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املشعان: الكويت مهتمة بالقارة األفريقية 
وصندوق التنمية وقّع 17 مشروعاً تنموياً فيها

بيان عاكوم

بني مدير إدارة أفريقي���ا بوزارة اخلارجية 
السفير حمد املشعان أن انعقاد القمة العربية � 
األفريقية املقبلة سيكون خالل نوفمبر من عام 
2016 في غينيا االستوائية مشيرا إلى أنه »حتى 
اآلن لم يتم حتديد امللفات التي س���تطرح على 
جدول أعمال هذه القمة بانتظار انعقاد االجتماع 
الوزاري العربي- األفريقي الذي سيتم التطرق 

فيه لهذا األمر«.
وخالل مشاركته االحتفال بيوم افريقيا التي 
نظمته سفارات دول القارة السمراء حتت شعار 
»2015 عام متكني املرأة والش���باب« الذي أقيم 
مساء األول من امس في فندق الريجنسي كشف 
املشعان عن دعوة موجهة من وزير اخلارجية 
االثيوبي للنائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
وزير اخلارجية الش���يخ صباح اخلالد لزيارة 
إثيوبيا موضحا أن الزيارة لم يتم حتديد موعدها 

حتى اآلن.
ولفت إلى أن »القيادة السياسية تبدي اهتماما 
بالغا بالقارة األفريقية ولهذا افتتحت الكويت 
سفارتني في غانا وتنزانيا«، مشيرا إلى انه مت 
تعيني سفراء لهما والبالد بانتظار أن تقوم دولة 

غانا بفتح سفارة لها في الكويت قريبا.
وعن موعد افتتاح سفارة جلنوب السودان 
بالكوي���ت قال: »لقد قطعت جنوب الس���ودان 
ش���وطا كبيرا في االنتهاء من إجراءات افتتاح 
س���فارتها في البالد« متوقع���ا أن يكون موعد 

االفتتاح قريبا.
وباحلديث عما مت إجنازه من قرارات القمة 
العربية األفريقية التي عقدت في الكويت في عام 
2013 بنينّ الس���فير املشعان أن »الكويت قطعت 
شوطا كبيرا في دعوة املنظمات الدولية لترشيح 
أسماء ذات كفاءات لينضموا إلى مجلس األمناء 
الذي سيقيم البحوث املقدمة في مجال الصحة 
ضمن جائزة عبدالرحمن السميط والتي تدخل 
ضمن مبادرة صاحب السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد جتاه أفريقيا واملقدرة مبليون دوالر.
وعن اجلزء املتعلق بتخصيص مليار دوالر 
للمشاريع اإلمنائية في القارة السمراء لفت إلى 
ان »الصندوق الكويت���ي للتنمية وقع على 17 
مش���روعا تنمويا في القارة األفريقية كما قدم 
15 مشروعا كقروض ميسرة بقيمة 255 مليون 
دوالر، وبالتالي فان الصندوق استطاع حتى االن 

تغطية 50% من قيمة القرض املخصص«.
وأوضح أن »الصندوق قطع شوطا كبيرا في 
حتقيق أهداف املبادرة األميرية الرامية لتقدمي 
قروض ميسرة تصل قيمتها إلى مليار دوالر لدعم 

املشاريع التنموية في الدول األفريقية«.
وبنينّ »ان ملفات متابعة تنفيذ قرارات القمة 
العربية األفريقية س���تعرض خالل االجتماع 
الذي س���يعقد في شهر أغسطس في العاصمة 

اإلثيوبية أديس أبابا«.
وفي كلمته أشاد املشعان باإلجراءات التي 
اتخذتها الدول األفريقية في مواجهة وباء )ايبوال( 

والت���ي كان لها األثر األكبر في إيقاف متدد هذا 
الوباء اخلطير والتي ساهمت الكويت عبر تبرع 
سخي من سمو األمير مببلغ قدره 5 ماليني دوالر 
ملنظمة الصحة العاملية للمساعدة في مكافحة 
هذا الوباء. وأكد أن الشأن األفريقي لم يغب عن 
السياسة اخلارجية للكويت حيث كانت أفريقيا 
في محورها، حيث قامت املبادرات واملساهمات 
لتلكم القارة من اج���ل معاجلة املعوقات التي 
تعرقل عجلة التنمية فيها« مس���تذكرا املواقف 
املشرفة لتلك الدول التي ساندت احلق الكويتي 

