
 3  محليات  السبت  ١٥ اغسطس  ٢٠٠٩   

 «كوغر»: نرفض رسائل التهديد ضد النواب 
 أكد رئيس اجلمعية اخلليجية للصحافة وحرية 
اإلعالم بكوغر «غاب اف ام» فرع الكويت د.بدر اخلضري 
ضرورة االلتزام بتوصيات صاحب الســــمو األمير 
بتعزيز الروح الوطنية وإشاعة روح احملبة والتواد، 
نبذ الفرقة والتشاحن بني ابناء الوطن، وطرح القضايا 
التي تهم الوطن واملواطنني بروح املسؤولية الهادفة، 
وذلك من خالل قيام وسائل االعالم اخلليجية والكويتية 
باألخص بإبراز تطلعات وطموحات املجتمع دومنا 
تهويل أو إثارة»، مضيفا ان الصحافيني واإلعالميني 
ووسائل اإلعالم الكويتية «سارت على هذا النهج ولن 
حتيد عنه نظرا لنضج التجربة اإلعالمية وتزامنها 
مع التجربة الدميوقراطية»، ومســــتنكرا في الوقت 
نفسه «رسائل التهديد التي يتعرض لها نواب األمة 
والصحافيون، ألنها دخيلة على مجتمعنا املتسامح 

وال متثل أبدا قيمنا ومبادئ مجتمعنا».
  وقال د.اخلضري في تصريح صحافي «ان الرئيس 
العام ألفرع «غاب اف ام» ثامر الدخيل أكد في بيان 
«غاب اف ام» األخير علــــى ميثاق «كوغر» لالعالم 
والصحافــــة اخلليجية يرفض اســــتخدام وســــائل 

اإلعالم لإلســــاءة للوحدة الوطنية في دول اخلليج، 
وان للصحافــــة واإلعالم اخلليجــــي دورا كبيرا في 
تعزيز مفهوم الوحدة الوطنية واخلليجية بني أبناء 
املجتمع الواحد، ومن هذا املنطلق فإننا في «غاب اف 
ام» فرع الكويت نفتخر بأن وسائل اإلعالم الكويتية 
والصحافيني الكويتيني استخدموا دائما وسائل اإلعالم 
لتعزيز الوحدة الوطنية، وان أقالم كتابنا الصحافيني 
في الكويت كانت دوما تشدد على التراحم واحملبة 
ومناقشــــة األمور بكل عقالنية وبعيدا عن التشنج، 
ملتزمني برغبة صاحب الســــمو االمير وتوصياته 
لوسائل اإلعالم والقائمني عليها، وهذا كان من أسباب 
النجاح اإلعالمي الكويتي ورقيه». وشدد اخلضري 
على دور وسائل االعالم اخلليجية مبا فيها الكويتية 
«كســــلطة رابعة وكمؤسسة مجتمع مدني، متارس 
دورها من خالل الكتاب الصحافيني واحملللني وتوجهات 
املؤسسة االعالمية، وتقوم بتوجيه الرأي العام احمللي 
نحو املصلحة العامة للمجتمع، وبيان مدى اهمية أمن 
البلد واســــتقراره ومتاسك ووحدة  املجتمع احمللي 

واخلليجي على حساب اي الفئات متناحرة. 

 «الصحافيين» تتضامن مع معصومة المبارك: 
التهديد مرفوض ويدلّ على قصور الفهم 

 أعلن أمني الســـر العام جلمعيـــة الصحافيني فيصل القناعي 
اســـتنكار اجلمعية ورفضها للتهديدات التي تلقتها د.معصومة 
املبارك عضو جمعية الصحافيني، وقال القناعي ان أسلوب التهديد 
مرفوض ويدل على قصور في الفهم وعدم إميان بالدميوقراطية 

واحلرية التي تتمتع بها الكويت.
  وأعرب أمني السر العام جلمعية الصحافيني عن اقتناعه بأن 
جميع أهل الكويت يرفضون مثل هذه األســـاليب الدخيلة على 
مجتمعنـــا املتحضر والدميوقراطي، الواجـــب علينا ان نتوخى 

احلذر من محاوالت زرع الفتنة بني أهل الكويت.
  وأكد القناعي موقف اجلمعية املساند واملؤيد للزميلة د.معصومة 
املبـــارك، معلنا وضع كل إمكانيات اجلمعية معها في اي موقف، 
مطالبا وزارة الداخلية باملسارعة في مالحقة من يقف وراء هذه 

 فيصل القناعيالتهديدات والكشف عنهم وإحالتهم للقضاء العادل. 

