
االثنين 17 مايو 2010 9محليات
استعرضا جميع ملفات العالقات الثنائية والوضع اإلقليمي والدولي

محمد الصباح والڤروف بحثا مساهمة روسيا في تنفيذ 
مشاريع خطط التنمية ودخول الكويت مجال الطاقة النووية

حقوق االنس����ان وحسن اجلوار 
ويؤمن مبب����ادئ القانون الدولي 
والشرعية الدولية وان يكون سندا 
الشقائه ومصدر خير وطمأنينة 
لهم. ولفت الشيخ د.محمد الصباح 
النظر الى اتفاق اجلانبني على عقد 
مؤمتر يضم دول مجلس التعاون 
اخلليجي وروسيا االحتادية قبل 

نهاية العام احلالي.
من جانبه اعرب وزير اخلارجية 
الروس����ية س����يرغي الڤروف في 
تصري����ح مماثل ل����� »كونا«، عن 
ارتياحه لنتائج املباحثات الروسية � 
الكويتية قائال »ان املباحثات تناولت 
عملي����ا جميع جوان����ب العالقات 

الثنائية بني البلدين«.
ووص����ف الڤ����روف احل����وار 
السياس����ي القائ����م ب����ني البلدين 
بأنه »ممتاز ويج����ري على اعلى 
املس����تويات« قائ����ال ان العالقات 
الثنائية تتطور باطراد وبصورة 
رائعة. واشار الى تنامي التعاون 

االقتصادي بني البلدين.
معربا عن س����روره النخراط 
العمل  ف����ي  الكويتية  الش����ركات 
في الس����وق الروسية مالحظا ان 
الشركات الروس����ية كذلك مهتمة 

بالعمل في السوق الكويتية.
وقال ان اجلانب����ني اتفقا على 
االس����راع في عقد اجتماع اللجنة 
احلكومي����ة املش����تركة للتعاون 
االقتصادي والتجاري وتنش����يط 
عمل مجلس رجال االعمال الروسي � 
الكويتي. واضاف »لقد اطلعنا على 
خطط التنمية التي مت اقرارها في 
الكويت في مجال الطاقة والبنية 
التحتي����ة واالس����كان« معربا عن 
تقدي����ره للجانب الكويتي إلتاحة 
الفرصة امام الش����ركات الروسية 
للمساهمة في تنفيذ هذه املشاريع 
الى  الضخمة. واش����ار الڤ����روف 
وجود عالقات طيبة بني اجلانبني 
الثقافية واالنسانية  في املجاالت 
مش����يرا الى وجود افاق لتطوير 
الروابط بني الشباب وتبادل الوفود 

الطالبية والرياضية.

تتمكن الدول املهتمة باقناع ايران 
بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية بهدف احليلولة دون 
ص����دور قرارات ح����ول العقوبات 
وحدوث مزيد م����ن تفاقم التوتر 

في املنطقة.
وقال ان املباحثات تناولت كذلك 
الوض����ع في العراق مش����ددا على 
اهمية تشكيل حكومة عراقية متثل 
الطيف السياس����ي العراقي برمته 
وذات رسالة تتضمن تطمينا لدول 

اجلوار وعلى رأسها الكويت.
واضاف ان من املهم ان يشكل 
العراق اجلديد عامل امن واستقرار 
جلمي����ع دول املنطقة وان يحترم 

والذي وضع اطارا زمنيا لقيام دولة 
فلسطينية خالل 24 شهرا.

وقال ان هذه الصيغة التي حددت 
اطارا زمنيا لقيام دولة فلسطينية 
وعاصمتها القدس الشرقية القت 

ارتياحا عربيا.
وذكر ان املباحثات تناولت امللف 
النووي االيراني وضرورة معاجلة 
هذه االزمة بالوسائل السلمية وعبر 
القنوات الديبلوماسية وعلى اساس 
الشرعية الدولية ممثلة في مجلس 

االمن الدولي.
واكد عل����ى اهمية توافر وفاق 
دول����ي حيال س����بل معاجلة هذه 
املش����كلة معربا عن امل����ه في ان 

واضاف ان »الكويت ال تستبعد 
أي طرف في سعيها ملراعاة مصاحلها 
الوطنية وهي تدرس وتستكشف 
كافة االمكانيات املتوافرة في مختلف 
الدول لالس����تفادة منها في توفير 
التكنولوجي����ا اخلاص����ة بالطاقة 
النووي����ة للكويت وضمان توفير 

شروط الكفاءة والسالمة«.
واوضح الشيخ د.محمد الصباح 
ان اجلانبني ناقش����ا قضايا االمن 
الروس����ي في  االقليم����ي والدور 
توطيد السالم في الشرق االوسط، 
مشيرا الى البيان الذي صدر عن 
الدولية  الرباعية  اللجنة  اجتماع 
خالل انعقادها في موسكو مؤخرا 

موس����كو � كونا: اجتمع نائب 
رئي����س مجلس ال����وزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 
امس مع وزير اخلارجية الروسي 

سيرغي الڤروف.
وقال الشيخ د.محمد الصباح 
املرافق  قبي����ل مغادرته والوف����د 
موسكو في تصريح ل� »كونا« ان 
اجلانبني استعرضا جميع ملفات 
العالقات الثنائية والوضع االقليمي 
والدولي وان املباحثات تركزت على 
االعداد لزيارة صاحب السمو االمير 
الشيخ صباح االحمد الى روسيا 
االحتادية، الفتا الى ان اهمية هذه 
الزيارة تنب����ع من حقيقة ترؤس 
صاحب السمو األمير للدورة احلالية 
ملجلس التعاون اخلليجي اضافة 
الى صفته كرئيس للقمة العربية 

االقتصادية.
واضاف ان سموه يحمل »ملفات 
ومشاكل واهتمامات الكويت ومجلس 
التعاون اخلليجي والعالم العربي 

بشكل عام«.
واوضح ان املباحثات تعرضت 
ايضا خلط����ط التنمية التي اقرها 
مجل����س األم����ة وكذل����ك برنامج 
االصالحات االقتصادية التي تتضمن 
مش����اريع ضخمة تخطط الكويت 
لتنفيذها في اط����ر زمنية محددة 
وامكانية مساهمة روسيا االحتادية 

في تنفيذ هذه املشاريع.
والحظ الشيخ د.محمد الصباح 
وجود »حماس ملحوظ لدى اجلانب 
الروسي للتعرف على تفاصيل هذه 
اخلطط« مش����يرا الى ان اجلانبني 
س����يعقدان مزي����دا م����ن اللقاءات 
واالجتماعات في هذا اخلصوص.

وق����ال ان املباحث����ات تناولت 
كذل����ك عزم الكوي����ت الولوج في 
مج����ال الطاق����ة النووية وحتلية 
املياه، مش����يرا الى اهتمام العديد 
من الدول بالتكنولوجيا الروسية 

في مجال الطاقة النووية.
ودلل على ذلك باالتفاقية التي 
وقعتها تركيا مؤخرا مع روس����يا 

لتشييد مفاعل نووي في تركيا.

السفير البريطاني: 98% من المتقدمين يحصلون على تأشيراتهم دون تأخير أو مشاكل

بيكر: إصدار أكثر من 52 ألف تأشيرة للكويتيين العام الماضي
بشرى الزين

أكد السفير البريطاني فرانك بيكر على تقدمي مركز 
التأشيرات البريطاني اخلدمات املمتازة لكل الراغبني 

في احلصول على تأشيرة لدخول اململكة املتحدة.
وأشار بيكر في تصريح للصحافيني عقب جولة 
قام بها صب����اح أمس في مركز التأش����يرات، الى ان 
اصدار 52.500 تأشيرة سفر للكويتيني العام املاضي 
يوضح عمق العالق����ات بني البلدين ويعبر عن مدى 
حبهم لزيارة بريطانيا، الفت����ا الى ان ذلك يعزز من 
موقع بالده كواحدة من وجهات السفر املفضلة لدى 

الكويتيني.
وذكر السفير البريطاني ان املركز يقدم كل التسهيالت 
املتعلقة باالجراءات املتبعة وفي مقدمتها اخلدمة املمتازة 
»خدمة األوائل« والتي من خاللها يستطيع الراغب في 
احلصول على تأشيرة س����فر اجراء جميع معامالته 
من خالل شباك واحد، وبالتالي احلصول على جميع 
التسهيالت وامكانية اصدار تأشيرة صاحلة ملدة عشر 
س����نوات، اضافة الى احلصول على برنامج االعمال 

لرجال االعمال الكويتيني.
وأضاف: ان املركز يقدم خدمات حجز الفنادق وتذاكر 
السفر و»بروشورات« تعريفية باململكة املتحدة ومناطق 
السياحة والتسوق والترفيه فيها، اضافة الى تقدمي 

افضل العروض وخدمة التأمني على السفر.
ودعا السفير البريطاني الراغبني في زيارة اململكة 
املتحدة الى التقدم بطلبات التأش����يرة املكونة من 3 
أوراق قبل موعد السفر بفترة، الفتا الى ان التأشيرات 
تعطى على مدى ستة أشهر ما يتيح املجال للمتقدم 
بتعبئة طلبه قبل موعد السفر مبدة تصل الى ثالثة 
اشهر، وموضحا انه على الرغم من حصول اكثر من 
98% من املتقدمني بطلبات للحصول على التأش����يرة 
خالل خمس����ة أيام، اال انه يجب األخذ بعني االعتبار 
االعداد الهائلة املتقدمة وتقدمي الطلب قبل عشرة أيام 
ع لى االقل، مذكرا بوجود اجراءات لتسريع معامالت 
الطوارئ التي تشمل العالج وغيرها، ومبينا ان %98 
من املتقدمني يحصلون على تأشيراتهم دون تأخير 

ودون مشاكل.

خالل حفل توزيع جوائز المسابقة الـ 15 للفنون

الغيص: المسابقة فرصة إلبراز مواهب 
الطالب وتفاعلهم مع القضايا العالمية

أسامة دياب
برعاية وحضور الوكيل املساعد للتعليم اخلاص فهد الغيص 
أقام فندق راديسون بلو الكويت حفل توزيع جوائز املسابقة ال� 15 
للفنون مساء أول من امس بقاعة الهاشمي الكبرى بعنوان »التغير 
املناخي« والتي استضافها الفندق لتشجيع املواهب الصغيرة في 
الكويت على عرض آرائهم، مهاراتهم، أفكارهم وإبداعاتهم الفنية، 
ومن منطلق قناعة إدارة الفن���دق بأن توعية األطفال باملخاطر 
احملدقة بعاملنا من أفضل طرق حماية املستقبل. وكان راديسون 
بلو وزع أكثر من 400 قطعة قماش معدة للرس���م الزيتي على 
طالب تتراوح أعمارهم بني 15 و18 عاما من 25 مدرس���ة مختلفة 

أجنبية وخاصة مبا فيها مدارس ذوي االحتياجات اخلاصة.
وثمن القائمون على راديسون بلو جهود جميع الرعاة مسابقة 
الفنون ال� 15 البنك التجاري الكويتي، واس���بري واتر وشركة 
توتال ومعرفي ديزاين واملطبعة العصرية وكذلك املشاركون في 
املسابقة من املديرين واملدرسني، وقّدم البنك التجاري الكويتي 
جوائز جلميع الفائزين من مختلف املدارس عبارة عن »حسابي 

األول في البنك التجاري الكويتي« خالل احلفل.
من جهته، أكد راعي احلفل الوكيل املس���اعد للتعليم اخلاص 
فهد عبدالرحمن الغيص ان املسابقة فرصة مميزة للطالب إلبراز 
مواهبهم وتفاعلهم مع القضايا العاملية، موضحا ان اكثر ما أسعده 
هو مش���اركة الطالب والطالبات من م���دارس التربية اخلاصة 
وحصولهم على املراكز األولى، ما يعكس اهتمام إداراتهم املدرسية 
ومعلميهم، معربا عن أمله في ان تستمر مثل هذه األنشطة إلعالء 

مواهب الطالب الفنية واألدبية.
ودعا الغي���ص املعلمني واملعلمات لالس���تفادة من القضايا 
العاملية في تثقيف الط���الب وتوعيتهم، فاملعلم في املقام األول 
مرب وليس مجرد ناقل للمعرفة، مش���ددا على ضرورة تعاون 
املعلمني من جميع التخصصات على االهتمام بالش���أن البيئي، 
مشيرا الى تعاون وزارة التربية مع جميع اجلهات العلمية ومنها 
الهيئة العامة للبيئة من خالل الندوات واحملاضرات التوعوية 

التي تسهم في تثقيف الطالب.

