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خالل حضوره احتفال سفارة ڤيتنام بالذكرى الثامنة والستني الستقالل بالدهم

اجلاراهلل: الكويت تؤيد مبادرة مجموعة الـ 20 وتطالب 
بتوسيع املبادرة الروسية لتشمل وقف نزيف دم الشعب السوري

وفيمــا يتصل مبوضوع 
الضربة احملتملة التي طلب 
الرئيس األميركي باراك أوباما 
موافقة الكونغــرس عليها، 
أوضح اجلاراهلل أن الكويت 
قامت بالفعل باالستعداد ألي 
طارئ في هــذا اخلصوص، 
وأكــد أن احلكومــة أطلعت 
النواب على هذه اإلجراءات 
حيث أبدى اجلميع ارتياحهم 
لهــذه اجلهــود، وأضاف أن 
األمن الغذائي وتأمني املنشآت 
وغيرها هــي من البديهيات 
التي ال حتتاج إلى تأكيد فهي 

موجودة على الدوام.

إعفاء الكويتيين من 
»الشنغن«

وفــي رده علــى ســؤال 
»األنباء« حول جهود وزارة 
اخلارجيــة من أجــل إعفاء 
املواطنــني الكويتيــني مــن 
احلصول على فيزا لدخول 
األوروبــي  االحتــاد  دول 
)شــنغن(، قــال اجلــاراهلل 
ان هناك بالفعــل محاوالت 
واتصــاالت كثيــرة في هذا 
املوضوع، ونتمنى أن نصل 
إلى نتيجة مع أصدقائنا في 
االحتاد األوروبــي، مضيفا 
أنه قد تسبقنا بعض الدول 
الشــقيقة فــي هــذا االجتاه 
ولكنــه يبقى بالنســبة لنا 
هدفا نســعى إليه ونواصل 
الســعي مــع أصدقائنــا في 
االحتاد األوروبــي لتحقيق 
هــذا الهدف، وأشــار إلى أن 
االتصاالت ليســت فقط مع 
االحتــاد األوروبي بل هناك 
جهود أيضا مع أصدقائنا في 
بريطانيا، موضحا أن هناك 
تقدمــا كبيرا في ملف إعفاء 
املواطــن الكويتي من الفيزا 
لدخــول بريطانيا ونأمل أن 
ننتهي من حتقيق هذا الهدف 

في املستقبل القريب. 

محمد هالل الخالدي ٭

العربية، مبينــا أن الكويت 
ال ميكن أن تشذ عنهما على 
اإلطالق، نتحرك في إطارهما 
ونلتزم مبا يصدر عن هاتني 
املنظومتني. وحول املبادرة 
الروســية التي أعلــن فيها 
عن تخلي النظام الســوري 
عن األسلحة الكيماوية قال 
اجلاراهلل إنه من املؤسف أن 
تأتي هذه املبادرة اآلن، كنا 
نتمنى لــو جاءت منذ زمن، 
وأال تقتصــر فقط على نزع 
السالح الكيماوي وإمنا تكون 
مبــادرة توقــف نزيف الدم 
واملجازر التــي حصلت في 

سورية الشقيقة.

استعدادات الكويت

الشأن السوري

وفيما يتعلق بالتطورات 
األخيرة في الشأن السوري، 
قــال اجلــاراهلل بأنــه صدر 
عن وزارة اخلارجية تعليق 
رسمي يتضمن تأييد الكويت 
ملا ورد في مبادرة مجموعة 
الـــ 11 املنبثقة عن مجموعة 
الـــ 20، وأكــد أن الكويــت 
تعايش الوضع في سورية 
باستمرار وتتألم ملا يجري 
هنــاك، ونأمــل أن يتوقــف 
نزيف دم الشــعب السوري 
الشقيق، مشيرا إلى أن موقف 
الكويت بشــكل عام ينطلق 
مــن منظومتــني، املنظومة 
واملنظومــة  اخلليجيــة 