 د.علي العمير 

 أكد أن خسائر الكويت من الغزو الصدامي ٦٠ مليار دوالر  تمنى على الحكومة أال تتخذ دعوات بعض النواب ببحث قضايا أخرى ذريعة لعدم حضورها الجلسة

 المراد: أعضاء مجلس األمن أيدوا إبقاء العمير لـ «األنباء»: ال إلدراج قضايا غير «المسّرحين» على «الطارئة»
 سامح عبدالحفيظ  القرار ٨٣٣ المتعلق بالحدود دون تعديل

  في ظل التجاذب احلكوميـ  النيابي حول 
«طارئة املسرحني» املقرر انعقادها ١٩ اجلاري 
انتقد عضو التجمع السلفي النائب د.علي 
العمير أي تداخل على قضية املســـرحني 
املديونيات  من طلبات مناقشة مقترحات 

وغيرها، معتبرا ذلك تشتيتا للجلسة.
  وقال العمير لـ «األنباء»: ليس من املناسب 
طـــرح قضايا أخرى غير القضايا التي من 
أجلها شحذت األصوات وجمعت التواقيع 
وهي قضايا ليس لها مسوغ، موضحا أنه 
ليس هناك أي تغير في الوضع االقتصادي 

أو مستجدات.
  وأوضح ان قضية املسرحني اصبحت تثقل 

كاهل عدد من األسر وتشتت بعضها بني طالق 
وضبط واحضار وتعرض للمهانة نتيجة 

النقطاع رواتبهم التي يتقاضونها.
  وبني أن هذه القضية تستحق أن تعقد من 
اجلها جلسة خاصة وأن تناقش مستنكرا 
طرح قضايا أخرى ليـــس لها عالقة بهذه 

القضية املهمة.
  واضاف ان األعضاء في جلنة االولويات 
يعقدون اجتماعات متتالية لترتيب اولويات 
دور االنعقاد املقبل رافضا التسابق لطرح 
قضايا شعبوية بعيدة عن قضية اجللسة، 

معتبرا إياها تضييعا للجهود.
  ومتنى أال تتخذ احلكومة هذه اخلطوة 
ذريعة لعدم حضور اجللســـة فهي أبدت 

اســـتعدادها حلضور اجللسة وحتى لو 
أدخلت موضوعات أخرى نتمنى أال يحدث 
ذلـــك مؤكدا أن اجللســـة الهدف منها هو 
اقـــرار قانون تقدمت بـــه احلكومة وهو 
قانون العمل في القطاع األهلي مع بعض 
التعديالت عليه باإلضافة إلى قانون آخر 

وهو البطالة.
  وقال العميـــر انه في حال اجناز هذين 
القانونني فستتوافر الضمانة للمستقبل، 
متمنيـــا «معاجلة احلاالت التي وقعت في 
مشكلة وفي الوقت نفسه لدينا اهتمام مبا 
هو قادم وحريصون على استقرار القطاع 
اخلاص وموظفيه كموارد بشرية يجب أال 

نفقدها بني احلني واآلخر».. 

قد أقــــرت للكويت مبلغ ٢٤ مليار 
دوالر من الصندوق كتعويض لها 
عن خســــائرها الفادحة من جراء 

الغزو العراقي الغاشم.
  وشــــدد علــــى أن الكويت لم 
تتلق حتى اآلن أي مبالغ من هذه 
التعويضات في حــــني أن املبالغ 
التي صرفتهــــا اللجنة حتى اآلن 
كانت ألفراد وشركات وحكومات 
أخرى تضررت من الغزو العراقي 

 أكد مندوبنــــا الدائم لدى األمم 
املتحدة السفير عبداهللا املراد أن 
الكويت تكبدت خسائر من جراء 
عدوان النظام العراقي السابق عليها 