أثناء االحتالل العراقي عام 1990.
وم���ن ناحيته أش���اد نائب عميد الس���لك 
الديبلوماس���ي وعميد الس���لك العربي سفير 
الصومال عبدالقادر شيخ أمني »بدعم الكويت 
للصومال س���واء مالي���ا او معنويا خصوصا 
عن طريق اجلمعيات اخليرية« مشيرا الى انه 
بعد الزيارة التي قام بها النائب االول لرئيس 
مجلس الوزراء وزير اخلارجية الشيخ صباح 
اخلالد في شهر يناير املاضي الى الصومال على 
رأس وفد عربي والزيارة التي ادخلت االمل الى 
الصوماليني ألنه لم يحدث من قبل ان يزور وفد 

عربي مقديشو بهذا املستوى.
وأض���اف »ان الصوماليني تفاءلوا بعد فتح 
سفارة الكويت في مقديشو« موضحا أن الوزير 
اخلالد أبلغه بالتحاق السفير الكويتي في مقديشو 

مبهام عمله قريبا.
وردا على س���ؤال عن كيفية تأمني السفير 
الكويتي في مقديش���و قال إن عدد الس���فارات 
املعتمدة مبقديشو وصل اآلن الى أكثر من 30 
سفارة منها العربية وغير العربية وان بعض 
الس���فارات بدأت عملها وبالتالي احلديث عن 
عدم وجود امن في مقديش���و بعيد عن الواقع 
النه كانت هن���اك بالفعل مش���اكل أمنية لكن 
استطاعت القوات الصومالية بالتعاون مع القوات 
األفريقية أن تتغلب على هذه املشاكل »بالرغم 
من اشارته الى وجود أماكن التزال تعاني من 

بعض االضطرابات«.
وباحلديث ع���ن املش���اريع التنموية التي 
استفادت منها الصومال في إطار مبادرة سمو 
األمير بدعم املشاريع في أفريقيا مبليار دوالر 
كقروض ميسرة لفت امني الى ان »هناك دعوة 
من س���مو االمير بأن يقوم الصندوق الكويتي 
بزيارة الصومال وان يقوم بدراسة املشاكل إلعادة 
األعمار واملش���اريع التي حتتاجها« متوقعا ان 
يزور وفد عال املستوى من الصندوق الكويتي 
للتنمية الصومال ويدرس املشاكل واالحتياجات 

لالستفادة منها. 

معرض للدول األفريقية

بعد افتتاح السفير املشعان املعرض املصاحب 
لالحتفال اش���اد بعد جولة له في املعرض مبا 
احتواه من صناعات افريقية الى جانب ما تتمتع 
به افريقيا من مقوم���ات حتتاج الى نظرة من 
رج���ال االعمال في الكوي���ت القتناص الفرص 

االستثمارية الواعدة في القارة السمراء.

السفير حمد املشعان متوسطا سفراء تشاد والصومال وزميبابوي

السفير حمد املشعان وسفراء الصومال وزميبابوي ومصر يقطعون كيكة االحتفال 

مشاركة نسائية افريقية في ركن سوازيالند 

كشف عن أن القمة العربية ـ األفريقية املقبلة في نوفمبر 2016

اللجنة الثنائية األملانية ـ الكويتية تنعقد في برلني خالل ديسمبر 2016

السفير األملاني لـ »األنباء«: التأشيرة للكويتيني خالل 3 أيام

أملانيا متخصصة  مقرها في 
في التكنولوجيا.

العالقات الثنائية

م����ن جهته، أكد الس����فير 
أويجن ولف����ارت على متيز 
العالقات بني الكويت وأملانيا، 
مضيفا انها في احسن حال، إذا 
حتدثنا على صعيد العالقات 
السياسية كانت هناك زيارات 
متبادلة بني املس����ؤولني في 
البلدين آخرها زيارة س����مو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
جاب����ر املب����ارك إل����ى أملانيا 
مبناسبة مرور 40 عاما على 
العالقات االقتصادية والشراكة 
الكويتية في شركة مرسيدس، 
إضافة الى زيارات قام بها كل 
من رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن ووزير اخلارجية الشيخ 
صباح اخلالد، باإلضافة الى 
اللجنة  اجتماعات عقدته����ا 
االقتصادي����ة املش����تركة بني 
الكويت وأملانيا في ديسمبر 
من العام املاضي. وأضاف ان 
االجتماع القادم للجنة سيكون 
في ديسمبر من عام 2016 في 
برلني، وان هناك مفاوضات 
جارية إلعفاء حاملي اجلوازات 

الرسمية من التأشيرة.

