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البدر: حاكم هوشي منه والقناصل المعتمدون 
استعرضوا تعزيز التعاون االقتصادي في 2010

كواالملبور ـ كونا: أكد قنصل 
عام الكويت لدى مدينة هوشي 
منه بجمهورية ڤيتنام االشتراكية 
جنيـــب البدر امس ان االجتماع 
الســـنوي الذي أقامه حاكم عام 
املدينة لو هوان كوان مع القناصل 
العامني املعتمدين يشكل فرصة 
مناسبة الســـتعراض األوضاع 
االقتصادية واالجتماعية خالل 

عام 2009.
فـــي اتصال مع  البدر  وقال 
»كونا« ان االجتماع فرصة لتبادل 

وجهات النظر وطرح كل املسائل 
واالهتمامات املشتركة التي من 
شأنها تعزيز أواصر الصداقة مع 
ڤيتنام في املجاالت االقتصادية 

والتجارية واالستثمارية.
ونوه القنصل العام باالجنازات 
التي  اإلستراتيجية االقتصادية 
حققتها مدينة هوشي منه خالل 
النمو  العـــام املاضي الســـيما 
االقتصادي املتحقق في كل امليادين 
االستثمارية والتجارية وتعزيز 

مشاريع البنى التحتية.

اللقـــاء  ان  البـــدر  وقـــال 
استعرض األهداف املتوخاة لعام 
2010 وأبرزهـــا تعزيز التعاون 
الدولـــي مع مدينة  االقتصادي 

هوشي منه.
واضـــاف ان ڤيتنام تترأس 
العام احلالي قمـــة رابطة دول 
)اســـيان( وهو ما يؤكد قدرتها 
ودورها البارز في ادارة القضايا 
اإلقليمية والدولية بطريقة بناءة 
وفعالة السيما في مجال التعاون 

ودعم العالقات االقتصادية.

عمان ـ كونا: أشاد سفيرنا لدى األردن الشيخ 
فيصل احلمود امس مبســـتوى الفن التشـــكيلي 
الكويتي ودوره املميز في ابراز دور الكويت االبداعي 

في مختلف املجاالت.
وأكد الشيخ فيصل احلمود أهمية مشاركة الفنانني 
التشكيليني الكويتيني في مختلف االنشطة الثقافية 
في االردن االمر الذي يظهر تراث وحضارة الكويت 
املميزين ويعمق العالقات بني البلدين الشقيقني.

وقال الشـــيخ فيصل احلمود لدى اســـتقباله 
الفنانتني التشكيليتني الكويتيتني شيخة السنان 
ونورا العبدالهادي ان املشـــاركة الفاعلة للفنانني 
التشـــكيليني الكويتيني وبخاصة النسائية تبرز 
بشـــكل جلي القدرات الكويتية االبداعية في هذا 

املجال.
واشـــاد الشـــيخ فيصل مبســـتوى املشاركة 
الكويتية الثقافية التي تساهم في إدامة التواصل 
وتعميق العالقات املشـــتركة بني الكويت وباقي 

الدول العربية.
يذكر ان الفنانتني التشكيليتني الكويتيتني شيخة 
الســـنان ونورا العبدالهادي تشاركان في معرض 
فني تشكيلي يقام في العاصمة األردنية عمان ملدة 
خمسة أيام مبشـــاركة فنانني وفنانات تشكيليني 

من عدة دول عربية.
كما استقبل سفيرنا لدى االردن الشيخ فيصل 
احلمود في مكتبه مبقر الســـفارة رئيس حترير 

صحيفة »اخلليج« احمد اسماعيل بهبهاني.
واشـــاد الشـــيخ فيصل خالل اللقـــاء بالدور 
االيجابـــي والبناء الذي تقوم به وســـائل االعالم 
في الكويت واالردن لتعكـــس عمق العالقات بني 

البلدين الشقيقني.
كما تطرق الى نضـــوج التجربة االعالمية في 
البلدين الشـــقيقني، مشـــيرا الى روح املسؤولية 
لـــدى االعالميني، االمر الذي يظهر جليا في ادائهم 

لرسالتهم.

الحمود: الفن التشكيلي يبرز دور الكويت 
اإلبداعي في مختلف المجاالت

الشيخ فيصل احلمود خالل لقائه شيخة السنان ونورا العبدالهادي

فهد الرجعان مكرما إحدى املشاركات

خالل تكريم خريجي برنامج تدريب وتأهيل الكويتيين في »التأمينات االجتماعية«

الرجعان: توفير فرص تدريبية للشباب وتأهيل الكويتيين 
حديثي التخرج في مجال نظم وتقنية المعلومات

مـــن جانبها، ألقت شـــيماء 
التركيت كلمة نيابة عن اخلريجني 
قالـــت فيهـــا ان االنضمام الى 
برنامج تدريب وتأهيل الكويتيني 
حديثي التخرج في مجال نظم 
وتقنية املعلومات الذي نظمته 
املؤسســـة بالتعاون مع شركة 
IBM يتماشى مع الهدف الوطني 
النبيل الذي يسعى البرنامج الى 
حتقيقه أال وهو املســـاهمة في 
تدريب الشباب الكويتي خللق 
كفاءات مؤهلة ومدربة تقتنص 
فرص عمل مناســـبة وتواجه 

