
 15  محليات  االثنين ٦ ديسمبر ٢٠١٠   
 بحث مع ولي عهد البحرين جهود دعم المنظومة الخليجية وأكد على إيران انتهاج مبدأ الشفافية إلقناع الوكالة الذرية بأن برنامجها نووي سلمي

 املنامةـ  كونا: أكد نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح امس ان 
«منطقتنا حصينة في وجه التغيير نظرا للثقافة 
والدين والتجارب التاريخية املشتركة والتجانس 

السكاني».
  بيد ان الشيخ د.محمد الصباح استطرد قائال 
في كلمة له في منتدى حوار املنامة في محاضرة 
حتت عنوان «اإلطــــار الدولي املتغير في قضية 
األمن الدولي» ان: «هناك تغيرا جذريا في املناخ 
العاملي ويجب علينا في دول مجلس التعاون ان 

نكون مدركني لهذه التغيرات».
  وأوضح في هذا السياق ان هناك ٤ متغيرات 
أساســــية في هيكلية املناخ العاملي األول يتعلق 

مبركز القوى العاملية.
  وقــــال لقد «بدا واضحا انتقــــال مركز القوى 
حيث بدأ في نصف القرن املاضي باحتوائه قطبني 
وحيدين هما الواليات املتحدة األميركية واالحتاد 
السوفييتي ومن ثم صار عاملا أحادي القوة بعد 
انهيار األخير».وأوضح الشيخ د.محمد الصباح 
ان املتغيرات احلالية توضح ان هناك حتديا لهذه 

القطبية الواحدة لصالح عالم متعدد األطراف.
  وأضاف «شهدنا في األزمة االقتصادية العاملية 
االخيرة ان هناك إعادة تفكير جذرية في األدوات 
احلاكمة لالقتصاد العاملي وان هناك تفكيرا فعليا 
في إعادة هيكلة االقتصاد العاملي وإدخال مجموعة 
جديــــدة من الدول لم تكن موجــــودة بهذا الثقل 

االقتصادي منذ ٥٠ عاما».
  وقال الشــــيخ د.محمد «رأينا دخول اململكة 
العربية السعودية الشقيقة في مجموعة الدول 
الـ ٢٠ الكبرى، وكذلك دخول البرازيل وروســــيا 
والهند والصني كمجموعة قوية وفاعلة ومؤثرة 
وشهدنا الدعوة الى إيجاد عملة عاملية جديدة بدال 
عن الدوالر، ما شكل ضغطا على القوة االقتصادية 

األميركية املهيمنة».
  وأكد في هذا الصدد ان «ما قامت به دولة قطر 
الشقيقة ودولة االمارات العربية املتحدة الشقيقة 
يعتبر مثاال حيا ملا نطرحه من أفكار، حيث قامت 
دولة قطر مبنافسة دول كبيرة من ضمنها الواليات 
املتحدة األميركية الستضافة كأس العالم ٢٠٢٢ 
والفوز عليهــــا وكذلك ما قامت به دولة االمارات 
من منافسة شرسة مع أملانيا الحتضان «منظمة 
الطاقة املتجددة» العاملية والفوز عليها واحتضانها 

في أبوظبي».
  وأشــــار الى ان املتغير الثانــــي هو تغير في 
«مفهوم اخلطــــر العاملي» حيث انه قبل ٥٠ عاما 
كان احلديث عــــن اخلطر هو احلرب النووية إال 
ان هذا املفهوم قد تغير، حيث أصبح اخلطر في 

التغير املناخي.
  وأوضح في هــــذا الصدد ان «هنــــاك تقارير 
تتحدث عن ان دوال ســــتختفي في السنوات الـ 
٥٠ املقبلة بســــبب التغير وغمرها مائيا وكذلك 

خطر االمراض الوبائية مثل املالريا وغيرها. وقال 
الشــــيخ د.محمد ان املتغير الثالث يتمثل في ان 
احلكومات في السنوات الـ ٥٠ املاضية هي التي 
كانت متسك زمام األمور إال ان العوملة واالنفتاح 
واالزدهار في مؤسسات املجتمع املدني والقنوات 
اخلاصة قد تتحكم في مسار األشياء و«املثال على 
ذلك ما قام به شــــخص واحد وهو صاحب موقع 

