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الرئيس النمساوي أكد أنه سيتسلم أوراق اعتماد سفير الكويت منتصف أكتوبر

فيشر: العالقات بين النمسا والكويت قطعت شوطًا طيبًا وتطورت في مختلف المجاالت
متابعة شؤون اجلالية االسالمية 
في النمسا مبا يعزز دورها البناء 
داخل املجتمع، الفتا في هذا الصدد 
الى حفل االستقبال الذي يقيمه كل 
عام مبناسبة انتهاء شهر رمضان 
املعظم في القصر الرئاسي تكرميا 
ملمثلي اجلاليات العربية واالسالمية 
في النمسا. وقال الرئيس فيشر ان 
بالده حتافظ على هذا التقليد الذي 
أرس����ته باعتباره أساسا للحوار 
والتعايش واندماج املسلمني وباقي 
اتباع االديان السماوية في املجتمع 

النمساوي.
وردا على سؤال حول موقف 
بالده م����ن التطورات االخيرة في 
البرنامج النووي االيراني، اكد فيشر 
ان النمس����ا ومجموعة من الدول 
االوروبية األخرى بينها اسبانيا 
والبرتغال والدول االسكندنافية 
ازاء هذه  يجمعها موقف مشترك 
املسالة يتمثل في ضرورة مواصلة 
احلوار بكل ابعاده ولغاية استنفاد 
كل الوسائل السلمية مع ايران حلل 
اخل����الف القائم بني ه����ذه الدولة 
واملجتمع الدولي قبل التفكير في 

اللجوء الى وسائل اخرى.
وفي هذا السياق، أشار الرئيس 
النمس����اوي في ختام حديثه الى 
ان موقف كل من روسيا والصني 
في مجل����س االمن الدولي تضمن 
اشارات مفادها أنهما ال يعارضان 
تطبيق عقوبات على ايران، ولكن 
بعد استنفاد جميع الطرق السلمية 

عبر احلوار والديبلوماسية. 

وحثها على االس����راع في اعتماد 
دستورها االساسي اجلديد، باعتبار 
ان ذلك سيساعدها في أداء مهامها 
املتعددة، السيما ما يتعلق بتعزيز 
عملي����ة اندماج املس����لمني داخل 
املجتمع النمساوي طواعية وعن 
قناعة تامة وب����دون أي نوع من 
الضغوط ومبا يساهم في مكافحة 

حمالت معاداة االسالم.
واكد الرئيس النمساوي مجددا 
احترامه لالس����الم وحرصه على 

وحول أوضاع املس����لمني في 
النمس����ا وما يتص����ل باحلمالت 
املغرضة جتاه االسالم واملسلمني، 
قال انه في الوقت الذي يدين بكل 
قوة وبشكل واضح وصريح معاداة 
السامية، فإنه يدين أيضا وبنفس 
القوة معاداة االسالم، مشددا على 
القول انه يرفض ازدواجية املواقف 

واملعايير ازاء هاتني املسألتني.
وتط����رق ال����ى مه����ام الهيئة 
النمسا  الرس����مية في  االسالمية 

لسنا ساذجني لنعتقد اننا سنرى 
خالل بضع سنني عاملا خاليا من 
النووية مبجرد صدور  االسلحة 

قرارات تطالب بذلك«.
غير ان فيشر أعرب عن قناعته 
التامة بأن الوقت قد حان ملطالبة 
الدول النووية الكبرى بأن تضع 
النووي وأن تبدأ  حدا للتس����لح 
ف����ورا بتطبيق خط����وات عملية 
لتخفي����ض ترس����اناتها من هذه 

االسلحة الفتاكة.