وزارة  وكيــل  أشــاد 
اخلارجيــة خالــد اجلاراهلل 
بالعالقــات املتميــزة التــي 
تربط الكويت بڤيتنام، وقال 
خــالل حضــوره احتفالية 
سفارة ڤيتنام بالذكرى الـ 68 
الستقالل بالدهم مساء أمس 
األول »أنا ســعيد مبشاركة 
أصدقائنــا فــي ڤيتنام هذه 
املناســبة الوطنيــة، ونحن 
حريصــون بالفعــل علــى 
التواجد مبثل هذه املناسبات 
الوطنية جلميع أصدقائنا، 
وحريصــون علــى تطوير 
عالقاتنا الثنائية مع هذا البلد 
الواعد، فعندما نتحدث عن 
ڤيتنام نستذكر أروع صور 
النضال لهذا الشعب العظيم 
والتي سطرها في سبيل نيل 
حريته واســتقالله، وهاهو 
اليوم مســتمر في مســيرة 
النضال عبر التنمية والبناء«. 
وأثنــى اجلــاراهلل على 
الذي  التطــور االقتصــادي 
تشــهده ڤيتنــام قائــال إنه 
وينبــئ  واعــد  اقتصــاد 
بإمكانيــات غيــر عاديــة، 
والكويــت بدورهــا تــدرك 
هــذا التقدم ولذلــك اجتهت 
لالســتثمار هناك من خالل 
البترول  مشــروع مصفــاة 
تنمــوي  مشــروع  وهــو 
ضخــم يصل حجمــه إلى 9 
مليــارات دوالر، إضافة إلى 
مشاريع استثمارية ناجحة 
أخرى حترص الكويت على 
التواجد واملشاركة فيها مع 
هــذا البلــد الصديــق. وأكد 
أن هنــاك زيــارات متبادلة 
بــني الكويــت وڤيتنام منها 
زيارة الوفد الڤيتنامي الذي 
تواجــد فــي منتــدى حوار 
 ACD اآلســيوي التعــاون 
وكانت مشاركته فعالة جدا، 
وستســتمر هــذه الزيارات 
أكثر مستقبال ملسؤولني من 
البلدين ونحــن نتطلع إلى 
تعميق وتطوير هذه العالقة 
واملشــاريع التنموية سواء 
على مستوى احلوار اآلسيوي 

أو العالقات الثنائية.

السفير خالد اجلاراهلل والشيخ علي اجلابر يشاركان السفير الڤيتنامي بوي كووك ترونغ وحرمه قطع كعكة االحتفال

)قاسم باشا( حضور ديبلوماسي وشعبي في احتفال السفارة الڤيتنامية  

عالقاتنا مع ڤيتنام 
جيدة ولدينا شراكات 

في مشاريع تنموية 
كبرى أهمها مشروع 

املصفاة بقيمة 
9 مليارات دوالر

بقلم: بوي كووك ترونغ - سفير مفوض فوق العادة لجمهورية ڤيتنام االشتراكية في الكويت

العالقات بني ڤيتنام والكويت

حتتفل ڤيتنام في الثاني من ســبتمبر عام 2013 
بيومها الوطني. لقد مرت 68 سنة من ثورة أغسطس 
وإعالن االســتقالل الذي شــكل االنطالقة للنهوض 
بجمهورية ڤيتنام الدميوقراطية التي أصبح اسمها 

اآلن جمهورية ڤيتنام االشتراكية.
شهدت ڤيتنام طوال السنوات الثماني والستني 
املاضية فترات عصيبة، اال انها تسلحت على مر تلك 
السنني بالفخر واالعتزاز العارمني في صون استقاللها 
وحريتها وحتقيق السالم والوحدة الوطنية فضال 
عن بناء الدولة وترسيخ منوها. لقد حققت ڤيتنام  
بعد أكثر من 25 سنة من االصالح إجنازات بارزة في 
مجاالت النمو االقتصادي واالستقرار االجتماعي - 
السياسي، واملشاركة الدولية واالقليمية االوسع نطاقا 
واالكثر فاعلية، االمر الذي ساهم في تعزيز حضور 

