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ممثل الكنيسة: 
نطالب الشعب 

الشيشاني بتوضيح 
الصورة احلضارية 

والنهضة العمرانية 
لبالدهم

عبدالستار: اإلسالم 
يصون النفس ويحّرم 

قتلها إال باحلق

موظفو مستوصف الفحيحيل أنهوا إضرابهم
تراجع العاملون في مس����توصف الفحيحيل 
الصحي عن إضرابهم صباح امس بعد ان قامت 
منطقة االحمدي الصحية بإرسال 20 جهاز وحدة 
تكييف للمستوصف، وثمن املشرف اإلداري محمد 
العجمي دور مدير املنطقة د.فهد الفودري في حل 
هذه املشكلة من خالل تعليماته إلدارة الشؤون 
الهندسية بسرعة إصالح جميع اجهزة التكييف 

في املستوصف وتعزيزها بأجهزة أخرى.
وفي ذات الصدد علمت »األنباء« أنه متت إحالة 
الصيدالنية في املستوصف الى التحقيق وان هناك 
مجموعة من املوظفني االداريني متضامنون معها 

احتجاجا على احالتها الى التحقيق.
إلى ذلك أكد، بعض املوظفني في مركز الفحيحيل 
الصحي ل� »األنباء« أنه مت تركيب اليوم »أمس« 
مكيفات قدمية، مش����يرين الى انهم ذهبوا ملدير 
املنطقة إليصال صوتهم له، لكنه رفض استقبالهم 
قائلني: ان السكرتيرة قالت لهم انه متت احالتكم 

جميعا الى التحقيق، مطالبني بإنصافهم من هذا 
الظلم الذي حلق بهم.

وبنينّ املوظفون ان املكيفات موجودة في األساس 
في مكاتب رئيس املركز وس����كرتاريته ومكتب 
األمني، وفي غرف أطباء العالج العام، موضحني 
أن األماكن املهمة مثل الصيدلية واملختبرات وغرف 
العيادات التخصصية ال يوجد فيها تكييف منذ 
شهر مارس املاضي. ولفتوا الى ان بعض األدوية 
ف����ي الصيدلية أصابها التلف، مما أدى الى وقف 
صرفها للمرضى وذلك حفاظا على س����المتهم، 
حيث انها محفوظة بدرجة حرارة عالية نتيجة 

عدم وجود مكيفات في الصيدلية.
واجلدي����ر بالذك����ر ان موظفي مس����توصف 
الفحيحيل نفذوا اعتصاما أمس األول احتجاجا 
على عدم وجود تكييف في املركز منذ مارس املاضي 

مما أدى إلى تلف االدوية في الصيدلية.
 ٭ عبدالهادي العجمي  - عبدالكريم العبداهلل 

لالحتفال بهذه املناسبة لتتذكر 
السلطات الصحية بجميع دول 
العالم أهمية التصدي للمرض 
ولتجدد التزاماتها بحشد املوارد 
وتوفي���ر اإلمكاني���ات الالزمة 
الرعاية  للوقاية منه وتق���دمي 
الالزمة للمصابني به  الصحية 
واملخالطني.  وأضافت السعيدي 
في تصريح صحافي إن تقرير 
العاملية يشير  منظمة الصحة 
إلى أنه بالرغ���م من أن مرض 
الدرن ميكن الش���فاء منه متاما 
النوعي،  ويس���تجيب للعالج 
ف���إن حوال���ي 5000 ميوتون 
يومي���ا مبختل���ف دول العالم 
بسبب السل وأن حوالي 511000 
يصابون بالسل املتعدد املقاومة 
لألدوية )MDR( وفي إقليم شرق 
املتوسط ملنظمة الصحة العاملية 
فإن أكثر م���ن 110000 ميوتون 
سنويا بسبب الدرن ويقدر عدد 
املصابني باملرض باإلقليم بحوالي 
800000 يحتاجون إلى االهتمام 
والرعاية من السلطات الصحية، 
ومن ثم فإن التصدي ملرض الدرن 
يعتبر واحدا من أهم التحديات 
التي تواج���ه الصحة والتنمية 
بدول االقلي���م. كما أضافت انه 
ف���ي الكويت حرص���ت وزارة 
الصحة على االهتمام مبكافحة 
وعالج هذا املرض منذ أكثر من 
50 عاما، حيث أنش���أت وحدة 
الدرن بوزارة الصحة  مكافحة 
عام 1956 وقامت الوزارة منذ ذلك 
الوقت بتنظيم حمالت الفحص 
اجلماعي باألشعة للتشخيص 