العمل به عام 2012.
النمس����اوي  الرئيس  وأعرب 
في حديث����ه ل�»كونا« عن قناعته 
بأن موض����وع التغيرات املناخية 
ميث����ل فعال خطرا جس����يما على 
البشرية اذا لم يعالج بشكل فوري 

وجوهري.
وردا على س����ؤال حول القرار 
الذي اعتمده مجلس االمن الدولي، 
بش����أن نزع االسلحة النووية في 
العالم، قال الرئيس النمساوي »اننا 

على اجلهود التي بذلها االمني العام 
لالمم املتحدة بان كي مون جلعل 
موضوع التغيرات املناخية من بني 
املواضيع االساسية املطروحة على 

جدول اعمال هذه القمة الدولية.
وقال ان هذا االهتمام سيساعد 
على إجن����اح مؤمت����ر كوبنهاغن 
املناخية  التغي����رات  املقبل حول 
املزمع عقده في ديس����مبر املقبل 
للخروج مبعاهدة جديدة حتل محل 
بروتوكول كيوتو الذي سينتهي 

االستيطان االسرائيلية اكبر عقبة 
أمام هذه العملية.

وأثنى الرئيس النمساوي على 
سياسة االدارة األميركية اجلديدة، 
مش����يرا الى ان هذه االدارة تقيم 
العديد من القضايا الدولية بشكل 
وصفه بأنه أفضل وأكثر واقعية 

من االدارة األميركية السابقة.
وتطرق فيش����ر الى مشاركته 
االخيرة في أعمال اجلمعية العامة 
لالمم املتحدة، وأثنى بهذا اخلصوص 

عبدالوهاب القايد � ڤيينا � كونا: 
قال الرئيس النمساوي هاينز فيشر 
ان العالقات بني النمسا والكويت 
قطعت شوطا طيبا وتطورت في 
مختل����ف املج����االت، مؤكدا عمق 
البلدين منذ  الروابط التي جتمع 

عقود من الزمن.
واض����اف الرئيس فيش����ر في 
حديث ل����� »كون����ا« ان العالقات 
الكويت  القائمة بني بالده ودولة 
»متمي����زة«، معربا ع����ن ارتياحه 
للمحادث����ات الت����ي أجراه����ا مع 
صاحب السمو األمير واملسؤولني 
الكويتي����ني وما متخض عنه ذلك 
م����ن نتائج ايجابية ع����ن زيارته 
الرسمية للكويت في شهر فبراير 
املاضي التي أتاح����ت له الفرصة 
للتعرف على الكويت اجلديدة وما 
حققته من تطور وتقدم. وأعرب 
التعاون  عن تطلع بالده لتعزيز 
م����ع الكويت في مختلف املجاالت 
الصناعية واالقتصادية، مشيرا الى 
انه سيتسلم اوراق اعتماد السفير 
الكويتي اجلديد في النمسا محمد 

الصالل منتصف اكتوبر املقبل.
وحول تط����ورات الوضع في 
الشرق االوس����ط، أعرب الرئيس 
النمساوي عن قلقه البالغ لتعثر 
مسيرة السالم في املنطقة، مشيرا 
بهذا اخلص����وص الى ان الرئيس 
األميركي باراك اوباما شاطره الرأي 
شخصيا حول هذه املسألة، ويرى 
ان عملية الس����الم لم تتقدم على 
االطالق، معتبرا استمرار سياسة 

الرئيس النمساوي هاينز فيشر الرئيس النمساوي هاينز فيشر خالل لقائه محرر »كونا« عبدالوهاب القايد

مستشفى الراشد يستقبل
 كليمنز فراي للمرة الثالثة

� اختصاص���ي األذن واألنف 
واحلنجرة وقد استغرقت نحو 
4 ساعات مت خاللها استئصال 
الورم من األوردة والشرايني 
واألعصاب احمليطة به ووجد 
ان���ه ورم حمي���د بالعص���ب 
احلائر وهو من األورام النادرة 
والكبيرة إذ بلغ حجمه نحو 

6سم x 6سم x 4سم.
التي متت  العملي���ة  واثر 
بنجاح باهر مت وضع املريضة 
حتت املالحظة في وحدة العناية 
باملستشفى ملدة 5 أيام حيث 
متاثلت للشفاء التام من دون 
أي مضاعفات جانبية لتخرج 
بعدها وتباشر حياتها بصحة 

كاملة وحيوية.
علما ان هذه الزيارة ستبدأ 
من 2009/10/3 وتستمر حتى 
2009/10/8 وس���تكون حتت 
اش���راف د.حامت عبدالرؤوف 
� اختصاص���ي األنف واألذن 

واحلنجرة.