ڤيتنام ومكانتها على الساحة الدولية.
على الرغم من تأثر اقتصاد ڤيتنام  سلبا باالنكماش 
االقتصادي العاملي، واصل االقتصاد الڤيتنامي التعافي 
واالنتعاش محققا نتائج اقتصادية ايجابية نسبيا 
بفضل التوجيهات احلكيمة واجلهود احلثيثة للحكومة 
الڤيتنامية خالل العامني 2012 و2013، بحيث تعدت قيمة 
الناجت احمللي االجمالي 138 مليار دوالر، وبلغت قيمة 
االستثمار االجنبي املباشر 16.3 مليار دوالر )2012(، 
كما حقق اجمالي الناجت احمللي خالل االشهر الستة 
االولى من عام 2013 منوا بنسبة 4.9%. وشهدت معايير 
مستوى املعيشة للشعوب حتسنا ملحوظا عزز االمن 
االجتماعي في البالد. على صعيد العالقات االجنبية، 
لطاملا أبدت ڤيتنام رغبتها في بناء وترسيخ وتوطيد 
عالقات الصداقة والتعاون مبا يعود بالفائدة املتبادلة، 
مع بلدان العالم كافة وعلقت أهمية قصوى على هذه 
املسألة في سبيل حتقيق السالم واألمن واالزدهار. 
اننا نشعر بالفخر واالعتزاز كلما عدنا بالذاكرة الى 
تطور العالقات الڤيتنامية - الكويتية طوال الفترة 
املنصرمة نظرا ملا بنيت عليه تلك العالقات من أسس 
الصداقة املتينة واالحترام املتبادل والتفاهم والتعاضد 
والتعاون الراسخ بني احلكومتني والشعبني، وها هي 
تســتمر حتى يومنا هذا على درب التطور الراسخ 
والصلب في مجاالت عديــدة. يواصل اجلانبان في 
احلقل السياســي - الديبلوماســي، وعقب النجاح 
الذي حققته الزيارات الرسمية الودية املتبادلة لقادة 
البلديــن، على غــرار الزيارات التي قــام بها رئيس 
الــوزراء لدولة الكويت الشــيخ ناصر احملمد )مايو 
2007( ورئيس الوزراء الڤيتنامي نغوين تان زونغ 
)مارس 2009(، تكثيــف الزيارات املتبادلة على كل 
االصعدة واملستويات متهيدا لبلورة آليات وأطر عمل 
التعاون الفعال. هذا وقد مت توطيد العالقات السياسية 
الرفيعة املستوى مما ساهم على نحو الفت في تعزيز 
العالقات الثنائية في مختلف احلقول وامليادين. وفي 
سياق مواز، شهدت العالقات االقتصادية والتجارية 
واالستثمارية بني البلدين تطورات ايجابية. فقد قدم 
الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية قروضا 
بشروط تفضيلية ملشاريع تطوير البنية التحتية 
في املناطق النائية في ڤيتنام )باك كان، ديني بيني، 
ها تينه، هوا بينه...(، في اطار الســعي الى حتسني 

وتعزيز املستوى املعيشي لسكان تلك املناطق.
وتتجســد احملطة البارزة للتعاون االستثماري 
القائم بني ڤيتنام  والكويت في إعداد مشروع مصفاة 
ومجمع بتروكيماويات »نغي سون« في إقليم تهانه 
هوا في وسط ڤيتنام الذي يعتبر أحد أضخم املشاريع 

االســتثمارية في ڤيتنام  برأسمال قدره 9 مليارات 
دوالر، وقــد مت التوقيع عليــه عام 2008 بني كل من 
شركة بتروڤيتنام، وشركة البترول الكويتية العاملية 
وشريكني اثنني يابانيني هما ايدمييتسو كوسان كورب 
وميتســوي كيمكالز انك، حيث تبلغ حصة شــركة 
البترول الكويتية العاملية 35.1% من املشــروع، وقد 
التزمت بتوريد 100% مــن النفط اخلام الى املصنع 