مستشار املركز الدكتور الفاضل 
بدر الرخيص. وأكد الفيلكاوي 
ان الهدف من هذه املراكز إيجاد 
بيئة تربوية نافع����ة ألبنائنا 
الطلبة خالل العام وخالل العطل 
الربيعية والصيفية فالطالب 
ميارس هوايات عديدة ويستمتع 
بصحبة طيبة مع اقرانه إضافة 
الى التزود بالعلوم االسالمية 
والقرآنية. وأشار مدير مركز 
تاج الوالدين مصعب الفيلكاوي 
الى ان املركز مستمر في نشاطه 
طوال العام، حيث ينظم ومنذ 
إنشائه عام 2001 انشطة رئيسية 
في حتفيظ القرآن الكرمي ودورات 
في التجويد والتفسير ودروس 
في السيرة النبوية اضافة الى 
األنشطة الرياضية والترفيهية 
واملتمثلة في ك����رة القدم على 
مالعب الثيل الصناعي والسباحة 
في اح����واض مغلقة ورحالت 
ترفيهية ومخيم����ات ربيعية 
وبحرية. وفي ختام تصريحه 
أولياء االمور  الفيلكاوي  حث 

ندوة لعضوات »الصحافيني« حول االكتشاف املبكر لسرطان الثدي

السعيدي: 3.8 لكل 100 ألف كويتي 
نسبة اإلصابة مبرض الدرن

»تاج الوالدين« يعلن عن انطالق ناديه 
الصيفي السنوي

املبكر للمرض وإعطاء التطعيم 
الواق���ي من���ه )BCG(. وأكدت 
الس���عيدي أن تنفيذ البرنامج 
الوطني للتصدي للدرن أدى إلى 
تراجع معدالت اإلصابة باملرض 
وارتفاع معدالت الش���فاء منه 
في السنوات األخيرة حيث بلغ 
معدل اإلصاب���ة للكويتيني 3.8 
لكل 100 ألف من السكان، بينما 
بلغ املعدل لغير الكويتيني 14.7 
وبلغ املعدل ملجموع الكويتيني 
وغير الكويتيني 11.2 لعام 2009 
وبلغ معدل الشفاء أكثر من %90. 
وقالت السعيدي انه مت تنظيم 
مسابقة حتتوي على اسئلة حول 
مكافح���ة الدرن وماهية الطرق 

الوقائيه له.
حنان عبدالمعبود  ٭

على تشجيع اوالدهم باالنتساب 
الى مركز تاج الوالدين وناديه 
الصيفي حيث الفائدة واملتعة 
معا فالصيف بإذن اهلل مع القرآن 

احلى وأكثر فائدة.