موسم السفر والتأشيرات

وعلى هامش احلفل قال 

السفير فولفارت ل� »األنباء« 
إن هناك زيادة ملحوظة في 
التأشيرة عن األعوام  منح 
الس���ابقة، موضحا بشأن 
إجراءات إصدار التأشيرة إن 
الس���فارة تتعامل مع مزود 
القنصلي���ة في  اخلدم���ات 
مكتب سفريات القبس والذي 
يقدم خدمة ممتازة لتسريع 
إصدار التأشيرة وهو املكتب 
املفوض من قبلنا بتس���لم 
الطلبات وتسليم التأشيرات 
السفر بعد ذلك،  وجوازات 
إلى أن االستعانة  مش���يرا 
باملكتب اخلارجي ساهمت في 
منح تأشيرات اكثر للمتقدمني 
عليه���ا، ودع���ا املواطنني 
الكويتي���ني لتقدمي طلبات 
التأش���يرة  احلصول على 
بوقت مبكر، مبينا ان مدة 
منح التأش���يرة للكويتيني 
تبلغ 3 أيام عمل فقط، وان 
املستندات املطلوبة هي: )1( 
جواز سفر به صالحية لفترة 
ال تقل عن 6 أشهر، )2( عدد 
2 صورة خلفية بيضاء، )3( 
طلب موقع، )4( حجز فندقي 
وحجز طي���ران، )5( تأمني 

سفر.
وعن منح تأشيرة شنغن 
للمقيمني بصورة غير قانونية 
مادة 17، قال إن األوراق التي 
بح����وزة فئة الب����دون وفق 
املادة 17 غير معترف بها في 

أملانيا.

الدراسة في ألمانيا

من جانبه، ق����ال مترجم 
الس����فارة ان هناك زيادة في 
ع����دد الط����الب الراغبني في 
الدراسة في أملانيا نظرا للتقدم 
العاملي  التعليمي واملستوى 
للجامعات األملانية، الفتا الى 
ان الدراسة في أملانية مجانية، 
ال����ى االتصال  ودعا الطالب 
بالقس����م الثقافي للس����فارة 
األملانية في الكويت للحصول 
على املعلومات الالزمة لكيفية 

الدراسة في أملانيا.

وفولكس فاجن(، وشركة علي 
عبدالوهاب املطوع التجارية 
)أجه����زة بوش(، وش����ركة 
.Tectron البصريات الدولية

جامعة )GUtech( األلمانية في 
مسقط

وفي جان����ب آخر، أعطى 
رئي����س اجلامع����ة األملانية 
ف����ي منطقة  للتكنولوجي����ا 
اخلليج )GUtech( البروفيسور 
مايكل مودجي����ل مقدمة عن 
احلياة األكادميية في جامعة 
جيوتك، وهي جامعة خاصة في 
مسقط بسلطنة عمان، أنشئت 
في ع����ام 2007 بالتعاون مع 
جامعة آخن األملانية، التي تعد 
واحدة من اجلامعات الرائدة 
في مج����ال التكنولوجيا في 
أوروبا. جيوتك هي اجلامعة 
األملانية األول����ى والوحيدة 
في ش����به اجلزيرة العربية، 
وأول جامعة خاصة في عمان، 
حتظى برامج البكالوريوس في 
اجلامعة باعتماد دولي، يدرس 
في اجلامعة حوالي 1100 طالب 
من جمي����ع البلدان األعضاء 
في مجلس التعاون اخلليجي 
في برنامج جيوتك، وقد فتح 
البروفيسور مايكل مودجيل 
باب األس����ئلة بعد اخلطاب، 
وشرح مزايا احلصول على 
درجة اكادميي����ة من جامعة 

هالة عمران

أقام الس����فير األملاني في 
الكوي����ت أويج����ن فولفارت 
حفل استقبال في مقر إقامته 
العاشرة  الذكري  مبناس����بة 
لتأس����يس مجل����س األعمال 
 ،)GBCK( األملان����ي بالكويت
وذلك بحضور عدد من رجال 
األعمال الكويتيني، وسفيري 

