
 3  محليات  السبت  ٢٥  يوليو  ٢٠٠٩   

 سأل عن الحد األقصى للمدة المسموح بها للزائر لإلقامة في البالد

 البراك: سنهدي القانون إلى أم المعاق الصابرة

 سمو رئيس الوزراء وصل إلى السنغال آخر محطة في جولته األفريقية

 المسلم للخالد: ما أسباب عدم التوصل لحل نهائي لملف البدون
  وما عدد قضايا السرقات والمخدرات المسجلة بالسنوات الـ ٣ الماضية؟

 فتح سفارة لسوازيالند في الكويت قريباً لتطوير العالقات الثنائية 

 وجه النائب د.فيصل املسلم 
عـــدة اســـئلة برملانيـــة لوزير 
الداخلية الشيخ جابر اخلالد أولها 
عن السبب الذي يقف وراء عدم 
الوصول حلل نهائي ملشكلة غير 
محددي اجلنسية، مع تزويدي 

بكل الوثائق الداعمة لإلجابة.
  كما طالب بتزويده بعدد قضايا 
املخدرات واخلمـــور والدعارة 
التي ســـجلت في  والســـرقات 
السنوات  مخافر الشرطة خالل 
الـ ٣ االخيرة، وذلك في كشـــف 
تفصيلـــي يوضـــح اآلتي: نوع 
اجلرمية، وجنسية املتهم وعمره 

وحالته االجتماعية.
  وحـــول ما نشـــر في بعض 
الصحف احمللية من تقارير عن 
تزايد حواث سرقة السيارات في 
الكويت حيث بلغ عدد السيارات 
املسروقة ٥٠ سيارة يوميا والسبب 

الرئيسي في ذلك ضعف رقابة 
اجلهات األمنية وإجراءاتها املتبعة 
داخل املناطق وفي األماكن العامة، 
وكذلك عدم التعميم على أوصاف 
السيارات املسروقة واملبلغ عنها 
من قبل مالكيها اال بعد مرور ٢٤ 
ساعة على سرقتها وهو ما تسبب 
في زيادة اعداد السرقات، وسأله 
عن عدد السيارات املسروقة خالل 
الـ ٣ سنوات املاضية مع تزويده 
بكل الوثائق التي تدعم اإلجابة، 
وما اإلجراءات التـــي قامت بها 
الوزارة ملواجهة تلك السرقات؟ 
مع تزويـــدي بكل الوثائق التي 
تدعم اإلجابة، وكم نسبة السرقات 
التي نسبت ملجهول؟ وكم نسبة 
التي مت فيها ضبط  الســـرقات 
اجلناة؟ مع تزويدي بكل الوثائق 
التي تدعم اإلجابة، وهل صحيح 
انه ال يتم اإلبالغ والتعميم على 

 وجه رئيس جلنة شـــؤون 
ذوي االحتياجـــات اخلاصـــة 
(املعاقني) النائب مسلم البراك 
الدعـــوة ملمثلـــي اجلمعيات 
واجلهات االهلية املعنية باملعاقني 
حلضور اجتماع اللجنة االثنني 
املقبل ملناقشـــة تقرير اللجنة 
التشريعية البرملانية في شأن 
االقتراح بقانون إلنشاء الهيئة 
العامة لذوي االعاقة وحقوقهم 

الشخصية.
  واشـــار البراك في تصريح 
الـــى ان االقتراح  للصحافيني 
بقانون يلبـــي كل احتياجات 
املعاقني في اجلوانب التعليمية 

والصحية واملعيشية.
  واوضح ان االقتراح بقانون 
مقدم من النواب احمد السعدون 
ومسلم البراك ود.حسن جوهر 
وخالد الطاحـــوس والصيفي 

مبارك الصيفي.
  وذكـــر ان اللجنـــة وجهت 
الدعوة ايضا ملؤسسات املجتمع 
املدني حلضور االجتماع، متوقعا 
ان تنجز اللجنة تقريرها في هذا 
االقتراح حسب املوعد احملدد في 
٣٠ سبتمبر املقبل لعرضه على 

