خاصة بالعمل  بالده 
واملوارد البشرية في املستقبل، 
مثمنا تعاون جامعة الكويت 
ومس���اهمتها في تقدمي عدد 
من املنح الدراس���ية للطالب 
والطالبات الفيتناميني لدراسة 
اللغة العربي���ة، الفتا إلى أن 
»العام املاضي شهد منح الطالب 
الڤيتناميني 5 منح دراسية«.

إلى  ث����او  ولف����ت هونغ 
أن »إج����راءات احلص����ول 
التأش����يرة للكويتيني  على 
س����هلة وميسرة جدا، حيث 
يستغرق إصدارها من يومني 
إلى 5 أيام«، كاشفا عن »أن 
القس����م القنصلي بالسفارة 
يصدر ما يق����ارب ال� 2000 
تأشيرة سنويا«، معربا عن 
سعادته بدخول ڤيتنام ضمن 
الكويتي  اهتمامات السائح 
بعد جهود السفارة في إظهار 
األماكن اخلالبة فيها وقدراتها 
الثقافية لتصبح  السياحية 
اختيارا مناس����با للس����ائح 
الكويت����ي ومقص����دا مميزا 

لقضاء عطالته.

عدة اتفاقيات«، مشيرا إلى أن 
»إقبال ڤيتن���ام على التطور 
االقتصادي، كان سببا مباشرا 
لتواجد االستثمارات الكويتية 
هناك«، متحدث���ا عن وجود 
مشروع كبير يتعلق بإنشاء 
مصفاة نفط في ڤيتنام تشارك 

فيه الكويت«.
واستذكر اجلاراهلل »التاريخ 
الكبير لڤيتنام ونضاله عندما 
سطر أروع صور الكفاح في 
سبيل نيل حريته واحلفاظ 
عل���ى كرامة ش���عبه«، الفتا 
إلى رغبة الكويت الدائمة في 
تطوير العالقات وتعزيزها مع 

هذا الشعب العظيم.
من جهته، وصف س���فير 
جمهورية ڤيتنام االشتراكية 
نغوين هون���غ ثاو العالقات 
الڤيتنامي���ة   � الكويتي���ة 
ب�»العريقة واملتطورة والتي 
تتس���م بالصداقة واالحترام 
املتبادل والتعاون املشترك«، 
الفت���ا إل���ى أن »يناير املقبل 
سيوافق مرور 40 عاما على 
تأسيس العالقات الديبلوماسية 
بني البلدين والتي بدأت عام 
1976«، مشيرا إلى »أن الكويت 
كانت في طليعة دول الشرق 
األوس���ط التي أقامت عالقات 

ظل الظروف الصعبة والدقيقة 
التي متر فيها«.

وباحلديث عن ترؤسه جلنة 
التوجيه الكويتية � البريطانية 
الش���هر املقبل، وامللفات التي 
س���تتناولها، ذكر اجلاراهلل 
انه »نهاية نوفمبر س���يكون 
هناك اجتماع للجنة التوجيه 
الكويتية � البريطانية ونتطلع 
إلى هذا االجتماع بكل اهتمام 
وتفاؤل خصوصا أنها تشمل 
كل أوج���ه العالقات الثنائية 
وحتق���ق دفعة حقيقية لها«، 
معربا ع���ن أمله ف���ي »لقاء 
أصدقائنا في بريطانيا لتحقيق 
خطوات إيجابية وحقيقة على 
طريق تطوي���ر العالقات بني 

البلدين«.
إل���ى احتف���ال  وع���ودة 
الڤيتنامية بالعيد  الس���فارة 
إلى  الوطني، أشار اجلاراهلل 
 � الكويتي���ة  أن »العالق���ات 
الڤيتنامية متطورة ومتنامية 
وهناك زي���ارات متبادلة بني 
البلدين«،  املس���ؤولني ف���ي 
مس���تذكرا »الزيارة التي قام 
بها سمو رئيس مجلس الوزراء 
السابق الشيخ ناصر احملمد إلى 
ڤيتنام والتي وصفها بالناجحة 
حيث مت خاللها التوقيع على 

تتضم���ن العديد من القضايا 
ذات االهتمام املشترك والتي 
تش���مل اجلوانب السياسية، 
االقتصادية واالس���تثمارية، 
الثقافية والعسكرية، باإلضافة 
إلى توقيع عدد من االتفاقيات 
والت���ي م���ن ش���أنها تعزيز 
البلدين«، الفتا  العالقات بني 
إلى أن »هذه الزيارة ستشكل 
خطوة مهمة جدا لدفع العالقات 

