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محمد الصباح: »رابطة دول الجوار« ال خالف عليها مبدئيًا
والكويت تدعو إلى حوار حول مصادر التهديد األمني القومي العربي

األمم المتحدة: على العراق االستمرار في دفع
5% من عائدات نفطه لتسديد تعويضات الكويت

نيويوركـ  أ.ش.أ: أعلن األمني 
العام لألمم املتحدة بان كي مون 
أن على العراق االســــتمرار في 
دفع نسبة 5% من عائداته من 
النفط للكويــــت عبر صندوق 
التعويضات حتى في حال وضع 
ترتيبات جديدة لصندوق تنمية 

العراق.
ونقل راديو »سوا« األميركي  

عن بان كــــي مون تأكيده على 
ضرورة استمرار العمل باآللية 
احلاليــــة أو إقــــرار آلية بديلة 
بالفاعلية نفسها، لضمان سداد 
األموال املســــتحقة لصندوق 
التعويضات الذي أنشأه املجلس 
لتعويــــض متضــــرري حرب 

اخلليج الثانية.
وأوضح مون فــــي تقريره 

الربع السنوي األول ملجلس األمن 
أن الترتيبات اجلديدة لصندوق 
تنميــــة العراق ســــتحتم على 
العراق االستمرار في دفع نسبة 
5% من عائدات النفط لصندوق 
لــــم توافق  إذا  التعويضــــات 
العراقية واملجلس  احلكومــــة 
احلاكــــم للجنــــة التعويضات 
التابعة لألمم املتحدة بشــــكل 

مشترك على تغيير النسبة أو 
إكمال مثل هذه التسويات.

من جانبه، أكد وكيل وزارة 
التزام  اخلارجية لبيد عباوي 
التعويضات  العــــراق بدفــــع 
للكويت، موضحــــا أن العراق 
قدم تأكيدات أنه سيستمر في 
دفع التعويضات للكويت حتى 
في حــــال تغيير اآللية املتبعة 

حاليا. 
وحول سعي العراق لتخفيض 
نسبة األموال املستقطعة من 
وارداتــــه النفطيــــة لصندوق 
التعويضات، قــــال عباوي إن 
هذا األمــــر مــــازال قائما وهو 
مرتبط بالوصــــول إلى اتفاق 
في هذا الشأن مع األمم املتحدة 

والكويت.

عليا مكونة من 5 دول متثل الترويكا الرئاسية 
وهي قطر وليبيا والعراق اضافة الى دول 
املقر مصر واليمن باعتبارها اكثر دولة قدمت 
مشروعا متكامال لتطوير اجلامعة العربية، 
مشيرا الى انه من اجل ذلك ستجتمع هذه 
الدول وترفع تقريرا الى وزراء اخلارجية في 
اجتماعهم الذي سيعقد ملناقشة تغيير ميثاق 
اجلامعة العربية وبعد ذلك سيتم االتفاق 

على دعوة لقمة عربية لتعديل امليثاق.
وكان الشيخ د.محمد الصباح اعرب عن 
سعادته للمشاركة في االحتفال بالذكرى الـ 
50 للعيد الوطني الســــنغالي، مشيرا الى 
ان السنغال دولة عزيزة جدا على الكويت 
وتربطها عالقات قوية. واضاف: ال ننسى 
اطالقا املوقف املبدئي الذي اتخذته السنغال 
الحقــــاق احلق الكويتي، معربا عن تهانيه 
لعميد السلك الديبلوماسي سفير السنغال 
عبداالحد امباكي، الفتا الى انه اصبح سفيرا 
للكويت اكثر مما هو للسنغال، مذكرا بأن 
العالقات بني البلدين تتطور بشــــكل اكبر 
لتحقيق طموحات الشعبني الصديقني. من 
جانبه، اكد السفير السنغالي عبداالحد امباكي 
علي عمق العالقات بني بالده والكويت، واصفا 
العالقات بأنها تنمو وتتطور باســــتمرار 
في جميع املجاالت وفق اتفاقيات التعاون 
املبرمة بينهما، مؤكدا ان هذه العالقات ثابتة 

على مدى عقود.