بلغت تقريبا ٦٠ مليار دوالر.
  جاء ذلك في تصريح أدلى به 
املراد لـ «كونا» مساء امس األول 
لتوضيح ما نشرته الصحف في 
الكويت يوم الثالثاء املاضي نقال عن 
«كونا» بأن الكويت صرفت مبلغ ٦٠ 

مليار دوالر العمار العراق.
  وقال املراد في ختام اجتماعاته 
مع األعضــــاء الدائمني في مجلس 
األمن الدولي ان هناك «لبسا» في 
املوضوع مشددا على ان الكويت 
تكبدت خسائر بلغت نحو ٦٠ مليار 
دوالر جراء الغزو العراقي الغاشم 
الذي دام ٧ أشهر. وأكد السفير املراد 
أن مجلس األمن هو اجلهة الوحيدة 
التي لها القرار الفصل في ســــعي 
العراق إلى تخفيض النسبة املئوية 
ملساهمته في صندوق التعويضات 

من ٥ إلى ١ أو ٢٪.
  وذكر املراد أن جلنة التعويضات 

للكويت.  وأكد أن الكويت ستلتزم 
بأي قرار ســــيتخذه مجلس األمن 
حول موضوع التعويضات، مبينا 
أنها مستعدة للجلوس مع العراق 
حتت مظلة األمم املتحدة ملناقشة 
هذا األمر مبا في ذلك بحث مشاريع 
استثمارية. وأضاف السفير املراد 
أن كل أعضاء مجلس األمن الدائمني 
الذين اجتمع معهــــم خالل األيام 
القليلــــة املاضية لشــــرح موقف 
الكويت مــــن القرارين ٨٣٣ و٧٧٣ 
املتعلقــــني باحلــــدود الكويتية ـ 
العراقية وضرورة صيانة العالمات 
احلدودية وأمور أخرى عالقة بني 
البلدين «أيدوا الكويت في أن يظل 

القرار ٨٣٣ كما هو».
  وشــــدد الســــفير املــــراد على 
العالقة بني  ضرورة حل املشاكل 
البلدين خاصة فيما يتعلق بإعادة 
املفقودين واملمتلكات وفي  رفات 
الوطني مؤيدا  مقدمتها األرشيف 
الدولي لشــــؤون  املنســــق  مهمة 
الكويتية  األســــرى واملمتلــــكات 

جينادي تاراسوف. 

 د.وليد الطبطبائي 

واضحة جلية، اذ ان في احلفاظ 
على ســــالمة البيئة مصلحة لكل 
فرد. ومواكبــــة للنظم القانونية 
في البلدان املتقدمة التي تتوسع 
فــــي مفهوم املصلحــــة في مجال 
حمايــــة البيئة، كان هذا االقتراح 
بقانون بإنشاء دائرة لقضايا البيئة 
باحملكمة الكلية. وقد نصت املادة 
األولى منه على ان تنشأ باحملكمة 
الكلية دائرة تختص وحدها بالنظر 
فــــي قضايا البيئة، وتشــــكل في 
ثالثة قضاة. وبينت املادة الثانية 
اختصاصات هذه الدائرة ونصت 
املواد ٣ إلى ٦ على اإلجراءات التي 
اقتضاها إنشاء دائرة لقضايا البيئة 
باحملكمة الكلية، ومآل قضايا البيئة 
التي تنظرها في تاريخ العمل بهذا 
القانون احملاكم الكلية واجلزئية 
ومحكمة االستئناف. ونصت املادة 
السابعة على ان يصدر وزير العدل 
الالزمة لتطبيق احكام  القرارات 

هذا القانون. 