الثنائية«.
وعن تصريحات نائب وزير 
اخلارجية اإليراني للشؤون 
العربية واألفريقية حس���ني 
أثنى  أمير عبداللهيان والتي 
فيها على تصريح النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ صباح اخلالد 
حني أبدى استعداده للتعاون 
مع إيران، وتأكيد اللهيان أيضا 
اس���تعداد إيران للتعاون مع 
دول مجل���س التعاون، أثنى 
اجل���اراهلل عل���ى »رد الفعل 
اإليجابي م���ن قبل األصدقاء 
في إي���ران على دعوة النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ صباح 
اخلالد«، الفت���ا إلى أن »هذه 
الدعوة تلمست احلاجة املاسة 
للمنطقة لألمن واالستقرار في 

لهذا احلادث املفجع«، معربا 
عن أمله ف���ي »أال تتكرر مثل 
هذه احلوادث«، داعيا املواطنني 
إلى اليقظ���ة واحلذر في مثل 

هذه األمور.
من ناحية أخرى، وباحلديث 
عن التدخل الروسي في سورية 
أكد اجلاراهلل أن »هذا التدخل 
أربك املشهد السوري وأضاف 
ل���ه مزيدا م���ن التعقيدات«، 
الكويت  مشددا على »موقف 
الواضح في التعاطي مع األزمة 
الس���ورية وتأييدها للجهود 
الرامية إلى تس���ويتها بشكل 
سلمي«، الفتا إلى أن »الكويت 
ستستمر في جهدها اإلنساني 
في دعم الشعب السوري والذي 
ظهر جليا في استضافتها ل� 
3 مؤمترات للمانحني«، مبديا 
قناعته الراسخة بأنه »ال حل 
لألزمة السورية سوى احلل 
الس���لمي الذي مازالت اآلمال 

معقودة للتوصل إليه«.
وعن زيارة س���مو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر 
إلى فرنس���ا خالل  املب���ارك 
األيام املقبل���ة وأبرز امللفات 
التي ستتناولها، أشار اجلار 
اهلل إل���ى أن »الزي���ارة يتم 
الترتيب لها منذ فترة وملفاتها 

أسامة دياب

كشف نائب وزير اخلارجية 
خالد اجلاراهلل عن تس���كني 
شواغر القياديني في 4 إدارات 
في الوزارة وهي الوطن العربي 
وآسيا واألميركتني والقنصلية 

في القريب العاجل.
وعلى هامش مشاركته في 
احتفال الس���فارة الڤيتنامية 
بالذكرى ال� 70 للعيد الوطني 
والذي أقيم مساء أول من أمس 
في فندق كراون بالزا، أش���ار 
إلى أن »اإلجراءات  اجلاراهلل 
بخصوص اإلفراج عن املواطن 
فاي���ز الكندري م���ن معتقل 
غوانتانامو تس���ير على قدم 
وساق مع السلطات األميركية 
وذلك لترتيب عودته الى البالد 

في املستقبل القريب«.
أما عن آخر املس���تجدات 
بخص���وص املواطنني محمد 
البغل���ي املفقود في رومانيا، 
فتحدث اجلاراهلل عن »ذهاب 
وفد امني كويتي إلى رومانيا 
ملتابع���ة عملي���ة البحث مع 
الروماني���ة«،  الس���لطات 
موضحا أنه »متت االستعانة 
باألميركيني الستخدام صور 
األقمار االصطناعية في عملية 
البح���ث، إال انه لألس���ف لم 
يت���م التوصل إلى أي نتيجة 
حت���ى اآلن«، معربا عن أمله 
في »أن يتم التوصل لنتيجة 
في القريب العاجل«، موضحا 
بخصوص املفقود في اململكة 
الس���عودية جاسم  العربية 
الفيلكاوي أن »جهود البحث 

عنه التزال مستمرة«.
وحول ما إذا مت بالفعل إبالغ 
وزارة اخلارجية رسميا مبقتل 
الكويتية التي فقدت في مصر 
هي ووالدتها، قال اجلار اهلل: 
»نعم لقد ابلغنا رسميا بهذه 
اجلرمية البشعة التي تعرضت 
لها املواطنة السعودية وابنتها 
الكويتية، وال منلك  املواطنة 
إال أن نتوج���ه بالعزاء لذوي 
الضحيتني، ونبدي أملنا وأسفنا 

سفراء مصر ياسر عاطف والسنغال عبداألحد امباكي وجيبوتي علي محمد مؤمن

جانب من احلضور الديبلوماسي والشعبي في ااالحتفال بالعيد الوطني الڤيتنامينائب وزير اخلارجية خالد اجلاراهلل مشاركا السفير الڤيتنامي نغوين هوجن ثاو قطع كيكة االحتفال