التحديات.
وأضافت التركيت ان البرنامج 
لم يغفل التدريب العملي في جهة 
خارجية مشــــهود لها باخلبرة 
الواســــعة والتي ساعدت على 
العملية في هذا  صقل مهاراتنا 

املجال.
وبعد ذلك، قام الرجعان بتكرمي 
املشرفني على البرنامج واملدربني 
من شركة IBM وتوزيع الشهادات 
على اخلريجني، ثم قام اخلريجون 
بتكرمي مدير عام املؤسسة فهد 
الرجعــــان ونائــــب املدير العام 
لشؤون التجهيز اآللي واملعلومات 
احمد التركي ملساندتهم لهم طوال 

فترة البرنامج.

حســـن الطالـــع ان يأتي حفل 
تخريـــج هذه الدفعـــة متزامنا 
مع احتفاالت الكويت بأعيادها 
الوطنية، مؤكدا ان هذه البرامج 
هي في حقيقتها تعزيز ملفهوم 
املواطنة االيجابية التي تتفاعل 

مع احتياجات املجتمع.

التخرج من خالل برنامجها الثالث 
والذي من املتوقع ان ينتهي في 
منتصف مايو املقبل، كما أنها تعد 
حاليا اخلطط الستقبال الدفعة 
الثانية من خريجي نظم وتقنية 

املعلومات.
انه من  الرجعـــان  واضاف 

وتقنية املعلومات. والذين بلغ 
عددهـــم 15 متدربـــا لينضموا 
الى ســـوق العمل في القطاعني 

احلكومي واخلاص.
وأشـــار الرجعـــان الـــى ان 
املؤسســـة ما زالت مســـتمرة 
في تدريـــب القانونيني حديثي 

اكد مدير عام املؤسسة العامة 
للتأمينـــات االجتماعيـــة فهد 
الرجعان ان استمرار املؤسسة في 
تنظيم البرامج في مجال تنمية 
املوارد البشرية يأتي متوافقا مع 
توجيهات صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد في جعل 
الكويت مركزا ماليا مرموقا من 
خالل تبني سياســـات التنمية 

االقتصادية واالجتماعية.
جاء ذلـــك خالل كلمة ألقاها 
الرجعان في حفل ختام برنامج 
تدريب وتأهيل الكويتيني حديثي 
التخرج في مجال نظم وتقنية 

املعلومات.
واضاف ان املؤسسة العامة 
للتأمينـــات االجتماعيـــة قـــد 
تبنت نافذة التنمية في خطاب 
صاحب الســـمو األميـــر لبناء 
الكويتي اميانا منها  االنســـان 
بأن االنســـان هو احللقة االهم 
وبأنه أثمن الثروات التي متلكها 
الدول، وان تنمية املوارد البشرية 
هي االســـتثمار احلقيقي، لذلك 
فقد قامت املؤسســـة بالتعاون 
مع شـــركة IBM بتوفير فرص 
تدريبية للشـــباب عن طريق 
برنامج تدريب وتأهيل الكويتيني 
حديثي التخرج في مجال نظم 

أعلن أن الوزير أحمد الهارون سيزور طشقند العام الحالي

هاشيموف: اللجنة المشتركة األوزبكية ـ الكويتية ستعقد في الكويت منتصف العام الحالي

بشرى الزين
أكـــد ســـفير أوزبكســـتان د.عبدالرفيق 
هاشيموف عمق العالقات بني بالده والكويت، 
مشـــيرا الى الزيـــارات التـــي تبادلها كبار 

املسؤولني في كال البلدين الصديقني.
وأعلن هاشيموف خالل املؤمتر الصحافي 
الذي أقيم صباح امس في مقر السفارة عن 
عقد اجتماع اول للجنة املشتركة بني البلدين 

في الكويت في منتصف العام احلالي.
وأشار الى ان هذا االجتماع املرتقب سيرأسه 
النائب األول لرئيس الوزراء ووزير املالية في 
احلكومة األوزبكية رستم عازميوف ونائب 
رئيس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصبـــاح، موضحا انه ســـيتم بحث جميع 
السياسية واالقتصادية والثقافية  القضايا 
والرياضية واالستثمارية بني البلدين، الفتا 
الى ان هذا االجتماع ســـيفتح آفاق التعاون 
بشـــكل واسع، مؤكدا على االحترام املتبادل 
الذي يطبع العالقات األوزبكية ـ الكويتية.