من اجراءات سمة الدخول املسبقة، 
وذلك استهدافا للرواج التجاري 
واالستثماري والسياحي، واذ كان 
القرار ميثل جتربة جديدة غير 
مســـبوقة بالكويت فإنه يتعني 
تقييم ايجابياتها وســـلبياتها 
في ضوء النتائج التي اســـفرت 

عنها.
  سأل املسلم وزير الداخلية عن: 
عدد الزائرين للكويت من حاملي 
الدول منذ صدور  جوازات تلك 
القرار حتى اآلن مع بيان أسماء 
تلك الدول، وهل اجريت دراسة 
علمية حول هذه التجربة تتضمن 
بيان نوعية الزائرين ووظائفهم 
وجنســـهم واألعمال التي قاموا 
اقامتهم  البالد ومكان  بها داخل 
وحصر االيجابيات والسلبيات 
من جراء مثل هذه الزيارات، وهل 
من بينهـــم من ارتكب جرائم او 

مخالفات وفقا للقوانني السائدة؟ 
مع تزويدي بالوثائق التي تؤيد 

االجابة.
  وهل متنح سمة الدخول ملجرد 
حمل الزائر جلواز ســـفر صادر 
عن احدى الدول الواردة بالقرار 
ام ان هناك شروطا اخرى تتعلق 
بالزائر مثل وظيفته او ســـبب 
الزيارة او مـــا لديه من مصادر 
مالية تعينه على اإلقامة بالكويت 

خالل زيارته؟
  واحلد األقصى للمدة املسموح 
للزائـــر باالقامة بالبالد خاللها، 
وهل يجوز متديد هذه املدة؟ وكم 
بلغ عدد الزائرين من اجلنسيات 
التي مت متديد زياراتهم ان كان؟ 
مع تزويدي بصورة ضوئية من 
اي دراسة متت في هذا الشأن إن 
التوصيات  او  وجدت والنتائج 

التي انتهت اليها. 

مباشر الى ام املعاق الصابرة 
التي حتملت الكثير من املعاناة 
اهالي  ان  الى  واآللم، مشـــيرا 
املعاقـــني بنوا امـــاال عريضة 
علـــى املجلس الجناز مثل هذا 

القانون.
البراك ان تشـــارك    وامـــل 
اجلهات املعنيـــة باملعاقني في 
البصمات األخيرة على  وضع 
االقتراح الذي نأمل ان يكون اول 
السعداء باجنازه هم املعاقون 
املتفاعل  واســـرهم واملجتمع 

معهم.
  أمـــا اجلهات املشـــاركة في 
االجتماع فهي: النادي الكويتي 
الرياضي للمعاقني، جمعية الصم 
الكويتيـــة، اللجنة التطوعية 
ملتابعة قضايا املعاقني، اجلمعية 
الكويتيـــة لرعايـــة املعاقني، 
اجلمعية الكويتية ألولياء أمور 
الكويتية  املعاقني، اجلمعيـــة 
للمعوقني، مركز الكويت للتوحد، 
الكويتيـــة ملتالزمة  اجلمعية 
الـــداون، جمعيـــة املكفوفني 
الكويتية  الكويتية، اجلمعية 
لالعاثة السمعية، رئيس رابطة 

التصلب العصبي. 

أوصاف السيارات املسروقة إال 
بعد مرور ٢٤ ساعة على سرقتها؟ 

وما أسباب ذلك؟
  وعن صدور قرار وزير الداخلية 
بالسماح حلاملي جوازات عشرات 
الدول بدخول الكويت مع إعفائهم 

جدول اعمال املجلس.
  ومتنى البراك اقرار االقتراح 
مع بـــدء اعمـــال دور االنعقاد 
املقبـــل الفتا الـــى ان اللجنة 
سترسل رسالة لتحديد جلسة 

للمناقشة.
اللجنـــة  ان  الـــى    ولفـــت 
ستستمع الى مالحظات اجلهات 
االهلية واملؤسسات املختلفة 
املعنية باملعاقني لالستفادة من 
مالحظاتهـــم، مبينا ان اللجنة 
التقت املسؤولني  ســـبق وان 
التربيـــة والصحة  في وزارة 

والشؤون وال تزال هذه اللقاءات 
مستمرة.