تقي���م احلمل���ة الوطني���ة 
التوعوية ملرض السرطان »كان«، 
في السادس���ة من مساء اليوم 
ندوة تدريبية لعضوات جمعية 
الصحافيني الكويتية »سيدات« 
حول االكتشاف املبكر لسرطان 
الثدي وطريقة الفحص الذاتي، 
وستقام الندوة مبقر اجلمعية. 
إدارة احلملة بانتهاز  وستقوم 
فرصة التجمع ملمثلي الصحف 
احمللية وس���تقوم عقب الندوة 
بتقدمي تكرمي للصحف احمللية 
تقديرا منها للدور الذي يلعبه 
اجلانب اإلعالمي في نشر الوعي. 
م���ن جانب آخر جت���ري ادارة 
الصحة العامة السحب الختيار 
الفائزين باملسابقة التي نظمتها 
االدارة ضمن أنشطة االحتفال 
الدرن،  العاملي ملكافحة  باليوم 
وس���يقام بهذه املناسبة مؤمتر 
صحافي يعقد صباح غد األربعاء 
في العاشرة صباحا مبقر وحدة 
مكافحة الدرن. وس���يتم اجراء 
القرعة العلنية الختيار الفائزين 
م���ن ب���ني أصح���اب االجابات 
الصحيحة والبالغ عددهم 209، 
وس���يتم االعالن عن األس���ماء 
الفائ���زة التي مت رصد عدد من 
اجلوائز تبلغ 20 جائزة لقدميها 
للفائزي���ن. وقالت مديرة إدارة 
الصحة العامة بوزارة الصحة 
الكويت  ان  د.فاطمة السعيدي 
شاركت دول العالم يوم 24 مارس 
احتفاالتها باليوم العاملي للدرن، 
حيث ح���ددت منظمة الصحة 
العاملية هذا التاريخ من كل عام 

أعلن مركز ت����اج الوالدين 
لتحفيظ القرآن الكرمي والتثقيف 
الشرعي التابع ملشروع الرواق 
في جمعية االصالح االجتماعي 
عن تنظي����م نادي����ه الصيفي 
الس����نوي حتت ش����عار »مع 
القرآن صيفن����ا احلى« وذلك 
 خالل الفترة من 12 يونيو وحتى

31 يوليو.
وق����ال مدير املركز مصعب 
الفيلكاوي ان النادي الصيفي 
الوالدين يتميز  في مركز تاج 
باهتمامه بالقرآن حفظا وتالوة 
وتفس����يرا ممزوج����ا مبتع����ة 
الترفي����ه والفائ����دة من خالل 
األنشطة الترويحية والتربوية 

الهادفة.
واض����اف ان مرك����ز ت����اج 
الوالدين يس����تقبل األوالد من 
عم����ر 5 س����نوات حيث يضم 
املركز حلقات التلقني واالبتدائي 
واملتوسط والثانوي ويشرف 
عليها كادر تربوي متخصص 
ومشايخ متميزين حتت اشراف 

د.فاطمة السعيدي

مصعب الفيلكاوي

الفريح: مسابقة عن »السلياك«
بني مدارس »التربية« العام املقبل

في اطار التعاون املش����ترك بني مركز العمل 
التطوع����ي ممثال في فري����ق التوعية عن مرض 
السلياك ووزارة التربية، اقيمت محاضرة توعوية 
عن مرض السلياك واألمراض املرتبطة به في رابطة 
العلوم مبنطقة النزهة، حضرها نخبة من موجهي 
وموجهات وزارة التربية على رأسهم موجه عام 
م����ادة األحياء، براك البراك، وموجه عام األحياء 
للتعليم اخلاص ليلى الوهيب، وموجه أول أحياء 
مبنطقة اجلهراء التعليمية أ.راشد الشمالي وألقت 
احملاضرة رئيسة فريق التوعية عن السلياك مبركز 
العمل التطوعي، املستشارة سعاد فهد الفريح قامت 
خاللها بشرح املرض وأسبابه وطرق تشخيصه 
وكيفية عالجه واألمراض املرتبطة به، وشددت 
خالل احملاضرة على احلضور بضرورة االنتباه 
الى طلبتهم ومالحظ����ة األعراض التي قد يكون 
س����ببها مرض السلياك، كما أشارت إلى محاولة 
توعية األهالي بذلك، وجاءت هذه احملاضرة بعد 