قضايا البيئة باحملكمة الكلية.
  مادة ٦: تسري على الدعاوى 
والطلبات املنصوص عليها في هذا 
القانون واألحكام الصادرة فيها 
وطرق الطعــــن في هذه األحكام، 
القواعد واإلجــــراءات املنصوص 
عليها في قانون املرافعات املدنية 

والتجارية املشار اليه.
العدل    مادة ٧: يصــــدر وزير 
القرارات الالزمــــة لتنفيذ أحكام 
املذكرة  القانون. وجــــاء في  هذا 
انشــــاء  ان  اإليضاحية للقانون: 
محكمة تختــــص وحدها بقضايا 
البيئــــة مطلب طموح وضروري 
في ظل تشعب القضايا البيئية، 
الذي تشهده  الســــريع  والتطور 
احليــــاة املدنية وما يصاحب هذا 
التطور من آثار سلبية على البيئة 
وسالمتها. وإذ كفل الدستور حق 
التقاضي للكافة، فإن مســــؤولية 
األفراد في املطالبة بوقف األعمال 
الضارة بالبيئة، والتعويض عنها 

املرفوعة اليها عن احكام الدوائر 
اجلزئية في قضايا البيئة أو تلك 
التي ترفــــع اليها بعد العمل بهذا 
القانون حتى يصدر حكم نهائي 

في موضوعها.
  مادة ٥: ترتب محكمة االستئناف 
دائرة خاصة للنظر فيما يستأنف 
من االحكام الصــــادرة من دائرة 

احكام هذا القانون املعنى املبني في 
البنود ٦ إلى ٩ من املادة األولى من 
القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٩٥ املشار 
اليه. وللدائرة األمر بوقف العمل 
الذي مس بسالمة البيئة ولو نتج 
عن نشاط مشروع، كما لها ان تأمر 
بإعادة احلال الى ما كان عليه على 

نفقة املخالف.
  مــــادة ٣: حتيل دوائر احملكمة 
الكلية واجلزئية دون رسوم، من 
الدعاوى املنظورة  تلقاء نفسها، 
أمامها التي اصبحت من اختصاص 
الدائرة املنشــــأة مبقتضى أحكام 
التي  القانون، وذلك باحلالة  هذا 
تكون عليها، وفي حالة غياب احد 
اخلصوم تعلن إدارة الكتاب أمر 
اإلحالة اليه مع تكليفه باحلضور 
الدائرة  أمام  العادية  املواعيد  في 

التي أحيلت اليها الدعوى.
الدائــــرة  ســــتمر   :٤   مــــادة 
الكلية  االســــتئنافية باحملكمــــة 
فــــي نظر الطعون االســــتئنافية 

 قّدم النائب د.وليد الطبطبائي 
اقتراحــــا بقانون بإنشــــاء دائرة 
لقضايا البيئــــة باحملكمة الكلية 

وجاء في القانون:
  مادة ١: تنشأ باحملكمة الكلية 
دائرة لقضايا البيئة تتشكل من 

ثالثة قضاة.
  مادة ٢: تختص دائرة قضايا 
البيئة، دون غيرها، بالنظر فيما 

يأتي:
  ١ ـ الدعــــاوى التــــي يقيمهــــا 
األشخاص الطبيعيون واألشخاص 
االعتباريون بطلب األمر بعمل أو 
األمر باالمتنــــاع عن عمل حماية 
للبيئة مــــن التلوث، ولو لم تكن 
لهم في ذلك مصلحة شــــخصية، 
مباشــــرة أو غير مباشرة، حالة 

أو محتملة.
  ٢ـ  طلبات التعويض عن األعمال 
االيجابية والسلبية املاسة بسالمة 
البيئة، ويقصد بالبيئة وتلوثها 
وحمايتها من التلوث في تطبيق 

 الطبطبائي يقترح إنشاء دائرة لقضايا البيئة بالمحكمة الكلية

 «األمم المتحدة» استضافت مبادرة تنمية القدرات الشبابية 

 بورجيني: الطاقة البشرية
   ثروة األمم الحقيقية 

 رندى مرعي
  اعتبر القائم بأعمال املمثل املقيــــم لبرنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي املنســــق املقيم ملنظمات األمم املتحــــدة في الكويت 
د.صالح بورجيني ان مشــــكلة البطالة من اكبر العوامل التي 
تقف بوجه األمن االقتصادي في معظم الدول العربية والتي 
وصل معدلها الى ١٤٫٤٪ من القوى العاملة في أواخر عام ٢٠٠٥ 