(ويكيليكس)».
  وفيما يخص املتغير الرابع قال الشيخ محمد انه 
«االصطدام الذي قد يحدث من خالل ارتفاع معدل 
املواليد في اجلزء اجلنوبي من العالم وانخفاض 
املواليد في اجلزء الشــــمالي منه «إال ان آثاره لم 
تكن واضحة وجلية وذلك بســــبب الهجرات من 
اجلنوب الى الشمال على سبيل املثال من أفريقيا 

الى أوروبا».
  وقال ان هذه الهجرات بدأت تواجه صعوبات 
كبيرة بســــبب بروز «العنصريــــة اجلديدة في 
اوروبــــا من التعددية الثقافية» من خالل ما نراه 

من مظاهر كمعاداة اإلسالم وهو ما سيوجد فجوة 
بني الثقافات.

  من جانب آخر، وفي رده على سؤال للمشاركني 
املتخصصني في املنتدى بشأن قضية احلدود بني 
الكويت والعراق قال الشيخ د.محمد الصباح ان 
«موضوع احلدود العراقيةـ  الكويتية حسم كليا 
منذ حوالي ١٨ سنة بقرارات أممية وال توجد اي 

أمور عالقة بهذا الشأن».
  واضــــاف إال انه توجد امور فنية بحتة وهي 
صيانة العالمات احلدودية بني البلدين «نأمل في 

استكمالها من قبل العراق».
  وبسؤاله عن وجود قلق كويتي بشأن البرنامج 
النووي اإليراني قال الشيخ د.محمد «نعم لدينا 
قلق شديد بسبب هذا البرنامج لسببني، أولهما 
سبب بيئي محض، حيث ان مفاعل بوشهر النووي 
يعتبر أقرب نقطة جغرافيا للكويت واملنطقة تشتهر 
بنشاطها الزلزالي، ما قد يتسبب في تسرب نووي 
يقضي على املصدر الوحيد للشرب في الكويت، 

فكما هو معلوم فإن الكويت تعتمد على حتلية 
مياه البحر الستخراج املياه العذبة».

  وأضاف الشيخ د.محمد الصباح «أما السبب 
الثاني فهو ما أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
وليست الواليات املتحدة او غيرها من الدول من 
تقارير تبعث على القلق والوكالة ليست مرتاحة 
لبرنامج إيران النووي»، معربا عن األمل في ان 
تنتهج إيران الشفافية مع هذه الوكالة لطمأنتها 
بأن البرنامج النووي اإليراني هو برنامج سلمي 
بالكامل.إلى ذلك، أكد ولــــي عهد البحرين نائب 
القائد األعلى االمير ســــلمان بن حمد آل خليفة 
لدى استقباله نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح ان استضافة 
البحرين منتدى «حوار املنامة» يبرز جليا قناعتها 

مببدأ دعم أمن منطقة اخلليج العربي.
  وأشار الى ان سعي مملكة البحرين الدائم ألن 
تكون هذه املنطقة احليوية من العالم منطقة آمنة 
مستقرة تشهد منوا وتطورا على مختلف األصعدة 

مثمنا دعم عاهل مملكة البحرين للمنتدى إلميانه 
الراسخ بثقافة األمن واالستقرار.

  كما أثنى سموه على جهود القائمني على هذه 
القمة ودورهــــم البارز في التنظيم واإلعداد لهذا 
احلدث اإلقليمي مما يعزز من مكانة مملكة البحرين 

إقليميا ودوليا.
  وأشار ولي العهد خالل استقباله الشيخ د.محمد 
الصباح الى تاريخية العالقات الراســــخة التي 
جتمع البحرين بشــــقيقتها الكويت وما تشهده 
من تطور مطرد يوما بعــــد يوم وترعاها قيادة 

البلدين الشقيقني.
  وكلف ولي العهد البحريني نائب رئيس مجلس 
الوزراء الكويتي بنقل حتياته وأمنياته الصادقة 
الى صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ومتنيات سموه القلبية لسموه مبوفور الصحة 
والعافية وطول العمر وللشــــعب الكويتي دوام 