عدد من السفراء والديبلوماسيني

املستشفى سيدار من معهد »غوستاف روسي« عبر األقمار الصناعية ويتبع مركز الكويت للسرطان

إنشاء مستشفى متخصص مبكافحة األمراض السرطانية في البالد متصل بأوروبا
املجال«، الفتا الى أن وجوده في 
الكويت سيساعد على معرفة 
املتطلبات الجناح هذا املشروع 
وما حتتاجه البنية التحتية له، 
مستدركا: »بتنفيذ هذا املشروع 
ستكون الكويت أول من ميتلك 
مرك����زا متخصصا في أمراض 
السرطان متصال مع أوروبا«.

وعم����ا إذا كان ه����ذا ه����و 
مش����روعهم األول في الكويت 
وما إذا كانت لديهم مش����اريع 
أخرى ف����ي املجال الطبي، قال: 
»السلطات الكويتية والفرنسية 
املبادرة بش����كل  تدعمان هذه 
جدي وكبير، وعندما تنظرون 
التي قامت بها  الحد املشاريع 
احلكومة الفرنسية في مشروعي 
اللوڤر والسوربون في أبوظبي 
ومش����اريع أخرى في الدوحة 
ومدى تأثيرهما ستعلمون ان 
املشروع الفرنسي في الكويت 
سيكون له تأثير كبير ودليل 
على مقدرة الشعبني الصديقني 
على عمل شيء جديد مشترك، 
حيث سيوفر هذا املشروع كمية 
كبيرة من املعلومات واملعرفة 
ل����كال البلدين في ه����ذا املجال 
فهو ال يقتصر على بيع أجهزة 

فقط«. 
وعن األسعار التي يتقاضاها 
املركز من املرضى قال »الكويت 
بالعادة ترسل مرضاها للخارج 
برفقة بعض عائالتهم مما يؤدي 
الرتفاع كبي����ر في املصاريف، 
لذلك فان وزارة الصحة ستوفر 
الكثير من دعمها لتواجد مثل هذا 
املشروع على ارض الكويت«.

العالج  لدى املعه����د وط����رق 
باألشعة«.

وبخص���وص تعاونه���م 
املقبل م���ع الكويت وعما اذا 
كانت اإلمكان���ات والتقنيات 
متوافرة في البالد، لفت الى 
»أن أهم أهداف هذا املشروع 
هو انشاء بنية حتتية تساعد 
على تشخيص املرض واجراء 
الكويت  العملي���ات داخ���ل 
بخدمات صحي���ة مماثلة ملا 

يوجد في باريس«.
وأضاف: »نحن بحاجة ملزيد 
من الوقت لتطوير املتخصصني 
للدرج����ات القصوى واملعدات 
احلديثة، مما سيمكن الكويت 
من معاجلة عدد أكبر من املرضى 
بوجود مركز متخصص في هذا 

وأوضح أن هذا املش����روع 
عبارة عن »مستشفى يدار من 
معهد غوس����تاف روسي عبر 
األقمار الصناعية يتبع مركز 
الكويت للس����رطان«، مشيرا 
إلى أن »معهد غوستاف روسي 
العاملية  أكبر املؤسس����ات  من 
في مج����ال أبحاث الس����رطان 
القارة  واألكثر تخصص����ا في 

األوروبية«. 
وع����ن تدري����ب األطب����اء 
الكويتيني في املعهد قال مونت: 
»هن����اك بع����ض االخصائيني 
الكويتيني الذين تلقوا تدريبا 
في املعهد«، الفتا الى أن »املعهد 
املتدربني من  يستقبل األطباء 
العالم لتعريفهم  أنحاء  جميع 
بالتقنيات اخلاصة املوجودة 

والتعويض عن النقص املوجود 
فيم����ا يتعلق بع����الج األورام 

السرطانية«.
ومن جهة أخرى وردا على 
الفرقاطة  س����ؤال عن وصول 
الفرنسية مليناء الشويخ رأى 
السفير نخلة ان زيارتها مليناء 
الشويخ »روتينية كل ستة اشهر 
وتدخل ضمن اطار التعاون بني 

البلدين«. 
ومن جانبه ذكر مدير عام 
معهد غوستاف روسي الفرنسي 
البروفيس����ور الكسندر ايغير 
مونت ان هذه ليس����ت الزيارة 
األولى له الى الكويت، متحدثا 
عن عمله مع اجلانب الكويتي 
للقي����ام مبش����روع ضخم ملدة 

عامني. 

