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محمد الصباح: »شبكة التجسس« أمر ُتعنى به أجهزة القضاء
وعرض إيران بتبادل الوقود النووي في تركيا خطوة باالتجاه الصحيح

أكد أن أمن الخليج والملف النووي اإليراني ونتائج الجولة األميركية والتعاون االقتصادي مواضيع بحث في االجتماع الخليجي لوزراء الخارجية األعضاء

 نرح�ب دائ�م�ًا بالتواص�ل الدائ�م م�ع ال�ع�راق وم�ا ي�همن�ا
ف�ي الحكومة العراقية هو الرس�الة الت�ي تحملها أكثر ممن هو الرس�ول

ال نطل�ب تبرئ�ة أو إدان�ة معتقلين�ا ف�ي غوانتانام�و وإنم�ا أن يكون 
له�م ي�وم ف�ي المحاكم�ة العادل�ة ونرف�ض احتجازه�م بغي�ر وجه حق

الشيخ د.محمد الصباح في حديثه للصحافيني قبيل مغادرته البالد

بشرى الزين
أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ 
د.محمد الصباح ان موضوع معتقلينا في غوانتانامو 
يحظى باهتمام من القيادة السياس���ية ممثلة في 
صاحب الس���مو االمير الشيخ صباح االحمد الذي 
اثاره وبشكل مستمر في البيت االبيض وكذلك من 

الحكومة والشعب الكويتي كله.
واضاف الش���يخ د.محمد الصباح، في تصريح 
للصحافيين لدى مغادرته البالد ظهر امس لحضور 
االجتماع الخليجي في الرياض، ان هذا امر ناقشته 
بالتفصيل خالل زيارتي للواليات المتحدة مع وزيرة 
الخارجية هيالري كلينتون وكذلك مع مستش���ار 
االمن القومي ووزير الدفاع، مشيرا الى ان هذا االمر 
ال يعكس االستمرار في احتجازهم بغير وجه حق 
ومن غير ان يكون لهم يوم يواجهون فيه العدالة 
االميركية، موضحا ان ذلك ال يستقيم اطالقا مع القيم 
االميركية، وما نريده هو تطبيق العدالة، وان يكون 
لهم يومهم في المحاكمة ليدلوا بدلوهم، مضيفا: ال 
نطلب تبرئة او ادانة وانما نطلب تحقيق العدالة.

وحول االجتماع الخليجي، قال الشيخ د.محمد 
الصباح ان هذا االجتماع يأتي بعد القمة التشاورية 
لقادة دول مجلس التعاون التي عقدت في الرياض 
قبل ايام، موضحا انه ستكون هناك متابعة للموضوع 

االهم المتعلق بالقضايا االمنية بما فيها أمن الخليج 
والتط���ورات الحاصلة في الملف النووي االيراني 
وم���ا يتصل بالعرض االيراني االخير، الفتا الى ان 
اي ام���ر في هذا المجال له انعكاس���ات على وضع 

المنطقة بشكل عام.
وذكر ان االجتماع سيكون فرصة كذلك الطالع 
االشقاء وزراء الخارجية على نتائج جولة صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد الى الدول العربية 
االربع والتي فتحت آفاقا جديدة في التعاون العربي، 
مش���يرا الى ان االجتماع س���يتخلله تحديدا بحث 
التعاون االقتصادي لدول مجلس التعاون واالنتهاء 
من االتحاد الجمركي وكذل���ك موضوع الحوارات 
االس���تراتيجية بين دول مجلس التعاون والكتل 

االقتصادية السياسية المهمة.
واش���ار الى انه تم ال��بدء في حوار استراتيجي 
مع تركيا اضافة الى ح�وار مرتق���ب نه�اية الش���هر 
الجاري مع دول االس��يان والص�ين وي��شه�د نه�اية 
العام الحالي ح�وارا اس���ت�راتيج�يا بين روس���يا 
والكويت، م��ؤكدا على وجود شبكة من االتص�االت 
بين دول مجلس التعاون الخلي�جي ودول ال��عالم 
لبناء هذا الن�وع م�ن الح�وارات التي سي�ت�م�خض 
عن��ها تن��س����يق في الم��واق���ف لم��صلحة اه�ل 

الخليج.

