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جونغ لـ »األنباء«: كوريا الشمالية تقّدر عاليًا تأييد الكويت لقضاياها العادلة
في احتفال السفارة بذكرى ميالد الزعيم كيم جونغ إيل

ال نعارض عودة بالدنا إلى المفاوضات السداسـية إذا تم رفع الحصار االقتصادي المفروض عليها

المتح���دة لعقوبات عليها منذ 
60 عام���ا اال ان ذلك لم يمنعنا 
من ان نعم���ل ما نريد ونطلق 

اقمارا صناعية.
واضاف: »دولتنا صناعية 
وسياستنا الحالية هي الوصول 
الى دولة قوية بحلول العام 2012 
ومستقلة في القرار السياسي 
ولديها قدرة دفاعية وصناعية 
منافس���ة للقوى االقتصادية 
الكبرى خاصة في الس���نوات 
االخي���رة تميز فيه���ا الوضع 
االقتصادي نتيجة وجود طاقات 
وخبرات كورية هائلة وكذلك 
بفضل تواف���ر موارد طبيعية 
هام���ة تقدر ب���� 6 تريليونات 

دوالر.

مبعوث الرئيس االميركي باراك 
اوباما في ديسمبر الماضي الى 
كوريا الش���مالية وتم التأكيد 
على ان بالدنا تستمر في هذه 
المفاوضات اذا تم رفع الحصار 

االقتصادي المفروض عليها.
وفي تعليقه ح���ول انتقاد 
واشنطن لوضع حقوق االنسان 
في كوريا الشمالية بين جونغ ان 
حقوق االنسان ال تقاس بالمعيار 
الواحد ف���كل الدول لها تقاليد 
واديان مختلفة، لكن مش���كلة 
الواليات المتحدة عندما تريد 
مواجه���ة اي دولة خارجة عن 
المشاكل  توجهها فدائما تثير 
الديموقراطية  بشأن موضوع 
وحقوق االنس���ان ف���االدارة 

االميركية تقول ان لدينا وضعا 
خطيرا لحقوق االنسان ونحن 
نقول ان هذا االمر ليس جيدا 

ايضا في الواليات المتحدة.
واضاف: نعارض اي سياسة 
الداخلية  للتدخل في شؤوننا 
بذريعة حقوق االنسان، مشيرا 
الى ان المقي���اس االميركي ال 
يمك���ن ان يك���ون متطابقا مع 
كل البلدان الغراض سياسية، 
الفتا ال���ى ان وزارة الخارجية 
االميركية تصدر سنويا تقريرا 
لحقوق االنسان تنتقد فيه دوال 

عديدة.
الكوري  كما اعرب السفير 
الشمالي عن تفاؤله بمستقبل 
ب���الده رغم ف���رض الواليات 

بالده من هذه 
المفاوض���ات 

نتيج���ة 
تع�����رضه���ا 
ر  للح����ص���ا
والعقوب���ات 
م���ن االطراف 
الخ���م�س���ة 
المفاوضين بعد اطالق كوريا 
الشمالية قمرا صناعيا، مشيرا 
الى ان ذلك التصرف خرق ما 
جاء في بيان االطراف الس���تة 
المفاوض���ة بش���أن االحترام 
المتب���ادل للس���ادة، لكن بعد 
العقوبات انضمت هذه  فرض 
الدول ال���ى حق من فرضوها، 
مذكرا بالزي���ارة التي قام بها 

وتم بحث هذا 
الموضوع معه 
امال ان يتحقق 
ذلك هذا العام 
ليك���ون عاما 
جي�����دا ف���ي 
ت  لع���الق���ا ا
الك�����وري���ة 

الشمالية � الكويتية.
وعما اذا كانت هناك نية لدى 
كوريا الشمالية في العودة الى 
المفاوضات السداس���ية حول 
برنامجها النووي قال جونغ ال 
نعارض المفاوضات السداسية 
ورغبتنا عالية لتنقية ش���به 
الجزيرة الكورية من االسلحة 
النووية، موضحا ان انسحاب 

الخليجي في  التعاون  مجلس 
دورته الحالية ومساهمتها في 
تقرير الوحدة العربية منوها 
الكوي���ت وتأييدها  بموق���ف 
العادلة  تضامنها مع قضيتنا 

خاصة في االمم المتحدة.
وحول التعاون االقتصادي 
البلدين قال جونغ لدينا  بين 
تقاليد رائعة ومشجعة للتعاون 
في هذا المجال مش���يرا الى ان 
البلدين ف���ي مرحلة للتوقيع 
على اتفاقية التعاون التجاري 
وتش���جيع االستثمار وتجنب 
االزدواج الضريبي  اضافة الى 
تسيير خط مباشر بين كوريا 

والكويت.
ولفت الى التعاون الثقافي 

والتعليمي حيث ستتم زيارة 
وفد من جامعة الكويت برئاسة 
د.عبدالرضا اسيري في ابريل 

المقبل.
وفي المجال الزراعي اوضح 
ان توقيع مذكرة تفاهم للتعاون 
ف���ي هذا المجال ف���ي مراحلها 
االخيرة حي���ث تبادلت هيئتا 
الزراعة في كال البلدين انواع 
ايفاد  الى  الحيوانات اضاف���ة 

خبراء كوريين الى الكويت.
وحول أي رغبة في تشكيل 
البلدين  لجنة مش���تركة بين 
قال جونغ انه قبل عامين كان 
يتم التوقيع على تشكيل هذه 
اللجنة لكن زيارة وزير التجارة 
والصناعة احمد الهارون اجلت 

بشرى الزين
اكد سفير كوريا الديموقراطية 
الشعبية هو جونغ حرص بالده 
على تعزيز وتطوير العالقات 

الثنائية مع الكويت.
واوضح جونغ في تصريح 
ل� »األنباء« بمناس���بة احتفال 
بالده بذكرى ميالد القائد الكوري 
الشمالي كيم جونغ ايل ان كوريا 
الشمالية تتمسك بمواقف التأييد 
المطلق لسياسة الكويت داخليا 
وخارجيا ودورها في معالجة 
القضايا االقليمي���ة والدولية 
واحالل الس���الم الش���امل في 

الشرق االوسط.
واضاف نق���در عاليا مكانة 
الكويت بصفتها ترأس  ودور 

سياستنا الحالية أن تكون كوريا الشمالية دولة قوية ذات 
قدرة دفاعية وصناعية منافسـة للقوى الكبـرى بحلول 2012

نعـارض أي تدخل في شـؤوننا الداخليـة بذريعة حقوق 
اإلنسـان والمقيـاس األميركي لها غير متطابـق مع كل الدول

سفير كوريا الشمالية هو جونغ متوسطا بعض املهنئني جانب من املهنئني

سفير كوريا الشمالية هو جونغ