االتفاق بني موجهي األحياء ممثلي وزارة التربية 
ميزر الشمري وغدير خدادة وعبداللطيف الصالح 
ودالل املسعود، وبني أعضاء فريق التوعية عن 

السلياك.
وقد أعقب احملاضرة تعليق من براك البراك، 
أش����ار خالله الى أن هذا النوع من التعاون يثمر 
عن نشر الوعي، خاصة في جانب بعض األمراض 
التي قد ال ينتبه البعض لها مثل السلياك، وأشار 
الى أن هذه احملاضرة أقيمت بناء على كتاب ورد 
الى وزارة التربية من الشيخة رئيسة مركز العمل 
التطوعي للتوعية عن مرض السلياك أمثال األحمد، 
وكشف البراك عن اعتزام الوزارة اقامة مسابقة 
لطلبة املرحلة الثانوية عن مرض الس����لياك في 
العام الدراس����ي املقبل، مضيفا أنه سيعقب ذلك 
دراس����ة كيفية اضافة مرض السلياك من ضمن 

منهج مادة األحياء في أمراض احلساسية.
حنان عبدالمعبود  ٭

الشيشان احتضنت املؤمتر الدولي الرابع للسالم برعاية رئيس اجلمهورية

تشارك في مؤمتر برعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية

قديروف: أعداء اإلسالم أذاقونا ويالت احلروب 
الفالح: وسطية اإلسالم صمام أمان للمجتمعات

بشارة: الكويت تدرس آفاق اللجوء
الستخدام الطاقة النووية لألغراض السلمية

أكد الرئيس الشيشاني رمضان 
أحمد قديروف � رئيس جمهورية 
الشيشان � أن اإلسالم دين الرحمة 
والسماحة والعدالة االجتماعية، 
مشيرا الى دور اإلسالم في إرساء 
دعائم السالم في دنيا الناس، وقال 
في الكلمة التي افتتح بها املؤمتر 
اإلسالمي الدولي الرابع »اإلسالم 
دين السالم والعدالة االجتماعية« 
الذي أقيم حتت رعايته في األسبوع 
املاضي، وبحضور أكثر من 200 
شخصية إسالمية )مفتني، وعلماء 
دين ومتخصصني في الشؤون 
اإلس���المية( ميثل���ون مختلف 
األقطار اإلسالمية وجمهوريات 
االحتاد الروسي وكان من بينهم 
الذي ترأسه وكيل  الكويت  وفد 
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
د.عادل الفالح قال: اننا نسعى من 
خالل املؤمتر الى مناقشة املواضيع 
املهمة املتعلقة بالشأن اإلسالمي 
منطلقني من مبادئ ديننا احلنيف 
التي تؤكد أهمية السالم للبشرية 
جمعاء، وبني قديروف ان والده 
الرئيس االول للجمهورية احمد 
حجي قديروف كان حريصا على 
رفع راية اإلسالم في بالدنا رغم 
العقبات التي واجهته في الداخل 

واخلارج.
وحذر رمضان قديروف من كيد 
الذين لم يسرهم وجود  األعداء 
االستقرار والنمو االقتصادي في 
بالد املس���لمني، مطالبا اجلميع 
بالعمل وبذل كل اجلهود للعمل 

على نهضة الشعوب املسلمة.
وقال: لقد واجهتنا صعوبات 
جمة عند تأس���يس جمهوريتنا 
وأذاقنا األعداء من الداخل واخلارج 
وي���الت احل���روب ولكن بفضل 
اهلل تعالى ث���م بفضل العزمية 
واإلصرار على البناء استطعنا ان 
نؤسس جمهوريتنا ونحافظ على 
ديننا وأقمنا اإلعمار احلقيقي في 
بالدنا فأنشأنا املساجد واجلامعة 
التي  القرآن  اإلسالمية وحلقات 
انتش���رت في أرجاء الشيشان 
بدع���م محم���ود م���ن احلكومة 
الفيدرالية الروسية التي أعطتنا 
كل الصالحيات ملمارسة شعائرنا 