زيارة الهارون

كما لفت الســـفير األوزبكي الى الزيارة 
التي ســـيقوم بها وزير التجارة والصناعة 
احمـــد الهارون الى طشـــقند خـــالل العام 
احلالي، موضحا انها ستكون فرصة لبحث 
التعاون في املجـــاالت االقتصادية  عالقات 
والتجارية وكذلك تعزيز التعاون بني الشركات 

االستثمارية في البلدين.
وذكر هاشـــيموف بالزيارة التي قام بها 
صاحب الســـمو األمير صبـــاح األحمد الى 
أوزبكستان في العام 2008 حيث مت التوقيع 
على 18 اتفاقية في مختلف مجاالت التعاون 
الثنائية ما أعطى هذه العالقات بعدا متميزا 
للتعاون، مشيرا الى التوقيع على منح قرض 
من الصندوق الكويتي للتنمية بقيمة 4 ماليني 
و340 ألف دينار في العام املاضي بهدف تطوير 
مجال الري في عدة مناطق أوزبكية، معربا 
عن تقدير بالده لهذه اخلطوة الكويتية جتاه 
أوزبكستان وكذلك في مواقفها في مختلف 

احملافل واملنظمات الدولية.
وفي الشأن الداخلي ألوزبكستان تطرق 
هاشيموف الى ان بالده متكنت ليس فقط من 
التصدي لتحديات وأخطار األزمة املالية بل 
تأمني الشروط الثابتة للتنمية االقتصادية 
واالجتماعية مشـــيرا الـــى خطاب الرئيس 
األوزبكي اســـالم كرميوف الذي أوضح فيه 
رفع رفاهية الشعب األوزبكي وذلك بفضل 
استراتيجية تنمية وجتديد البالد وتكثيف 
اجلهود لتوفير جميـــع االمكانات في العام 
2009 لتنفيذ برنامج مكافحة األزمة للسنوات 

.2012 – 2009

اجتماع سنوي

كما لفت هاشيموف الى االجتماع السنوي 
ملجلس مديري بنك التنمية اآلسيوي في 3 
مايو املقبل في طشقند برئاسة رئيس وزراء 
أوزبكستان شوكت ميرضيائييف للعمل على 
بحث حلول ملسائل متعلقة بطرح التأشيرات 
وتقدمي خدمات النقل للدول املشاركة اضافة 
الى التركيز على التعاون بني أوزبكستان وبنك 
التنمية اآلسيوي لتنفيذ برامج ومشاريع في 

مجاالت الزراعة والري وتطوير مؤسسات 
وشركات القطاع اخلاص والتعليم العام.

وذّكر بأن بالده ترأس منذ يونيو 2009 
منظمـــة شـــنغهاي للتعاون التـــي توليها 
اهتماما لرفع فعاليتها الحقا وذلك بتطوير 
اتصاالتها الدولية وترسيخ القاعدة املعيارية 
القانونية وحتقيق مبادرات مرتبطة بتأمني 
األمن واالســـتقرار باملنطقة مبينا ان بالده 
أكدت ومن خالل هذه املنظمة على ضرورة 
اســـتخدام منبر منظمـــة األمم املتحدة بكل 
الوســـائل املتاحة لتحقيق مهمات ومصالح 

منظمة شنغهاي للتعاون.
كما ذّكر هاشيموف مبوقف بالده بضرورة 
االستغالل العقالني والفعال للموارد املائية 
على خلفية انشاء محطات الطاقة الكهرومائية 
اجلديدة في أعالي نهري سيرداريا وأموداريا 
العابرين حلدود البلدان الواقعة في آســـيا 
الوســـطى مبينا ان القرارات السلبية التي 
اتخذت في عهد االحتاد السوفييتي سابقا أدت 
الى التدخل السافر في العمليات الطبيعية 
ما أسفر عن تغيير نظام اجلريان السطحي 
مما تســـبب في حدوث كارثة بيئية متثلت 

فـــي جفاف بحر آرال. وكذلـــك التأثير على 
ظروف حياة املاليني من مواطني اوزبكستان 
وكازاخستان وتركمنستان. مؤكدا موقف بالده 
الثابت على ضرورة مراجعة جميع مشاريع 
الطاقة املائية على األنهر العابرة للحدود من 
قبل اخصائيني دوليني حتت اشراف منظمة 

األمم املتحدة.
وأفاد السفير األوزبكي بأن بالده اعتمدت 
برنامجا عاما »التطور املنسجم للجيل الناشئ« 
الذي يهدف الى رفع مســـتوى التعليم في 
جميع مراحله الفتا الى إشادة برنامج األمم 
املتحـــدة اإلمنائي بذلك موضحا ان أكثر من 
نصف ميزانية الدولة للعام احلالي توجه الى 
الصحة والتعليم، مؤكدا على أولوية تطوير 

اإلنسان لدى حكومة اوزبكستان.

نقّدر مواقف الكويت تجاه بالدنا في المنظمات والمحافل الدولية ونشـيد بقرض »الصندوق الكويتي« لتطوير الري في أوزبكستان
ضرورة مراجعة جميع مشاريع الطاقة المائية على األنهر العابرة للحدود من قبل إخصائيين دوليين تحت إشراف منظمة األمم المتحدة

أوزبكسـتان اعتمدت برنامـج التطور المنسـجم للجيل الناشـئ لرفع مسـتوى التعليم
)كرم دياب(جانب من املؤمتر الصحافيالسفير األوزبكي د.عبدالرفيق هاشيموف متحدثا خالل املؤمتر الصحافي

فهد الرجعان في مقدمة احلضور