مقارنة بـ ٦٫٣٪ على املستوى العاملي.
  كالم د.بورجيني جاء خالل استضافة برنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي لهيئة البرنامج ملبادرة تنمية القدرات القيادية للشباب 
التي طرحها مركز املسؤولية االجتماعية للشركات لدى شركة 
جسور عربية، حيث قال ان نسبة البطالة في الكويت تصل إلى 
٢٪ وتتساوى معها قطر في حني تبلغ نسبة البطالة في موريتانيا 
٢٢٪، وأنه بحلول العام ٢٠٢٠ ستحتاج الدول العربية إلى خلق 
٥١ مليون فرصة عمل جديدة الستيعاب الشباب الداخلني الى 
سوق العمل بسبب انتشار البطالة الهائلة بني الشباب العربي 
السيما االناث الالئي سيكن األكثر تضررا، حيث تعتبر معدالت 
البطالة للشابات العربيات من أعلى املعدالت عامليا. وتناول 
د.بورجيني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، مشيرا إلى أنه بدأ 
في الكويت منذ عام ١٩٦٨ بالتعاون مع اجلهات املعنية وعلى 
رأسها وزارة اخلارجية والتخطيط لتنفيذ برامج تنموية تهم 
كل القطاعات في الكويت، ومدة البرنامج ٥ سنوات تشارك في 
تنفيذه مؤسسات وطنية مبساعدة وزارة التخطيط واملمثلة 

حاليا باألمانة العامة للتخطيط.
  وتابع د.بورجيني أنه سيتم إعداد مشروع متكامل لدراسة 
ومراجعة سياسة الدولة وكل اخلطط الوطنية للشباب الكويتي، 
مؤكدا ان هدف البرنامج تدعيم العمل الشــــبابي في املجتمع 
املدني وتدريبه وتطويره لقيــــادة العمل ولتحقيق األهداف 
اإلمنائية األلفية التي تبناها برنامج األمم املتحدة اإلمنائي منذ 
عام ٢٠٠٠ وتقدر مصروفاتها السنوية بـ ١٠ مليارات دوالر من 
خالل مكاتبه العاملة في ١٦٦ دولة للقضاء على الفقر وتعزيز 

احلكم الرشيد ودعم املرأة واحملافظة على البيئة.
  وأوضح ان البرنامج احلالي ٢٠٠٩ـ  ٢٠١٣ حدد أولويات الدولة 
في ربط احلكم بالتخطيط للتنمية واملســــاواة بني اجلنسني 
والتنمية االجتماعية واالقتصادية وتشجيع القطاع اخلاص 
مع أهمية حماية البيئة، مؤكدا ان البرنامج يركز على التنمية 
البشــــرية في الكويت والتحليق بها من إطار ارتفاع مستوى 
الدخل الوطني فقط إلى العمل على إيجاد بيئة يستطيع فيها 
املواطن ان يســــتثمر كامل طاقاته وقدراته بحيث يتمكن من 
العيش في حياة منتجة وخالقة تتالءم مع حاجاته ومصاحله، 
وذلك ألن الطاقة البشرية هي ثروة األمم احلقيقية التي تضمن 

لها حتقيق النمو االقتصادي املستدام واملستقر.
  ثم حتدث ممثل مبادرة تنمية القدرات القيادية للشــــباب 
د.شــــفيق الغبرا قائــــال ان برنامج املبــــادرة انطلق ببرنامج 
عملي مكثف اســــتمر على مدى أسبوع كامل افرز اختيار ٥٠ 
شــــابا وشــــابة لديهم اهتمام مبجاالت الشأن العام والقضايا 
العامة سواء كانت في املجال الطالبي ام مجاالت النفع العام 
أم املجاالت األخرى لتنميــــة قدراتهم. وتابع د.الغبرا: انه مت 
تزويد الشــــباب املشــــاركني في املبادرة بالتوجيه واإلشراف 
الالزم لتحقيق األهداف التــــي يحددها كل منهم، مما يضمن 
اســــتمرارية التواصل الفعال بني املتدربــــني والقطاع املدني، 
احلكومي واخلاص، وحتقيق األهداف التي يسعى اليها هؤالء 
الشباب، الفتا إلى ان MEPI الشريك الرسمي للمبادرة بالتعاون 

مع اكسون موبيل الكويت. 