الجويهل بعد خضوعه لقسطرة: 
»صحتي عال العال«

جراح البهلول يعود اجلويهل في املستشفى

خض���ع الناش���ط السياس���ي محمد 
ال���ى عملية قس���طرة بعدما  اجلويهل 
اتضح انه يعاني من انتف����اخ في بع��ض 
الشراي���ني وبعض املشاك����ل الصحي���ة 

في القل��ب.
وقال اجلويهل في اتصال مع »األنباء« 
امس: »صحتي عال العال واشكر كل من 

بادر لالطمئنان عني سواء بالزي����ارة 
او االتصال أو بالرسائل الهاتفي���ة التي 
توال���ت دون انقط���اع وم��ن ارس���لوا 

باق��ات ورود«.
هذا، ويرقد اجلويهل في مركز صباح 
االحمد للقلب بجوار املستشفى االميري 

في الدور الثالث.

)متين غوزال(محمد اجلويهل يرقد في مركز صباح االحمد للقلب في املستشفى األميري

)متين غوزال(السفير فرانك بيكر وبول داريدن في جولة باملركز

إضافة لمهامهما في باكستان وموريشيوس

العنزي سفيرًا لدى طاجكستان
والشرهان لدى زيمبابوي

صدر مرسوم بتعيني سفير غير مقيم جاء فيه: 
مادة اولى: يعني نواف عبدالعزيز العنزي سفير دولة 
الكويت لدى جمهورية باكستان االسالمية � باالضافة 

الى عمله � سفيرا لدى جمهورية طاجكستان.
م���ادة ثانية: على نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية تنفيذ هذا املرسوم، ويعمل به من 

تاريخ صدوره، وينشر في اجلريدة الرسمية.

كما صدر مرسوم آخر بتعيني سفير غير مقيم جاء 
فيه: مادة اولى: يعني عبداهلل جمعة الشرهان �� سفير 
دولة الكويت لدى جمهورية زميبابوي � باالضافة 

الى عمله � سفيرا لدى جمهورية موريشيوس.
م���ادة ثانية: على نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية تنفيذ هذا املرسوم، ويعمل به من 

تاريخ صدوره، وينشر في اجلريدة الرسمية.

باي سلطانوف بعد لقاء وزير الخارجية:
آفاق طيبة لتطوير العالقات الكويتية ـ الشيشانية

اجتمع نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح امس مع رئيس 
احلكومة الشيشانية اوديس باي 

سلطانوف.
واش����اد الش����يخ د.محم����د 
الصباح اثناء اللقاء بالعالقات 
الطيب����ة التي ترب����ط الكويت 
بجمهورية الشيشان في قوام 
روس����يا االحتادية، مؤكدا على 
الدور الذي تلعبه املؤسس����ات 
االسالمية في الكويت في تنمية 

هذه العالقات وتطويرها.
م����ن جانبه، وص����ف باي 
س����لطانوف ف����ي تصري����ح ل� 
التي اجراها  املباحثات  »كونا« 
مع الشيخ د.محمد الصباح بأنها 
»كانت ودية واخوية«. واشاد 
باملساعدات التي قدمتها الكويت 
الى جمهورية الشيشان قائال »ان 
هناك افاقا طيبة لتطوير العالقات 
الثنائية بني اجلانبني في مختلف 
املجاالت االقتصادية والتجارية 
والثقافية واالنس����انية«. واكد 

االهمية التي تعيرها جمهورية 
الشيش����ان لتطوير العالقة مع 
الكويت مب����ا فيها مجال تبادل 
اخلب����رات، معربا عن ثقته بان 
الشيشان س����تكون قادرة في 
املستقبل على بلورة العديد من 
املشاريع والتوجهات ذات املنفعة 
املتبادلة. واشاد باي سلطانوف 
بنهج الوسطية في االسالم الذي 
تعمل الكويت على الترويج له 
في جميع انحاء العالم. واوضح 

ان جمهورية الشيشان انتقلت 
حاليا من مرحلة اعادة االعمار 
الى تطوي����ر االقتص����اد وفقا 
للخطة الت����ي وضعتها القيادة 
الشيشانية. وذكر ان جمهورية 
الشيش����ان نفذت بنجاح مهمة 
اعادة االعمار وتوجه جل جهودها 
حاليا لتحويل الشيش����ان الى 
واحدة من اكثر االقاليم ازدهارا 
وتطورا ليس فقط في روسيا 

بل والعالم.

جانب من اجتماع الشيخ د.محمد الصباح ورئيس الوزراء الشيشاني