التقدم والرخاء.
  من جهته، ثمن الشيخ د.محمد الصباح جهود 
ومبادرات مملكة البحرين في استضافة منتدى 
«حــــوار املنامة ٢٠١٠» وطرحها ملواضيع حيوية 
تشكل احملور األساســــي في مشاريع التحديث 

والتطوير والبناء.
  وأشار الى ان الكويت والبحرين بلدان يجمعهما 
الهدف نفســــه ويتطلعان الى حتقيق املزيد من 
املكتسبات ملا فيه صالح الشعبني والبلدين الشقيقني 

في إطار يسيطر عليه نظام امني مستقر.
  كما بحث اجلانبان مواضيع تتعلق بانعقاد القمة 
اخلليجية في أبوظبي واجلهود احلثيثة ومساعي 
قادة دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
الرامية الى دعم املنظومة اخلليجية واستكمال 
برامج التنمية وتشجيع اقامة العالقات واملشاريع 

اخلليجية املشتركة. 

 الشيخ د.محمد الصباح وولي عهد البحرين األمير سلمان بن حمد خالل االجتماع ولي عهد البحرين خالل لقائه الشيخ د.محمد الصباح 

 محمد الصباح: الحدود الكويتية ـ العراقية محسومة منذ ١٨ عاماً بقرارات أممية 

 محمد الصباح تلقى رسالة من وزير 
العالقات الخارجية في نيكاراغوا

 تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 
د.محمد الصباح امس رسالة خطية من وزير العالقات اخلارجية 

بجمهورية نيكاراغوا سامويل سانتوس لوبيز.
  وذكـــرت وزارة اخلارجية في بيان ان الرســـالة «تتعلق 

بالعالقات الثنائية بني البلدين وبحث سبل تطويرها».

 الجاراهللا استقبل مساعد
   وزير الخارجية المصري

 استقبل وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهللا امس مساعد وزير  
اخلارجية املصري لشؤون مياه النيل السفير رضا بيبرس.

ــاء بحث عددا من  ــة في بيان ان اللق ــرت وزارة اخلارجي   وذك
اوجه العالقات الثنائية بني البلدين اضافة الى آخر التطورات على 

الساحتني االقليمية والدولية. 

 عزام الصباح: حوار 
المنامة من المنتديات  

التي يصل صداها 
لجميع أقطاب العالم

 المنامةـ  كونا: أشاد سفيرنا 
لدى مملكة البحرين الشـــيخ 
عزام الصباح أمس بالتنظيم 
«الممتـــاز» لمنتـــدى «حوار 
المنامة» الذي احتضنته المملكة 
مــؤكدا «اهمــية مثـــل هـــذه 
المنتــديات التــي يصـــل صداها 

الى جميع أقطاب العالم».
  وقال الشيخ عزام الصباح 
في تصريح صحافي بمناسبة 
اختتام المنتدى ان مشـــاركة 
الكويت في «حـــوار المنامة» 
بوفد رفيع المســـتوى يرأسه 
نائب رئيـــس مجلس الوزراء 
ووزير الخارجية الشيخ د.محمد 
الصبـــاح يؤكد دعـــم الكويت 
لالسهامات نحو تحقيق األمن 
واالستقرار من خالل الفعاليات 

الدولية.
  وشدد على ان «هذا المنتدى 
يشكل اهمية بالغة ويسهم في 
التواصـــل المباشـــر مع دول 

العالم».
   وأكـــد دعـــم الكويت لمثل 
هذه المبادرات «التي من شأنها 
ترسيخ دعائم األمن والسالم 
واالستقرار كما هو نهج الكويت 
الدائم وايمانها بمبدأ الحوار من 
خالل بذل الجهـــد في تحقيق 
استتبــاب األمن واالستقرار».

«البحــريـــن  ان    وأكـــــد 
الدولي للدراســـات  والمعهــد 
االستراتيجية ثمنا عاليا مشاركة 
الشـــيخ د.محمد الصباح في 
المنتدى وذلك من خالل كلمته 
في اطار المتغيـــرات الدولية 

واألمن االقليمي». 