  وبـــني ان تقريـــر اللجنـــة 
سيرســـل الى وزارة الشؤون 
ملعرفة وجهـــة نظرها وكذلك 
االطالع على كل وجهات النظر 
للجهات املعنيـــة على اعتبار 
ان الوزارة هي املســـؤولة عن 
املجلس االعلى للمعاقني والذي  
سيتحول بعد اقرار هذا القانون 
الى هيئة عامة للمعاقني برئاسة 
الـــوزراء وعضوية  رئيـــس 
مجموعة مـــن الوزراء العطاء 

اهمية اكبر بشؤون املعاقني.
  واكد ان هذا القانون من شأنه 
ان يعالج اوضاع املعاقني في كل 
االجتاهات الصحية والتعليمية 
واملعيشـــية الن هناك معاناة 
حقيقيـــة كمـــا ان هناك رغبة 
صادقـــة في االنتهـــاء من هذا 
القانـــون الـــذي تعطل لثالث 
مرات بسبب ظروف خارجة عن 
االرادة بسبب استقالة احلكومة 

وتأجيل االجتماعات.
  وقال البراك ان هذا القانون 
في حال اقراره سنهديه بشكل 

 د. فيصل املسلم

 مسلم البراك  م. خالد الطاحوس  د. حسن جوهر 

 سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل لقائه رئيس وزراء سوازيالند  

 عائشة الروضان

 مريم بندق
  أسفر التعاون والتنسيق بني قطاع الشؤون اإلدارية بوزارة 
التربية بإشـــراف الوكيلة املســـاعدة للقطاع عائشة الروضان 
مع شـــركـــة اخلطوط اجلــوية الكويتية عن تنظيم الرحالت 
اجلوية لوصـــول املعلمـــني واملعلـــمات اجلــدد في املواعيـــد 

احملددة.
  وفيما يلي جدول اعداد ومواعيد وصول املعلمني من القاهرة 

ودمشق وروما: 

 وصول المعلمين الجدد من القاهرة ودمشق 
وروما يبدأ ١٠ أغسطس وينتهي ٢ سبتمبر

 دكار ـ مبابــــان ـ كونــــا: وصل 
سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد بعد ظهر امس الى جمهورية 
السنغال في زيارة رسمية تستغرق 
يومني، وهــــي احملطة االخيرة في 

جولته االفريقية.
  وكان في استقبال سموه لدى 
وصولــــه الى مطــــار دكار الدولي 
رئيس وزراء جمهورية السنغال 
ســــليمان نادين ندية ومستشار 

رئيس اجلمهورية كرمي واد.
  وبعد ان عزف السالمان الوطني 
للكويت واجلمهوري للســــنغال، 
صافح ســــموه كبار املســــؤولني 
الســــلك  الســــنغاليني واعضــــاء 
العربي واالجنبي  الديبلوماســــي 

املعتمدين لدى اجلمهورية.
  وكان مقررا ان يجتمع ســــمو 
رئيس مجلــــس الوزراء والرئيس 
عبــــداهللا واد رئيــــس جمهورية 

السنغال مساء امس.
   وكان  ســــمو رئيــــس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد والوفد 
املرافق غادر صبــــاح أمس مملكة 
ســــوازيالند بعد زيارة رســــمية 
الى  ايام متوجها  استغرقت ثالثة 
الســــنغال. وكان في وداع سموه 
على ارض مطار سوازيالند الدولي 
رئيس وزراء مملكة ســــوازيالند 
د.برنباس سيبوسيسو دالميني 
واعضاء احلكومة وكبار املسؤولني 
في اململكة وسفيرنا لدى جمهورية 
جنوب افريقيا واحملال لدى مملكة 

سوازيالند حسن العقاب.
  وكان سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد قد اكد في وقت 
سابق ان زيارته والوفد املرافق الى 
سوازيالند تؤكد عمق الصداقة التي 
وصلت اليها العالقة بني البلدين. 
وأشاد سفيرنا لدى جنوب افريقيا 
واحملال الى مملكة سوازيالند حسن 
العقاب بنتائج زيارة سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
الى مملكة ســــوازيالند، متمنيا ان 
تسهم في تطوير العالقات املتميزة 
بني البلدين. ووصف السفير العقاب 
في تصريح لـ «كونا» زيارة سمو 