وفي رده حول الع���رض االيراني واالتفاق مع 
تركيا لتبادل الوقود النووي، قال الشيخ د.محمد 
الصباح: ال نش���كك في الرغبة االيرانية النهاء هذا 
الملف بطريقة سلمية ويتوافق مع الشرعية الدولية، 
لكننا كوزارة الخارجية الكويتية ال نعلم عن تفاصيل 
هذا االمر، ونعلم ان هناك رسالة ستوجه من ايران 
الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية غدا )اليوم( في 

ڤيينا وستكشف عن تفاصيل هذا العرض.
واضاف: بكل امانة نعتقد انها خطوة في االتجاه 

الصحيح.
وفي تعليقه على م���ا قاله رئيس مجلس االمة 
جاس���م الخرافي نقال عن رئيس مجلس الشورى 
االيراني علي الريجاني من ان ايران غير متورطة 
في شبكة التجسس، اوضح ان هذا االمر معنية به 

اجهزة قضائية وال استطيع التحدث فيه.
وعن زيارة رئي���س البرلم���ان العراقي د.اياد 
السامرائي الى الكويت امس، قال: استقبلنا د.اياد 
الس���امرائي وهو بين اهله واخوانه وحظي بلقاء 
صاحب السمو االمير ونرحب دائما بهذا التواصل 
المستمر والدائم مع اشقائنا، مشيرا الى اننا نتمنى 
في العراق وضع تركيبة حكومية مقبولة للجميع، 
ونقول ما يهمنا في هذا االمر هي الرسالة التي تحملها 

هذه الحكومة اكثر ممن هو الرسول.

 فوربس: زيارة األمير لبرلين جاءت في وقت مهم
ونقدّر دعوته الشركات األلمانية لتنفيذ مشاريع تنموية

أكد أن »اليورو« نجاح الندماج دول االتحاد والتراجع عنها تراجع ألوروبا بالكامل

ش�ركتان ألمانيتان تقدمتا لمناقصة إلنشاء برج جابر وأخرى لمش�روع كهرباء منطقة الزور

)سعود سالم(السفير األملاني ميشائيل فوربس متحدثا للصحافيني

على السلم واألمن الدوليني كما 
ان أملانيا حاضرة ديبلوماسيا 

على مستوى العالم.
الى  كما تط����رق فوربس 
اليورو  التي يعيشها  االزمة 
واختالف املانيا وفرنسا حول 
اليورو  ان  املوضوع، اوضح 
مير بأزمة حقيقية اال ان ضعفه 
لفترة زمنية قصيرة هو ليس 
باملشكلة واذا اخذنا في االعتبار 
ان ذلك يقوي الصادرات الى 
اخل����ارج وينعش اقتصادات 

الدول االوروبية.
واضاف ان س����بب االزمة 
ليس الي����ورو بل هو ارتفاع 
الدول  مديونيات كثي����ر من 
االوروبية وعليها ان حتاول 
معادل����ة موازناته����ا وتقليل 
العجز، معربا عن اعتقاده بان 
اليورو سيتعافى في االشهر 

املقبلة.
وذكر ان تصريح املستشارة 
االملانية اجنيال ميركل بانهيار 
الي����ورو كان القصد منه هو 
ان العملة املوحدة االوروبية 
متثل جناح����ا كبيرا الندماج 
الدول االوروبية وبالتالي فان 
التراج����ع عنها ميثل تراجعا 

الوروبا بالكامل.

ألملانيا بهذا احلجم خطابا دعا 
فيه الى دعم الشركات األملانية 
لتنفيذ خطة التنمية االقتصادية 
في الكويت، موضحا ان شركتني 
املانيتني تقدمتا مبناقصة النشاء 
برج جابر واخرى في مشروع 

كهرباء ملنطقة الزور.