يستقبل مست���شفى الراشد 
الزائر د.كل����يمنز  الط��بيب 
الثالث���ة  ف���������راي للم���رة 
الكبير في  النج���اح  و����بعد 
الزي����ارات السابقة، ح��يث 
حقق د.كليم����نز فراي أثناء 
زيارته الثانية الى مس����تشفى 
ال�����راشد ان����جازا طبيا نادرا، 
حيث اس���تأصل ورما حميدا 
بالرقبة ملريضة كانت تعاني 

منه لسنوات طويلة.
 وكان العدي���د من األطباء 
ق���د رفضوا  الك����ويت  ف���ي 
الع����ملية ونصحوها  اجراء 
بالسفر الى اخلارج حيث ان 
هذا ال����نوع من األورام، على 
الرغم من طبيعته احلميدة، 
إال انه يقع في منطقة خطيرة 
بقاع اجلمجمة حيث الشرايني 
املهمة  واألوردة واألعص���اب 
الرقبة والرأس  التي تغ���ذي 
واألعضاء احليوية مثل اللسان 
الوجه  والبلعوم وعض���الت 

والفك والكتف.
وكان د.كليمنز قد اخضع 
املريضة الى العديد من التحاليل 
وصور األشعة املقطعية والرنني 
املغناطيس���ي عل���ى األوعية 
الدموية للرأس والرقبة التي 
أثبتت ان هذا الورم جزء من 
الغدة النكفية، حيث قام بعدها 
النتائج على األطباء  بعرض 
املختصني لتجهيزها للعملية 

الستئصال الورم.
هذا وقد مت اجراء العملية 
بنجاح مبستش���فى الراش���د 
مبساعدة د.حامت عبدالرؤوف 

د.كليمنز فراي

القناعي: االعتداء على صحافيين
في »التعليم العالي« إهانة للصحافة

أع���رب أمني ال��س���ر العام 
جلمعي���ة الصحافيني فيصل 
القناعي عن اسف����ه ال����شديد 
حلادث االعتداء الذي تع����رض 
له زميالن م���ن صحي����فتي 
القب���س وال�����رؤية ص����باح 
االحد في مبنى وزارة التعليم 
العالي من بعض موظفي الوزارة 
اثناء قيامهما ب���أداء واجبهما 
الصحاف���ي لتغطي���ة عملية 
تسجيل الطلبة في اجلامعات 

اخلارجية.
وقال امني الس���ر العام ان 
جمعية الصحافيني تس���تنكر 

هذا االعتداء والتصرف غير الالئق من موظفي الوزارة، وتعتبر 
ما ح����دث اه����انة للص����حافة الكويتية واعتداء على جميع 
الص����حافيني ويدل على عدم ت�����قدير لدور الصحافة الكويتية 
مما يستوجب من وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود اتخاذ االجراءات الكفيلة برد االعتبار للزميلني الصحافيني 
ومحاس���بة من قام بهذا التصرف االهوج من موظفي الوزارة 
لتأكيد االحترام ملهن���ة الصحافة وللصحافيني وتقدير دورهم 
ال���ذي يقومون به في متابعة االحداث وكش���ف االخطاء ونقل 

احلقيقة كاملة امام اجلميع.
وتؤكد جمعية الصحافيني رفضها ألي اسلوب أو تصرف غير 
الئق ضد أي صحافي وتطالب اجلميع بالتعامل احلضاري مع 
رجال الصحافة والعمل على تسهيل مهامهم وأداء عملهم، ولن 
تتهاون اجلمعية مع أي تصرف أو سلوك غير مقبول يتعرض 

له أي صحافي أثناء تأدية واجبه املهني.

فيصل القناعي