مباحثات موسعة بحضور اعضاء 
الوفد الرسمي املرافق لسموه واعضاء 

حكومة مملكة سوازيالند.
  وجــــرى خــــالل املباحثــــات 
اســــتعراض العالقات الثنائية في 
املجاالت السياسية واالقتصادية 
والتجارية والثقافية والتعليمية 
وســــبل تعزيزهــــا وتطويرها ملا 
البلدين والشــــعبني  فيه مصلحة 
الصديقــــني. وقلــــد ملــــك مملكة 
ســــوازيالند مسواتي الثالث سمو 
الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس 
الوزراء امس وسام مملكة سوازيالند 
من الدرجة األولى تقديرا وامتنانا 
اميرا وحكومة وشــــعبا  للكويت 
اململكة  الوطيــــدة بني  وللعالقات 
والكويت. وجرى حفل التقليد في 
القصر امللكي (لوزيثا) بالعاصمة 
بعد انتهاء مراســــم التوقيع على 
ثماني اتفاقيات للتعاون بني البلدين. 
وكان سمو الشــــيخ ناصر احملمد 
رئيــــس مجلس الوزراء قد اجتمع 
الى ملك مملكة سوازيالند مسواتي 
الثالث ونقل له رسالة خطية من 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد تتناول العالقات الثنائية بني 
البلدين الصديقني وسبل تعزيزها 

وتطويرها في شتى املجاالت.
  كما نقل سموه حتيات ومتنيات 
صاحب السمو األمير وسمو ولي 
العهد الــــى امللك وشــــعب مملكة 
ســــوازيالند املزيد مــــن االزدهار، 
وعقب اللقاء احتفل بالتوقيع على 
االتفاقيات التالية: اتفاقية للتعاون 
االقتصادي والفني، اتفاقية لتشجيع 
املتبادلة لالستثمارات،  واحلماية 
الثقافي والفني،  اتفاقية للتعاون 
التعليم  اتفاق للتعاون في مجال 
العالي، اتفاق إنشاء جلنة مشتركة 
للتعاون بني حكومة الكويت وحكومة 
مملكة سوازيالند، مذكرة تفاهم بشأن 
إقامة املشاورات الثنائية بني وزارتي 
خارجية البلدين، اتفاق التعاون في 
مجال اخلدمات اجلوية، مذكرة تفاهم 
بني غرفة جتارة وصناعة الكويت 
ورابطة اصحــــاب االعمال وغرفة 

جتارة مملكة سوازيالند.

 مانزيني (سوازيالند) ـ كونا: كشف رئيس جمعية 
ــميط أمس عن أن  ــر د.عبدالرحمن الس العون املباش
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد تبرع 
باملساهمة مع اجلمعية في انشاء جامعة في جمهورية 
بنني، بحيث تتحمل احلكومة الكويتية نصف تكاليفها 
ــميط في  وتتحمل اجلمعية النصف اآلخر. وقال الس
تصريح لـ «كونا» ان سمو الشيخ ناصر احملمد تبرع 
كذلك مبصاحف ومساعدات عينية للمجلس االسالمي 
ــكره لسمو الشيخ ناصر احملمد  االعلى، معربا عن ش
على دعوته للجمعية للمشاركة في جولته. وقال رئيس 
ــمو رئيس مجلس  ــر ان دعوة س جمعية العون املباش
ــدد من الدول االفريقية تؤكد  الوزراء له في جولته لع

ــموه بالعمل االنساني، مضيفا ان الوفد اطلع  اميان س
ــي اماكن بعيدة. واكد  ــاطاتنا املوزعة ف على بعض نش
السميط ان املنظمات الشعبية لها دور كبير في العمل 
ــيرا الى ان «اجلمعية كانت قد أنشأت  ــاني، مش االنس
في اثيوبيا دائرة لتعليم اللغة العربية ومازلنا نصرف 
ــني». وأوضح ان  عليها بالكامل مبا فيها رواتب املدرس
عدد الطالب املسجلني في الدورة الواحدة التي تقيمها 
اجلمعية بلغ ٥١٢ طالبا، االمر الذي اجبر جامعة اديس 
ــعبة الى قسم، مشيرا الى  ابابا على ان حتولها من ش
ان هناك احتماال ان حتول الى كلية متنح البكالوريوس 
ــة وآدابها وتقبل الطلبة االثيوبيني من  في اللغة العربي

مختلف خلفياتهم لتعلم اللغة العربية.  

