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)احمد باكير( سفيرة جورجيا والقنصل آرشل شيولي خالل املؤمتر 

السفيرة الجورجية: نتطلع إلى استثمارات كويتية
في المجاالت الزراعية والسياحية والمصرفية

روس�يا ترغب في الس�يطرة على منافذ إمدادات النفط والغاز
وتغيي�ر النظ�ام ف�ي جورجي�ا وندعوه�ا إل�ى احت�رام س�يادتنا

بشرى الزين
أش����ادت س����فيرة جورجي����ا 
ايكاترينا ميكادزه بدعم الكويت 
اإلنس����اني لبالدها فت����رة النزاع 
اجلورجي – الروسي حول إقليمي 
اوسيتيا اجلنوبية وابخازيا الذي 

اندلع في أغسطس املاضي.
وذكرت ميكادزه في أول مؤمتر 
صحافي عقدته مساء أول من أمس 
بعد تعيينها س����فيرة جلورجيا 
لدى الكويت ان الكويت تعد من 
أولى الدول العربية التي أرسلت 
مساعدات إنسانية مت نقلها عبر 14 
طائرة معربة عن شكرها للكويت 

أميرا وحكومة وشعبا.
وأعربت السفيرة اجلورجية 
عن تطلع بالدها الى تعزيز عالقات 
الكويت  التعاون االقتصادي مع 
موضحة ان جورجيا بلد جاذب 
لالس����تثمارات، الفتة الى وجود 
العربية  استثمارات من اإلمارات 
املتحدة اضافة ال����ى اهتمام عدد 
من رجال األعمال في دول اخلليج 
بهذا القطاع داعية املس����تثمرين 
العرب والكويتيني الى االستثمار 
في املجاالت الزراعية والسياحية 
واملصرفية. وذك����رت بالعالقات 
الديبلوماس����ية اجلورجي����ة – 
الكويتية التي تأسست في العام 
1992 وتطورت خالل فتح السفارة 
اجلورجية في الكويت في العام 
2006 مش����يرة الى الزيارة التي 
قام بها رئيس الوزراء اجلورجي 
الى الكويت وأعقبتها زيارة سمو 
رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
الى تبليسي. واشارت الى مساهمة 
الكويت في مشاريع البنية الطرقية 
في جورجيا، مذكرة بزيارات على 
مستوى عال في نهاية العام احلالي. 
وذّكرت ميكادزه مبرور عام على 
احلرب اجلورجية – الروسية التي 
اندلعت أغسطس املاضي موضحة 
ان بالدها فقدت جراء هذه احلرب 
20% م����ن أراضيها ومت تش����ريد 

نصف مليون من سكان أوسيتيا 
اجلنوبي����ة وابخازيا مضيفة ان 
بالدها تواج����ه حتديات مختلفة 
تتمثل في عدم احترام روس����يا 
لس����يادة جورجيا على أراضيها 
ووجود قوات عس����كرية روسية 

بالقرب من احلدود اجلورجية ما 
يجعل الوضع هشا مع عدم تنفيذ 
روس����يا خلطة النقاط مبينة ان 
روس����يا لها مطامع في جورجيا 

باعتبارها دولة صغيرة.
وتتطلع الى الس����يطرة على 

مصادر الطاق����ة ومنافذ امدادات 
النفط والغاز تدريجيا التي متر 
عبر اذربيجان وجورجيا وأوكرانيا 
الى االحتاد األوروبي مشيرة الى 
النظام  رغبة موسكو في تغيير 

في جورجيا.
واش����ارت الى دع����م املجتمع 
الدولي لبالدها أثناء احلرب، مذكرة 
باالجتماعات التي عقدت في جنيڤ 
ولم حترز أي تقدم نظرا لرفض 
روس����يا حضور املؤمتر وتنفيذ 
االلتزامات بش����أن االنسحاب من 

األراضي احملتلة.
ودعت السفيرة اجلورجية في 
ختام حديثها لتوجيه رسالة الى 
روسيا باحترام سيادة واستقالل 
أراضي جورجيا وسحب القوات 
الروسية وتنفيذ بنود اتفاقية من 6 
نقاط، مشيرة الى ان روسيا بدأت 
بإنشاء قواعد ومطارات عسكرية 
إقليمي أوس����يتيا اجلنوبية  في 
وأبخازيا اضافة الى 10 آالف جندي 
روس����ي ما يزيد من حدة التوتر 

بني البلدين.