االمر عندما كان مقررا عقد القمة برئاســــة 
البحرين ومت عقدها في شرم الشيخ، فهذا 

ال ينتقص من قدر الدول والرئاسة.
كما ذكر ان القمة االستثنائية ليس لها 
عالقة مبقر القمة، مبينا انها تتعلق بتطوير 
النظام العربي ونظام جامعة الدول العربية 
واآلليات، حيث مت االتفــــاق على ان االمر 
يتطلب تغييرا في ميثــــاق جامعة الدول 

العربية وهذا يحتاج الى دراسة متأنية.
واضاف: فكرنا في ان تكون هناك جلنة 

ويجب ان يكون لدينا عامل مشــــترك في 
حتديد اسس االمن القومي العربي. وحول 
مكان انعقاد القمة العربية املقبلة وما مدى 
امكانية ذلك في بغــــداد، اوضح: ان القمة 
دورية حسب احلروف االبجدية ودورتها 
حسب ذلك في العراق، لذلك االمر ليس محل 
تنازع او خالف لكن كان هناك تخوف من 
ان الظرف االمني في العراق قد ال يســــمح 
بعقدها، ومت االتفاق علــــى ترك االمر الى 
حينه، الفتا الى ان هناك ســــوابق في هذا 

بشرى الزين
اكد نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح دعوة الكويت الدائمة 
للحوار ـ وحوار حرج ـ موضحا ان موقف 
الكويت من انشاء رابطة دول اجلوار التي 
دعا اليها االمني العام جلامعة الدول العربية 
عمرو موسى خالل القمة العربية التي عقدت 
في ســــرت انها كانت فكرة وهي من حيث 
املبدأ ال خالف عليها، ونحن في دول مجلس 
التعاون كنا نريدهــــا لكن لتعدد االطراف 
احمليطــــة في العالم العربي، فهناك اطراف 
او جيران، البعض منــــا كعرب ينظر لهم 

كأصدقاء والبعض ينظر لهم كأعداء.
واضاف: ليكــــون هناك حوار مجد البد 
ان يكون هنــــاك موقف عربي موحد، لذلك 
مــــا مت االتفاق عليــــه ان نبحث فيما بيننا 
نحن العرب في ماهية واسس هذا احلوار 
وماذا نريد منه. وذكر ان هذه الفكرة ليست 
جديدة، بل موجودة في االحتاد االوروبي، 
حيث لديهــــم رابطة دول اجلــــوار وكذلك 
رابطة االحتاد االفريقــــي، ونحن كجامعة 
دول عربيــــة ميكن ان نكون قد تأخرنا في 
هذا املوضــــوع، الفتا الى انه يجب ان نبدأ 
في احلوار اآلن حول ما هي مصادر اخلطر 
والتهديد لالمن القومي العربي وال يجوز 
ان يســــتمر البعض في النظر لهذه الدولة 
كصديــــق والبعض اآلخر ينظر لها كعدو، 

في احتفال بالذكرى الـ 50 الستقالل السنغال

ناصر المحمد يتمنى إلمباكيباآللية الحالية أو بأخرى بديلة تضمن نفس الفاعلية إلكمال األموال المستحقة
وشعب السنغال دوام التقدم واالزدهار

السفير اإليراني: القول بتهديد إيران
لألمن القومي العربي »كالم فاضي«

وصف السفير االيراني علي جنتي »انشاء رابطة 
دول اجلوار« بأنها فكرة ايجابية مؤكدا دعم بالده لها. 
وعلق جنتي في تصريح للصحافيني حول تخوف بعض 
الدول من ضم ايران الى الرابطة قائال »هناك تخوفات 
مختلفة من الدول العربية، لكن بصورة عامة اجلميع 
يدعم احلوار«، مشــــيرا الى ان احلوار مهم وايجابي 
وبإمكاننا ان ندفع أكثر في اجتاه القضايا املشتركة 

بيننا، ألن ما يجمعنا اكثر مما يفرق بيننا.
واضاف جنتي في رده حول وجود اطراف تقول 
ان ايران تشكل تهديدا لألمن العربي بالقول »هذا كالم 
فاضي«، موضحا ان ايران ومنذ اول ايام الثورة تقف 
الــــى جانب الدول العربية، الفتا الى ان هذا التخوف 
ال مكان له، وانه خالل ثالثة عقود لم يكن لدى ايران 
أي نوايا سيئة جتاه الدول العربية. مذكرا بان هناك 
بعض اخلالفات حول بعض االمور، وهذا أمر طبيعي 

وظاهرة صحية.
وفي تعليقه حول حديث رئيس القائمة العراقية 
الفائز د.إياد عالوي واتهامه ايران بالتدخل وعرقلة 
تشكيل احلكومة العراقية، قال جنتي: هذا كالم بعيد 
عن احلكمة ألننا أعلنا مرارا اننا بعيدون عن الشؤون 

الداخلية لدول اجلوار ومنها العراق.