 الكويت تساهم في إنشاء جامعة في بنين

 جدول رحالت المعلمين الجدد 
 العدد  أيام الوصول  بلد اإلقالع 

 ٥٠  ٢٠٠٩/٨/١٠  القاهرة 

 ٤٥  ٢٠٠٩/٨/١٠  دمشق 

 ٥٠  ٢٠٠٩/٨/١١  القاهرة 

 ٤٥  ٢٠٠٩/٨/١١  دمشق 

 ٥٠  ٢٠٠٩/٨/١٢  القاهرة 

 ٥٠  ٢٠٠٩/٨/١٢  روما 

 ٥٠  ٢٠٠٩/٨/١٣  القاهرة 

 ٤٥  ٢٠٠٩/٨/١٣  دمشق 

 ٥٠  ٢٠٠٩/٨/١٦  القاهرة 

 ٤٥  ٢٠٠٩/٨/١٦  دمشق 

 ٥٠  ٢٠٠٩/٨/١٧  القاهرة 

 ٤٥  ٢٠٠٩/٨/١٧  دمشق 

 ٥٠  ٢٠٠٩/٨/١٨  القاهرة 

 ٤٥  ٢٠٠٩/٨/١٨  دمشق 

 ٥٠  ٢٠٠٩/٨/١٩  القاهرة 

 ٥٠  ٢٠٠٩/٨/١٩  روما 

 ٥٠  ٢٠٠٩/٨/٢٠  القاهرة 

 ٣٨  ٢٠٠٩/٨/٢٠  دمشق 

 ١٠٠  ٢٠٠٩/٨/٢٣  القاهرة 

 ٥٠  ٢٠٠٩/٨/٢٤  القاهرة 

 ٤٥  ٢٠٠٩/٨/٢٥  عمان 

 ٤٥  ٢٠٠٩/٨/٢٦  عمان 

 ٥٠  ٢٠٠٩/٨/٢٦  روما 

 ٩٠  ٢٠٠٩/٨/٢٧  عمان 

 ٣٥  ٢٠٠٩/٨/٢٩  عمان 

 ٥٠  ٢٠٠٩/٨/٢٩  روما 

 ٤٠  ٢٠٠٩/٨/٣٠  عمان 

 ٧٠  ٢٠٠٩/٨/٣١  القاهرة 

 ٣٠  ٢٠٠٩/٩/١  عمان 

 ٥٠  ٢٠٠٩/٩/٢  روما 

 لجنة شؤون ذوي االحتياجات الخاصة تجتمع االثنين لبحث قانون المعاقين 

الى مملكة  الشــــيخ ناصر احملمد 
سوازيالند بانها «تاريخية» تعكس 
مدى ما وصلت اليه هذه العالقات 

من مستوى متميز.
  وقال ان الزيارة التي تعد اول 
زيارة ملسؤول كويتي رفيع املستوى 
للمملكــــة تكللــــت بتوقيع ســــبع 
اتفاقيات تعاون بني البلدين ستسهم 
في تعزيز هذه العالقات والدفع بها 
قدما الى مجاالت أوســــع. واضاف 
السفير العقاب الذي كان يتحدث 
مبناسبة اختتام سمو الشيخ ناصر 
احملمد زيارة ململكة سوازيالند في 
اطار جولة افريقية «الشك ان االعالن 
عن اقامة سفارة ململكة سوازيالند 
في الكويت سيســــاهم في تعزيز 