الدينية بحرية.
كما حذر الرئيس الشيشاني 
قديروف من التيارات احملسوبة 
على اإلسالم وهي تشكل خطرا 
على املسلمني، خاصة انها تتبنى 

أكد نائب وكيل احلرس الوطني 
العميد الركن زايد ناصر أن قيادة 
الوطن���ي تبذل جهودا  احلرس 
الوحدات  أداء  متواصلة لرف���ع 
وتطوي���ر ق���درات منتس���بيها 
املتفوقني واملبدعني في  وتكرمي 

شتى املجاالت. 
وش���دد نائب وكيل احلرس 
الوطني خالل حفل تخريج دورة 
الطلبة الضباط وضباط الصف 
االختصاص رق���م )22( ودورة 
األطباء رق���م )2( الذي أقيم في 
معسكر الصمود برعاية الشيخ 
مش���عل األحمد نائ���ب رئيس 
احلرس الوطني، شدد على الوفاء 
بالقسم الذي قطعه اخلريجون 
على أنفسهم لتبقى الكويت عالية 

الراية مرفوعة الهامة. 
وخاط���ب العميد الركن زايد 
عبداهلل ناصر اخلريجني قائال: 
»ليكن كل منكم على يقني بأنه 

أصبح لبنة جدي���دة في صرح 
احلرس الوطني وأنكم نلتم شرف 
االنضمام إلى إخوان سبقوكم في 
حمل رسالة سامية وهي الدفاع 
عن الوطن فاستفيدوا من خبرات 
إخوانكم القادة والضباط واسعوا 
إلى رف���ع كفاءتكم وجاهزيتكم 

لتكونوا عونا وسندا لهم«.
وأضاف »تخرجكم اليوم ليس 
نهاية املطاف ب���ل بداية مرحلة 
التدريب  عملية جديدة تتطلب 
العلمي  والتأهي���ل والتحصيل 
البدنية  اللياقة  واحملافظة على 
والضب���ط والربط متس���لحني 
بالعل���م واإلمي���ان والصب���ر 
واملثاب���رة، وأوصيكم بالتحلي 
باألخالق العسكرية داخل احلرس 
الوطني وخارجه وتقدمي صورة 
الطيبة  مشرفة تترجم السمعة 
التي يحظ���ى بها رجال احلرس 

الوطني«. 

في اإلسالم، وان من أهم مبادئ 
الوس���طية االعتراف باالختالف 
واحترام صاحب الرأي املخالف 

والتنوع الثقافي واحلضاري.
وفي ختام بحثه وجه د.عادل 
الفالح � وكيل الوزارة � الشعب 
الشيشاني إلى ضرورة توضيح 
الصورة احلضاري���ة واملتمثلة 
العمرانية املعاشة،  النهضة  في 
وضرورة االنفت���اح على العالم 
اإلس���المي والعرب���ي من خالل 
حزمة من املشاريع االستثمارية 
والعمرانية التي يأمل الش���عب 
العالم  الشيشاني أن يش���اركه 
بها، إضافة إلى ضرورة تعميق 
العالم اإلس���المي  التواصل مع 
والعرب���ي من خ���الل الزيارات، 
مؤكدا ان تكون مرجعية الوسطية 
من العلماء واحلكماء لالستفادة 
م���ن دروس املاض���ي في تقومي 

احلاضر.
وأكد الزميل مهدي عبدالستار 
في مداخلة له أن اإلس���الم دين 
السالم واإلعمار، وأنه يدعو إلى 
صون روح اإلنسان، مبينا مدى 
حرمة قتل النفس التي حرم اهلل 
قتله���ا إال باحلق، ومش���يرا الى 
جملة من األحداث التاريخية في 
هدي النبي ژ وفي تاريخ األمة 
وكلها تؤكد أن اإلسالم دين اإلعمار 
وانه دين يدعو الى احملافظة على 
البيئة، فضال عن كونه دين السالم 

واحملبة والوئام.

الرئيس  املناضل  تاريخ أخي���ه 
األول للجمهوري���ة أحمد حاجي 
الدول���ة  � مؤس���س  قدي���روف 
الشيش���انية احلديثة، وبجهود 
ولده رمض���ان أحمد قديروف � 
رئيس اجلمهورية الشيش���انية 
احلالي، مش���يرا انه بفضل اهلل 
تعالى ثم بفضل عالقاته املتينة 
مع القيادة السياسية في االحتاد 
الروس���ي مت بناء حوالي )400( 
مسجد، وجامعة إسالمية ضخمة، 
املدارس اإلسالمية  والعديد من 
املتوسطة، وذلك بجهود مباشرة 
من الرئيس وبدعم مس���تمر من 
الفيدرالي  الرئاس���ي  الدي���وان 
الروسي خالل فترة زمنية تقدر 

ب� 3 سنوات فقط.
هذا وقد ش���هدت جلس���ات 
املؤمتر على مدار يومني جملة من 
األنشطة واملشاركات من الوفود 
التي حضرت بجانب الكثير من 
املداخالت املهمة التي أثرت محاور 

املؤمتر.
وقدم د.ع���ادل الفالح � وكيل 
الوزارة � ورقة عمل حول االستفادة 
من روح الوسطية واالعتدال التي 
جاء بها اإلسالم كصمام أمن وأمان 
للمجتمعات والدرع الواقية ضد 
دع���اوى التط���رف والتش���رذم 
والتفرق، وأكد أن الوسطية هي 
أساس التوافق االجتماعي وبناء 
البشر،  العالقات اإلنسانية بني 
وتعمد الى تعزيز مفهوم املواطنة 

األفكار املنحرفة وتقوم باألعمال 
اإلرهابية وتشوه صورة اإلسالم 

وتسيء للمسلمني.
الى  ودعا قديروف احلضور 
قول احلق للوصول الى اجلنة، 
كما دعا املسلمني إلى ان يسيروا 
على طريق اله���دى وأال يبيعوا 
أنفس���هم ألعدائهم وخصومهم، 
ألن ذلك فيه خسران عظيم على 

املسلمني.
وأشاد قديروف بالدعم الفيدرالي 
لبالده وحرص احلكومة املركزية 
الروسية على تنمية املجتمعات 
املس���لمة رغم احملاوالت السيئة 
إلفس���اد األج���واء والتفاهم بني 

املسلمني واحلكومة املركزية.
الرئيس الشيشاني  وش���كر 
رمضان قديروف وكيل األوقاف 
د.ع���ادل الف���الح عل���ى جهوده 
اإلسالمية وسعيه املبارك في نشر 
اإلسالم السمح والدين املعتدل 
وهنأه على حصوله على وسام 
الصداقة الروسي والذي استحقه 
بجدارة بعد ان أمضى س���نوات 
طويلة في خدمة اإلسالم الوسطي 
في روسيا االحتادية وجمهورياتها 

املختلفة.
ث���م ألقى خوجا أحمد حاجي 
قديروف � رئيس مجلس علماء 
القوقاز كلمة تناول فيها تاريخ 
نش���أة اجلمهورية الشيشانية 
كدولة مستقلة تابعة جلمهورية 
روس���يا االحتادية، مس���تذكرا 

وفود مشاركة في املؤمتر أمام قبر الرئيس الشيشاني السابق

اخلريجون مع القيادات في لقطة تذكارية

تخريج دورتي الطلبة الضباط وضباط الصف واألطباء في احلرس

� كونا: وصف األمني  موسكو 
العام للجنة الوطنية الستخدامات 
الطاقة النووية لألغراض السلمية 
املباحثات  د.احمد بش����ارة أمس 
الكويتي����ة � الروس����ية في مجال 
االستخدام السلمي للطاقة النووية 