وفي تعليق����ه بقناعة بالده 
للفوز مبقع����د دائم في مجلس 
األمن الدولي بني فوربس ان ذلك 
يرتكز على اسباب منها ان املانيا 
لديها مسؤوليات على املستوى 
العاملي وه����ي اكبر دولة تدعم 
األمم املتحدة وتشارك في احلفاظ 

وذّكر السفير األملاني باجتماع 
صاحب الس����مو األمير الشيخ 
صباح األحمد بعدد من ممثلي 
الش����ركات االملاني����ة والقطاع 
اخلاص حيث القى كلمة في حفل 
عشاء اقيم على شرفه، مشيرا 
الى انه من النادر ان يلقي زائر 

بشرى الزين
وص����ف الس����فير االملان����ي 
ميشائيل فوربس عرض ايران 
بتب����ادل اليوراني����وم مخفض 
التخصيب على االراضي التركية 
بانه خط�وة في االجتاه الصحيح، 

مضيفا ان العبرة في التنفيذ.
ف����ي تصريح  ذكر فوربس 
للصحافيني لدى اقامته امسية 
رياضية مبناسبة املباراة التي 
جمعت فريقي كرة القدم االملاني 
بايرن ميونيخ وااليطالي انتر 
مي����الن ان نتائ����ج االنتخابات 
العراقي����ة ال تب����رز اي حتالف 
واضح، مشيرا الى انه من املهم 
جدا ان تشارك جميع الطوائف 

العراقية في احلكومة.
وفي تعليقه ح����ول نتائج 
الس����مو االمير  زيارة صاحب 
الشيخ صباح األحمد الى برلني 
قال فوربس انها اول زيارة ألمير 
كويتي ألملانيا على مر العصور، 
مشيرا الى انها كانت تهدف الى 
دعم روابط العالقات بني البلدين، 
معربا عن شكره لصاحب السمو 
األمير الذي ق����ام بهذه الزيارة 
وكانت في وقت مهم جدا خاصة 
بعد شهور قليلة من اقرار خطة 

التنمية.

انطالق منتدى العمل التطوعي في فرنسا غدًا

الحمود: اإلعالم الثقافي ضرورة
إلبراز الصورة الحضارية للكويت

ملحم كرم

الشيخ فيصل احلمود خالل لقائه علي العدواني

تلقى مجلس ادارة جمعية الصحافيين الكويتية ببالغ الحزن 
وشديد االسى خبر وفاة فقيد الصحافة العربية ملحم كرم نقيب 
المحررين اللبنانيين ونائ���ب رئيس اتحاد الصحافيين العرب 

واحد اعمدة الصحافة العربية واللبنانية.
واذ ت�س����ت�ذكر جمع�ية ال�ص�حافي��ي���ن الك�وي�ت�ية م�واقف 
ال�فق�ي���د الغ�الي تج�اه الك�ويت وباألخ���ص ابان الغزو العراقي 
الغاش���م عام 1990، ومدى حبه الكبي���ر للكويت اميرا وحكومة 
وش���عبا، لتعرب عن خالص تعازيها باسم الصحافة الكويتية 
الس���رة الفقيد بمصابهم الجلل وتدع���و العلى القدير ان يلهمهم 

الصبر والسلوان.

»الصحافيين« عزت بوفاة ملحم كرم

أكد س���فيرنا ل���دى األردن 
الش���يخ فيصل الحمود على 
أهمية اإلعالم الثقافي الكويتي 
في إبراز المساهمات الكويتية 

في مجال الثقافة والفنون.
وقال خالل استقباله مدير 
تحرير مجل���ة »الكويت« علي 
العدواني ان الدور الذي تقوم 
به المجلة والصفحات الثقافية 
في الصحف اليومية الكويتية 
والبرامج التي تتن�اول الثقافة 
في اإلذاعة والتلفزيون قدمت 
مساهمات فعالة في نقل اإلسهام 
الثقافي الكويتي الى الفضاءات 

العربية.
كما أش���ار الش���يخ فيصل 
الحمود الى مس���اهمة اإلعالم 
الثقاف���ي الكويتي ف���ي زيادة 
التفاعل بين المبدعين الكويتيين 
وأش���قائهم الع���رب من خالل 
االنفتاح على الثقافتين العربية 

والعالمية.