سويسرا والنمسا. 
الس����فير األملاني  وق����ال 
اويجن فولفارت إن تأسيس 
املجل����س جاء مبب����ادرة من 
الكويت  اجلالية األملانية في 
التجارية،  لتنشيط احلركة 
مش����يرا إلى ان عدد أعضاء 
املجلس ارتفع خالل السنوات 
السابقة الى 100 عضو، وبني 
ولفارت ان املجلس لعب دورا 
مهما في مجتمع األعمال في 
الكويت واكتسب أهمية اكثر 
نظرا لعدم وجود غرفة جتارة 
أملانية � كويتية في الكويت، 
مشيرا الى انه استطاع بناء 
هيكل متني، ولعب دور مهم 
في مجتمع األعمال في الكويت. 
واكتسب هذا املجلس أهمية 
اكثر نظرا لعدم وجود غرفة 
جتارة أملاني����ة � كويتية في 
الكويت، ولذلك فإن مجلس 
األعم����ال األملاني في الكويت 
)GBCK( يعد مبنزلة منبر قيم 

لتبادل األفكار والتشاور.
بدورها س����لمت رئيسة 
الس����يدة هانيلورا  املجلس 
غراف جوائز ال� GBCK لبعض 
الشركات املوقرة، اعترافا منها 
بالدعم املتميز واملس����تمر ل� 
)GBCK( في مرحلة التأسيس 
وفي أنشطة املجلس. من بني 
البشر  هذه الشركات شركة 
وكاظمي )مرسيدس(، وشركة 
فؤاد الغامن وأوالده للسيارات 
واللوفتهان����زا،  )أودي(، 
وشركة DHL، وبوش خلدمات 
السيارات، وسيمنز، وتريستار 
للدراجات النارية، وش����ركة 
بهبهاني للسيارات )بورش 

السفير األملاني أويجن فولفارت وفهد الغامن ومحمد فؤاد الغامن وعدد من احلضور خالل قطع كيكة االحتفال

»آرمينيان آرت« دشنت معرض »التحف واملجوهرات األرمينية«

اليوم نطلق فيها مجموعات 
متنوعة من اللوحات العريقة 
واالكسسوارات النادرة لفنانني 
أرمن متيزوا دوليا مبدارسهم 
الفنية الفريدة، ونتطلع قدما 
لنشر نفحات الفن األرميني في 
الكويت وفي منطقة اخلليج 
أيض����ا«.  يحتفظ »آرمينيان 
آرت« بع����دة الصاغة القدمية 
وهي حتفة فني����ة بحد ذاتها 
تعود لبدايات القرن املنصرم 
وتضم أجهزة القياس وامليزان 
والنف����خ والصق����ل حيث إن 
الفنان����ني األرمن هم أمهر من 
صق����ل املاس، كم����ا يتضافر 
الذه����ب األصف����ر واألبيض 
والزهري في مصوغات خالبة 
حتتضن الزم����رد والياقوت 
والصفير واللؤلؤ والتي يتم 
تصنيعها ف����ي الكويت وفي 
أرمينيا مبهارة ودقة عاليني، 
وال نغفل املنحوتات اجلميلة 
املصنعة من حج����ر بركاني 
طبيع����ي فريد لب����ركان في 

أرمينيا وحجر األوبسيديان 
الن����ادر. ويت����م عرض حتف 
املعرض على قنوات التواصل 
االجتماعي اخلاصة به والتي 
يتم التعرف عبرها على القطع 
الفنية ويتم الطلب والتوصيل 
من خاللها م����ن الكويت إلى 
جميع أنحاء العالم. وتتصدر 
املجوهرات واملشغوالت اليدوية 
واللوح����ات قائم����ة املعرض 
نظرا لتميزها وفرادتها. يتم 
تصنيع املجوهرات حس����ب 
الطلب، وتعتب����ر كل قطعة 
هي الوحيدة من نوعها حول 
العالم. وإذ يع����رض املتجر 
لوحات لرسامي النخبة األرمن 
وأشهر رسامي وأمهر نحاتي 
أرمينيا مثل »إيدو« الذي عاش 
طوال عمره في أرمينيا، فإن 
مش����غوالت »أرمينيان آرت« 
اليدوية املتقنة تعرض أيضا 
في فروع لها في بيروت وأميركا 
وأرمينيا والعديد من الدول 

حول العالم. 