 (أنور الكندري) د.صالح بورجيني ود.شفيق الغبرا وخالد اخلميس خالل اللقاء 

 السفير عبداهللا املراد

 الذكرى الـ ٦٢ الستقالل الهند 
 باملناسبة امليمونة للذكرى 
الثانية والستني الستقالل 
الهند، أتقدم بتهنئتي احلارة 
إلى جميع  أمنياتي  وأطيب 
الهندية في  أعضاء اجلالية 
الكويت وأتوجه بالشـــكر 
اجلزيل ألصدقائنا الكويتيني 

األعزاء ألمنياتهم الطيبة.
  في هذا اليوم امليمون فاننا 
نتقدم باإلجـــالل والتقدير 
ونســـتذكر وبكل االمتنان 
تضحيات أولئك الذين حاربوا 

لنيل حرية الهند حتت قيادة أبواألمة املهامتا 
غاندي، اننا نتقدم بكل الثناء ألبناء بالدنا 
الذين قاموا بتقدمي أرواحهم من أجل سالمة 
وأمن أمتنا. اننا نتذكر تعهد جميع مواطنينا 
العاملني من اجل بناء الهند احلديثة، ونعيد 
تكريس أنفسنا من اجل خدمة شعب الهند 

والقضية األكبر لإلنسانية.
  ففي فترة تزيد على العقود الستة بقليل 
منذ استقاللنا، احرزت الهند مكانة متميزة 
كأكبر دميوقراطية وأكثرها تنوعا في العالم، 
مع سجل رائع للتسامح وااللتزام واملساواة 
والعدالة، واحلكم بسيادة القانون. انه ملن 
املثيـــر ان نرى بلدا يبلغ عدد ســـكانه ما 
يزيد على املليار نســـمة، ويتميز بتعدد 
لغاته ودياناته وأعراقه وتنوعه الثقافي، 
ميضي قدما بعزم وثقة كبلد واحد. قد جرى 
التأكيـــد مرة أخرى مؤخرا على مصداقية 
دميوقراطيتنا املتأصلة اجلذور من خالل 
االنتخابات الســـلمية واحلـــرة والنزيهة 
للبرملان الهندي والتي شـــهدت قيام ٤٦٠ 
مليون ناخب مبمارسة حقهم االنتخابي في 

أكبر عملية انتخابية في التاريخ.
  ان الهنـــد املعاصرة هـــي اقتصاد ذو 
تريليون دوالر، مع واحد من أعلى معدالت 
النمو في العالم. ومع وجود طبقة متوسطة 
كبيرة وقاعـــدة صناعية متنوعة، ووفرة 
املواد اخلام، واالمدادات الضخمة لأليدي 
العاملـــة ذوي املهارات الفنيـــة والعلمية 
الدينامكيني،  العالية، وأصحاب املشاريع 
فإن الهند هي وجهة جذابة لألعمال التجارية 
واالستثمارات اجلديدة. عالوة على ذلك، 
فان القتصاد الهند أسسا قوية ويعتمد على 
مؤسسات متينة، مبا فيها املصارف املنظمة 
بحصافة ورسملة حكيمة. وقد كفلت الهند 
ان تســـليم االئتمان اليزال على الطريق 
الصحيح، في حني يتم تعزيز االنفاق العام 
فيه بشـــكل كبير لتنفيذ مشاريع البنية 
التحتية الكبيرة واجلديدة في جميع أنحاء 
البالد. ان مثل هذه التدابير قد مكنت الهند 
من احملافظة على معدل منو قوي بنسبة 
٧٪ هذا العـــام، على الرغم من آثار األزمة 
االقتصاديـــة العاملية احلالية. في املقابل، 
فإن االقتصادات املتقدمة مرشحة لالنكماش 
بنســـبة ٢٪ في عام ٢٠٠٩، ونتيجة لذلك 
تبرز الهند كواحدة من الدول القليلة التي 
يحدث بها منو وحيـــث من املتوقع جني 

األرباح فيها.
السياســـة اخلارجية،    وعلى صعيـــد 
ستواصل الهند متابعة مصاحلها الوطنية 
املتنـــورة، واحملافظـــة على االســـتقالل 
االستراتيجي وحرية صنع القرار املستقل 
األمر الذي كان السمة املميزة لها. ان الهند 