الس���ياق  وش���دد في ه�ذا 
النه�ج  على أهمية مواصل���ة 
الذي س���اهم في إب�راز ال�وجه 
الحضاري للكويت باعت�بارها 
واحدة من أهم عواصم الثقافة 

العربية.
من ناحيت���ه، أكد العدواني 
حرصه على زيادة التفاعل مع 
المثقفين األردنيين والعرب من 

أمام  المجلة  أبواب  خالل فتح 
كتاباتهم.

أثن�ى عل���ى االه�تمام  ك�ما 
ال�ذي لقيه من السفير الحمود 
الزيارة  السفارة خالل  وطاقم 
التي قام بها للمملكة، مش���يرا 
التي  الكبي���رة  الحف���اوة  الى 
قوبل بها في األوساط الثقافية 

األردنية.

باريس � كونا: أعلن سفيرنا 
لدى فرنسا علي السعيد امس 
عن عقد منتدى العمل التطوعي 
الثالثاء  الكويت وفرنس���ا  في 
املقبل مبش���اركة رئيسة مركز 
العمل التطوعي الشيخة أمثال 
األحمد والعديد من الشخصيات 

الكويتية والفرنسية.
الس���فير السعيد في  وذكر 
تصريح ل�»كون���ا« ان املنتدى 
السفارة بالتعاون  الذي تقيمه 
مع مكاتبها ويأتي برعاية كرمية 
من سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد يهدف الى 
التطوعية في  تواصل اجلهات 
الكويت وفرنس���ا لالس���تفادة 
البعض  من خب���رات بعضهما 
والتواصل بينهم. وقال ان املنتدى 
الذي تش���ارك فيه شخصيات 
العمل  ف���ي  كويتي���ة ضليعة 
التطوعي ولها اسهاماتها احمللية 
واالقليمي���ة والدولية في هذا 
املجال، يهدف الى اطالع اجلانب 
الفرنسي على اوجه وتفاصيل 
العمل التطوعي بالكويت ومدى 
ترابط وحيوية املجتمع الكويتي 
الذي ال يقل حيوية عن املجتمع 

الفرنسي.

CANADAالهجرة اىل كندا
Michel Beaubien Associes
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للح�شول على �لهجرة لكند� يف فرتة زمنية ترت�وح ما بني 6 �شهور �ىل 8 �أ�شهر
طبقًا للقانون �لكندي �ل�شادر يف 2008/11/28

�ال�شتاذ / �بر�هيم �شامي غايل و�ال�شتاذ / �يهاب مقار   متو�جدون يف �لفرتة من 2010/5/28 �إىل 2010/6/2

- لر�غبي �لهجرة و�لعمل ب�سرط �أن يكون �ل�سن �أقل من 49 عام ويجيد �للغة �الجنليزية �أو �لفرن�سية 

و�أن يكون حا�سل على �سهادة جامعية.

- لر�غب����������ي �لهجرة لرج�������������ال �الأعمال و�مل�ستثمري�������ن و�أ�سحاب �ل�سركات يوج�������د بر�مج �سريعة بدون 

��سرت�ط �للغة �أو �ل�سن .

- رعاية �سحية جمانية لك والأ�سرتك �الآن وبعد �سن �لتقاعد.

- معونة مالية من �حلكومة �لكندية لك والأ�سرتك حتى حت�سل على عمل منا�سب.

- تعليم جماين حتى �لثانوية �لكندرية يف �أرقى �ملد�ر�س الأطفالك.

- تعليم جامعي يف �أرقى �جلامعات �لكندية )مع �لتمويل( الأطفالك.

- معونة مالية ملعادلة �سهادتك �مل�سرية حتى توؤهل ل�سوق �لعمل.

- يوجد لدينا 5 مكاتب معتمدة بجمهورية م�سر �لعربية.

- الختيار �أف�سل ما ينا�سبكم يف بر�مج �لهجرة �ت�سل 

تليفون : 55320509 - 55683878  

Ibrahimsami103@hotmail.com           Ihab.maher@hotmail.com