 السفير الشيخ عزام الصباح

أن يكون حاصال على شهادة بحرية سارية املفعول وصادرة من إحدى األكادمييات البحرية العاملية املعترف بها كالتالي: 

أ - شهادة ضابط بحري ثان ) أعالي البحار (: أو ضابط سطح - فئة ثالثة أو ضابط مناوبة ) أعالي البحار( 
ب- شهادة ضابط بحري أول ) أعالي البحار ( :   أو ضابط سـطح – فـئة ثانية -  مقيدة وغـير مقيدة   

- أن يكون قد أمضى خدمته البحرية السابقة على سفن / ناقالت أعالي البحار.
- أن يكون حاماًل جلواز سفر )سجل( بحري ساري املفعول .

- أن يكون الئق طبيًا طبقًا ملستويات الفحص الطبي.

سيتم التعاقد مع املقبولني للعمل وابتعاثهم على الفور الستكمال الدراسة بإحدى األكادمييات البحرية العاملية واستكمال مدة اخلدمة البحرية 
على ناقالت النفط حتى يتم احلصول على شهادة )ربان أعالي البحار(.

من ثم يتم تسكني املتعاقد معه إلى وظيفة »مرشد بحري« حيث يقوم مبهام إرشاد وإرساء جميع أنواع السفن ملوانئ ومرافئ مؤسسة البترول 
الكويتية وشركاتها التابعة وكذلك قيادة القاطرات البحرية لعمليات املوانئ ومكافحة التلوث البحري بالزيت ومكافحة احلرائق البحرية.

في  املتبعة  واألنظمة  اللوائح  حسب  األعلى  والوظائف  للدرجات  ترقيتهم  ويتم  بالشركة  للعاملني  الوظيفي  املسار  الوظيفة  شاغلي  يسلك 
الشركة.

لتفاصيل الوظائف الشاغرة وشروط شغل الوظيفة، يرجى الدخول على املوقع اإللكتروني اخلاص بالشركة كما هو مبني أدناه:
www.kockw.com

يتم تقدمي الطلبات عن طريق املوقع اإللكتروني فقط.
بعد الدخول إلى املوقع أعاله ـ يتم الضغط على زر التوظيف أو e-Job واتبع اخلطوات املوضحة في املوقع اإللكتروني.

يتم إرفاق املستندات املطلوبة باللونني )األبيض واألسود( باملوقع اإللكتروني كما يلي:
نسخة طبق األصل من املؤهل العلمي الدراسي )الشهادة التأهيلية مصدقة من قبل وزارة املواصالت(.

شرح مفصل عن السيرة الذاتية ونسخة من شهادات اخلبرة والدورات التدريبية.
شهادة ملن يهمه األمر من جهات العمل السابقة واحلالية.

صورة من البطاقة املدنية / شهادة امليالد / جواز السفر / صورة شخصية حديثة.
نسخة من كشف الراتب )واملزايا إن وجدت(.

نسخة من اجلواز البحري.
الشروط الواجب توافرها:

أن يكون املتقدم مستوفياً للمتطلبات الدنيا للوظيفة املراد التقدم إليها.
أن يجيد اللغة اإلجنليزية كتابة ومحادثة.

القدرة على استخدام احلاسب اآللي وتطبيقاته.
أن ال يكون املتقدم يعمل لدى مؤسسة البترول الكويتية أو إحدى الشركات التابعة لها.

مالحظات: 
في حال تساوي املتقدمني املناسبني سوف يتم االختيار وفقاً لتسلسل املعايير الواردة في قرار ديوان اخلدمة املدنية رقم )4( لسنة 2001 بشأن 

اإلعالن عن الوظائف )للكويتيني(.
سوف يتم استبعاد الطلبات غير املستوفية للشروط املذكورة في املوقع اإللكتروني، واستالم الطلب ال يعني قبوله ويعتبر اعتذار رسمي بذلك.

يتوجب على املتقدمني بطلبات عمل في اإلعالنات السابقة للشركة التقدم بطلبات عمل جديدة وفقاً للشروط أعاله.

في حال وجود أي استفسار يرجى االتصال على األرقام التالية: 23873935 – 23873526 – 23873811 
فترة اإلعالن اعتبارًا من يوم االثنني 2010/12/6 وحتى يوم األحد 2010/12/19

إعـــــــــالن 
تعـلن شـركة نفـط الكويت عن حاجتها لعدد من العاملني الكويتيني البتعاثهم 

للحصول على شهادة »ربان أعالي البحار« حسب الشروط املذكورة أدناه:


