
االثنين 1 مارس 2010   3محليات
األمير عّزى رئيسة تشيلي بضحايا الزلزال

االجتماع الثالث لرؤساء أركان دول الخليج غدًا

أقيم بمشاركة سفارات بروناي وكمبوديا وإندونيسيا والوس وماليزيا ومينمار وتايلند وڤيتنام

سفراء آسيويون: »معرض آسيان بازار« فرصة
 للتعريف بالثقافات والتقاليد والسياحة في دولنا

بشرى الزين
بهدف التعريف بثقافات املجتمعات اآلسيوية 
واالطالع على مناذج من الصناعات اليدوية 
الت����ي جتذب عيون الزائري����ن الى دول هذه 
القارة، رأى سفراء بروناي، كمبوديا، ماليزيا، 
اندونيسيا، الوس، ميامنار، الفلبني، تايلند، 
وڤيتنام ان يش����كلوا جتمعا آسيويا ملعرض 
»البازار والس����ياحة«  أو ما ميكن تس����ميته 
ب�»أسيان بازار« بالتعاون مع شبكة الثقافة 
اآلسيوية.  واشتمل املعرض الذي أقيم مساء 
أول من امس في قاعة الهاشمي بفندق راديسون 
ساس على منتجات حرفية وخدمات ومعلومات 
حول السياحة، اضافة الى عروض رائعة لعدد 

من املجموعات الفنية التابعة لهذه الدول.
السفير املاليزي داتو اشعري قال ان هذا 
املعرض يعد فرصة إلظهار الثقافة املاليزية 
واملنتجات التي تزخر بها ماليزيا خاصة ما 
يستهوي السياح، مؤكدا ان العالقات بني بالده 
والكويت جيدة، مشيرا الى ان مثل هذه املعارض 
تعزز التواصل بني الشعبني الصديقني، مذكرا 
بان عدد السياح الكويتيني الذين زاروا ماليزيا 

العام املاضي بلغ 17 ألف سائح.
ومن جهته، أوضح سفير ڤيتنام نغوين 
ساو ان هذا احلدث هو مناسبة لتقدمي صورة 
عن ڤيتنام في النواحي الثقافية والسياحية، 
معربا عن ترحيب بالده بالسياح الكويتيني، 
مشيرا الى ان اعدادهم التزال ضعيفة، الفتا الى 
ان نحو 600 زائر كويتي فقط كانت وجهتهم 

ڤيتنام العام املاضي. 
أما سفير بروناي مصطفى علي الدين فأعرب 
عن سعادته مبشاركة سفارة بالده للمرة األولى 
في هذا املعرض، مشيرا الى ان افتتاح السفارة 
كان في نهاية عام 2008، مبينا ان العالقات بني 
سلطنة بروناي والكويت تسير بشكل جيد، 
مذكرا بالزيارة التي قام بها سلطان بروناي 
حس����ن بلقية، مضيفا ان بالده تنتظر زيارة 
صاحب الس����مو األمير الشيخ صباح األحمد 

والتي لم يتم حتديد موعدها بعد. 
بدوره، وصف س����فير الوس تونغ سونا 
سني املعرض بأنه حدث جيد جتمعت فيه دول 
آسيوية لتساهم في الترويج لثقافاتها سواء 
في الكويت أو دول مجلس التعاون اخلليجي، 

الفتا الى ان سفارة بالده افتتحت قبل شهور 
في الكويت، مشيرا الى ان العالقات بني بالده 
والكويت تسير بشكل ممتاز آمال في تطورها 

وجناحها في جميع املجاالت.
من جانبه، قال سفير تايلند شيت دهير 
اباتانا ان هذا التجمع اآلسيوي مبادرة جيدة 
إلبراز وحدة الش����عوب اآلسيوية التي تأمل 
في ان تلقى أنش����طتها الثقافية والسياحية 
قبوال لدى الشعب الكويتي، موضحا ان عدد 
الكويتي����ني الذين زاروا تايلند في عام 2008 
بلغ 35 الف س����ائح، الفتا الى ان بالده تزخر 
مبناطق سياحية جذابة، اضافة الى ما يعرف 
بالس����ياحة العالجية التي أصبح لها صدى 

كبير في كثير من األوساط.
من جهته ذكر س����فير ميامنار كني لني ان 
مشاركة سفارة بالده في هذا املعرض هي األولى 
نظرا الن افتتاح السفارة كان في مايو املاضي، 
مبينا ان املعرض فرصة للتعريف ببالده ثقافيا 
وسياحيا، مؤكدا على قوة العالقات الثنائية 
بني البلدين آمال في ان تفتتح الكويت سفارة 

لها في ميامنار.

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ببرقية تعزية الى الرئيسة ميشيل باشليه رئيسة 
جمهورية تشيلي الصديقة عبر فيها عن خالص 
تعازيه وصادق مواساته بضحايا الزلزال املدمر 
الذي ضرب مدينة كونسيبسيون وأودى بحياة 
العش���رات من الضحايا واملصابني، راجيا سموه 
للمصابني سرعة الش���فاء والعافية وان يتمكن 
املسؤولون في البلد الصديق من جتاوز آثار هذه 

الكارثة الطبيعية.
وبعث س���مو نائب األمير وولي العهد الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تعزية الى الرئيسة ميشيل 
باشليه رئيسة جمهورية تشيلي الصديقة عبر 
فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا 
الزلزال املدمر الذي ضرب مدينة كونسيبسيون، 
كما بعث سمو الشيخ ناصر احملمد رئيس مجلس 

الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

االجتم���اع  أم���س  عق���د 
التحضيري ملس���اعدي رؤساء 
األركان للعمليات والتدريب بدول 
التعاون لدول اخلليج  مجلس 
العربية، وبحضور األمني العام 
املساعد للش���ؤون العسكرية 
وقائ���د ق���وات درع اجلزي���رة 
املش���تركة، وذلك لبحث جدول 

التحضي���ري وإعداده  األعمال 
بالصيغ���ة النهائي���ة وعرضه 
في االجتماع التشاوري الثالث 
للجنة العسكرية العليا لرؤساء 
أركان دول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية املزمع عقده غدا 
)الثالث���اء( 2 اجلاري في فندق 

الريجنسي.

الوفود  هذا وق���د وصل���ت 
اخلليجية ملساعدي رؤساء األركان 
للعمليات والتدريب أمس األول 
حيث كان في اس���تقبالهم على 
أرض املطار معاون رئيس األركان 
لهيئة العمليات واخلطط اللواء 
الركن عبدالرحمن محمد العثمان 

وعدد من قادة اجليش.

الدعيج التقى لجنة الحكومة مول: 
تيسير الخدمات للمواطنين والمقيمين

اكد محافظ االحمدي الشيخ د.ابراهيم الدعيج 
حرص احلكومة الدائم بكل مستوياتها على رفع 
املعاناة عن كاهل من يقيم على ارض الكويت سواء 
كانوا مواطنني ام مقيمني مدلال على ذلك مبراكز 
خدمة احلكومة مول التي س���يتم افتتاحها قريبا 

مبحافظة االحمدي في منطقة جابر العلي.
جاء ذلك خالل استقباله العضاء جلنة احلكومة 
مول مبكتبه بديوان عام احملافظة وهم عبداللطيف 
الس���ريع نائب املدير العام جله���از تكنولوجيا 
املعلومات ورئيس جلنة احلكومة مول والشيخ 
عبداهلل االبراهيم الدعي���ج نائب رئيس اللجنة 
وم.سليمان املطيري رئيس قسم االنشاءات في 

وزارة املواصالت وس���عد القحص رئيس قس���م 
اخلدمة مبكتب وزير املواصالت.

واستمع الدعيج العضاء اللجنة حول اجلهات 
املشاركة وابرز املعوقات واملشكالت التي يواجهها 
املشروع حتى تتسنى ازالتها بالتعاون مع اجلهات 
املختصة، وش���دد محافظ االحمدي على ضرورة 
تيسير اجراءات املعامالت بكل يسر وسهولة وفق 
هذه التقنية احلديثة والتي ستسهم في التخفيف 

من حدة االجراءات البيروقراطية الطويلة.
في نهاية اللقاء شكر احملافظ العضاء اللجنة 
جهدهم املتميز والذي اسهم في اخراج هذه النقلة 

التكنولوجية واخلدمية الى النور.

الشيخ د.ابراهيم الدعيج لدى استقباله أعضاء اللجنة

تكرمي لسفير ماليزيا

جانب من معرض لسفارة بروناي مشاركة إندونيسية

زيارة مرتقبة
اعلن س����فير سلطنة 
بروناي مصطفى علي الدين 
افتتاح سفارة لبالده  ان 
الكويت ستزيد من  لدى 
توطيد العالقات الثنائية 
الش����قيقني،  البلدين  بني 
مش����يرا ال����ى ان الزيارة 
الت����ي قام بها الس����لطان 
حسن بلقيه الى الكويت 
العام املاضي، مضيفا ان 
بالده تنتظر زيارة صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد التي لم يتم حتديد 

موعدها بعد.

سفارة 
للكويت في الوس

قال سفير الوس تونغ 
سوناسني ان محادثات 
تتم بني بالده والكويت 
الفتتاح سفارة للكويت 
في فينتيان قريبا، مشيرا 
الى ان العالقات بني بالده 
والكويت تسير بشكل 
ف���ي تطورها  امال  جيد 
ف���ي كل  واس���تمرارها 

املجاالت.

)أسامة البطراوي(درع تكرميية لسفير ڤيتنام 

أقام حفاًل بالقنصلية في جدة

الهيفي: األعياد الوطنية فرصة
الستذكار بطوالت الكويتيين

القنصل  أكد  � كونا:  الرياض 
العام ف����ي مدينة جدة ومندوبنا 
الدائم في منظمة املؤمتر اإلسالمي 
علي الهيفي، أن مناسبات األعياد 
الوطنية تعد فرصة الس����تذكار 
بطوالت الكويتيني التي سطروها 
حبا ووف����اء وتضحية لوطنهم 
وقيادتهم وشعبهم. جاء ذلك في 
تصريح خاص أدلى به الهيفى ل� 
»كونا« خالل حفل االستقبال الذي 
اقامته القنصلية في جدة اول من 
امس مبناسبة العيد الوطني ال� 49 

وذكرى يوم التحرير ال� 19.
وتق����دم بالتهنئ����ة ف����ي هذه 
املناسبة الغالية الى صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد وسمو 
ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
الوزراء  وس����مو رئيس مجلس 

الشيخ ناصر احملمد.
الهيف����ي مواقف  واس����تذكر 
اململكة العربية السعودية قيادة 
وحكومة وشعبا الداعمة واملساندة 
وامل����ؤازرة للحق الكويتي خالل 
االحتالل العراقي الغاش����م على 

الكويت 1990 حتى حتريرها.
 � الكويتية  واشاد بالعالقات 
البلدين  املتميزة بني  السعودية 

الديبلوماسي فهد املنصور وامللحق 
الديبلوماسي خالد املانع.

وحضر احلفل الذي أقيم في 
فن����دق هيلتون ج����دة مدير عام 
وزارة اخلارجية السعودية في 
جدة السفير محمد الطيب وعدد 
من القناصل العاملني واملعتمدين 
في مدينة جدة وعدد من املسؤولني 
ورجال األعمال ورجال الصحافة 
واإلعالم ولفيف من أعيان جدة.

والقيادتني والش����عبني وقال انها 
القيادة  تزداد رس����وخا بفض����ل 
احلكيمة لصاحب الس����مو األمير 
الش����يخ صباح االحم����د وخادم 
امللك عبداهلل  احلرمني الشريفني 

بن عبدالعزيز.
وكان في اس����تقبال الضيوف 
الهيفي  العام  القنصل  واملدعوين 
القنصلي����ة وه����م نائب  وأركان 
القنصل سلطان السبيعى وامللحق 

أركان القنصلية في جدة خالل احلفل

القنصل علي الهيفي شارك السفير محمد الطيب تقطيع كعكة احلفل 

الكويت وليبيا وّقعتا 4 اتفاقيات ومذكرة تفاهم للتعاون في مختلف المجاالت

محمد الصباح: الكويت تؤيد جهود ليبيا الرامية
لتوحيد الموقف ولّم الشمل العربي وإنجاح القمة المقبلة

تخطيط القوى النووية وقوانين إقامة المشاريع وتعزيز القدرات المحلية للدول

العوضي: 3 مشاريع بين وكالة الطاقة الذرية ودول »التعاون«
قال نائ����ب املدير الع����ام ملعهد الكويت 
لألبحاث العلمية د.نادر العوضي امس ان دول 
اخلليج مهتمة كثيرا باالستفادة من الطاقة 

النووية في مشاريع سلمية مختلفة.
 وق����ال د.العوضي ال����ذي يتولى ايضا 
منصب ضابط االتصال الوطني بني الكويت 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية في تصريح 
ل�»كونا« ان هذا االهتمام ينصب على مشاريع 
توليد الطاقة الكهربائية واملجاالت الصناعية 
والنفطية الس����يما ان العديد من التقنيات 
النووية باتت تستخدم في عمليات استخراج 

وتكرير النفط. واضاف ان الطاقة الذرية ميكن 
استخدامها ايضا في مجال االنتاج احليواني 
والزراعي وأمن املياه فضال عن االستعماالت 
املهمة في مجاالت الصحة العامة خاصة في 
مكافحة امراض السرطان اخلطيرة وامراض 

القلب وغيرها.
وردا على س����ؤال حول اهم املش����اريع 
املشتركة بني ادارة التعاون التقني في الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية ودول مجلس التعاون 
اخلليجي في الوقت الراهن اشار د.العوضي 
الى وجود 3 مشاريع يتعلق االول بتخطيط 

القوى النووية والثاني يتصل بالتشريعات 
والقوانني املتعلقة بإقامة مشاريع نووية، 
أم����ا الثالث فله عالق����ة بالتدريب وتعزيز 
القدرات احمللية لدول املجلس. وذكر العوضي 
انه شارك في ورش����ة العمل التي نظمتها 
الوكال����ة الدولية للطاق����ة الذرية في ڤيينا 
االسبوع املاضي خلبراء من مجموعة دول 
آسيا واحمليط الهادي بهدف وضع اطار عام 
للتعاون النووي للسنوات العشر املقبلة. 
وأوضح ان التعاون بني دول هذه املجموعة 
حتت إشراف الوكالة الدولية سيوفر اخلبرة 

والتقنية الالزمة للدول التي بدأت حديثا في 
مشاريع الطاقة النووية كدول مجلس التعاون 
اخلليجي السيما ان هناك دوال متقدمة جدا 
في املجاالت النووية أعضاء في املجموعة 

مثل اليابان والهند وكوريا اجلنوبية.
وكش����ف في ختام حديثه عن ان هناك 
اجتماعا آخر حتت إشراف الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية سيعقد في شهر مايو املقبل 
الس����تكمال ما مت إجنازه في ورشة فبراير 
املاضي لتعزيز التعاون اإلقليمي بني مجموعة 

دول آسيا واحمليط الهادي.

وتنص االتفاقية األولى على 
إنش���اء جلنة مشتركة للتعاون 
تتولى تكثيف املشاورات الثنائية 
حول مختلف القضايا ذات االهتمام 
املشترك، وتنسيق املواقف في 
املنتديات واالجتماعات واحملافل 
اإلقليمية والدولي���ة مبا يخدم 

املصلحة املشتركة للبلدين.
الثانية  وتن���ص االتفاقي���ة 
على تطوير التعاون في املجال 
االقتصادي والفني، فيما تنص 
االتفاقي���ة الثالث���ة على تعزيز 

وتعميق التعاون التجاري.
وتنص االتفاقية الرابعة على 
تطوي���ر التعاون ف���ي املجالني 

الثقافي والعلمي.
وتتعلق مذكرة التفاهم بإقامة 
اللجنة  الثنائية بني  املشاورات 
الشعبية العامة لالتصال اخلارجي 
والتعاون الدولي ووزارة خارجية 

الكويت.