تخطؤها عني محترفي صناعة 
الساعات حول العالم.

 وأكمل أصدوريان: انطلقت 
فكرة احملل من ورقة بيضاء 
رس����منا عليها حلمنا مبتجر 
متميز يضج بالتحف الفاتنة.. 
فرسمنا جبل »آرارات« الذي 
يحتضن داللة عميقة للشعب 
األرميني ومنه استلهمنا لوجو 
معرضنا في الصاحلية، ونعتز 
باملزيج الفريد لدينا الذي يالئم 
أذواق عشاق الفن في الكويت، 
كما نفتخر بأن أول إطالقاتنا 
كانت في الكويت لننشر فننا 
اجلميل عرفان����ا منا على ما 
قدمته لنا وعلى تاريخنا املزهر 
الذي عشناه فيها، فنحن ولدنا 
في الكويت وكبرنا فيها وأكلنا 
وشربنا مع أهلها الطيبني«.  من 
جانبه أثنى السفير األرمني 
فادي تشارتش����وغليان على 
املعرض وما تضمنه من أعمال 
فنية راقي����ة ومتقنة، وقال: 
»هذه مناسبة متميزة جتمعنا 

محمد الخالدي

برعاية وحضور السفير 
األرميني فادي تشارتشوغليان 
مت مساء األول من أمس افتتاح 
مع����رض »آرميني����ان آرت« 
للمجوهرات والتحف الفنية 
بحض����ور عدد من الس����فراء 
ورجال األعمال ومؤسس����ي 
الشركة األخوين آرام وكارلو 
أصدوري����ان وكذل����ك س����مر 
الهني����دي، وذل����ك في مجمع 

الصاحلية. 
ويحتضن »أرمينيان آرت« 
مجموعة فنية متنوعة فريدة 
مصنعة يدويا من قبل أشهر 
الفنانني األرمنيني املشهود لهم 
باملهارة والدقة والعناية الفائقة 
بتفاصيل العمل الفني والذين 
تتواجد أعمالهم في تنوع أخاذ 
يليق بعشاق األناقة والرفاهية 

الراقية. 
وقد بدأ احلفل بكلمة ألقاها 
املدير التنفيذي والش����ريك 
املؤسس ل� »أرمينيان آرت« 
بقول����ه:  آرام أصدوري����ان، 
»نعتز مبا يقدمه »أرمينيان 
آرت« من مصوغات ولوحات 
ومصنوع����ات فاخ����رة هي 
خالصة الفن األرميني حول 
العالم، حيث تنضوي حتت 
شعار املعرض خمسة ماركات 
عاملية للمجوهرات والتحف 
والس����اعات واآلنية الفضية 
املشغولة يدويا، والتي جمعناها 
بعناي����ة قطع����ة قطعة على 
مدى عدة سنني والتي يعود 
بعضها ألوائل القرن العشرين 
بتوقيع أساطني الفن األرميني 
املش����هورين وحتم����ل قيمة 
تاريخية كبيرة نظرا لندرته، 
ويضم املع����رض املجوهرات 
املصوغة يدوي����ا واللوحات 
األصلي����ة ألكبر الرس����امني 
واملنحوتات بتوقيع مشاهير 
النحاتني، باإلضافة إلى اآلنية 
الفضي����ة بأحجارها الكرمية 
وشبه الكرمية وإكسسوارات 
املنزل الفاخرة وأيضا الساعات 
املصنعة بتقني����ة أرمنية ال 

السفير األرميني فادي تشارتشوغليان والسفير الروسي ألكسي سلوماتني وعدد من احلضور

مشغوالت فضية وذهبية

ركن الساعاتلوحات مميزة

)محمد خلوصي( جولة بني املعروضات  

من املعروضات

تسهيالت للطلبة 
الكويتيني الراغبني 

في الدراسة 
بأملانيا

مفاوضات إلعفاء 
حاملي اجلوازات 

الرسمية 
من التأشيرة

املجلس تأسس 
مببادرة من اجلالية 

األملانية لتنشيط 
احلركة التجارية

حتف ساحرة 
من الفن األرميني 

العريق جتمع 
بني الذهب 

والفضة واألحجار 
الكرمية