على األمد الطويل.
ُيرتقب اجناز عملية بناء املصفاة في الربع االخير 
من عام 2016، ومن املتوقع املباشرة في إمتام العمليات 
التجاريــة في منتصف عام 2017 بقدرة تكرير تبلغ 
200.000 برميل يوميا، ما يعادل 10 ماليني طن سنويا. 
هذا وتشتمل منتجات املصنع االساسية على الغاز 
النفطي املسال، الغازولني EU3/4، الكيروسني، وقود 
الطائرات النفاثة، وقود الديزل، زيت الوقود، الكبريت، 

بولي بروبيلني، بار - اكس، والبنزين وغيرها.
وأمــا على صعيــد العالقات التجاريــة فقد بلغ 
حجم التبادل التجاري في عام 2012 ما قيمته 737.9 
مليون دوالر بحيــث صدرت ڤيتنام ما قيمته 29.2 
مليون دوالر واستوردت سلعا بلغت قيمتها 708.7 
ماليني دوالر. وشملت املنتجات االساسية املصدرة 
من ڤيتنام الى الكويت املأكوالت البحرية، واملنتجات 
الزراعية )الفواكه، اخلضار، الشــاي، القهوة، االرز، 
الفلفل، الكاجو، القرفة، واحلليب، واخلشب واملنتجات 
اخلشبية واحلديدية والفوالذية، واالقمشة، واالنسجة، 

واالحذية، والهواتف النقالة واالكسسوارات(.
والتــزال الفرص متاحة على مــا يبدو للتعاون 
بني أصحاب املشاريع واملستثمرين في كال البلدين. 
ان ڤيتنام ترحب بالشركات الكويتية وتدعوها الى 
االستثمار في مجاالت البنية التحتية واإلعمار والزراعة 

والتمويل واملصارف والطاقة.
ومبــوازاة جناح التعاون االقتصادي والتجاري 
واالستثماري، جتدر االشارة الى عدد من التطورات 
االيجابية االخرى التي برزت على مستوى العالقات 
الثنائية بني البلدين. ففي شهر أبريل من العام احلالي، 
بدأ يســري نفاذ االتفاقية املبرمــة حول اإلعفاء من 
التأشــيرات حلاملي جوازات الســفر الديبلوماسية 
والرسمية. هذا وتستمر احلكومة الكويتية في تقدمي 
منح دراسية لطلبة ڤيتناميني للعام االكادميي 2013 
- 2014 ملتابعة الدراسة في مركز اللغات وفي كلية 

الهندسة والبترول في جامعة الكويت.
ومبناسبة الذكرى الثامنة والستني لليوم الوطني 
جلمهورية ڤيتنام االشــتراكية، والذكرى السنوية 
العاشرة على تأسيس سفارة ڤيتنام  في الكويت، أود 
أن أعرب عن خالص شــكري لصاحب السمو االمير 
الشيخ صباح األحمد أمير دولة الكويت، ولسمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد، ولرئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك ولشعب الكويت الصديق على 
املشاعر الطيبة وعلى الدعم املقدم لڤيتنام في مسيرة 
اإلعمار الوطني واحلمايــة والتنمية، والدعم القيم 
واملتواصل املقدم لســفارة ڤيتنام في دولة الكويت. 
إننا نأمل تعزيز عالقات الصداقة والتعاون بني ڤيتنام 
والكويت وتنميتها وشد أواصرها ملا يعود باخلير 
الوفير على الشــعبني حتقيقا للســالم واالستقرار 

واالزدهار في املنطقة وفي العالم أجمع.