بأنها »مفيدة ومثمرة«.
وقال بش����ارة ل����� »كونا« في 
ختام مباحثات أجراها مع رئيس 
املؤسسة الروسية للطاقة النووية 
سيرغي كيرينكو امس ان املباحثات 
كان����ت مثمرة ومفي����دة وجاءت 
استكماال ملشاورات سابقة حول 
التعاون الثنائي في مجال الطاقة 

النووية.
وذكر د.بشارة ان اجلانبني كانا 
قد وقعا مذكرة مشتركة للتعاون 
الثنائ����ي في ڤيينا في س����بتمبر 
م����ن العام املاض����ي، موضحا ان 
املباحث����ات تركزت عل����ى بلورة 
مشروع االتفاقية الثنائية في مجال 

الروسية في بناء محطة بوشهر 
إيران ومستوى  الكهروذرية في 
السالمة فيها، مش����يرا الى تفهم 
اجلانب الروسي ملخاوف الكويت 
وبقي����ة دول مجل����س التع����اون 
اخلليج����ي حيال س����المة الطاقة 

النووية في املنطقة.
أكد  الروسي  وبني ان اجلانب 
ان محط����ة بوش����هر تعمل حتت 
إشراف كامل من الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية وعدم وجود إمكانية 
الستخدام الوقود النووي الروسي 
في غي����ر اغراضه وضمان عودة 

الوقود املستنفد الى روسيا.
الروس����ي  كما أعرب اجلانب 
وفق بشارة عن استعداده لبحث 
كافة اوجه التعاون مع الكويت في 
مجال الطاقة النووية مبا في ذلك 
تزوي����د الكويت بالوقود النووي 
وتبادل املعلومات واخلبرات واعداد 

الكوادر.

املختصة تعكف على دراسة عواقب 
حادثة محطة فوكوشيما وردود 
العاملية عليه����ا وابعادها  الفعل 
البيئية والتكنولوجية ومعايير 

السالمة املطلوبة.
وذكر ان الكويت ستشارك في 
ال� 20 من الشهر اجلاري في مؤمتر 
وزاري يعقد حتت إشراف الوكالة 
الذرية في ڤيينا  الدولية للطاقة 
مكرس ملناقشة كارثة فوكوشيما، 
مشيرا الى ان الكويت راقبت عن 
كثب ردود الفعل على هذه احلادثة 
مبا في ذلك قرار املانيا وسويسرا 

التخلي عن الطاقة النووية.
وأوضح ان الكويت ليست في 
عجلة من أمرها وتعكف على دراسة 
النووية من جميع  الطاقة  مجال 
النواحي مستفيدة من جتارب الدول 

االخرى في هذا املجال.
وأشار بشارة الى ان املباحثات 
في موسكو تناولت كذلك املشاركة 

الطاقة النووية لألغراض السلمية 
بعد ان درستها الكويت وأدخلت 

عليها بعض التعديالت.
وأشار الى ان الصيغة النهائية 
إلى  لالتفاقية املقترحة سترسل 
الكويت بع����د املوافقة عليها من 
اجلهات الروسية ذات االختصاص 
بعد حوالي شهرين فيما سيقرر 
اجلانبان بعد مش����اورات الحقة 
موع����د التوقيع عل����ى االتفاقية 
املقترحة التي وصفها بشارة بأنها 

»إطارية«.
وأضاف ان الكويت مازالت في 
مرحلة استكمال دراسة آفاق اللجوء 
الستخدام الطاقة النووية لألغراض 
السلمية، خاصة ان القرار النهائي 
في هذا اخلصوص سيأخذ بعني 
االعتبار الكارثة األخيرة في اليابان 
والتي طالت محطة فوكوش����يما 

الكهروذرية.
واستطرد ان اجلهات الكويتية 

د.أحمد بشارة