العمل املبذول على تطوير العالقة 
الثنائية املتميزة». واشــــار الى ان 
الكويتية ساهمت كذلك  احلكومة 
في توقيع اتفاقية النشــــاء طريق 
املطار اجلديد، مؤكدا انه ســــيفتح 
مجاالت تعاون وتبادل ســــياحي 
البلدين والشــــعبني وتعزيز  بني 
احلركة االقتصادية والســــياحة. 
وتوقع السفير العقاب مع افتتاح 
املطار اجلديد في عام ٢٠١٠ ان يزداد 
عدد السياح الكويتيني الى مملكة 
القريبة من جمهورية  سوازيالند 
التي ســــتحتضن  افريقيا  جنوب 
نهائيات كأس العالم في كرة القدم 
في العــــام ذاته. وقال ان االتفاقية 
التي وقعت بــــني غرفتي التجارة 

والصناعة في كال البلدين ستسهم 
ايضا في دفع عجلة التنمية وتبادل 
الزيارات بني رجال االعمال والتعرف 
على منتجات اآلخر من خالل تنظيم 

واقامة املعارض االقتصادية.
  وأعرب عن األمــــل في ان يرى 
القريب تبــــادال للزيارات بني  في 
رجال االعمال والسياسة واالقتصاد 
لتعزيز العالقات الثنائية بني البلدين 
في مختلف املجاالت.وكان ســــمو 
الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس 
الوزراء استقبل قبيل مغادرته مقر 
اقامته في مملكة سوازيالند رئيس 
وزراء مملكة سوازيالند د.برنباس 

سيبوسيسو دالميني.
املقابلة عقدت جلســــة    وعقب 

 محمد الصباح بحث مع ميليباند قضايا الشرق األوسط:
  التزام العراق بالقرارات األممية يطمئن الجميع 

 لنــــدن ـ كونا:  أعلن نائب رئيــــس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح أمس انه بحث 
مع نظيره البريطاني ديڤيد ميليباند قضية السالم في 
الشرق األوسط والعراق وأمن اخلليج خالل اجتماعهما 
بعد ظهر أمس مؤكدا على العالقات القوية والراسخة مع 
بريطانيا. وشــــدد الشيخ د.محمد الصباح في تصريح 
لـ«كونا» وتلفزيون الكويت عقب احملادثات مع نظيره 
البريطاني التي حضرها ســــفيرنا لدى اململكة املتحدة 
خالد الدويسان على «أهمية أن يبدي الطرف اإلسرائيلي 
مواقف ايجابية وبناءة خاصة بعد ان سمعنا تصريحات 
ســــيئة جدا من رئيس الوزراء اإلسرائيلي بخصوص 
القدس واملستوطنات». وقال انه أكد مليليباند ضرورة 
أن تتخذ بريطانيا موقفا علنيا يدين تصريحات نتنياهو 
ويطالبه بان يلتزم مبا مت االتفاق عليه من خالل املبادرة 
العربية للسالم وقرارات اللجنة الرباعية الدولية وقرارات 
األمم املتحدة ذات الصلة. وبالنسبة للعراق قال الشيخ 
د.محمد الصباح أن الكويت أكدت أن ما يهمها بالدرجة 
األساســــية هو التزام العراق بقرارات األمم املتحدة الن 
هذا االلتزام يعطي الطمأنينة للجميع. وقال نائب رئيس 
مجلس الــــوزراء ووزير اخلارجيــــة ان «الكويت تأمل 
فــــي ان يقوم االخوة في العــــراق بتنفيذ مجموعة من 
القضايا على رأســــها احلدود النه التزال هناك تعديات 
عراقية على احلدود». واشــــار الى انه سيعقد اجتماعا 
خالل زيارته للواليات املتحدة األميركية مع السكرتير 
العام لألمم املتحدة بان كي مون. وقال الشيخ د.محمد 
الصباح ان صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
سيلتقي الرئيس األميركي باراك أوباما في مطلع الشهر 
القادم. وأضاف ان «الكويت حترص على دعم االستقرار 
السياســــي واألمني في العراق وعلى ان يكون العراق 

داعما لألمن في املنطقة».
  وقال ان الكويت تعمل بشــــكل دؤوب على حل هذه 
القضايا السياسية واالقتصادية مع العراق مشيرا الى 
انه توصل الى اتفاق مع وزير اخلارجية العراقي هوشيار 

زيباري في هذا الشأن.
  وشدد على ان هناك الكثير الذي يجمع بني الكويت 
والعراق مع اهمية ان يعقد اجتماع للجنة املشتركة بني 

البلدين لتعزيز اوجه التعاون بينهما.
  وقال ان املوضوع االخير الذي تطرق اليه مع ميليباند 
كان موضوع امللف النووي االيراني واالنتخابات االيرانية 
واكــــد في هذا الصدد على موقف الكويت الراســــخ من 
خالل التعامل مع امللف النووي االيراني عبر الشرعية 
الدولية. وقال «جرت انتخابات رئاسية في ايران اخيرا 
ونتمنى ان يكون هناك عهد جديد والتزام بالشــــرعية 
الدولية» . وذكر ان الكويت تستعد لقيادة العمل اخلليجي 

عندما ترأس مجلس التعاون اخلليجي آخر العام احلالي 
موضحا انه عندما ترأس الكويت دورة مجلس التعاون 
فان عليها الدخول في حوار جاد مع األشــــقاء في إيران 
والتأكيد على ان هناك حاجة الن تبعث الرسائل الواردة 

على الطمأنينة للجميع.
  وأشار الشــــيخ د.محمد الصباح الى ان «هذا االمر 
لن يتأتى اال من خالل بنــــاء الثقة بني املجتمع الدولي 
وايران وان تبعث ايران برســــائل تطمئن الى ســــلمية 
برنامجها النووي». وقال ان نظيره البريطاني شاركه 
خالل املناقشات «احباط بريطانيا من تصريحات نتنياهو» 
ومن موقف اسرائيل من املستوطنات كما بني ميليباند ان 
بالده تعمل بشكل وثيق مع الواليات املتحدة األميركية 
بهذا اخلصوص مشيرا الى ان املوقف األميركي متقدم 
بالنســــبة الهمية التوصل الى حل على اســــاس قيام 
الدولتني والى التزام اسرائيل بوقف االستيطان ووقف 

سرقة االراضي الفلسطينية.
  واختتم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح تصريحاته بالقول ان ما سمعه 
من وزير اخلارجية البريطاني ديڤيد ميليباند يطمئن الى 
ان املجتمع الدولي يأخذ خطوات مهمة في هذا الشأن.

  من جهة أخرى، اختار مجلس امناء جامعة اكسفورد 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشــــيخ 
د.محمد الصباح عضوا في مجلس امناء مركز اكسفورد 
للدراسات االســــالمية في اجلامعة. وكان املجلس عقد 
اجتماعا ليلة اول من امس في مقره مبدينة اكســــفورد 
جنوبي اجنلترا بحضور اعضاء مجلس االمناء في املركز 
ومن بينهم صاحب السمو امللكي االمير تركي الفيصل 
بن عبدالعزيز آل ســــعود ومدير عام مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي د.علي الشــــمالن وسفير دولة االمارات 

العربية املتحدة السابق في لندن عيسى القرق.
  والقى الشــــيخ د.محمد الصباح كلمة باملناسبة اكد 
فيها على اهمية دعم مؤسســــات احلــــوار بني االديان 
ومؤسســــات الوســــطية واالعتدال للتصدي للتطرف 
والنزاعات العنصرية واالسالموفوبيا (التعصب واثارة 
املخاوف من االسالم). واشاد نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزيــــر اخلارجية مبركز الوســــطية في الكويت الذي 
يهدف الى مواجهة التطرف والتعصب الديني، كما اشاد 
بالدور املهم الذي يضطلع به مركز اكسفورد للدراسات 
االسالمية بجامعة اكســــفورد في هذا املجال. كما اشاد 
الشيخ د.محمد الصباح مببادرة خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهللا بن عبدالعزيز التي تدعو الى حوار االديان 
والتأكيد على ان هذا احلوار ينبغي ان يتركز على مبدأ 
فضيلة التنوع والتعدد لبناء جســــور الثقافة خلدمة 

البشرية جمعاء.  

 جامعة أكسفورد اختارته عضوًا في مجلس األمناء

 الشيخ د.محمد الصباح متوسطا أعضاء مجلس األمناء في مركز أكسفورد للدراسات اإلسالمية