مضيفا: هناك دائم ا من يتهم ايران بوجود نفوذ 
ايراني في العراق، وهذا أمر غير صحيح ولم نتدخل 

ال قبل وال بعد االنتخابات.
وحول دعــــوة الــــدول الثماني الكبــــرى لزيادة 
الضغوطــــات وفرض عقوبات علــــى طهران، أجاب: 
كلما ازدادت الضغوط علينا نصر على االســــتمرار 
ومتابعة البرنامج النووي السلمي، ولن نرفع أيدينا 

عن هذا البرنامج.

حضر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد احتفال ســــفارة جمهورية السنغال في البالد 
مبناسبة مرور خمسني عاما على استقالل السنغال 

والذي اقيم بفندق شيراتون الكويت.

وقدم سموه تهانيه بهذه املناسبة لسفير جمهورية 
الســــنغال عميد الســــلك الديبلوماسي لدى الكويت 
عبداالحد امباكي، متمنيا للشعب السنغالي الصديق 

دوام التقدم واالزدهار.

الشيخ ناصر احملمد متوسطا الوزراء وأركان السفارة السنغالية

السفير االيراني علي جنتي متحدثا للصحافيني

)كرم دياب(الشيخ د.محمد الصباح والسفير السنغالي وحرمه يقطعون كيكة االحتفال

األنصاري: نسعى للتغيير من خالل 5 محاور رئيسية
خالل المؤتمر الصحافي لقائمة الديرة المشاركة في انتخابات جمعية العالقات العامة

أسامة دياب
التي  الديرة  أكد أعضاء قائمة 
انتخابــــات جمعية  تشــــارك في 
العالقات العامة ان الطموح كبير 
واآلمال عظيمــــة للدفع بجمعية 
العامة لتتبــــوأ مكانها  العالقات 
الطبيعي كإحدى مؤسسات املجتمع 
املدني املناطة بها خدمة املجتمع.

وأشاروا إلى رمز القائمة ومعناه 
البوصلة التي حتدد االجتاه السليم 
الذي عجزت اجلمعية عن حتديده 
طوال الســــنوات املاضية، الفتني 
إلى حداثــــة اجلمعيــــة حيث ان 
عمرها على الســــاحة لم يتعد الـ 
5 سنوات، وألنها آثرت أن حتبو 
طوال الفترة املاضية، فكان لزاما 
على األعضاء البحث عن التطوير 

البناء الهادف.
جاء ذلك خالل املؤمتر الصحافي 
الذي عقده أعضــــاء القائمة وهم 
إسماعيل األنصاري، جمال النصر 
اهلل، محمد املوسوي، عادل مشعل، 

رمي الوقيان وعبداهلل املطيري.

بوصلة التغيير

في البداية استعرض إسماعيل 
األنصاري أهداف القائمة قائال ان 
الديرة حتاول تعديل بعض املسارات 

الشريعان لرفع كفاءة أعمال الصيانة واالستجابة للطوارئ
دارين العلي

أدى عطــــل طارئ فــــي ثالثة 
محوالت رئيســــية تابعة لشبكة 
التــــي تغذي  الكهربائية  النقــــل 
انقطاع  الــــى  محافظــــة اجلهراء 
التيار عن اجزاء من املنطقة طالت 
الواحة واملنطقة التجارية واجلهراء 
القدمية وذلك مساء اول من امس، 
حيث استمر االنقطاع ملدة ساعة 

تقريبا.
وعلى خلفية االمر، اســــتدعى 
الكهربــــاء واملــــاء د.بدر  وزيــــر 

الشريعان وكيل الوزارة والوكالء 
املســــاعدين املعنيني الى اجتماع 
طارئ في مكتبه مســــاء ليل اول 
من امــــس، طالبا معرفة تفاصيل 
ما حدث وحــــرص اال تتكرر مثل 
هذه االنقطاعات، مركزا على رفع 
الدورية  كفاءة اعمال الصيانــــة 
وفق اجلدول املقرر، وعلى سرعة 
االستجابة من خدمة الطوارئ، هذا 
ومت تشكيل جلنة حتقيق ملعرفة 
مالبسات هذا االنقطاع لتفادي اي 

انقطاعات اخرى في املستقبل.

الـــوزارة بيانا  وأصـــدرت 
امس اعلنت فيه انه وفي متام 
الســـاعة 21.26 خرجت احدى 
محطات التحويل الثانوية وهي 
 )11KV/33( M محطـــة اجلهراء
عن اخلدمة بســـبب عطل في 
احد كيبالت الضغط املنخفض 
)11KV( ومت استرجاع احملطة 
تدريجيا في متام الساعة 22.09، 
ومتت اعادة كامل التيار الساعة 
23.40 الى املناطق التي انقطع 

عنها التيار.

فر�سة ا�ستثمارية نادرة
لل�شـــركات ورجال الأعمال
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جمال النصراهلل اسماعيل االنصاري رمي الوقيان

وأن هناك 5 محاور رئيسية، احملور 
األول يتمثل في ملف صيانة الوحدة 
الوطنية واحملور الثاني برنامج لغة 
القانون  احلوار، والثالث احترام 
والرابع امللف االقتصادي واخلامس 
امللف اإلعالمي، الفتا إلى أن برامج 
القائمة مقتبسة من خطاب صاحب 

السمو.
وأشار الى ان جمعية العالقات 
العامة يجب ان يكون لها دور بارز 
وفاعل في املجتمع، ويفترض منها 
تقــــدمي برامج وأنشــــطة تنموية 

تخص املجتمع.
وأضاف أن عدد أعضاء اجلمعية 

العمومية 200 شخص تقريبا ولو 
قدم كل واحــــد فكرة، وقدم الدعم 
والرعاية من شخص ما، فسيكون 
لدينا 200 مشروع، فهدف القائمة أن 

نسعى للرقي بالعالقات العامة.
ولفت إلى أن عدد املرشحني في 
انتخابات جمعية العالقات العامة 
24 ما يعطــــي انطباعا بأن هناك 

رغبة في التغيير.
وأضــــاف أنه فــــي حالة فازت 
قائمة الديرة ســــيكون أعلى هرم 
األولويــــات إيجاد مقر مناســــب 
جلمعية العالقات العامة، ويجب 
وضع اخلطوات األساسية للرقي 
بالعالقات العامة، وهناك مشاريع 
ضخمة جدا، وأول تلك املشاريع 
»تأمر أمر يا ولــــي األمر«، فنحن 
كأننا في مركب تتالطم به األمواج 
بسبب النعرات الطائفية، ونطمح 
الى أن جند أي فرصة تواصل مع 
اجلهات املعنية باألمر ليكون هناك 

دعم ملا نقدمه من مشاريع.
ولدينــــا خطــــط مســــتقبلية 
لتصحيح املسار، وستكون هناك 
مــــع اجلمعية  اجتماعات دورية 
العمومية لتحديــــد كيفية تنفيذ 

املشاريع الطموحة.

الباب مخلع

من جانبه قال عبداهلل املطيري 
ان جمعية العالقات العامة يفترض 
ان تكون اخلط األول للحياة املدنية 
للدميوقراطيــــة بالكويــــت، فكل 
جمعيات النفع العام لديها قســــم 
متخصص فــــي العالقات العامة، 
لكن لألسف جمعية العالقات تفتقد 
العالقــــات العامة، ما يدل على أن 
»باب النجــــار مخلع«، ونأمل بأن 
املقبلــــة من عمر  الفتــــرة  تكون 
اجلمعية فترة مضيئة يستطيع 

الرقي بالعالقات  فيها املخلصون 
العامة وإحياء دور اجلمعية.

وأوضح املطيــــري أنه تطوع 
للعمــــل كمدير للجمعيــــة الفترة 
املاضيــــة، لكــــن لألســــف لم يتم 
اســــتدعاؤه وال مرة حلضور أي 
أنشطة أو اجتماعات أو مؤمترات، 
ومت تهميــــش دوره متامــــا حاله 
حال كل شــــيء باجلمعية، مؤكدا 
أن اجلمعية كانــــت تدار بطريقة 
الرجــــل الواحد، والرأي الواحد ال 

ميكن أن يقود عمال ناجحا.
وأضــــاف نحن قائمــــة الديرة 
6 أشخاص قادرون على اإلجناز 
بتعاون اجلمعية العمومية معنا، 
ونطمح الى اخلــــروج باجلمعية 
من النفق املظلم الذي غيبت فيه 
لسنوات، وأولى خطواتنا ستكون 
نقل اجلمعية إلى العلن، فرغم إشهار 
اجلمعية منذ سنوات إال أن كثيرون 

ال يعلمون عنها شيئا.
وترشح 24 شــــخصا في هذه 
االنتخابات رسالة واضحة، رسالة 
تقــــول ان هناك عدم اقتناع بعمل 
السابق، فمجلس  مجلس اإلدارة 
اإلدارة الســــابق فشل واجلمعية 
فشلت، والتقرير اإلداري يقول ان 
اجلمعية لن تستمر، لكننا نقول 
اجلمعية ستستمر بأعضاء اجلمعية 

العمومية.

تصحيح المسار

وقالت رمي الوقيان ان طموحاتنا 
التغيير، فجمعية  كبيرة وأهمها 
العالقات العامة حاليا ال يوجد لها 
أي نشاط، نريد أن نطور نشاطات 
اجلمعية، ونحاول تفعيل دورها في 
املجتمع، الفتة إلى أن قائمة الديرة 
لديها الكثير من األهداف واخلطط 

التطورية للرقي باجلمعية.

ولفتت إلى أهداف القائمة خاصة 
ملف تصحيح مسار العمل اإلعالمي، 
مشــــيرة بتأثير اإلعالم اإليجابي 
والسلبي على املجتمع، ولذلك أخذت 
القائمة على عاتقهــــا الدعوة إلى 
تالفي السلبيات في العمل اإلعالمي 

لصيانة الوحدة الوطنية.
وأشارت إلى أن هناك تواصال مع 
طلبة كلية اإلعالم وذلك لالنضمام 
للجمعية بعد التخرج، مؤكدة أن 
اخلطوات املقبلة ستكون في فتح 
العاملني  باب العضوية وترغيب 
في مجال العالقات العامة واإلعالم 
لالنضمام إلى اجلمعية، فحن نريد 
توسيع العضويات وليس إغالقها 

على مجموعة معينة.
وأضافت الوقيان أن طبيعة عمل 
العالقات العامة هي العمل اجلماعي، 
وهذا ما افتقر إليه املجلس املاضي 
الذي عمل بعقلية شخص واحد ما 
أدى إلى هذا االنحدار الذي تعاني 

منه اجلمعية.

شباب واعد

من جهته قال جمال النصر اهلل 
ان فلسفة القائمة تتمثل في تقوية 
الروابط والعالقات بني اجلمعية 
وشرائح املجتمع املختلفة وتعميق 
شعور االنتماء واملسؤولية جتاه 
الكويــــت، والعمل علــــى تكوين 
اجتاهــــات إيجابية لدى شــــرائح 
املجتمع وفق تطبيق برامج تساهم 
على كسب الثقة والتفاعل األمثل 
لدعم اجلمعية في كل اخلطوات، 
ورفع املســــتوى املهني في مجال 

العالقات العامة.
وأشــــار إلى أن هناك تواصال 
مــــع وزارة الشــــؤون للمجــــيء 
القوائم،  إلى اجلمعية وترتيــــب 
حيث تتنافــــس 3 قوائم في هذه 
االنتخابات، وهذا شيء مفرح، ميثل 
روح الدميوقراطية، ويدل على أن 
هناك رغبة حقيقية لدى األعضاء 
في التغيير والتجديد، وقد طلبنا 
من وزارة الشؤون املجيء وترتيب 

القوائم حتى ال حتدث أخطاء.
وتطــــرق إلى الصعوبات التي 
تواجه املرشــــحني منها: اإلحباط 
املســــيطر على أعضاء اجلمعية، 
بسبب غياب الدور الفاعل للجمعية 
طوال الســــنوات املاضية، ولذلك 
طرقنا كل األبواب لنوضح أن هناك 
شبابا كويتيا واعدا وطموحا ولديه 

رغبة صادقة في التغيير.