ان ليبيا ستقود هذا العمل ملدة 
عام مقبل.

من جهة أخرى، ندد الشيخ 
د.محمد الصباح باغتيال القيادي 
في حركة حماس محمود املبحوح 
في دبي مؤخرا، متهما اسرائيل 
بارت���كاب هذه اجلرمي���ة وقال 

أكد نائب  طرابل���س أ.ش.أ: 
رئيس الوزراء ووزير اخلارجية 
الش���يخ د.محم���د الصباح في 
تصريح���ات للصحافيني امس 
بطرابلس الت���ي يزورها حاليا، 
تأييد بالده جلهود ليبيا الرامية 
الى لّم الش���مل العربي قبل عقد 
القمة التي تستضيفها اجلماهيرية 

أواخر مارس املقبل.
وقال الشيخ د.محمد الصباح 
خالل تصريحاته عقب مباحثات 
مع نظيره الليبي موسى كوسا 
ام���ني اللجنة الش���عبية العامة 
لالتصال اخلارج���ي والتعاون 
الدولي امس وتوقيعه اتفاقا معه 
إلنشاء جلنة مشتركة للتعاون 
بني البلدين، ان ليبيا اآلن ستكون 
العربي املش���ترك  العمل  قائدة 
ملدة عام قادم وعليها س���تكون 
مسؤوليات كبيرة ولها احلق ان 
تتوقع من اشقائها العرب املساندة 

ان هذا »عم���ل اجرامي قامت به 
اس���رائيل وهو مثال آخر على 
رعونة وتهور ه���ذا النظام في 
اسرائيل واستخدامها الضيافة 
العربية التي تقدمها دولة االمارات 
العربية املتحدة للدول االوروبية 
وغيرها لكي تقوم بهذه العملية 
االجرامي���ة«، واعتبر هذا العمل 
يدخل في اطار »محاوالت لتشويه 

املوقف والسمعة العربية«.
هذا ووقعت ليبيا والكويت 4 
اتفاقيات ومذكرة تفاهم للتعاون 

في مختلف املجاالت.
ووقع هذه االتفاقيات ومذكرة 
التفاه���م موس���ى كوس���ا أمني 
اللجنة الشعبية العامة لالتصال 
اخلارجي والتعاون الدولي )وزير 
اخلارجي���ة( الليبي، والش���يخ 
د.محمد الصب���اح نائب رئيس 
الوزراء وزي���ر اخلارجية الذي 

يزور طرابلس حاليا.

والدعم.
وأضاف انه يزور ليبيا لترجمة 
هذا األمر، »وسنكون جنودا لهذا 
املجهود في لّم الش���مل العربي 
وتدعي���م احلق العربي واخراج 
املوقف العربي الى العالم بالطريقة 
التي حتقق االهداف املرجوة«، 
مؤكدا ان هذه املرحلة »مفصلية 
في العمل العربي تتطلب تضامن 

اجلميع«.
وقال الشيخ د.محمد الصباح 
بشأن العالقات الليبية � الكويتية، 
ان البلدين »يشتركان في تاريخ 
كبير من التعاون املش���ترك في 
مناط���ق مختلفة ح���ول العالم 
وقد ركزن���ا على اهمية املرحلة 
املقبلة ف���ي التعاون في افريقيا 
وفى املساعدات واالستثمارات«، 
مش���يرا الى لقائه القائد معمر 
القذافي، وال���ذي قال انه تناول 
العمل العربي املشترك في ضوء 

الشيخ د.محمد الصباح