أشادت بالدعم اإلنساني الكويتي فترة النزاع بين بالدها وروسيا حول إقليمي أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا

تضع سفيرة جورجيا ايكاترينا ميكادزه اول مولود 
لها بعد اس���بوع في الكويت التي احبتها كثيرا وكانت 

تتمنى ان تعني فيها فتحقق لها ذلك.
ميكادزه التي كانت تبدو عليها مشاعر السعادة بهذين 
احلدثني عبرت عن اعجابها بالبلد املضيف والش���عب 
الكويتي الودود، خاصة انها كانت لديها معرفة به لدى 
اقامتها في االردن كسفيرة محالة الى لبنان والعراق.

وذكرت السفيرة اجلورجية املقيمة في الكويت انها 
ستقدم اوراق اعتمادها الى قادة اململكة العربية السعودية 

والبحرين وسلطنة عمان وقطر كسفيرة محالة.

السفيرة.. ُأمٌّ بعد أسبوع

»البحري« يعلن
 عن نشاطه الرمضاني

وج���ه الن���ادي البح���ري 
الدع���وة ألعضائه  الرياضي 
ورواده للمشاركة في أنشطته 
وبرامجه خالل شهر رمضان 
املبارك والتي ستشتمل على 
مس���ابقة لأللعاب الش���عبية 
على مستوى األعضاء ورواد 
الكوت  الديوانية في )الهاند، 
الدومينو(،  البليارد،  بوستة، 
وفي إحياء العادة الش���عبية 
)القرقيع���ان(  الرمضاني���ة 
مبش���اركة »أب���و طبيل���ة« 
وستصاحبها مسابقة األزياء 
الش���عبية على مستوى أبناء 
األعضاء، كما ستشتمل األنشطة 
على تنظيم مس���ابقة األكالت 
الش���عبية الرمضاني���ة على 
مس���توى الكب���ار، الى جانب 
مسابقاته الرياضية في بطولة 
البولينغ الرمضانية املفتوحة، 
واألنش���طة الرياضي���ة التي 
القدم والسلة  ستقام في كرة 

والطائرة.
من جانب آخر جددت اللجنة 
الثقافية واالجتماعية في النادي 
الدع���وة ألبناء أعضاء النادي 
املتفوقني في املراحل التعليمية 
االبتدائي واملتوس���ط  الثالث 
الثانوية  والثانوي وخريجي 
العام���ة م���ن أبن���اء األعضاء 
للمبادرة الى تسجيل أسمائهم 
ضمن كشوفات حفل تكرمي أبناء 
األعضاء املتفوقني للعام الدراسي 
2009/2008 الذي سيقام حتت 
رعاية رئيسة النادي الفخرية 
د.سعاد الصباح خالل مطلع 

العام الدراسي املقبل.
وقد أشار أمني السر العام 
ورئيس اللجنة خالد الفودري 
الى ان التسجيل مفتوح فقط 
ألبن���اء األعضاء املس���ددين 
الش���تراكاتهم املالية وأعضاء 
النش���اط الصيفي واخلطوط 
ان  الكويتية شريطة  اجلوية 
يكون االبن حاصال على تقدير 
االمتياز س���واء ف���ي املرحلة 
االبتدائي���ة أو املتوس���طة أو 
أو احلاصلني على  الثانوي���ة 
مع���دل 3.5 نق���اط وما فوق 
في نظ���ام املقررات، وان على 
أولياء األمور املبادرة مبراجعة 
قسم االش���تراكات في النادي 
مصطحبني معهم الش���هادات 
األصلية ألبنائه���م املتفوقني 
وصورا عنها الى جانب بطاقة 
العضوية وذلك في موعد أقصاه 

نهاية أغسطس اجلاري.