وزارة التعليم العالي

إعــــــــــــــــــالن
فتح باب التسجيل في معــهــد الــدراســـات املوسيقــيــة

تعلن إدارة املعهد العالي للفنون املوسيقية التابع لوزارة التعليم العالي عن فتح باب التسجيل 
في معهد الدراسات املوسيقية )قسم الثانوي( ابتداًء من يوم االثنني املوافق 2013/9/9م حتى 

يوم اخلميس املوافق 2013/9/26م
شروط القبول في معهد الدراسات املوسيقية:

1- أن يگون گويتي اجلنسية وميگن قبول غير الگويتيني وفق القوانني التي تضعها الدولة.
2- أن يگون حاصاًل على الصف التاسع أو ما يعادله، وأال يگون قد انقطع عن الدراسة بعد 

حصوله على املؤهل أگثر من عامني دراسيني.
3- أال يقل سن الطالب عن )13( عامًا، وال يزيد عن )18( عامًا عند بداية العام الدراسي.

4- أن يجتاز بنجاح اختبار القدرات الذي يؤهله لدراسة املوسيقى.
5- أن يگون الئقًا صحيًا )مبا يتفق مع متطلبات الدراسة(.
6- أن يگون متفرغًا للدراسة وال يعمل في إحدى الوظائف.

7- أن تگون الطالبة غير متزوجة وال تتزوج خالل فترة الدراسة باملعهد.
األوراق واملستندات املطلوبة :

1- شهادة الدراسة )مؤهل( مصدقا عليها من اجلهات الرسمية وصورة عنها.
2- شهادة امليالد األصلية وصورة عنها.

3- شهادة اجلنسية األصلية لولي األمر وصورة عنها.
4- البطاقة املدنية األصلية وصورة عنها.

5- صورة جواز السفر للگويتيني، وصورة جواز السفر لغير الگويتيني على أن تگون به إقامة 
صاحلة ويگون أحد الوالدين يعمل مدرسًا بوزارة التربية، أو من أم گويتية مع إحضار ما 

يثبت ذلك.
6- صورة شخصية عدد )8( مقاس 6x4 سم.

7- شهادة حسن سير وسلوك من ملف الطالب أو الطالبة في املرحلة املتوسطة.
في  الطالب  ثللالث سنوات يحصل  املوسيقية  الللدراسللات  الللدراسللة في معهد  مللدة   : مالحظة 

نهايتها على شهادة إمتام دراسة الثانوية املوسيقية )دبلوم دراسات موسيقية(.

وزارة التعليم العالي

إعــــــــــــــــــالن
فتح باب التسجيل في املعهد العالي للفنون املوسيقية

العالي عن فتح باب  التعليم  التابع لوزارة  املوسيقية  العالي للفنون  املعهد  إدارة  تعلن 
االثنني  يوم  من  ابتداًء  )بگالوريوس(  املوسيقية  للفنون  العالي  املعهد  في  التسجيل 

املوافق 2013/9/9م ولغاية يوم اخلميس املوافق 2013/9/26م

شروط القبول في املعهد العالي للفنون املوسيقية:
1- أن يگون گويتي اجلنسية أو من أبناء دول مجلس التعاون أو من أم گويتية مع 

إحضار ما يثبت ذلك.
2- أن يگون حاصاًل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأال يگون منقطعًا عن 

الدراسة بعد حصوله على املؤهل أگثر من عامني دراسيني.
3- أن يجتاز بنجاح اختبار القدرات الذي يؤهله لدراسة املوسيقى.

4- أال تزيد سن املتقدم عن )24( عامًا.
5- أن يگون الئقًا صحيًا )مبا يتفق مع متطلبات الدراسة(.

األوراق واملستندات املطلوبة :
1- شهادة الدراسة )مؤهل( مصدقًا عليها من اجلهات الرسمية وصورة عنها.

2- شهادة امليالد األصلية وصورة عنها.
3- شهادة اجلنسية األصلية وصورة عنها.
4- البطاقة املدنية األصلية وصورة عنها.

به  5- صورة جواز السفر للگويتيني، وجواز السفر لغير الگويتيني على أن يگون 
إقامة صاحلة وصورة عنه.

6- صورة شخصية عدد )8( مقاس 6x4 سم.
7- شهادة حسن سير وسلوك من اجلهة التي گان مقيدًا بها.