أوروبا، باإلضافة الى البحوث 
والتدري����ب«، مبينا أنه يعتبر 
»م����ن أفض����ل املعاه����د عامليا 
على مس����توى األبحاث لعالج 
الس����رطان«، موضحا »وجود 
الكويتيني ممن  مئات املرضى 
يتلقون العالج فيه«، الفتا الى أن 
»عدد زوار املعهد من الكويتيني 
املصابني مبرض السرطان يصل 
سنويا ملا يقارب ال� 300 كويتي 
هذا الى جانب املرضى الكويتيني 
الذين يتابعون حاالتهم فيه«.

وذكر ف����ي اطار حديثه أنه 
بسبب تزايد األمراض املرتبطة 
بالسرطان، فان »معهد غوستاف 
روس����ي يطور مشاريع خارج 
فرنسا لالس����تجابة بالطريقة 
األكث����ر فاعلية لهذه املش����كلة 

الكويتي مباشرة من داخل البالد 
خدمات صحية مميزة وفي نفس 
الوقت مماثل����ة لتلك املتوافرة 
في باريس«، مش����يرا الى انه 
»مشروع رائد يتوافق مع رغبة 
الس����لطات الكويتية في جعل 
البالد مركزا إقليميا مميزا في 
مجال عالج السرطان، فضال عن 
أن هذه الشراكة االستراتيجية 
ذات أبعاد سياسية واقتصادية 
واجتماعية ف����ي آن واحد، من 
شأنها أن جتسد جودة العالقات 

بني البلدين«. 
وباحلدي����ث ع����ن معه����د 
غوستاف روسي أوضح نخلة 
أن »نشاطات املركز ترتكز على 
الرعاية  ثالثة محاور أهمه����ا 
الت����ي تعتبر األهم واألكبر في 

هالة عمران

أعلن السفير الفرنسي لدى 
البالد كريستيان نخلة عن توجه 
النش����اء مستشفى متخصص 
مبكافحة األمراض السرطانية 
في الب����الد وذلك بالتعاون مع 
معهد »غوس����تاف روسي« في 
باريس والذي يع����د من أكبر 
املؤسسات في أوروبا والعالم 

املعنية بعالج السرطان.
وخالل حفل غ����داء نظمته 
السفارة الفرنسية مساء اول من 
أمس في شيرمنز كلوب »برج 
كيبكو« مبناسبة زيارة مدير 
عام معهد »غوستاف روسي« 
البروفيس����ور الكسندر ايغير 
الب����الد، قال نخلة  الى  مونت 
ان »الزي����ارة تأتي ف����ي اطار 
التعاون بني معهد غوس����تاف 
روس����ي واملؤسسات الصحية 
بالكويت ف����ي القطاعني العام 
واخلاص«، مشيرا الى انه »في 
إطار هذا التعاون الصحي بني 
البلدين يقوم مس����ؤولون من 
معهد غوستاف روسي بزيارة 
الى الكويت إلنش����اء ش����راكة 
من شأنها أن تؤدي إلى وضع 
البني����ة التحتية ملبنى حديث 
س����يكون باإلمكان من خالله 
القيام مبختلف املراحل ملكافحة 
السرطان من حيث التشخيص 
والعمليات اجلراحية والعالج 
املنهجي«،  باألش����عة والعالج 
مؤكدا أن »هذا املشروع سيشكل 
أهمية اس����تراتيجية للكويت، 
أنه سيوفر للشعب  من حيث 

)محمد هاشم( كريستيان نخلة والبروفيسور الكسندر مونت والشيخة انتصار سالم العلي وعدد من احلضور   البروفيسور الكسندر مونت متحدثا للصحافيني بحضور السفير الفرنسي 

البحث عن املواطنني 
البغلي والفيلكاوي 

اليزال مستمراً

أُبلغنا رسمياً باجلرمية 
البشعة التي تعرضت 
لها كويتية ووالدتها 
السعودية في مصر 

وندعو املواطنني إلى 
توخي احلذر

هونغ ثاو: نصدر 
2000 تأشيرة سنويًا 

وإجراءات إجنازها 
للكويتيني سهلة

التدخل الروسي أربك 
املشهد السوري 

وأضاف له مزيداً من 
التعقيدات 

زيارة املبارك إلى 
فرنسا خطوة مهمة 

لدفع العالقات 
وسيتخللها توقيع عدد 

من االتفاقيات

ترتيبات عودة الكندري 
من »غوانتانامو« 

جارية.. 

نخلة: فكرة رائدة 
تتوافق مع رغبة 

السلطات الكويتية 
في جعل البالد 

مركزاً إقليميًا في 
عالج السرطان