تســـعى الى بيئة خارجية 
تؤدي الى تنميتنا ســـلميا 
وحلمايـــة نظـــام قيمنـــا، 
وبوصفها عضوا مســـؤوال 
في املجتمع الدولي، ستعمل 
الهنـــد مع الـــدول األخرى 
ملعاجلة القضايا ذات االهتمام 
املشـــترك، مثـــل االرهاب 
الدولي، واألزمة االقتصادية 
العاملية احلالية، وتغير املناخ 
وأمن الطاقة واألمن الغذائي 
وإصالح املؤسسات املتعددة 

األطراف لتعكس احلقائق املعاصرة.
  ان سياســـة الهند اخلارجية لها تركيز 
خاص على منطقة اخلليج، التي لنا معها 
تواصل وصداقة منذ زمن طويل، كما انه 
واحد من أهم شركائنا التجاريني، ومصدر 
مهم للطاقة بالنســـبة لنا، وبلد ألكثر من 
أربعة ماليني ونصف املليون نســـمة من 

املواطنني الهنود.
  وحيث انهما تنتميان الى امتداد اجلوار 
املمتد بينهما، فإن الهند والكويت ال تعتبران 
متقاربتني جغرافيا وحسب، بل ان شعبي 
البلديـــن وحضارتهما قد اختلطا على مر 
املمتازة  الثنائيـــة  القـــرون. ان عالقاتنا 
تتجـــاوز الروابط التاريخيـــة والثقافية 
واحلضارية لتشـــمل املصالح السياسية 
والتجارية واالقتصادية املهمة. ان الكويت 
تقـــوم بتزويد ١٢٪ مـــن واردات الهند من 
النفط، في حني ان حجم التجارة الثنائية 
غير النفطية يصل حاليا الى ما يقارب ٢ 
مليار دوالر سنويا. لقد تعززت عالقاتنا 
بشكل أكبر عبر الســـنني وتزداد توسعا 
باستمرار لتشمل نطاقا يتسع على الدوام. 
ولدينا رغبة ملحة ألن تزداد شراكتنا تنوعا 
وتعزيزا بشكل أكبر في السنوات القادمة 

ملا فيه الصالح املشترك.
  ان تواجد جالية هندية في الكويت يصل 
عددها الى ما يزيد على نصف املليون نسمة 
لهو أمر يضيف بعـــدا حيويا لعالقاتنــا، 
انــه واحــد مـــــن أكبــر جتمعات الهنود 
خارج الهند، كما انهم يشكلون أكبر جالية 

مغتربة مقيمة هنا في الكويت.
  وهم صــــورة مصغرة للهنــــد الغنية 
املتعــــددة األعراق والثقافــــات ومتعددة 
الديانــــات، وقد حازت  اللغات ومتعددة 
اجلالية سمعة حســــنة كونها منضبطة 
والتي تعمل بجد وكفــــاءة وذات موهبة 
وحتترم القانون. كما ان مســــاهمة أفراد 
هذه اجلالية وأسرهم في تطوير وازدهار 
الكويت، لهو أمر يستحق التقدير والثناء، 
وأغتنــــم هذه الفرصة ألعبر عن االمتنان 
والشــــكر للرعاية التي يتم تقدميها الى 
اجلالية الهندية من قبل صاحب الســــمو 

األمير الشيخ صباح األحمد.
  وبينما نلزم أنفســـنا من جديد خلدمة 
وطننا األم في هذه املناسبة التي ال تنسى 
ليوم استقالل الهند، أود ان أعبر عن تهاني 
أمنياتي بالصحة اجليدة  القلبية وأطيب 
واالزدهار لكل مواطن هندي في الكويت. 
وبهذه املناسبة السعيدة، أود ان أعبر عن 
أطيب أمنياتي بالصحة اجليدة واالزدهار 
لصاحب الســـمو األمير وسمو ولي العهد 

وسمو رئيس مجلس الوزراء. 

 بقلم: سفير الهند لدى البالد 

  أجاي ملهوترا 


